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De wandeling van Han-sur-Lesse

Dit project geologische en pedologische wandelingen werd gesubsidieerd door de
stichting Gouverneur René Close en gerealiseerd door S. Rekk, X. Legrain, L. Bock
en V. Hallet in samenwerking met C. Willam, P. Engels en D. Lacroix. De vertaling in
het nederlands werd verzekerd door het team van professor J. Poesen van de KUL.
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Geologische
en pedologische
wandelingen
in de provincie Namen
500 miljoen jaar
landschapsvorming
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Geologische en pedologische wandelingen in de Provincie Namen

Uitzonderlijke sites
om u te helpen
uw omgeving te
begrijpen

Provincie Namen

Han-sur-Lesse

Geologische en pedologische wandelingen
Geologische en pedologische wandelingen in voorbereiding

De wandelingen kunnen ook
gedownload worden van webstek www.tourismegps.be om
met een gps te gebruiken. De
wandeling van Han-sur Lesse
in gps-formaat telt 23 stops.
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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
of bodemkunde). Er zal ook aandacht besteed worden aan de
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Doelstellingen
wijze waarop de mens niet alleen
de natuurlijke rijkdommen heeft
ontgonnen maar ook gebruik heeft
gemaakt van het natuurlijk erfgoed.

gedetailleerder boekje (in het
Frans) beschikbaar in pdf-formaat
dat gedownload kan worden van
de webstek www.fondationclose.
be. In deze boekjes worden de
verschillende geologische periodes
De technische steekkaarten bij voorgesteld die onze landschapdeze geo-pedologische wandelin- pen in de afgelopen 500 miljoen
gen richten zich tot een wetens- jaar traag geboetseerd hebben.
chappelijk nieuwsgierig publiek,
dat niet noodzakelijk een voorkenNa het doorlopen van een aannis heeft van geologie en/of pedo- tal van de voorgestelde wandelogie.
lingen, zal u een beter inzicht krijgen in bepaalde aspecten van de
Voor de geïnteresseerden omgeving waarin u vertoeft. U zal
is er voor elke wandeling een

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.
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Langs dit 9 km lange traject bevinden zich 16 waarnemingspunten.
Vertrekkende van de kerk
(Punt 0) loopt u tot aan de Lesse
(rue du Plan d’Eau) die u dan stroomafwaarts volgt. Wandel dan verder langs één van de tracés aangeduid op de kaart. Hierbij heeft u
drie mogelijkheden :
1- u maakt de hele wandeling ;
hiervoor moet u ongeveer 4 uur
rekenen ;
2- u maakt een ingekorte wandeling waarbij u van Punt 12 (zie
kaart) rechtstreeks terugkeert
naar uw vertrekpunt ; voor dit ingekorte parcours zal u ongeveer 2
uur nodig hebben ;
3- u maakt een wandeling waarbij u, naar keuze, één of meerdere
van de voorgestelde varianten
meepikt.
Vertrek met een goede
uitrusting en bescherm onze
prachtige natuur

De wandeling van Han-sur-Lesse

In samenwerking met V. Dumoulin, S. Blockmans, geologen - Geologische kaarten van Wallonië - SPW
© IGN-NGI (Top10s) autorisation A3190 - www.ign.be
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Stop 1

Kenmerkend voor het dal van
de Lesse is de asymmetrie van de
valleihellingen. Op de plek waar
we ons bevinden, zien we dat de
concave of holle oever (rechteroever) een steile helling vertoont terwijl de convexe of bolle oever (linkeroever) slechts een heel zwakke
helling heeft of zelfs helemaal vlak
is.

vooral sediment afgezet wordt.
Als dit fenomeen duizenden jaren
aanhoudt, krijgt men uiteindelijk
een zijdelingse migratie van de
meander die een volledig vervlakt
gebied « achter » zich laat.

Zijdelingse migratie

Convexe oever = afzetting
Concave oever = erosie
Zijdelingse migratie

IGN-NGI (Top10s), autorisation A3190
De steilrand op de rechteroever is het rechtstreekse gevolg
van wat men de « zijdelingse ero- treedt vooral op op de concave
sie » door een rivier noemt. Erosie oever terwijl op de convexe oever

Bedding bij lage
waterstand

Zijdelingse migratie
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Bedding bij hoge waterstand

Oost

West

Zijdelingse migratie van de meander
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Om te bepalen wat de linker- of rechteroever van een rivier is, moet
men in de stroomrichting van het water kijken, dus stroomafwaarts: de
oever die dan aan uw rechterkant ligt, is de rechteroever, die aan de linkerkant de linkeroever.De concave oever bevindt zich aan de buitenzijde
van de meander, de convexe oever aan de binnenzijde.
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Op deze plek is de linkeroever van de Lesse behoorlijk breed en wordt
ze ingenomen door weiden. In « normale » omstandigheden stroomt de
Lesse binnen haar bedding bij lage waterstand. Als het debiet van de rivier stijgt, zullen de weiden ook regelmatig onder water komen te staan
en stroomt de Lesse binnen haar bedding bij hoge waterstand.

De Lesse : debiet en overstromingen
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Gezien de regelmatige overstromingen van de afgelopen jaren en
de aanzienlijke schade die deze veroorzaken, besliste de Waalse regering op 9 januari 2003 een globaal
plan ter preventie en ter bestrijding
van overstromingen en hun gevolgen op de getroffen bevolking in
werking te stellen. Dit plan draagt
de naam « Plan PLUIES » en streeft
vijf doelen na :
• De kennis van het overstromingsgevaar verbeteren, meer bepaald via kartering ;
• Het verminderen en vertragen

van de afstroming van water in/uit
de stroombekkens ;
• Het inrichten van de rivierbeddingen en de alluviale vlaktes (rekening houdend met de natuurlijke
habitats en ze zelfs bevorderen,
wat een garantie is voor de stabiliteit) ;
• Het verminderen van de
kwetsbaarheid voor overstromingen in de zones die kunnen overstromen ;
• Het crisibeheer bij overstromingen verbeteren.

Stop 1

Het debiet van een rivier is (= Service Public de Wallonie).
een sleutelfactor voor het goede
Op de rechteroever bemerkt u
beheer van de watervoorraden.
een muur in breuksteen ; deze besHet debiet van een rivier kan chermt de oever tegen erosie aansterk variëren. In Han-sur-Lesse gezien de snelheid van het water,
schommelt het debiet van de Lesse en dus ook de erosie, het hoogst
tussen minder dan 1 m³/s bij de is in de buitenbocht van de meanlaagste waterstand tot meer dan der. Om het overstromingsgevaar
90 m³/s bij de hoogste waterstand. voor het centrum van Han-surTer vergelijking : een kraantje dat Lesse nog te verminderen, werd
volledig opengedraaid is, geeft een tevens een deel van het water van
debiet van ongeveer 0,001 m³/s. de Lesse omgeleid.
De debietmetingen op de Lesse
worden uitgevoerd door de SPW
Uittreksel van de overstromingsrisicokaart – Waals Gewest
Omleiding

Alluviale vlakte
van de
Lesse

Overstromingsrisico
Zwak

http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/
© R é g i o n Wa l l o n n e
© Institut géographique National - Bruxelles

Middelmatig
Hoog

Natuurlijke drainage van een bodem
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De bodem is de losse bovenlaag
van de Aarde, haar opperhuid in
zekere zin. De bodem kan slechts
waargenomen worden door een
boring uit te voeren of een sleuf te
graven, tenzij je hem toevallig te
zien krijgt in een berm of bij een
windval (omgewaaide boom).

studie van de bodem maakt deel
uit van de bodemkunde.

De bodem wordt hier onrechtstreeks bij betrokken omwille
van zijn relatie met het klimaat,
het moedergesteente, de geomorfologie, de biologische activiteit
en zijn gebruik door de mens. De

De kaart van de gebieden die
overstroomd kunnen worden,
steunt namelijk op de interpretatie van de bodemkaart, meer bepaald op het criterium « natuurlijke drainering ».

De Bodemkaart van België, op
schaal 1/20.000, kan geraadpleegd
worden om de belangrijkste kenmerken van een bodem te kennen
en om een toposequentie op te
stellen (zie besluiten C3 of B3).

Een bodem bestaat uit verschillende lagen of horizonten

Omleiding

185E, 1968

Zo getuigt de aanwezigheid van
Bodem ontwikkeld in kleiachtig een gley (blauwachtige horizont)
materiaal afkomstig van verwee- van de aanwezigheid van een perrde schiefers (zie Stop 2) in de manente watertafel op minder
dan 125 cm diepte.
Famenne :

©L. Bock

door het stagneren van het water
in de bodem of door een hangende
watertafel ; het gebeurt namelijk
vrij vaak dat in de valleien de watertafel tijdens de winter stijgt om
tijdens de zomer dan weer te zakken. Zo kan, in functie van het reliëf, een pseudo-gley al dan niet in
verband staan met een gley.
De diepte waarop en de intensiteit waarmee deze kleurkenmerken voorkomen, bepalen de mate
waarin een bodem min of meer hydromorf is. Het hydromorfe karakter van een bodem is te wijten aan
een teveel aan water of, als gevolg
hiervan, een tekort aan lucht ; een
bodem wordt als hydromorf bestempeld als er een gley, pseudogley of zelfs stagno-gley aanwezig
is.

De bodemkundige informatie bij deze wandeling is afkomstig van het kaartblad Han-surLesse 185E, opgemaakt door P.
Avril en A. Platteborze (IRSIA – IGN
1968) en te koop of te raadplegen in Gembloux Agro-Bio Tech –
den door de moeilijkheid van het Université de Liège (GxABT-ULg).
water om door te sijpelen en zelfs

Een pseudo-gley (horizont be(1) humushoudende horizont (hier zaaid met roodachtige tot wibewerkingshorizont)
tachtige vlekken op een vale achtergrond) getuigt dan weer van
(2) verweringshorizont
een tijdelijk of seizoensgebonden
teveel aan water.
(3) los moedermateriaal (verweringsproduct van schiefers)
Dit laatste kan verklaard wor(4) vast moedermateriaal
(schiefers)

Stop 1

Talud met gelifracts
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Het gesteente dat in het talud te
zien is schiefer ; in deze streek wordt
dit ook vaak « schist » genoemd.
Het gaat om een gesteente
dat uit zeer fijne partikeltjes is
opgebouwd, namelijk uit klei.
Deze fijne partikels zijn afkomstig
van de afbraak/erosie van een
continent dat een honderdtal km
noordelijker lag (het Massief van
Brabant). Ze werden door rivieren
aangevoerd en dan afgezet op de
zeebodem tijdens het Frasniaan,
370 miljoen jaar (Mj) geleden.

Deze klei-afzettingen werden
stilaan samengedrukt doordat ze
bedolven geraakten onder andere
afzettingen en werden zo omgezet
tot een vast gesteente.

Stop 2

De Fagne-Famenne depressie
is hier een mooi voorbeeld van :
ze strekt zich uit van Chimay tot
Barvaux over een afstand van
meer dan 100 km en over een
breedte van 3 km.

Door vorst-dooicycli (gelifractie)
In de streek van Han-sur-Lesse
verbrokkellen de schiefers tot kleine
dunne plaatjes die we gelifracts bestaat de ondergrond van vele
noemen. Deze worden dan snel topografische depressies uit
afgevoerd door het afstromende schiefers.
water en de zwaartekracht, zodat
er een topografische depressie
ontstaat.

©
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Onverweerd gesteente

Bodem
Onverweerd gesteente

Gelifracts

©S. Rekk
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Gelifracts

Weinig ontwikkelde bodem of bodem verjongd door erosie
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Stop 2

Bodem

Stop 2

©S. Rekk

Bij deze dagzoom van schiefers
ontbreekt de bodem bijna volledig, ofwel omdat de afbraakproducten van de vaste rots regelmatig afgevoerd werden door erosie,
ofwel omdat het terrein hier genivelleerd werd tijdens de verkaveling.

Wat er ook van zij, zoals deze
Als we het bodemprofiel van
bodem er nu uitziet, gaat het om deze bodem beschrijven, zien we
een weinig ontwikkelde bodem. dat deze beperkt is tot twee lagen
Bovenaan vermoedt men de aan- of horizonten :
zet van een humushoudende ho• de bovenste, humushourizont, dwz een horizont die orgadende horizont (onder
nisch materiaal bevat.
gras) : de A1-horizont ;
• het
moedergesteente
(schiefers in dit geval), min
of meer samenhangend en
in situ : de R-horizont.
De notering voor dit type bodemprofiel is dus A/R

Dit is een voorbeeld van in situ
vorming : de A1-horizont werd gevormd op de plaats waar hij zich
De bodem is dus functie
nu nog bevindt en bijgevolg zijn de
A1- en de R-horizont genetisch ve- van het moedergesteente
rwant.
(moedermateriaal) en de on-

twikkeling ervan kan tegengewerkt worden door erosieprocessen van natuurlijke of
van antropogene oorsprong.

De Famenne-depressie
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Stop 3

Links van u strekt de Famenne- ook weer snel uit, vanwaar de uidepressie zich uit waarin de Lesse tdrukking « Modder in de winter,
baksteen in de zomer ».
stroomt.

In het uiterste noorden, voorbij
de Famenne-depressie, komen de
toppen die u ziet overeen met de
zuidrand van de Condroz (deze kan
u ontdekken op de wandeling van
Celles).

x
leu
Her
Dry
»

Panorama van de « Dry Herleux »

Voorbij de Lesse komt de vervlakking tussen « Sur le Ban » en « Le
Laid Potai » overeen met een rivierterras of alluviaal terras. Een terras
getuigt van een oude rivierloop. De bodem van zo’n terras bestaat uit
alluvium en kan zeer vruchtbaar zijn.
ZO
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Sur le Ban
En Diersain

Le Laid Potai
A Gôlène

3

de «

De schiefers, die door verwering
klei worden, zijn een ondoorlatend
gesteente. Deze slecht gedraineerde bodems worden snel nat als
het regent maar drogen daarna

Omwille van hun beperkte landbouwwaarde worden deze gronden gewoonlijk ingenomen door
weiden. De percelen op de voorgrond liggen evenwel op afdeklagen (colluvium en alluvium).

a van
Panoram

Ze werd door gelifractieprocessen gevormd (zie Stop 2). De
gelifracts werden vervolgens
afgevoerd door oppervlakkige afstroming, door de zwaartekracht
en door de rivieren. Zo ontstaat
geleidelijk een depressie in het reliëf.

Oud rivierterras

IGN-NGI (Top10s), autorisation A3190

Tienne du Fornai

NW

Strekking van de geologische lagen
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Sedimentaire afzettingen accumuleren zich op de zeebodem en
vormen zo een opeenstapeling van
horizontale lagen. Men spreekt van
gelaagde afzettingen. De gelaagdheid bij deze dagzoom is zichtbaar
dankzij de aanwezigheid van kalknodules in de schiefers.

Stop 4

Eprave

la Rouge
Croix
IGN-NGI (Top10s), autorisation A3190

Meting van de strekking van de lagen

De meting van de strekking van de
lagen ten opzichte van het noorden
is voor de geoloog waardevolle informatie die hem toelaat een geologische kaart te maken.

De aanwezigheid van kalknodules in de schiefers volstaat om
dit gesteente minder gevoelig te
maken voor verwering ; op die manier ontstond het kleine heuveltje
aan uw rechterzijde.

©S. Rekk

kalknodules in de
schiefers

©S. Rekk
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Panorama van « Rouge Croix » : differentiële erosie
Voor u ligt een prachtig voorbeeld van differentiële erosie.
De beboste heuvels bestaan uit
kalksteen die veel resistenter is
voor gelifractie terwijl de depressie uit schiefers bestaat die juist
zeer gevoelig zijn voor dit type
erosie.

WNW

OZO
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Als u in noordelijke richting
kijkt, ziet u een langgerekte, beboste heuvel, « Sur le Mont » genaamd. Rechts daarvan ziet u een
depressie, ingenomen door weiden en nog meer naar rechts een
tweede beboste heuvel, « Tienne
del Roche » genaamd.

Stop 5

5
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© IGN(Top10s),
(Top10s),autorisation
autorisationA3190
A2527
IGN-NGI

Depressie

Tienne del
Roche

©S. Rekk

Sur le Mont

De uitstekende reliëfstrook van « Sur le Mont » kan waargenomen worden van Lavaux-Sainte-Anne tot in Rochefort.

De zones waar kalksteen dagzoomt blijven bebost. De bodem is hier immers zeer dun en bevat veel keien wat hem minder geschikt maakt om er
weiden of akkers van te maken.
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Recent alluvium

Stop 6

Vanaf Stop 6 ziet men de
heuvel «Al Justice » alsook
« Rouge Croix ».
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Al Justice
Rouge Croix
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Alluvium

Rolkeien

Schiefers
©S. Rekk

Aan de basis van deze kleine
dagzoom bevinden zich schiefers.
Daar bovenop ligt alluvium dat
hier afgezet werd door de Lesse of
de Lhomme.
Dit alluvium bevat rolkeien uit
zandsteen, een gesteente dat
hier in de buurt niet voorkomt. Ze
moeten dus vanuit de Ardennen
tot hier aangevoerd zijn door de rivieren.
Deze centimeters grote rolkeien
geven ons een idee van de kracht
die de rivier moet gehad hebben
op het ogenblik van de afzetting.

©

Breuk en fracturatie

14

Stop 7

Sla ter hoogte van de parking linksaf ; na ongeveer 150 m bereikt u een kleine groeve.

Groeve
©S. Rekk

T ie

ingesloten zijn in calcietkristallen.
Het gaat hier om een breccie : de
verbrokkelde rots werd opnieuw
gecementeerd door calcietkristallen. Deze worden gekenmerkt door hun witte kleur en hun

oc h

e

evenwijdige, effen vlakken. De
aanwezigheid van een breccie op
deze plaats wijst erop dat hier een
breuk voorkomt, een zone waar
een verschuiving plaatsvond die
het gesteente heeft vervormd.

©
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Het gaat hier om een oude
kalksteengroeve met kalksteen van
goede kwaliteit die als bouwsteen
gebruikt werd. Aan de rechterzijde van deze dagzoom ziet u
kalksteenblokken (blauwgrijs) die

nne
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Gebrecciefieerde kalksteen
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Breuken worden veroorzaakt door de botsing van tektonische platen
(een proces dat vroeger « continentendrift » werd genoemd). Deze belangrijke bewegingen hebben onze streken ongeveer 260 miljoen jaar
geleden beïnvloed en zorgden ervoor dat de oorspronkelijk horizontale
sedimentlagen geplooid en gebroken werden.

©S. Rekk

Gelaagde kalksteen

Calciet

Geomorfologische analyse
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Bekijkt men vanop dit punt het
panorama van noord naar zuid (van
links naar rechts), dan ziet men eerst de grote Famennedepressie
(« Fam e nn e »), ve r vo l ge ns richting Rochefort - twee kleine
langgerekte heuvels (« Neurisse »,

« Au dessus de Gemeroie »), daarna een meer uitgesproken kam
en tenslotte een hogere heuvel
die ingesneden is door de smalle
vallei van de Lhomme (« Tier de
Maulin »).

Famenne

Neurisse

Dit reliëf weerspiegelt de
gesteenten
uit
de
ondergrond : elke heuvel bestaat uit
kalksteen, de depressies uit
schiefers (behalve de « Rond
Tienne », zie keerzijde).

Stop 8
Het hogere reliëf op uw rechterzijde (in het zuiden) dat de Famenne
afzoomt, is de Calestienne : dit is
een typisch Waalse geomorfologische eenheid, gelegen tussen
de Ardennen in het zuiden en de
Famenne in het noorden.

Au dessus de Gemeroie

Tier de Maulin
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Als een rivier door een gebied
met zwakke helling stroomt, zal
ze de neiging vertonen meanders
te vormen. Deze evolueren op
een natuurlijke manier door erosie veroorzaakt door de stroming.
De kracht van de stroming is altijd
sterker in de buitenbocht van de
meander (concave oever) en heel
zwak in de binnenbocht (convexe
oever) (zie Stop 1). Zo wordt de
concave oever geërodeerd terwijl er alluvium wordt afgezet op de
convexe oever.

©S. Rekk

Stop 8
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Afsnijden van een meander
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Zo kan na verloop van tijd een
meander zichzelf afsnijden waardoor een dode arm ontstaat die,
eens opgedroogd, een verlaten
meander zal vormen zoals we hier
zien bij « Rond Tienne » ❶.
De oude meander ❷ werd
opgevuld met alluvium en is nu
akkerland. De bodem is er vrij
vruchtbaar, voorzover hij goed gedraineerd is.

Grot van Eprave
2

1
S. Rekk
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De ingang van de grot van
Eprave is een oude resurgentie
van de Lhomme. Het netwerk van
deze grot werd gevormd door de
oplossing van kalksteen door licht
zuur water.

Stop 9

© G. Rochez - GRPS
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Topografische opname van de Grot van Eprave uitgevoerd van 1955 tot 1965 door Paul Vandersleyen
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De holtes die door oplossing
in kalkhoudende rotsen gevormd
worden, noemt men « karst ».

4

Als gevolg van de talrijke instortingen in de jaren ‘80 van vorige
eeuw, is de toegang tot de grot
nu verboden. Ze wordt wel nog
gebruikt als opleidingsplaats voor
speleologie.

© G. Rochez - GRPS

De zuurtegraad van het infiltratiewater is te wijten aan de aanwezigheid van CO2 in de lucht van atmosfeer en bodem.
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De « Fontaine bouillonnante » : resurgentie van de Lhomme

Het feit dat deze resurgentie
zich op deze plaats bevindt, is
te wijten aan een verandering
in de lithologie (de aard van het
gesteente).
Stroomopwaarts
bestaat de ondergrond uit
kalksteen die sterk aangetast is

door karst en dus sterk doorlatend
is, terwijl enkele tientallen meters
stroomafwaarts de ondergrond uit
ondoorlatende schiefers bestaat
(de lagergelegen zone waarvan
eerder reeds sprake was).

Stop 10

Het water dat ondergronds
onder invloed van de zwaartekracht
door het kalksteenmassief sijpelt,
wordt ter hoogte van de schiefers
geblokkeerd en zo terug naar de
oppervlakte gedwongen.

©
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De resurgentie van Eprave werd
onderzocht door speleologen die
tot 80 m diep zijn geraakt.
De talrijke karstfenomenen
(oplossing
van
kalkhoudend
gesteente door zuur water)
werden geïnventariseerd in de
« Atlas du Karst Wallon » (www.
cwepss.org). Ze komen vooral
voor in de kalkstenen van de
Calestienne.
Talrijke
grotten

werden hier ingericht om een
bezoek aan deze ondergrondse
wereld in alle veiligheid mogelijk
te maken (de grotten van Couvin,
Han-sur-Lesse, Rochefort, Hotton,
Remouchamps, enz.).

afgelegd door de kalksteen, wellen deze wateren weer op en vormen de « Fontaine bouillonante »
(« borrelende Fontein »). Het water heeft 3 tot 10 dagen nodig om
deze afstand af te leggen in functie
van het debiet en dat hangt zelf af
Na een afstand van ongeveer
van de weersomstandigheden.
8 km in vogelvlucht te hebben
Het water dat hier opborrelt is
afkomstig van de Wamme en de
Lhomme die ter hoogte van On
en stroomafwaarts van Jemelle
gedeeltelijk in de ondergrond
verdwijnen.
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Kalksteen en paleomilieu

Stop 10

Stromatoporen zijn organismen
die vandaag de dag verdwenen
zijn en die men kan beschouwen
als een specifieke groep binnen de
sponzen (Calcispongiae) met een
volledig verkalkt skelet.
Men vindt ze terug in gelaagde
of
bolvormige
ophopingen,
naargelang de turbulentie, de
diepte en het licht in het milieu
waarin ze groeien.
Hier hebben de meeste
stromatoporen een afgeronde
bolvorm, wat wijst op een ondiep

en turbulent milieu. Naast de evenaar en de Steenbokskeerkring.
stromatoporen treft men ook
Door de beweging van de
koralen aan.
tektonische
platen
sedert
De identificatie van de fossielen meer dan 500 Mj migreert ons
stelt de geoloog in staat de continent immers noordwaarts.
evolutie van het leefmilieu te Het leefmilieu in het Givetiaan kan
reconstrueren die ons continent in vergeleken worden met dat van
de loop van de geologische tijden de oostkust van Australië met in
heeft meegemaakt.
het noorden een continent (het
Massief van Brabant) en in het
Dankzij deze kalkstenen en fos- zuiden een marien milieu (Namen)
sielen kunnen we met grote ze- waarin
talrijke
organismen
kerheid stellen dat ons continent met kalkhoudend skelet zich
zich 380 Mj geleden op het zuidelijk ontwikkelen en opstapelen (Hanhalfrond bevond, ergens tussen de sur-Lesse).

©S. Rekk

©S. Rekk

De klif achter de resurgentie is opgebouwd uit kalksteen. Deze kalksteen werd gevormd door de opeenAls men de klif aandachtig bestapeling van skeletten van levende organismen en dateert uit het Givetiaan, een onderverdeling op de geo- kijkt, zal men er afgeronde vormen
logische tijdschaal (380 – 375 Mj).
in zien die in feite stromatoporen
zijn en die het hoofdbestanddeel
Afdrukken van stromatoporen in een kalksteenbank hogerop, klif van de resurgentie van Eprave
van de kalksteenmassa vormen.

Massief van Brabant

Streek rond Namen

Streek van Han-sur-Lesse

Resurgentie van « Rond Tienne »
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Ter herinnering : de « Rond
Tienne » is een « getuigeheuvel »,
omgeven door een verlaten meander van de Lhomme.

©

Lhomme

Rond Tienne

Résurgentie

©S. Rekk

Aan de voet van deze heuvel
komt er water aan de oppervlakte :
het gaat hier om een resurgentie.
Deze term wordt gebruikt om het
opwellen van water in karstgebieden aan te geven, dat, in tegenstelling tot de term exfiltratie, in verband staat met het verdwijnen van
rivierwater hogerop.

Stop 11

IGN-NGI (Top10s), autorisation A3190
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©V. Hallet
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Verlaten meander

Tracermetingen hebben aangetoond dat een deel van het water
afkomstig is van het verdwijnen
van de rivier in « Laide Fosse »,
1600 m verder naar het oosten.
De resurgentie van « Rond
Tienne » ligt er vaak uitgedroogd
bij in de zomer. Het is namelijk zo
dat hier in de streek de neerslag
die tussen mei en september valt
volledig terugkeert naar de atmosfeer via de evapotranspiratie van
planten en bodem. De watertafel
wordt dus enkel tijdens de wintermaanden aangevuld.

Talud met gelifracts

©S. Rekk
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Aan de voet van het talud is een belangrijke opeenhoping van gelifracts te zien, wat wijst op de sterke gevoeligheid voor verwering van
de schiefers.

©

IGN-NGI (Top10s), autorisation A3190

Op dit talud vindt de verwering
van het minerale substraat plaats
en dit proces is onontbeerlijk voor
de bodemvorming. Het vaste
gesteente valt uiteen in steeds
kleiner wordende brokstukjes en
die plaatjes vormen tenslotte een
steeds dikker wordende, losse
laag aan de oppervlakte waarin
de bodem zich dan zal ontwikkelen. De weinige planten die genoegen nemen met dit minerale
substraat spelen een cruciale rol
bij de ontwikkeling en de evolutie van de bodem. Eerst en vooral

©V. Hallet

Bij het verlaten van de vallei van de Lhomme, volgt de wandeling de N86
over ongeveer 300 m. U kunt dit traject langs de grote baan vermijden door
het pad recht voor u te volgen. We bevinden ons hier halverwege de wandeling
en als u die wenst in te korten, dan kan u van hieruit rechtstreeks terug naar
het vertrekpunt lopen, zo’n 700 m verderop.

bewerkstelligen ze het steeds verder verbrokkelen van de vaste rots
door met hun wortels tot in de
kleinste barsten door te dringen.
Vervolgens leveren ze het broodnodige organisch materiaal aan
de bodem dat op zijn beurt zorgt
voor dierlijke en micro-organische
activiteit in de bodem.
In bodemkundige zin bestaat
een bodem dus uit een matrix
waarin enerzijds verweringsproducten van het gesteente (vast
of los) voorkomen en anderzijds

organisch materiaal in verschillende stadia van ontbinding
door de biologische activiteit. Dit
resulteert in een bepaalde structuur en bijgevolg ook een porositeit die de bewegingen van water
en lucht alsook van de meegevoerde producten (deeltjes in
suspensie, opgeloste elementen,
gasvormige bestanddelen) zal bepalen. De ontwikkeling van een
bodem (de dikte ervan) wordt
ook nog bepaald door klimaat en
weer. Hier is de bodem zeer weinig ontwikkeld.

Tektoniek : het Lid van Bieumont
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Stop 13

In deze groeve dagzomen dezelfde kalkstenen als in de eerder beschreven groeve « Sur le Mont ». Het zijn deze

kalkstenen die in het landschap opvallen als een smalle, uitstekend band. Ze hebben een dikte van ± 40 m en worden aan weerszijden omzoomd door schiefers die goed zichtbaar zijn aan de rechterzijde van de dagzoom.

Alhoewel deze kalkstenen wat
jonger zijn (375 Mj) dan deze bij de
klif van de resurgentie van Eprave,
zijn ze eveneens afgezet op een
vlakke zeebodem in een tropische
omgeving.

©

IGN-NGI (Top10s), autorisation A3190

Als u naar de lagen kijkt, ziet u
evenwel dat deze sterk hellen (70°
in zuidwestelijke richting). Het zijn
de tektonische krachten die deze
oorspronkelijk horizontale lagen

Kalksteen van het Lid
van Bieumont

©S. Rekk

Groeve

geplooid en gebroken hebben.
De migratie van ons continent
vanuit het zuidelijk halfrond tot op
zijn huidige plaats is immers te wijten aan de bewegingen van de tektonische platen.

Een orogenese (gebergtevorming) is het gevolg van een botsing
tussen tektonische platen. Het gebergte dat zo ontstaat is niets anders dan een geplooide structuur
zoals bv de Alpen die het gevolg zijn
van het duwen van de Afrikaans
Plaat tegen de Euraziatische Plaat
of de Himalaya die het gevolg is
van het duwen van de Indische
Plaat tegen de Euraziatische Plaat.

Schiefers van de Formatie
van Moulin Liénaux

De « Chavée » : droog dal van de Lesse

Vanop de Belvédère heeft u
een mooi zicht op de « Chavée ».
Dit is een lokale term die gebruikt
wordt om het droog dal te benoemen waarin de Lesse zou moeten stromen indien ze zich niet, 1
km stroomopwaarts, in het verdwijngat van Belvaux zou storten
om dan het netwerk van de grotten van Han te vormen. Het verdwijngat kan een debiet van ongeveer 30 m³/sec slikken. Als de
rivier sterk aanzwelt, wordt dit debiet overschreden en herneemt de
Lesse zijn bovengrondse loop door

de « Chavée ». Het kalksteenmassief waarin de Lesse « verdwijnt »
bestaat uit dezelfde kalkstenen als
die van de grot van Eprave en als
deze die aan onze voeten liggen.
We zien opnieuw dat deze kalkstenen een uitstekend reliëf vormen
dat bedekt is met bos en dat een
weinig ontwikkelde bodem heeft.
Het feit dat de « Chavée » zo breed
is, is te wijten aan de aanwezigheid
van schiefers. Deze zorgen voor
een vochtige, weinig vruchtbare
bodem die bijgevolg ingenomen
wordt door weiden.

T1

Terras 2 (T2)

T2

Terras 1 (T1)

e

Alluviale vlakte van de Lesse, gereactiveerd
bij hoogwater

èr

éd
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Het dal voor ons is een duidelijk
asymmetrisch dal : de concave oever waarop we ons bevinden, heeft
een zeer steile helling terwijl de
convexe oever een zachte helling
heeft waarin zelfs enkele vervlakkingen voorkomen : dit zijn rivierterrassen (T1,T2). Deze duiden op
oude niveaus van de Lesse.
Kam van de Ardennen

Chavée

l
Be

Naast de « Chavée », zien we in
het landschap in zuidelijke richting
nog de kam van de Ardennen waarin de Lesse een smal dal heeft uitgeschuurd.

Stop 14
Uittreksel van de overstromingsrisicokaart –
Waals Gewest

http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/
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T1
T2

© R é g i o n Wa l l o n n e
© Institut géographique National - Bruxelles

Overstromingsrisico
Zwak

Middelmatig

Hoog

De « Chavée » : droog dal van de Lesse

Stop 14
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Verdwijngat
van Belvaux
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Fontaine Saint-Martin

25
De « Fontaine Saint-Martin »
ontspringt aan de voet van de
steilrand, op het contact tussen
de doorlatende kalksteen stroomopwaarts en de ondoorlatende
schiefers stroomafwaarts. Deze
situatie is identiek als bij de resurgentie van Eprave; alleen doet
ze zich hier op een veel kleinere
schaal voor. Dit contrast in doorlatendheid tussen twee gesteenten
zorgt voor een hydrogeologische
drempel.
In Wallonië hangen vele bronnen samen met dit proces.
Sommige van deze bronnen

Stop 15

worden overigens aangetapt om
het drinkwaternetwerk te bevoorraden.
Als u vanaf dit punt ongeveer
honderd meter terugloopt, kunt u
op uw linkerkant een klein pad inslaan (❶) dat langs de steilrand
loopt ; u zal hier een heel mooi
zicht op de « Chavée » hebben en
verderop krijgt u ook nog de kans
de kalkstenen van het Lid van
Bieumont te zien. U kan ook doorlopen en de weg vervoegen waarbij u een beter uitzicht op de valleiwanden van de Lesse zal te zien
krijgen.
Fontaine Saint-Martin

1

©
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© G. Rochez

Lid van Bieumont

De « Trou de Han » : resurgentie van de Lesse
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Stop 16

De resurgentie van de Lesse die
« Trou de Han » wordt genoemd,
komt uit de kalksteenformatie aan
de oppervlakte, loodrecht op het
contact met de schiefers van de
vallei. Het netwerk van de grotten van Han heeft een lengte van
meer dan 8 km en is daarmee
het grootste karstnetwerk van
Wallonië.
Naargelang haar debiet heeft de
Lesse 2 to 13 uur nodig om door
het massief te stromen, wat overeenkomt met snelheden van 500
tot 100 m/h.

© I. Bonniver

Trou de Han

©
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De resurgentie van Han-surLesse is een grot die in de loop der
tijden herhaaldelijk door de mens
bewoond werd. Bij archeologische
opgravingen die sedert 1963 uitgevoerd worden, werden er talrijke
voorwerpen (werktuigen, juwelen,

aardewerk) gevonden, hoofdzake- vindplaatsen van West-Europa
lijk in de afzettingen van de Lesse. voor deze periode. De grot werd
De eerste bewoning zou uit het ook nog bewoond bij het begin
en op het einde van de tweede
recent Neoliticum (2000 v.Chr.).
dateren. De tweede bewoning, in IJzertijd (400 v.Chr. en ca. 100 v.
de Bronstijd, maakt van de « Trou Chr.) evenals tijdens de Gallode Han » één van de belangrijkere Romeinse periode.

Het karstnetwerk van de grotten van Han-sur-Lesse
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16

Y. Quinif 1986

© IGN-NGI (Top10s) autorisation A3190 - www.ign.be

Stop 16

Calestienne, de lagergelegen
zones tot het zuidelijke deel van de
Famennedepressie.
De Calestienne vormt de scheiding tussen de schieferrijke
Famennedepressie in het noorden en de Ardennen stricto sensu in het zuiden. De Calestienne
is een smalle, doorlopende band,
amper enkele kilometers breed,
bestaande uit kalksteenrotsen.
Ze wordt gekenmerkt door een
uitstekend reliëf, en dit in contrast
met de Famennedepressie in het
noorden waar ze vaak een honderdtal meters bovenuit torent.

©S. Rekk d'après Barbier F.

Bij de stops 3 en 8 hadden we het
over de depressie van de Famenne
en over de Calestienne. Dit zijn
zuiver geomorfologische termen,
net als de termen Ardennen of
Condroz.
De geomorfologie beschrijft de
reliëfvormen en legt hun ontstaan
en evolutie uit. De oorsprong van
het reliëf hangt samen met tektoniek en/of erosie.
Vanuit geomorfologisch oogpunt loopt de wandeling over de
Calestienne en de depressie van
de Famenne.
De
topografisch
hogergelegen zone behoort tot de

B1

Besluiten : geologie en geomorfologie

©S. Rekk
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De landschappen van de
Calestienne zijn veel gevarieerder dan die van de schieferrijke en
vochtige Fagne-Famennedepressie
in het noorden, met een bocagelandschap. De plantengroei is
er zeer gevarieerd : naaldbossen (Zwarte dennen, sparren,
zilversparren), loofbomen (eik,
haagbeuk), struiken (doornstruiken, buxus, frambozen, bramen),
kalkgraslanden, akkers en weiden
omzoomd met hagen, enz.
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De stratigrafie is de wetenschap
die zich bezighoudt met de opeenvolging van de verschillende geologische lagen of strata.

Formatie/Lid
Systeem

Elk gesteente komt overeen
met een geologische eenheid
(Formatie, Lid) waaraan een ouderdom kan toegekend worden.
Zo worden gesteenten gerangschikt volgens een coherente en
chronologische volgorde van afzetting.

De gesteenten die we op de wandeling van Han-sur-Lesse gezien hebben, behoren tot het Devoon dat van 416 Mj tot 360 Mj duurde. Het
Devoon is het vierde oudste van de zes systemen waarin het Primaire
tijdvak of Paleozoïcum onderverdeeld is. Meer bepaald behoren deze
gesteenten tot het Givetiaan en Frasniaan van respectievelijk het
Midden- en Boven-Devoon (van 391 Mj tot 374 Mj).

Devoon

Op onze wandeling hebben we
twee verschillende lithologieën
leren herkennen : kalksteen en
schiefers.

Ouder

B2

Besluiten : stratigrafie
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Fromelennes
FRO
Mont d'Haurs
MHR
Terres d'Haurs
THR
Trois Fontaines
TRF

Mj : Miljoen jaar

Besluiten : toposequentie
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De bodem is op een welbepaalde plaats de resultante van de
gecombineerde werking van milieufactoren, die ook wel pedogenetische factoren genoemd worden :

•
•
•
•
•

klimaat (kl)
moedergesteente (mg) of moedermateriaal
reliëf of geomorfologie (g)plantengroei of biologische activiteit (o)
gebruik / beheer door de mens (m)
verschillende tijdsintervallen (t1, t2)
Bodem = functie (kl, mg, g, o) t1 + mt2

Rond
Tienne

©X. Legrain

B3

Geologische en pedologische wandelingen in de Provincie Namen
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Als deze wandeling u heeft aangestaan, dan kan u ook elders terecht in onze provincie voor soortgelijke wandelingen, o.a. :

Deze wandelingen worden
gepubliceerd door de University
Press van Namen ( PUN ) en
verdere uitleg over hen is beschikbaar op de website www.
fondationclose.be
Grote van Spy

Afsnijden van een meander van Maas

De rotsen van Freyr

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

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

Geologische wandeltocht aan de Citadel
van Namen

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