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Vallei van de Orneau

Provincie Namen

Intro

Uitzonderlijke
sites om uw
leefomgeving
beter te begrijpen

De wandelingen kunnen ook
gedownload worden van de
webstek www.tourismegps.be
voor gebruik met een gps.
Geologisch en pedologisch wandelpad
Geologisch en pedologisch wandelpad in voorbereiding
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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). Er zal ook aandacht
besteed worden aan hoe de mens
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Doelstellingen
de natuurlijke rijkdommen heeft ont- downloaden zijn van de webstek
gonnen en hoe hij gebruik heeft ge- www.fondationclose.be . In deze
maakt van het natuurlijk erfgoed.
boekjes worden de verschillende
De technische steekkaarten bij deze geologische periodes voorgesteld die
geologische en pedologische wan- onze landschappen in de afgelopen
delingen richten zich tot een weten- 500 miljoen jaar traag gevormd
schappelijk nieuwsgierig publiek, hebben.
dat niet noodzakelijk een voorkennis heeft van geologie en/of pedologie. Voor de geïnteresseerden
zijn er meer gedetailleerde boekjes
beschikbaar in pdf-formaat die te

Intro
ons continent in de afgelopen 500
miljoen jaar heeft meegemaakt beter
begrijpen : in die periode registreerden de gesteenten namelijk de paleogeografische - en milieuveranderingen.

Elke wandeling doet dus een speciNadat u een aantal van de fieke periode (in miljoenen jaren) uit
voorgestelde wandelingen gedaan de geologische geschiedenis van ons
heeft, zal u een beter inzicht hebben continent aan.
in bepaalde aspecten van uw leefom
-geving. U zal tevens de evolutie die
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neden tussen de
geschiedenis te reconstrueren en
Stops 3 tot 11 en wordt
dan
geleidelijk breder stroomafwaarts de link te leggen met het huidige
van Stop 14. Deze reliëfverschillen reliëf. Van de bovenloop tot
worden rechtsreeks bepaald door de de benedenloop vinden
geologie van de vallei ; de waarne- we drie grote geoeenhe2
mingen op onze route zullen u niet logische
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Gembloux
den
terug
:
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alleen toelaten het type gesteente te
identificeren waaruit de ondergrond

Bodemassociaties
van het plateau (lichtgolvend)
op klei of tertiair zand
op leem
van steile hellingen
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met schiefer- of kalksteenbijmenging
met kalksteenbijmenging
met schieferbijmenging
van de alluviale vlakte
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Jemeppe-sur-Sambre
5 km

Intro

«Massief van Brabant», het «Para- gesteenten
1
autochtoon van Brabant» en de waaruit het
«Dekmantel». De gesteenten van de Massief
2
eerste twee eenheden behoren tot van
Gembloux
3
Grote geologische eenheden
het Paleozoïcum, terwijl die van de derde
eenheid behoren
4
5
6
tot het Cenozoï7
8
9
cum. Het Meso10
zoïcum is verwaar11
Recenter
loosbaar (enkele
Alluvium
12
13
kleilenzen) tussen
Dekmantel
14
Para-autochtoon
deze twee grote
15
van Brabant
Jemeppe-sur-Sambre
Massief van
gesteentepakBrabant
5 km
ketten in.
ouder
Brabant en het Para-autochtoon zijn
Bij Stop 1 krijgen we
onrechtstreeks zicht op de Ceno- opgebouwd, en dit van oud naar jong.
zoïsche Dekmantel, de meest recente Stop 7, die zich op de grens bevindt
laag. Deze eenheid die gesteen- tussen deze twee enheden, vormt
1
ten omvat die dateren van een scharnierpunt voor een goed be-66,5 miljoen jaar (Ma) geleden grip van de geologische geschiedenis
tot nu, vinden we eveneens van de vallei van de Orneau.
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Deze geologische, pedologische en
ecologische route bestaat uit 15
Stops en neemt u mee op ontdekkingstocht langs de vallei van de Orneau van de bovenloop tot de benedenloop, tot aan haar samenvloeiing
met de Samber.
Het reliëf

© d’après les données «NASA Shuttle Radar Topography Mission»

Route van de Orneau
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terug bij Stop 12. Aanvankelijk
bedekte deze eenheid volledig het Massief van Brabant en
het Para-autochtoon in de vallei
van de Orneau, maar deze laatste
heeft samen met haar bijrivieren
deze afzettingen geërodeerd en de
onderliggende, oudere gesteenten
blootgelegd.
De Stops van 2 tot 11 en van 13
tot 15 laten u kennismaken met de

Stop 15 is een stop « lezen van het
landschap ».
De verwering van al deze gesteenten
heeft diverse bodems doen ontstaan,
in de pedologische betekenis van
het woord. Op onze route zal u de
belangrijkste kenmerken van deze
bodems leren kennen en zal u het
verband kunnen leggen tussen hun
positie in het reliëf en de aard van
het onderliggende gesteente.

Routebeschrijving
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De aanwijzingen op deze ongeveer
30 km lange route mogen geenszins
leiden tot het overtreden van de verkeersregels. Men legt het parcours
best met maximum 2 of 3 wagens af
wegens moeilijkheden om mekaar
te kruisen of te parkeren. Voor 3 van
de 5 stukjes wandelweg zijn stevige
stapschoenen of zelfs laarzen nodig
na een regenrijke periode.
Stop 1 Bois de Grand-Leez
p. 7 tot 11

Het vertrekpunt bevindt zich aan de
noordoostelijke bosrand van het Bois
de Grand-Leez, idealiter maar zonder
verplichting, op 700 m van de weg
Grand-Leez−Aische-en-Refail op de
betonnen ruilverkavelingsweg die
langs het bos loopt.
Stop 2 Natuurgebied « l’Escaille »
(8,7 km)
p. 12 tot 15

Rij richting Gembloux, dwars door
Grand-Leez, waar u op het plein links
afslaat. Aan de lichten van de N4 slaat
u rechtsaf en, net vóór de brug onder de Ravel, parkeert u uw auto aan
het begin van de Rue de la Posterie
(P verkeersbord). Natagora, de eigenaar van de Réserve de l’Escaille, laat
wandelen op de niet afgesloten paden toe.

Stop 3 Abdij en Belfort van
Gembloux (2,3 km)
p. 16 en17

Ga de R4 weer op naar rechts tot aan
de rotonde waar u opnieuw richting
Namen rijdt. Aan de lichten slaat u
rechtsaf (Avenue Maréchal Juin) en
rijdt u rechtdoor voorbij de volgende
lichten tot aan de Place St Guibert.
Rechts, ter hoogte van de ruïnes van
de omwalling, bevindt zich de ingangspoort van de oude Benediktijnerabdij
van Gembloux (thans Gembloux
Agro-Bio Tech – Université de Liège,
p. 16). Probeer te parkeren ; de Dienst
voor Toerisme van Gembloux en de
Maison du Tourisme Sambre−Orneau
bevinden zich respectievelijk op de
nrs 1 en 3 van de Rue Sigebert. Loop
de Grand’Rue af en sla dan rechts de
Rue des Abbés Comtes in die naar de
dekanale kerk van Gembloux leidt. Sla
dan links de Venelle du Saint-Sauveur
in die vlak langs het Belfort van
Gembloux loopt en naar de smalle
trap van de Tertre Galhoz leidt. Bij de
afdaling ziet u aan de rechterkant de
ontsluiting die beschreven wordt op
p. 17. Om terug te keren naar uw wagen, slaat u links de Rue Notre-Dame
in en loopt de Grand’Rue omhoog.

Stops 4 en 5 Vichenet (4 km)
p. 18 tot 20

Keer terug naar de vorige lichten, sla
rechtsaf (Avenue des Combattants),
dan weer rechtsaf aan de rotonde
(Rue J. Laubain) en dan linksaf (Rue de
Mazy) waarbij u de overweg rechts
laat liggen. Rij verder tot aan de «Trois
ponts» en de Rue des Grands Ha in
de richting van Bossières. Ter hoogte
van een bushalte die zich op gelijke
hoogte met de treinsporen bevindt,
komt u voorbij de ontsluiting van
Stop 4. Toch parkeert u beter 300 m
verderop, bij een wegverbreding in
een bocht. Bij het heen- en teruglopen langs de weg ontdekt u wat
beschreven staat op de p. 18 tot 20
(het bos is privé-eigendom).
Stop 6 Ecologisch netwerk (400 m)
p. 21

Vervolg uw weg in dezelfde richting
en waar de weg omhoogloopt, heeft
u rechts zicht op het landschap .
Stop 7, 8 en 9 Alvaux/Mazy (2,8 km)
p. 22 tot 25

Rij verder richting Bossières en daarna richting Mazy. Voorbij het Bois
de Bordeau(x), onderaan de helling,
rijdt u voorbij een aardeweg aan de
rechterkant (signalisatiebord atelier

Intro
«Olistone») en voorbij de brug over de
Orneau en parkeert u 100 m verder.
Keer te voet terug naar de aardeweg
die nu aan uw linkerkant ligt voorbij
de brug. Loop deze weg zo’n 800 m
in tot waar hij uitkomt op een kleine
gemacadamiseerde weg ter hoogte
van een brug over de spoorweg. Daar
maakt u rechtsomkeert en keert u op
uw passen terug (eerste synthese
p. 22 en vervolgens p. 23 tot 25). De
eerste ontsluiting bevindt zich haast
onmiddellijk aan de linkerkant (het is
een privébos).

Stop 10 Kasteelhoeve van Falnuée
(1,8 km) en kalkgrasland (600 m)
p. 26 en 27

Rij verder tot aan de N93 die u naar
links oprijdt waarna u rechts afslaat (Rue Emile Pirson) net voorbij
een garage en in de richting van de
golf van Falnuée, waarna u opnieuw
rechts afslaat (Rue des Foulons). Rij
rechtdoor aan de rotonde waarna u
de Kasteelhoeve bereikt. Het retourtje naar het kalkgrasland (600 m) is facultatief in herfst en winter. Om er te
geraken, moet u onder de spoorwegbrug door en tot voorbij het uiteinde
van de golf aan de rechterzijde. Let
op, de groeve met zwarte marmer
van Golzinne ligt niet op dit parcours
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en vormt dus enkel een theoretische over de Orneau (km 0 van de N930).
link.
Aan de overzijde van het kruispunt
herbergt een mooie woning het
Stop 11 Dolomies van Mielmont
«Espace de l’Homme de Spy». Voor
(400 m)
de wandellus van 2 km steekt u de
p. 28
brug over en neemt u de aardeweg
Hervat de weg richting Onoz en rij (let op, deze kan zeer modderig zijn)
onder een (andere) brug door. Rechts tot aan een gebetonneerde dooris de ontsluiting zichtbaar maar hij is gang die langs de Orneau en onder
de spoorweg doorloopt (let op,
ontoegankelijk.
deze doorgang kan tijdelijk ontoeStop 12 Zandsteen van Fayat
gankelijk zijn). Onmiddellijk daarna
(2,2 km)
snijdt u rechtsaf via een paadje
p. 29
waarna u verder opnieuw de weg
Rij verder richting Onoz en sla de Rue naar rechts volgt. Loop door tot aan
de Fayat in (tweede rechts). De dagzo- een «bron» die aangelegd is als een
men bevinden zich links, net voorbij waterbekken (Stop 14). Klim het pad
een bos en vóór het kruispunt met de op dat aan de linkerkant in tegenweg die Saint-Martin met Jemeppe- overgestelde richting de helling
Sur-Sambre verbindt (drukke weg en oploopt (een geel herkenningsteken
straat, parkeren mogelijk ter hoogte op een boom wijst erop dat het om
een Natuurgebied van de Ardennen
van de Fayatboerderij).
en Gaume gaat) om zo de grot te
Stop 13 Grot van de Mens van Spy
bereiken (Stop 13/1, p. 30). Dit pad
(1,4 km)
kan heel glibberig zijn bij regenweer.
p. 30 en 31
Na de waarnemingen te hebben
gedaan, loopt u verder het pad met
Zak af richting N912 en sla linksaf
haarspeldbochten op dat naar Stop
tot aan het verbindingskruispunt
13/2 (p. 31) leidt.
met de N930. Sla hier weer linksaf
en parkeer wat verder tegenover
de «Service Travaux» van JemeppeSur-Sambre. Loop nu terug richting
kruispunt tot aan een bruggetje

Intro

Stop 14 De uitstroming van Bètche
aux Roches en Indicatorsoorten
p. 32 en 33

Daal weer af naar de «bron» en haar
waterbekken. Er is informatie beschikbaar over de indicatorsoorten
van deze site. Keer langs dezelfde
weg terug naar uw wagen.
Stop 15 Oud Samberterras (~2,2 km)
p. 34

het terras aan uw linkerkant net achter de eerste groepjes huizen.
Bij aankomst in Jemeppe kan u
de route afsluiten met de tweede
synthese (p. 35). Als men evenwel
links afslaat en voorbij de overweg
recht de Rue Chambre au Pont inrijdt, bereikt men na een klim en enkele bochten dit terras (~1,7 km) ter
hoogte van het merkteken «59F» van
een gasleiding.

Rij terug naar het kruispunt en neem
In Spy komt deze weg, na talrijke
links de N930 richting Jemeppe-Survoorrangen van rechts, weer op de
Sambre. Na een lang, recht stuk weg,
N912 uit dicht bij een oprit van de
gevolgd door een bocht, ontwaart u
E42.
GPS-coördinaten
Stop

Naam

Breedtegraad

Lengtegraad

1

Bois de Grand-Leez

50,5943

4,7877

2

Natuurgebied « l’Escaille »

50,5704

4,7034

3

Abdij en Belfort van Gembloux

50,5631

4,6936

4

Geplooide structuur van Vichenet 1

50,5314

4,6895

5

Geplooide structuur van Vichenet 2

50,5303

4,6895

6

Ecologisch netwerk

50,5260

4,6953

7

Discordantie van Alvaux

50,5205

4,6808

8

Groeve van Alvaux

50,5174

4,6789

9

Het Lid van Mazy

50,5151

4,6800

10

Kasteelhoeve van Falnuée

50,5042

4,6692

11

Dolomiet van Mielmont

50,4979

4,6689

12

Zandsteen van Fayat

50,4851

4,6594

13

Grot van Spy

50,4804

4,6749

14

Uitstroming van Bètche aux Roches

50,4792

4,6750

15

Oud Samberterras

50,4679

4,6703
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Bois de Grand-Leez
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De landbouwgronden hier zijn van
de beste en vruchtbaarste van
Wallonië. Graangewassen, suikerbieten en aardappelen zijn de
voornaamste gewassen die hier
verbouwd worden.
Deze landbouwsite werd weerhouden voor de inplanting van het
windmolenpark van Perwez. Dit
park, dat in 2000 werd opgestart,
telde in 2013 zestien gebruiksklare

SSE
Waterscheidingslijn

U bevindt zich
hier

Naargelang het model, bedraagt
de lengte van de wieken tussen
37 m en 50 m. Het vermogen van
een windmolen is recht evenredig
met de oppervlakte die bestreken wordt door de wieken. De vijf
laatste windmolens die hier neergezet werden, zorgen samen voor
de bevoorrading in elektriciteit van
7000 gezinnen.

te G
R i c h t i ng G r o

g Orneaubekken
Afstromend water richtin

e te
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Stroombekken 1

den-België.

Deze stopplaats bevindt zich op
175 m hoogte, één van de hoogste
punten in het bekken van de Orneau, en ligt op een kamlijn die
hier moeilijk waar te nemen is omwille van de zeer zwakke hellingen.
Deze kamlijn komt overeen met
de waterscheidingslijn tussen het
stroombekken van de Orneau en
dat van de Grote Gete. Deze rivieEen onontbeerlijk criterium bij de
ren zijn respectievelijk bijrivieren
selectie van sites voor windmovan de Maas en van de Schelde.
lenparken is het veelvuldig en regelmatig voorkomen van wind. Aan Deze kamlijn vormt dus eveneens
deze voorwaarden wordt onder de grens tussen de stroomgebieandere voldaan aan de kust, maar den van deze twee rivieren.
evenzeer op de plateaus van MidEen waterscheidingslijn is een topografische kam die de natuurlijke grens
vormt tussen twee aanpalende stroombekkens. De regendruppels die aan
weerszijden van deze grens vallen, stromen in tegengestelde richtingen af en
bevoorraden zo de rivieren van hun stroombekken.

Stroombekken 2

© S. Rekk

De laagplateaus van Midden-Bel©Google Earth
gië behoren tot de landbouwstreek
die «Leemstreek» genoemd wordt. windmolens met een hoogte tussen 85 m en 105 m, wieken niet
meegerekend.

Laagplateau van Midden-België
Leemstreek
Stroombekken van de Orneau

Stop 1

11
E4

Dit uitzichtpunt aan de noordoostelijke rand van het Bois de Grand-Leez
biedt zicht op een uitgestrekt, lichtgolvend plateau dat typisch is voor
«Midden-België» en dat tussen 100
m en 200 m hoogte ligt.

Bois de Grand-Leez : Plateaus

Neerslag en afstroming
Infiltratie
Waterscheidingslijn
© d’après les données «NASA Shuttle Radar Topography Mission»
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Waterscheidingslijn
Schelde/Maas

Schelde

Gr Gete

1

Orneau

Maas
Namen
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Bois de Grand-Leez : Ruilverkaveling en Landinrichting

Voor u ligt een landschap met grote
akkerpercelen die niet met hagen van
elkaar gescheiden zijn. Men spreekt
dan van een «openfield» of letterlijk
«open velden».
Zo’n openfieldlandschappen zijn
het gevolg van verschillende ontbossingsgolven door de tijden heen
(Romeinse tijd, Middeleeuwen, preindustriële tijd, industriële revolutie),
en van een ruilverkaveling van landbouwgronden.

Drainagebuis

Stop 1

verliezen, gezien de problemen
met erosie van landbouwgronden
en overstromingen, er naar betere
evenwichten tussen landbouw en milieu moet gezocht worden.

In de jaren 90 neemt de interesse
voor het milieu en de verschillende
aspecten van de plattelandsontwikkeling bij de bevolking sterk toe,
Ruilverkavelingsweg
waardoor men rekening gaat houden met nieuwe criteria en men naar
©L. Bock
©Google Earth
©L. Bock
meer
geïntegreerde/multifunctioBois de Grand-Leez, openfieldlandschap en bodemverbeteringswerken als gevolg van de nele oplossingen zoekt.
De meest evidente sporen van deze ruilverkaveling
ontbossingen zijn de overblijfse- velden die zo nodig gedraineerd wor- In de jaren 70 worden dan de drie Tegenwoordig wordt de ruilverkavelen van houtskoolovens. De plekken den en die gemakkelijker te bewer- wetten gestemd waarop de huidige ling beschouwd als een planningswaar deze houtskoolovens stonden ken zijn met modernere mechanische ruilverkaveling steunt :
tool ten voordele van de landbouw,
(«aires de faulde») zijn vooral in de middelen. Deze ruilverkaveling gaat
maar ook ten gunste van de natuur
1970
:
Wet
op
de
ruilverkaveling
van
lente goed te herkennen als donkere, gepaard met een aanpassing van alle
en het landschap ; de «ruilverkalandeigendommen
;
cirkelvormige vlekken op de akkers, infrastructuur (waterlopen, wegenveling» is «landinrichting» gewornl rond het Bois du Buis (N29 tussen net, drainering van vochtige zones, 1978 : Wet op de ruilverkaveling van den. Sedert 2002 wordt elk landinGembloux en Thorembais).
landeigendommen tengevolge van richtingsplan voorafgegaan door een
enz.).
milieueffectenrapport. Deze studies
grote infrastructuurwerken ;
In 1949 wordt een eerste wet op de
vrijwillige ruilverkaveling gestemd Verkeerswisselaar van Daussoulx met ver- 1978 : Ruilverkaveling van landeigen- doen nadenken over erosie en modderstromen, over overstromingen,
met als enige doel het opdrijven van snippering van de landbouwgronden
dommen in der minne.
over de inrichting van de waterlopen,
de landbouwproductie, en dit om het
In de jaren 80 stelt men vast dat, ge- over het ecologisch netwerk en haar
hoofd te kunnen bieden aan de honzien de overproductie, gezien land- maaswijdte, over de landschappen,
gersnood die heerste na WOII. Deze
schappen hun specifieke kenmerken de wegen en de wandelpaden.
wet oogst weinig succes.
Ruilverkaveling is geen modern begrip ; Romeinen gebruikten dit al om
Een tweede wet op de ruilverkaveling
gronden te verdelen over privé-eigendom en gemeenschappelijke gronden,
wordt uitgevaardigd in 1956. Kleine
tussen autochtonen en legerveteranen. Ze deden dit om een eenvoudig en
percelen worden gehergroepeerd
officieel kadaster aan te leggen en om de ruimte te kunnen beheren en zo
en zo ontstaan grote, rechthoekige
©Google Earth
wegen en landbouwgronden beter te kunnen benutten

Bois de Grand-Leez : Bodemtypes
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Onder uw voeten zit de bodem, in een min of meer continue dekmande bodemkundige betekenis van het tel met variabele dikte die evenwel
woord, te weten het grensgebied maximaal 20 m bedraagt.
tussen de lithosfeer, de hydrosfeer, In de geologie is een dekmantel
de biosfeer en de atmosfeer.
een geheel van gesteenten (losse of
Pedologie is de studie van de
vaste) dat min of meer horizontaal ligt
bodems.
en een geheel van vaste gesteenten
De bodem is een losse laag die afdekt dat eerder geplooid en geërovoortkomt uit de ontbinding van or- deerd werd en dat men sokkel noemt.
ganisch materiaal en de verwering
van gesteenten (losse of vaste) door
diverse processen van fysische desintegratie en chemische verwering.

Stop 1

nuance «bodem op leem» betekent
dat het om een afzetting bovenop de
loess gaat onder de vorm van colluvium (accumulatie aan de voet van
de helling als gevolg van de zwaartekracht en de afstroming) of alluvium (accumulatie van rivierafzettingen).
Op de hellingen die in cultuur gebracht zijn, heeft erosie door afstroming soms de hogere gedeelten
onthoofd en de lagere gedeelten
opgevuld met colluvium dat des te
dikker is naarmate de ontbossing
ouder is, en sleuren de waterlopen
een deel van dat materiaal als puin
mee stroomafwaarts vooraleer het

In de valleitjes en valleihoofden liggen «bodems op leem» met een natuurlijke drainering die gunstig tot
zeer slecht (permanent waterverzaOp de plateaus liggen leembodems digd) kan zijn en zonder profielontmet een gunstige tot slechte (tijdelijk wikkeling. In extreme gevallen ligt op
waterverzadigd) natuurlijke draine- geringe diepte een veensubstraat. De
ring en met textuur B horizont. Deze
bodems hebben zich ontwikkeld in Loess is een los gesteente van eolische oorsprong met een korrelgrootte die
het verweringsmateriaal (waaronder hoofdzakelijk tussen 20µ en 50µ ligt (1µ = 0,001 mm), hetzij een «grove
de ontkalking) van de Quartaire loess silt». Daarbovenop bevat loess ook minder dan 20% klei (0 tot 2µ) en 10%
waarvan de meest recente tijdens de zand (50 tot 2000µ). In de niet verweerde loess is gewoonlijk ook calciumlaatste ijstijd is afgezet. Ze vormen carbonaat (CaCO3) aanwezig (< 15 %), fijn verspreid of in concreties.
Aba(b)0

Aca0

Aba(b)0

U bevindt
zich hier

Aep0
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Aca0
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©Google Earth

Aha

Aca0

Aba(b)0
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eventueel als alluvium af te zetten.
Op de steile hellingen van de vallei
liggen, als gevolg van de insnijding
van de Orneau en naargelang de
aard van het onderliggende materiaal, stenig-lemige bodems, meestal
met gunstige natuurlijke drainering
en met een structuur B horizont. Ze
verschillen van elkaar door de aard
van de bijmenging : schiefer- (Stop
4), kalksteen- (Stop 8), schieferzandsteen- (Stop 9) of zandsteenbijmenging.
In de benedenloop van de Orneau,
stroomafwaarts van de Grot van de
Mens van Spy, worden de bodems
op de oude alluviale terrassen gekenmerkt door een grindbijmenging
(Stop 15).
De Digitale Bodemkaart van Wallonië
(Carte Numérique des Sols de Wallonie ;
CNSW), die steunt op de oorspronkelijke
papieren bodemkaart op 1 :20.000, geeft
informatie over de verschillende bodemkundige lagen die men kan onderscheiden op basis van textuur, natuurlijke
drainering, profielontwikkeling evenals
stenige bijmenging indien aanwezig.
De verschillende bodems bij Stop 1 volgens
de CNSW (http://cartopro3.wallonie.be/
CIGALE/)
Lemige bodems met
gunstige drainering
matige tot onvoldoende drainering
matig slechte tot zeer slechte drainering

Bois de Grand-Leez : bruine lemige plateaubodem

Ah

Textuurklassen van de Bodemkaart van
België

E2

-2
mm
)

Zware klei, zware zandige klei en zeer
zware klei
Lichte klei, zandige klei, klei en
lemige klei

E1

Lichte leem, leem en zware leem

0e(
2µ
m)

Lemig zand en kleiig zand

Bt1

c ti

Zandleem en zware zandleem
Lichte zandleem

ifra

•
Bt-horizont, van 50 tot
± 130 cm : oranjebruine zware leem,
minder goed gestructureerd en compacter, mogelijk met witachtige, verticale slierten die oker afgeboord

Bruine lemige plateaubodem met gunstige
drainering en textuur B horizont onder bos
(Bois de Grand-Leez)

O

Kle

•
uitlogingshorizont E, van 10
tot ± 50 cm : homogeen bruine lichte
leem, min of meer goed gestructureerd, dwz met een zekere aggregatie en die onderverdeeld kan
worden in E1 en E2 alnaargelang de
varianten in wortelontwikkeling ;

in de macroporiën van de bodem zit,
en dit op een natuurlijke of kunstmatige manier.

om een diepe, bruine lemige plateaubodem met gunstige natuurlijke

µm

•
humushoudende horizont Ah,
van 0 tot ± 10 cm : donkerbruine, humushoudende lichte leem, kan opgedeeld worden in Ah1 en Ah2 naargelang hoe donker het bruin is ;

Een bodem ontstaat uit een gesteente
(los of vast) dat men moedermateriaal of moedergesteente noemt.

ie (
50

Onder de laag organisch materiaal
die «O horizont» genoemd wordt,
zien we van boven naar onder volgende successie in de bodem :

ac t

Mettertijd treedt er verticale differentiatie op in een bodem waardoor
horizonten ontstaan, die toelaten de
bodem te karakteriseren. De opeenvolging van deze horizonten vormt
het bodemprofiel.

Deze bodem heeft dus een profiel- drainering en met kleirijkere
ontwikkeling van het type Ah, E, Bt, B-horizont en , op deze plaats, relatief
C.
compact. Deze compactie kan een
Vanuit classificatieoogpunt gaat hinderpaal vormen voor de wortelhet om een bruine, lemige, uitge- ontwikkeling van sommige plantenloogde bodem, die voortvloeit uit soorten en stelt de werkelijke nuttige
de «transfer» van kleideeltjes van de diepte van de bodem in vraag. Deze
E-horizont naar de Bt-horizont via de bodem is evenwel noch stenig noch
•
C-horizont, op meer dan 130 porositeit van de bodem en het infil- lijdt hij onder wateroverlast.
cm : homogene bruine leem die het tratiewater.
De drainering van een bodem is de
moedermateriaal vormt.
Vanuit praktisch oogpunt gaat het afvoer van het overtollige water dat
zijn en met «vlekken» van ijzer-mangaan ; kan onderverdeeld worden in
Bt1, Bt2, Bt3 naargelang het belang
van de compactie, de slierten, de
vlekken, het kleigehalte, enz. Deze
horizont heeft een hoger kleigehalte
(maximum 27%) dan de E-horizont
(~ 11 %).

dfr

Op 25 m van de bosrand, rechts van
de kasseiweg, leidt een paadje naar
een put waar een bodemprofiel te
zien is.

Stop 1

Z an

10

Zand

1µm = 1 micrometer of
0,001 millimeter
Bt2

C

©L. Bock

Leemfractie (2- 50µm)
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Bois de Grand-Leez : Humussoorten onder bos (O+Ah)

In dit Atlantisch eikenbos, gemengd
met hyancint en narcis, kunnen we
ingaan op het begrip boshumus.
Hiertoe maken we een oppervlakkige
insnijding met een spade.

1

De boshumus kan op 2 manieren
waargenomen worden : 1 ofwel
Ol
Of1
door laagje per laagje de organische
Moderachtige Mull of Mullachtige Moder of
horizont (O) die op de bodem ligt, af nog hemimoder
te schrapen, 2 ofwel door een sleuf
Op basis van de aanwezigheid van
te maken met een spade.
één of meerdere van deze lagen, kan
Verschillende lagen kunnen zo te- een classificatie van de O-horizont
voorschijn komen, nl :
gemaakt worden volgens het type
•
de Ol-laag (bladstrooisel) : als humus :
er enkel organische brokjes zichtbaar •
Als enkel een Ol-laag aanwezijn ;
zig is, omschrijft men de humus als

•
de Of-laag (fragmentatie) : als een « Mull » ;
er hoofdzakelijk residus van orga- •
Als er een Ol- en een Of-laag
nisch materiaal zichtbaar zijn ;
aanwezig zijn evenals een overgangs•
de Oh-laag (humificatie) : als laag OAh, dan omschrijft men deze
er hoofdzakelijk fijne deeltjes orga- humus als een « Moder » ;
nisch materiaal zichtbaar zijn.
•
Bij gelijktijdige aanwezigheid

Of2

Ah

©L. Bock

Er kan nog verder genuanceerd worden in functie van bepaalde kenmerken van de humushoudende horizont
Ah en voor de Mull in functie van een
mogelijke aanwezigheid van kalk.

Het type humus herkennen, laat toe
in te schatten of het organisch materiaal al dan niet snel ontbindt ; wat
niet ontbindt, stapelt zich op … en
wat zich opstapelt weerspiegelt een
milieu met geringe biologische activiteit (zowel wat kwantiteit, kwaliteit
als diversiteit van de aanwezige organismen betreft) en dit als gevolg van
klimaat en/of moedermateriaal en/of
de kwaliteit van het organisch materiaal dat terugkeert naar de bodem
en dus van de vegetatie ; hierdoor
wordt het milieu dus zuurder.
Een humus van het Mull-type is dus
veel gunstiger dan een humus van het
Mor-type. In een Mull bevordert de
aanwezigheid van regenwormen de
vorming van stabiele organisch-minerale complexen die de Ah-horizont
verrijken met bio-stabiele organische
bestanddelen. In een Mor daarentegen komen zeer weinig regenwormen voor en het zullen eerder zure
organische bestanddelen zijn die samen met het doorsijpelende water in
de Ah-horizont zullen doordringen.

2
O

Ah

E

Elk van deze lagen kan nog verder on- van een Ol-, Of- en Oh-laag die saderverdeeld worden in onderlagen men meer dan 10 cm dik zijn, omschrijft men de humus als en «Mor».
(Ol1, Ol2, enz.).
Sensu stricto duidt het woord « humus » het fijne, stabiele organisch materiaal
in de bodem aan dat het vermogen heeft minerale elementen vast te houden en bij
te dragen tot de vorming van klei-humuscomplexen. Deze laatste vormen de aanzet tot aggregaatvorming en structurering waarvan uiteindelijk de porositeit van
de bodem zal afhangen en bijgevolg ook de stroming van fluïda (water, lucht) en
levensbelangrijke elementen.

Stop 1

De Ah-horizont is dus de horizont
waar organisch materiaal zich vermengt met minerale bestanddelen

©L. Bock
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Natuurgebied « l’Escaille » : klastisch terrigeen afzettingsgesteente

Eens uitgestapt, loopt u zo’n 200 m verder
in de Rue de la Posterie 1 . Sla rechtsaf de
brede veldweg in die tussen de akkers loopt
2 . Bij de stenen brug over de Orneau 3
aangekomen, kan u ofwel rechtstreeks het
Natuurgebied l’Escaille binnenwandelen door net vóór de brug het paadje naar
rechts in te slaan 4 , ofwel rechtdoor lopen
langs een bebost pad 5 aan het uiteinde
waarvan 6 u een zicht heeft over de zachtgolvende plateaus die typisch zijn voor de
Haspengouwse Leemstreek. Keer dan op
uw stappen terug, steek de Orneau over
3 en loop het Natuurgebied l’Escaille in
langs het paadje onmiddellijk links voorbij
de brug 4 .

Na zo’n 30 m in het reservaat ziet u
rechts van u een opeenstapeling van
steenbrokken.
Alhoewel deze stenen verplaatst
werden, zijn ze typisch voor het Massief van Brabant, uit de bovenloop
Oude muur bestaande uit klastische terrigene afzettingsgesteenten van het Massief
van Brabant

©I. Bonniver

Stop 2

De Orneau

val afkomstig van
de desintegratie
2
van oudere contiRue de la Posterie
nentale gesteen1
3
ten. Vandaar de
N4
4
5
naam «Klastische
terrigene
afzetNatuurgebied l’Escaille
tingsgesteenten».
6
De korrels werden
door het water
vervoerd (afstroming, waterloop)
©Google Earth
Satellietfoto van 2007 van het Natuurgebied
naar het sedimenl’Escaille
tatiebekken waar ze zich dan opvan de Orneau.
stapelden. Aanvankelijk zijn al deze
Ze zijn 488 tot 412 Ma oud en wor- deeltjes of korrels onafhankelijk
den afzettingsgesteenten genoemd, van elkaar en men spreekt over een
wat betekent dat ze gevormd werden «los» gesteente, zoals zand of klei.
door de opstapeling van sediment in In de loop der tijd kitten deze korrels
een sedimentatiebekken (oceaan, aan elkaar. Dit proces noemt men
zee, meer, enz.). Dit sediment be- «diagenese». Hierdoor ontstaat een
staat uit min of meer grote korrels van «vast» gesteente zoals u dit hier kan
verschillende oorsprong , in dit ge- zien.

Naargelang de gesteentemonsters
die u zal waarnemen, zal u al of niet
korrels kunnen zien met het blote
oog. Vereenvoudigd kunnen we
stellen dat : als u de korrels ziet en
ze zijn kleiner dan 2 mm, dan is dit
gesteente «zandsteen». Zijn de korrels groter dan 2 mm, dan spreekt
men van «conglomeraat». Als u
de korrels niet met het blote oog
kan waarnemen, dan behoort het
gesteente tot de grote familie van
de «mudrocks» (van het Engelse
mud : modder). Deze Engelse term,
waarvoor geen gelijkwaardig Nederlands woord bestaat, hergroepeert
alle klastische terrigene gesteenten met een korrelgrootte onder de
0,062 mm. Bij de mudrocks horen
de termen «schiefers», «siltsteen»,
«leisteen» of «kleisteen» die u allicht
bekend zijn.

De korrelgrootte is het eerste criterium bij de indeling van de klastische
Korrelgrootteklassen van de klastische terterrigene afzettingsgesteenten. Ver- rigene afzettingsgesteenten
volgens kan men een verdere onderVerharding
verdeling maken binnen eenzelfde
Korrelgrotte Los gesteente Vast gesteente
korrelgrootteklasse naargelang de
Klei
Scheifer
< 4 µm
mineralogische samenstelling van
Silt
Siltsteen
de korrels (kalkhoudende zandsteen, 4 µm tot 62 µm
glauconiethoudende zandsteen, 63 µm tot 2 mm
Zand
Zandsteen
enz.).
Grind
> 2 mm
Conglomeraat
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De vochtige biotopen : Wilgenbos

U bent nu in het Natuurgebied l’Escaille dat privébezit is van Natagora ;
wandelen is toegelaten op de niet
afgesloten paden.

door de geleidelijke vestiging van
grote bomen zoals elzen en essen.
Het wilgenbos midden in het
Natuurgebied l’Escaille is nog maar
in een pioniersstadium al zijn er ook
knotwilgen te zien. Dit is een antropogeen type wilg dat het resultaat is
van verschillende knotbeurten.

Het doel van een natuurgebied is de
bescherming van een natuurlijk milieu met grote biologische waarde,
dat zeldzaam of bedreigd is. Er zijn
twee types natuurgebieden :
•
Integrale : de natuur mag haar
gang gaan om het landschap vorm te
geven ;

Stop 2

©Google Earth

Wilgenbos
Rietland
Ruigtkruidengemeenschap

gebied behoort het wilgenbos aan de Niet-gesnoeide knotwilgen
•
In beheer : er wordt ingegre- overzijde van het meer.
pen om het oorspronkelijke milieu
Het wilgenbos is een vochtige bioin stand te houden ; dat is het geval
toop die hoofdzakelijk uit wilgen besvoor het Natuurgebied l’Escaille.
taat.
Het Natuurgebied l’Escaille is dus een
Meestal bestaan wilgenbossen uit
stukje beschermde natuur middenin
bomen en struiken van verschillende
het Haspengouwse landschap dat
afmetingen die vaak vanaf de basis
gekenmerkt wordt door intensieve
vertakt zijn. Deze biotoop evolueert
landbouw. Kenmerkend voor het
vaak spontaan naar een alluviaal bos
gebied zijn vooral de verschillende
vochtige biotopen , gunstig voor vo- Wilgenbos van l’Escaille. Aan de basis ver© I. Bonniver
gels :
takte wilgen.

Verschillende biotopen midden in
het Natuurgebied l’Escaille worden
«stikstofminnend» genoemd. Dat
houdt in dat er in die biotopen grote
hoeveelheden nutriënten aanwezig
zijn zoals stikstof of fosfor. De aanrijking van milieus door deze elementen, die vaak afkomstig zijn van
menselijke activiteiten, veroorzaakt
eutrofiëring van het milieu ; verantwoordelijk voor onevenwichten in
de beschikbaarheid van zuurstof in
watermilieus.
Gesnoeide knotwilgen

•
Het dient als broedplaats, voederplaats en tussenstop voor trekvogels ;
•
Het herbergt verschillende insectensoorten die afhankelijk zijn van
vochtige gebieden.
Tot de vochtige biotopen van het

© I. Bonniver

© I. Bonniver
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Vochtige biotopen : Rietland en ruigtkruidengemeenschap

Stop 2

Tussen de wilgenbossen in duikt wat Rietland van l’Escaille
men gewoonlijk rietland noemt op.
Rietland of «phragmitaie» is een
zone aan de rand van meren, vijvers, moerassen of dode rivierarmen waar hoofdzakelijk riet groeit
(Phragmites australis). Het vormt dus
een plantengordel tussen het vasteland en de stilstaande waters. Deze
zone gaat van ondiep water tot 1,5 m
diepte. Alhoewel ze sedert een aantal eeuwen aan het afnemen is, biedt
ze onderdak aan vele soorten zoals
de Kleine Karekiet, de Waterral en
verschillende watervogels die afhankelijk zijn van dit type vochtige biotopen .
Alhoewel het rietland resistent is aan
vervuiling, verstoort de sterke eutrofiëring (zie p. 13) van het water toch
haar groei en verzwakt ze haar stengels. De aanwezigheid van vogels en
De Karekiet weeft een
diep, mandvormig nest
met rietbladeren. Hij
legt hier 4 tot 5 eieren
in die hij gedurende 12
dagen uitbroedt. Zijn
nest wordt vaak geparasiteerd door de koekoek die er 1 enkel ei
in legt.

De ruigtkruidengemeenschap slaat 3 plantensoorten. Ze wordt typisch
op een vegetatietype dat gedomi- gedomineerd door de Moerasspirea,
neerd wordt door hoge grassen en maar men vindt er ook regelmatig het
grote planten met bloemen. Deze miKnikkend Wilgenroosje
lieus ontwikkelen zich in de vochtige
zones rijk aan stikstof (stikstofminnend milieu). Deze biotoop is vaak
Roselière
het resultaat/gevolg van het stopzetten van op landbouw en veeteelt
steunende gebruiken van onze voorouders en staat aan het begin van
de ecologische successie die tot de
© I. Bonniver
© Le.Loup.Gris GFDL
Climax leidt : de meest stabiele toe- © kallerna CC BY-SA
Grote Wederik
libellen, die bio-indicatorsoorten zijn, stand in de gegeven omstandigheden.
stelt ons in staat ons te vergewissen
De ruigtkruidengemeenschap ziet Harig Wilgenroosje of het Knikkend
van de kwaliteit van deze biotopen
er altijd vrij homogeen uit en wordt Wilgenroosje, de Grote Wederik,
voor de dieren.
gewoonlijk gedomineerd door 2 of Rietgras, vaak de enige grasachtige,
en de Bosbies.
Ruigtkruidengemeenschap
Het rietland en de vochtige zone
Moerasspirea
waarin het voorkomt spelen een belangrijke rol in het natuurlijke zuiPurperstreepparelmoervlinder
veringsproces : ze filteren de suspensiedeeltjes, laten ze bezinken, ze
fixeren de spoorelementen
van metalen op bladeren
© Lamiot CC BY-SA
© Tomas Čekanavičius
© Dufrêne Marc
in ontbinding, ze slaan een
Ringoogparelmoervlinder
deel van de koolstof ter
plaatse op als veen, enz.
Blauwe vuurvlinder Blauwe vuurvlinder
Bovendien neemt riet in
zijn weefsels polluenten op
zoals fosfor, nitraat, cyanide of koolwaterstoffen.

© B. Monnier

© J. Lebrun

(vrouwtje)

(mannetje)

© Dufrêne Marc

© Dufrêne Marc

Natuurgebied l’Escaille
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Stop 2

Wandelend langs de toegelaten
paden zal u hier en daar de stapels
van siltstenen en zandstenen zien,
evenals oude muren die uit deze
materialen opgetrokken zijn zoals de
muur van het molenrad.
De ruïnes op de rechteroever van de
Orneau zijn die van de Molen van
l’Escaille die in werking was tussen
het begin van de XVIe en het midden
van de XXe eeuw. Het molenrad ligt
trouwens nog altijd in situ.
In het Natuurgebied l’Escaille
bevinden zich trouwens ook resten
van de suikerfabriek van Gembloux
die haar hoogtepunt bereikte in
de jaren 60. In die tijd vormden
verschillende tientallen hectaren
bezinkingsbekkens, die samenhingen
met de suikerindustrie, ideale
nestplaatsen en trokken zo zeer veel
vogels aan.

©I. Bonniver

Ruïnes van de Molen van l’Escaille

ontleent aan een oude leisteengroeve
andere werden in landbouwgrond die op deze site geopend werd in
omgezet of zijn spontaan opnieuw 1740. Deze groeve, die reeds lang
opgevuld is, is weer omgezet in
bos geworden.
landbouwgrond.
Nog even opmerken dat het
Natuurgebied l’Escaille zijn naam
Ruïnes van de Molen van l’Escaille op

Rad van de Molen van l’Escaille

Muur van het
molenrad
Orneau

linkeroever
Rechteroever

St

ro
m
g
in

©I. Bonniver

de rechteroever van de Orneau

Stroming

De huidige vijver in het natuurgebied
is het laatste bezinkingsbekken,
bewaard om het ornithologische
belang van de site te behouden. De
Vijver van het Natuurgebied l’Escaille ; oud
bezinkingsbekken

Orneau

Leisteen is een mudrock die zich in
dunne, regelmatige platen voordoet
en gebruikt wordt voor de productie
van dakleien.

©I. Bonniver

©I. Bonniver

De Benediktijnerabdij van Gembloux

16
Tegenover u ligt de landbouwfaculteit van « Gembloux Agro-Bio Tech »
(GxABT). De centrale gebouwen van
deze faculteit zijn die van een in de Xe
eeuw gestichte Benediktijnerabdij.
De Benediktijnerabdij die in de Xe
eeuw door Sint Guibertus op een
uitstekende rots gebouwd werd,
heeft, zoals ook de stad Gembloux,
verschillende branden meegemaakt,
namelijk in de XIIe eeuw en op het
einde van de XVIIe eeuw. De abdij
werd volledig herbouwd in neo-classicistische stijl in de tweede helft van
de XVIIIe eeuw, net voordat ze werd
opgeheven bij de Franse Revolutie
en verkocht als genationaliseerd kerkelijk goed. Een deel van dit erfgoed
is toegankelijk voor het publiek1 zoals
de Romaanse kelder uit de XIIe eeuw,
een uniek overblijfsel van de middeleeuwse abdij.
De site van Gembloux, in die tijd
slechts een grote landbouwexploitatie (villa), werd gekozen voor de
oprichting van de abdij vanwege de
vele voordelen die ze bood : de nabijheid van de Romeinse steenweg Bavay-Keulen, de aanwezigheid van de
Orneau die toeliet een molen te laDe Dienst voor Toerisme van Gembloux organiseert
geleide bezoeken, enkel voor groepen en na reservatie.
Individuele toeristen kunnen de site vrij betreden op
werkdagen.
1

Stop 3

© L. Bock

De Benediktijnerabdij van Gembloux

ten werken, de bossen die een bron
waren van hout voor verwarming en
bouw, een vruchtbare bodem en
bovenal, de veiligheid die geboden werd door de uitstekende
rotspunt !
Het materiaal nodig voor de
bouw van de nieuwe neoclassicistische abdij, kwam
uit de omgeving van Gembloux ; de stenen uit Humerée bij Sombreffe,
het zand uit de groeven
van Chapelle-Dieu. De
bakstenen werden ter
plaatse gemaakt en de
leien ingevoerd vanuit
Fumay (Franse Ardennen) omdat de leistenen uit l’Escaille (zie
Stop 2) en uit CheHet Belfort, opgenomen als UNESCOWerelderfgoed

©I. Bonniver

némont, langs de Orneau, niet van
voldoende goede kwaliteit waren.
In 1860 vestigt het «Institut supérieur agricole» (Hoger Landbouwinstituut) zich hier, dat later de Universitaire Landbouwfaculteit zal
worden en nu «Université de Liège
(ULg) -Gembloux Agro-BioTech»
(GxABT) heet.

Een wandeling langs het park, het
belfort, het OCMW, het Parc d’Epinal en het Maison du Bailli geeft ons
een zicht op de site van de abdij en
de lokale of uit de buurt afkomstige
bouwmaterialen die gebruikt werden in de oudste gebouwen.

Het « Maison du Bailli » (huis van de Baljuw) uit de XVIe eeuw,
ceremonieplaats van de stad Gembloux

© Jean-Pol Grandmont

Belfort van Gembloux : schiefer en schistositeit

Mica’s behoren tot de familie van
de fylosilicaten. Hun kristallen zijn
gewoonlijk hexagonaal en vertonen
een perfecte basissplijting die maakt
dat ze gemakkelijk in zeer dunne en
elastische blaadjes kunnen losgemaakt worden. Mica’s worden vooral gebruikt voor hun eigenschappen
van elektrische isolatie en van hittebestendigheid.

©I. Bonniver

Trap van de Tertre Galloz (Belfort van
Gembloux)

molecules zorgt voor een typische
bladerige structuur. Op makroscopische schaal geeft dat bvb. muscoviet of biotiet, ook mica’s genaamd.
Bekijk het gesteente aan de voet van
het belfort en u zal merken dat het
een bijna verticale bladerige struc- Muscoviet
tuur vertoont van min of meer dicht
op elkaar gepakte blaadjes die als
«schistositeit» omschreven wordt
(S1). Deze schistositeit treedt op wanneer mudrocks een samendrukking
ondergaan na hun afzetting. Onder
invloed van deze krachten hebben
fylosilicaten de eigenschap zich te

plooi of lichtjes in waaiervorm 3 .
Ze snijdt dan ook het gelaagdheidsvlak. Bovendien gebeurt het vaak dat
het gelaagdheidsvlak bijna volledig
uitgewist is door de schistositeit, wat
de analyse van de ontsluiting door de
geoloog bemoeilijkt.

1

Sedimentatiebekken

Kleiig sediment zonder schistositeit
© S. Rekk

Uitstekende
rots

heroriënteren door hun grootste
vlakken loodrecht op de samendrukkingskracht te richten. Het is de
heroriëntatie van alle kleideeltjes in
deze voorkeursrichting die de schistositeit veroorzaakt.
De samendrukkingskrachten kunnen
veroorzaakt worden door:
•
de accumulatie van nieuwe
afzettingen bovenop de kleiafzettingen 1 2 . De schistositeit ontwikkelt zich dan loodrecht op de
lithostatische druk en «parallel» aan
het afzettingsvlak (gelaagdheidsvlak of S0). Hiervoor is evenwel een
gesteentenpakket van verschillende
duizenden meters dikte nodig ;
•
tektonische krachten die
optreden bij een plooiing (samendrukking), zoals bij een gebergtevorming. Over het algemeen worden
plooien geassocieerd met een schistositeit parallel aan het asvlak van de

Stop 3

2

Lithostatische druk

Kleiig sediment
met schistositeit S1

Gelaagdheidsvlak
S0

3

Asvlak van de plooi
Kleiig sediment
met schistositeit S1

Samendrukkingskrachten

Gelaagdheidsvlak
S0

© S. Rekk

Dit gesteente behoort tot de groep
van de klastische terrigene afzettingsgesteenten die door hun zeer
fijne korrelgrootte bij de «schiefers»
ondergebracht worden.
Deze schiefers zijn tussen 465 en 455
Ma oud en werden gevormd in een
ondiep marien milieu, toen België
zich op het zuidelijk halfrond bevond
op ongeveer 50 tot 60 graden zuiderbreedte (uiterste Z van het huidige
Argentinië).
De korrels of deeltjes van deze
schiefers bestaan uit kleimineralen
behorende tot de fylosilicaten (van
het Griekse «phyllon» dat «blad»
betekent en silicaten). Mineralogisch gezien worden deze laatste
omschreven als een verbinding van
siliciumoxides (silicaten) en aluminiumoxides met daarbovenop, naargelang de soort, magnesium, kalium
of ijzer. De schikking van atomen en

© Rob Lavinsky, iRocks.com
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Geplooide structuur van Vichenet-Noordelijk uiteinde (1/2)
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Tegenover u ligt een ontsluiting van
schiefers met een duidelijke en zeer
rechtopstaande 1 schistositeit,
die het gelaagdheidsvlak snijdt ( 1 ,
uitvergroting).

Hieruit kunnen we afleiden dat deze
bank minder rijk is aan kleimineralen.
Deze massieve bank die trouwens
de gelaagdheid duidelijk maakt, helt
naar het zuiden en dit bevestigt dan

jonger. Zo zijn ook de banken aan de
Maar waarom zo’n bank die minder onderzijde van de ontsluiting ouder
dan die aan de top.
rijk is aan kleimineralen ?

Itinéraire

Rue des Grands Ha
U bevindt zich hier

Bois des Vieilles Ferrières
©2014 Google

Als we nauwkeurig kijken, merken we
dat één van de banken massiever is
2 , met een geringere schistositeit.

horizontaal oppervlak afgezet.

Rue de Mazy

Uit deze eerste vaststelling kan afgeleid worden dat dit een geplooide
structuur is (zie Stop 3).

ook de plooiing die we op basis van
de gelaagdheid veronderstelden. De
kleihoudende sedimenten waaruit
deze schiefers ontstaan zijn, werden
Ontsluiting van schiefers langs het Bois des aanvankelijk immers op een nagenoeg
Vieilles Ferrières
Noord

Zuid

Schistositeit die de
gelaagdheid snijdt
Jonger wordende
banken

2

1

©I. Bonniver

Massieve bank

1m

S1
Ouder wordende
banken

S0

Stop 4

In de loop der tijden kunnen kleine
wijzigingen in de omstandigheden bij
afzetting van sediment in een sedimentatiebekken optreden, zoals de
toename van de diepte van het water en/of de energie in het milieu,
wat dan de aanvoer veroorzaakt van
sediment met een korrelgroote die
licht verschillend is of een andere
oorsprong heeft. Deze wijzigingen in
sedimenteigenschappen zijn verantwoordelijk voor de opbouw in duidelijk verschillende banken bij afzettingsgesteenten. Deze structurering
in lagen of strata noemt men «stratificatie».

Als de gelaagdheidsvlakken duidelijk zichtbaar zijn, kan de «helling»
van de banken ten opzichte van een
horizontaal vlak gemeten worden
met een «clinometer» 3 . De hoek
die gemeten wordt, noemt men dus
de «helling» van de lagen. In dit
geval is de helling van onze «massieve» bank 40° naar het zuiden.

Noord

Zuid

S0

S1

Elke bank wordt begrensd door een
«onderste gelaagdheidsvlak» aan
de basis en een
«bovenste
ge- Meten van de helling van de banken
laagdheidsvlak»
aan de top. 3
Binnen
eenzelfde bank zijn
de
sedimenten aan de on40° Zuid
derzijde ouder
en aan de top

Kompas met clinometer.

©I. Bonniver
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Geplooide structuur van Vichenet-Noordelijk uiteinde (2/2)

Loop een honderdtal meter verder
in zuidelijke richting langs de
rotsontsluiting.
Itinéraire

Rue de Mazy

Naarmate u verderloopt, wordt de
schistositeit van het gesteente minder uitgesproken. Daardoor ziet men
de gelaagdheid en de helling naar
het zuiden veel beter.

Rue des Grands Ha

De banken die we hier zien, vertonen
een homogene lithologie en een gelijkaardige leeftijd ; daarom werden
ze tot éénzelfde formatie gehergroepeerd. Deze laatste worden gewoonlijk vernoemd naar de plaats waar
ze voor het eerst beschreven werden. Deze referentieontsluitingen
noemt men «stratotypes». U bent
op de plaats genaamd «Vichenet» en
vóór u ligt dus het stratotype van de
«Formatie van Vichenet» of «Fm van
Vichenet». Men situeert haar ondergrens aan de basis van de massieve
bank die u eerder zag. Dat betekent
dat de banken die onder deze referentielaag liggen, deel uitmaken van
een oudere formatie, in dit geval de
«Fm van Fumal» 1 . De bovengrens
van de Fm van Vichenet kan hier niet
waargenomen worden in de vallei
van de Orneau.

Stop 4

ging van geologische formaties grafisch voor te stellen in een «lithostratigrafische kolom». De formaties
volgen elkaar hierin op volgens een
verticale as die de geologische tijdschaal voorstelt. De oudste formatie wordt onderaan de kolom afgebeeld. Daartegenover wordt het type
gesteente waaruit de formatie is
opgebouwd schematisch voorgesteld
1 .

©I. Bonniver

-425 Ma

Siluur Periode

Tijd

©S.Rekk volgens B. Delcambre et J.-L. Pingot, 2008

©2014 Google

U bevindt zich hier
De rotsachtige ontsluiting waar u
langsloopt, bestaat uit een afwisseling van siltsteenbanken (korrels
Bois des Vieilles Ferrières
De formaties van Fumal en van Vichevan 4 tot 62 µm, zie Stop 2) en van
net behoren tot de «Siluur Periode»,
zandsteenachtige siltstenen (iets
die loopt van -443,4 tot -419,4 Ma
grovere korrels) die grijs tot blauw- bestaat uit het opmaken van
(miljoen jaar). De gesteenten die de
geologische kaarten op basis van
grijs van kleur zijn.
uitstekende rotspunt van het BelHet werk van geologen-karteerders de verschillende lithologieën van
fort van Gembloux uitmaken, behoOntsluiting van Siltstenen van de Fm de gesteenten (schiefers, siltieten,
ren tot de Fm van Rigenée die tot de
van Vichenet langs het Bois des Vieilles zandstenen, enz.). Ze omschrijven
Ordovicium Periode behoort die van
Ferrières
dan verzamelingen van gesteenten
-485,4 tot -443,4 Ma loopt.
die ze op schaal 1:25.000 kunnen
Noord
Zuid
karteren, te weten geologische
De gesteenten van de formaties van
eenheden die «Lid», «Formatie» of
Fumal en Vichenet werden afgezet in
«Groep» genoemd worden. Deze Het is gebruikelijk om de opeenvol- een diepzeemilieu toen België tussen
eenheden worden gekenmerkt door Stratigrafische kolom
de evenaar en 30° zuiderbreedte lag.
hun lithologie, hun ouderdom maar -423 Ma
Formatie
Lithologie
Dikte
ook hun dikte. Daarvoor is het nodig
de ondergrens, die de basis van zo ‘n
Vichenet
+ dan 200 m
eenheid vormt, te bepalen evenals
Zandsteen
de bovengrens, die er de top van
1
Zandsteenhoudende
S0
vormt. Bij het vastleggen van die
siltsteen
Schiefer
grenzen steunt men gewoonlijk op
1m
~ 300 m
een lithologisch contrast.
Fumal

Geplooide structuur van Vichenet-Zuidelijk uiteinde

Loop nog zo’n 150 m verder. Vanop de
weg is een oude groeve zichtbaar 1 .
Deze site is privé en mag dus niet betreden worden.

1

Zuidelijk uiteinde (rechts) van de oude
groeve van het Bois des Vieilles Ferrières

Bois des Vieilles Ferrières
©2014 Google

besluiten dat het om dezelfde
U bevindt zich hier
referentiebank gaat als bij Stop 3.
De Fm van Vichenet bevindt zich dus
boven deze referentiebank terwijl de
ten opzichte van de Stops 3 en Fm van Fumal zich eronder bevindt.
4 3 , bewijst dat de gesteenten Deze structuur is een plooi die men
geplooid werden tijdens een fase «syncline» noemt, in tegenstelling
van samendrukking van het type tot een «brugvormige» plooi die men
orogenese, meer bepaald de
Caledonische
orogenese.
Deze Uitvergroting van de referentiebank
2
episode, gedateerd als Siluur, heeft
Fm van Vichenet
ongeveer 140 Ma geduurd.
S
Een gedetailleerder onderzoek
van deze massieve bank doet ons

S0
Fm van Fumal

Fm van Vichenet
©I. Bonniver

©I. Bonniver

«anticline» noemt 5 . Noteer dat in
het centrum van deze structuur, die
globaal genomen een syncline is van
ongeveer 300 m lengte, een aantal
kleine plooien van mindere omvang
voorkomen die we secundaire
plooien noemen (6).
Plooiing van de banken
Horizontale afzetting en compactie van de
sedimenten

Samendrukking en plooiing van de lagen
4

1

40 cm
Syncline

De geplooide structuur van Vichenet
©I. Bonniver

S0

Fm van Fumal

Vi

©I. Bonniver
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5
Hoofdplooi van de syncline

Secundaire plooien
6

n
va
Fm

Fm

va

n

Noord

Anticline

Zuid
©volgens B. Delcambre et J.-L. Pingot, 2008

Itinéraire

Rue des Grands Ha

al

Fm van Vichenet

1m

et

3

S0

Zuid

Fu
m

Stop 4

Stop 3

Noord

Rue de Mazy

Bij deze oude groeve kunnen we
opnieuw de formaties van Fumal en
Vichenet waarnemen, rechts van de
groeve en bovenaan de ontsluiting.
Midden in de schiefers is de
gelaagdheid moeilijk te herkennen
omdat de schistositeit sterk
uitgesproken is. Rechts, bovenaan
de groeve 1 ziet men 2 een
massievere bank zonder schistositeit
zoals bij Stop 3. Deze stelt ons in
staat de gelaagdheid te bepalen die
nu een helling naar het noorden
vertoont. Deze wijziging in helling
van de banken

Stop 5

ch
en
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Ecologisch netwerk in een landbouwlandschap

21

Vanaf deze plek in de Rue des Grands
Ha is het landschap aan de rechterkant
ideaal voor een analyse.

andere natuurzone te verbinden nl.
met het Bois des Vieilles Ferrières (8).
Deze verbindingselementen hebben
Het ecologisch netwerk is het geheel de vorm van «vlekken» of «lijnen» in
van leefgebieden nodig voor de over- het landschap.
leving van één bepaalde soort.
De lineaire elementen zoals hagen en
Leefgebieden die hoofdzakelijk door bomenrijen 1 7 fungeren als ecoloeen soort bevolkt worden noemt gische corridors langswaar soorten
men centrale zones en ontwikke- zich kunnen verplaatsen doorheen
lingszones. Deze eenheden zijn inge- de matrix.
bed in een landschap dat we «matrix» Een haag heeft verschillende funcnoemen. Deze gebieden moeten ties : ze reduceert de windkracht,
met elkaar in verbinding staan via zorgt voor het instandhouden van
Natuurverbindingsgebieden.
Het een gebufferd microklimaat en vergeheel van deze verschillende zones rijkt de grond met humus. Ze is een
vormt een «Ecologisch netwerk» dat gunstige habitat voor fauna en flora.
migraties en uitwisselingen door de De zone aan weerszijden van de haag
soorten die in deze gebieden leven, vormt een «buffer» met het omligmogelijk maakt.
gende landbouwlandschap.
In het hart van de landbouwmatrix De grasbufferstrook achter de haag is
die hier afgebeeld is, werden ver- een onbemeste en onbespoten grasschillende beheerselementen in het strook van 12 m breed. Ze is een buflandschap aangebracht om de bio- fer tussen de verschillende milieus en
diversiteit van het milieu te bevor- beperkt de effecten van het afstroderen en om het gebied met een mende water (modderstromen).
Landbouwmatrix in de buurt van het Bois
des Vieilles Ferrières

1

De bomenrij langs de Orneau

7

beschermt de oevers tegen erosie
door de waterloop en vormt de verbinding tussen het groepje bomen 6
en het bos 8 . Ze doet ook dienst als
uitkijkpost voor roofvogels.
De bosjes 3 en 6 hebben een onthaalfunctie voor de bosfauna en –flora. Hier vindt een fauna onderdak die
nauw aansluit bij die van de hagen :
grasmussen, egels, padden, insecten,
enz. Deze bosjes zijn eveneens verbindingselementen met het Bois de
Vieilles Ferrières 8 .
De poelen 2 4 5 zijn essentiële habitats voor de soorten gebonden aan
vochtige milieus zoals de amfibieën
en libellen. Voor andere soorten (vogels, zoogdieren, reptielen, enz.) vormen ze een aanvulling op de vele habitats nodig om zich te voeden, uit te
rusten en zich voort te planten.

©S. Rekk

2

©mauriciokell

3

4

1 Poelen ; 2 Juffer ; 3 Groene kikker ;
4 Grasbufferstrook

©S. Rekk
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Stop 6

7

Synthese : kleine geologische geschiedenis van de Stops 2 tot 5
Ordovicium: -470 Ma

Evenaar

EO

MA

P Pr

oje c

t

©I. Bonniver, 2013
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Massif van Brabant

3

P Pr

Arrêts 2

Vichenet

MA

Escaille

EO

Gembloux

Louvain-la-Neuve
Thyle

AL
eP

Tussen -480 Ma en -423 Ma heeft België zich ongeveer over 30° in noordelijke richting verplaatst. Tijdens die
verplaatsing is ons continent, Avalonia genoemd, gebotst met het continent Baltica 3 dat noordelijker lag.
Hierdoor werden de afzettingen, die
zich tijdens het Ordovicium en een

es

Iapetus
60°

ot

© Volgens Pearson Education Inc., 2011

AL
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30°

Schematische geologische N-S doorsnede langs de Orneau

4
Noord

Sc

zwakke energie

Laurazië

Evenaar

België

c

Sterke energie

Diepergelegen kuststrook

.R .

Verplaatsing van België
tussen -470 Ma en
-430 Ma

.S

Nabije kuststrook

Avalonia

C .R

1

slijk

60°

© 20 0
1

kleiige afzettingen in een dieper en
rustiger milieu.

1C

Siluur: -430 Ma

Siluursedimenten
Ordoviciumsedimenten

De variaties in korrelgrootte van de
afgezette sedimenten zijn te wijten
aan wijzigingen in het milieu waarin
ze afgezet werden, en die waren het
Schema van de afzettingen op het continen- gevolg van de beweging van de contitaal plat
nentale platen.
Kalkhoudend
Kleirijke
sedimenten

Baltica

30°

Het zuidelijke deel van het Massief
van Brabant bestaat uit klastische
terrigene gesteenten die horizontaal Intensivering van de plooiing en oprijzen
afgezet werden in een marien milieu, van de Caledonische bergketen
tussen -480 Ma en -423 Ma geleden,
hetzij tijdens het Ordovicium en het
Erosie van de Caledonische bergketen
Siluur van de Iapetusoceaan 2 3 .

Zanden

Iapetus

© 20 0

Stop 1 wordt hier met opzet weggelaten
omdat die een veel latere fase in de geo- Samendrukking van het gesteente en begin
logische geschiedenis vertegenwoor- van de plooiing
Caledonische bergketen
digt.

Globaal genomen bestaan deze
gesteenten uit een afwisseling van
zandstenen en siltstenen. De eerste
ontstonden door diagenese van
zandige afzettingen in een ondiep
en woelig kustmilieu. De tweede
ontstonden door diagenese van

3

es

2

Vertrekkend vanuit de waarnemingen bij de Stops 2 tot 5 kunnen we
Horizontale afzetting van sedimenten in made geologische geschiedenis van het rien milieu (Iapetus)
Massief van Brabant reconstrueren.

S1

ot
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deel van het Siluur hadden opgestapeld in de oceaanbekkens, samengedrukt en geplooid, getuige waarvan
de geplooide structuur van Vichenet
bij de Stops 4 en 5.
Als gevolg van deze botsing van
continenten rezen de gesteenten uit
het water op en werden geleidelijk
ook geërodeerd naarmate de Caledonische bergketen steeds hogerop
gestuwd werd.

© I. Bonniver, adapté d’après schémas Béthune

Para-autochtone van Brabant

Zuid

Discordantie van Alvaux

Vanuit Mazy bent u te voet langs de
Orneau gewandeld tot aan een kruispunt waar u rechtsomkeert maakte. De
ontsluiting van Stop 7 vindt u na zo’n
30 m aan uw linkerzijde, ietwat van de
weg afgelegen.

van ongeveer 65° zuid heeft. Deze gesteenten behoren tot de Fm van
Vichenet die we bij de Stops 4 en 5
zagen en zijn dus van Siluurouderdom
(Homeriaan, -423 Ma). Ze behoren
Rue des Mautiennes
dus tot het Massief van Brabant. De
siltsteenbanken zijn afgesneden, een
Deze ontsluiting bestaat uit twee
duidelijk teken dat ze geërodeerd
duidelijk onderscheiden eenheden,
zijn geweest.
7
van elkaar gescheiden door een grenDe bovenste eenheid bestaat hooSpoorweg
svlak dat lichtjes naar het zuiden helt
Bossière fdzakelijk uit donkerdere zandsteenen dat «discordantievlak» genoemd
Rue des Fours à chaux
en schieferbanken van de Fm van het
wordt 1 .
Bois de Bordeaux van Givetiaanou©2014 Google
De onderste eenheid bestaat Een discordantie of discordantievlak derdom (-388 Ma). Hun gelaagdheid
hoofdzakelijk uit grijsgroene siltsteen is een oud erosieoppervlak dat een heeft een duidelijk zwakkere helling
waarvan de gelaagdheid een helling pakket geplooide gesteenten scheidt van ongeveer 15° naar het zuiden.
Ontsluiting waar de discordantie tussen het
Massief van Brabant en het Parautochtoon
van Brabant zichtbaar is.

van een ander pakket gesteenten dat
later afgezet werd.
Vichenet

Noord

Zuid
1
Stop

S0
1 D i scor
dan

t ie vla

6

Fm van Bois de Bordeaux
-388 Ma

k
1m

© I. Bonniver

S0

Fm van Vichenet
-423 Ma

Tussen deze twee eenheden bevindt
zich dus een discordantievlak. Tijdens
en na de opheffing heeft de Caledonische bergketen een intense fase
van erosie meegemaakt toen deze
bergketen in de tropen lag. In die
periode werd helemaal geen sediment afgezet vermits de gesteenten
boven water lagen. Deze erosiefase,
die men ook schiervlaktevorming
noemt, duurde ongeveer 35 Ma.
Na deze schiervlaktevorming rukt de
zee, die eerst veel zuidelijker lag, geleidelijk in noordelijke richting op, en
overspoelt zo stilaan het Massief van
Brabant. Dit verschijnsel, dat men
transgressie noemt, doet opnieuw

Stop 7
Schema van een mariene transgressie
Kust

Noord

Zuid

Kust

Kust

Nieuwe afzetting
2

een marien milieu ontstaan dat gunstig is voor sedimentatie (2). Merk
trouwens op dat de gelaagdheid van
de banken van de Fm van het Bois de
Bordeaux gelijk loopt met het discordantievlak dat de nieuwe zeebodem
vormt.
De terugkeer van het mariene milieu wordt gekenmerkt door de
schelpafdrukken in het sediment (3).
Schelpafdruk in zandsteen

3

© I. Bonniver

©I. Bonniver, 2013
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8

Oude kalkovens van het Bois d’Alvaux

Bois d’Alvaux
Rue des Fours à chaux
©2014 Google

van de Fm van het Bois de Bordeaux
en zijn dus van Givetiaanouderdom
(-388 tot -383 Ma).
© S. Rekk

De lagen van de Fm van het Bois de
Bordeaux bij Stop 7 helden lichtjes
naar het zuiden. Gezien de groeve
van Alvaux ten zuiden van Stop 7 ligt,
wil dat zeggen dat de gesteenten in
deze groeve jonger zijn. Hierdoor kan
de evolutie van de overheersende
milieuomstandigheden tijdens de
eerder vermelde transgressie bestudeerd worden.
De gesteenten die in de groeve te zien
zijn, zijn kalkstenen of kalkhoudende
gesteenten. Deze kalkstenen hebben
een zeer duidelijke gelaagdheid met
helling naar het zuiden 1 .
Deze kalkstenen zijn een onderdeel
Kalkstenen van de groeve van Alvaux

De Fm van het Bois de Bordeaux
toont een duidelijke, maar ook
steeds weerkerende variatie in lithologie; daarom wordt ze verder onderverdeeld in drie subeenheden die
men «leden» (lid = member = Mb)
(2) noemt :

ciumcarbonaat (calciet, aragoniet)
en daarom spreekt men van kalkhoudende gesteenten of kalkstenen.

De ontginning in de groeve van
Alvaux begon in 1870 voor de productie van kalk, bekomen door thermische ontbinding van de kalksteen.
Deze activiteit heeft ondertussen
plaatsgemaakt voor het zagen, verDe opeenvolging van gesteenten in snijden en bewerken van een heel
de eerste twee leden, schematisch gamma ingevoerde «marmers».
voorgesteld in een lithostratigra- Lithostratigrafische coupe van de Fm van
fische kolom, toont een opeenvol- het Bois de Bordeaux
Fauna
ging die typisch is voor een transgres- 2
Vertakte Tabulaten
sie. De top van het Mb van Alvaux is
Gasteropode
schieferachtig en kondigt het begin
Stringocéphalus
van een regressie aan (zie Stop 9).
Burtini

De milieuomstandigheden tijdens
het Givetiaan zijn zeer gunstig voor
de afzetting van kalkstenen : ondiepe
zeeën en een warm tropisch klimaat.
•
het Mb van Mautiennes, Naargelang de energie van het mibestaande uit een conglomeraat, lieu, de temperatuur en de diepte,
worden verschillende kalkstenen
zandstenen en siltstenen ;
•
het Mb van Alvaux, hoofdza- gevormd . Die van de groeve van
Alvaux worden «bioklastisch» gekelijk kalksteen ;
noemd omdat ze opgebouwd zijn
1
uit een accumulatie van brokstukken
(-klasten) van schelpen en skeletten
S0
van organismen (bio-) zoals mollusken (Brachiopoden, Gasteropoden)
en koralen (Tabulaten, Rugosa). Deze
bioklasten bestaan meestal uit cal© S. Rekk

Mb van Mazy

Rue des Mautiennes

•
het Mb van Mazy, overheerst
door roodachtige gesteenten, hoofd
-zakelijk bestaande uit conglomeraten, zandstenen en overwegend
wijnrood gekleurde silthoudende
schiefers. Dit lid komt overeen met
een belangrijke mariene regressie
(zie Stop 9), die het einde van het
Givetiaan aangeeft.

Mb van Alvaux

Voie ferrée

Stop 8

© Volgens Lacroix, 1974 in Bultynck et al., 1991

Loop ongeveer 350 m door in zuidelijke
richting in de Rue des Fours à Chaux
(Kalkovensstraat). Links krijgt u zicht
op een groeve en wat verder op de
overblijfselen van een oude kalkoven,
vanwaar de straatnaam.

Kalkstenen van de groeve van Alvaux

Fm van Bois de Bordeaux
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Solitaire Rugosa
Massieve Tabulaten
Stromatopore
Massieve Rugosa
Brachiopode

Lithologie
Puddingsteen
Zandsteen
Kalksteen
Noduleuze kalksteen
Kleiige kalksteen
Bioklastische
kalksteen
Schiefer

Mb van Mautiennes
Discordantie van Alvaux
Stop 7

Het Lid van Mazy
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Loop verder zuidwaarts in de Rue des
Fours à Chaux.

In het onderhout aan uw linkerzijde,
bovenaan het talud, dagzomen twee
gesteentepakketten 1 2 die bestaan uit duidelijk gelaagde banken
van 10 tot 30 cm dikte. De eerste,
gelegen op 130 m van de groeve
van Alvaux, is een oude groeve ; de
tweede ligt ongeveer 60 m zuidelijker.
De gesteenten in deze ontsluitingen
behoren tot het jongste lid van
de Fm van het Bois de Bordeaux
(-388 tot -383 Ma) : het Mb van
Mazy. Het gaat hier hoofdzakelijk

Groeve van Alvaux

S0
9
©2014 Google

om donkerrode zandstenen en © I. Bonniver
mudrocks, waartussen zich laagjes Dagzoom van het Mb van Mazy
grijsroze kalksteen bevinden.
Deze regressie zorgt voor de
De aanwezigheid van zandsteen wijst terugtrekking van de kustlijn en
op de terugkeer naar een milieu van het terugkeren van kustafzettingen
kustafzettingen, als gevolg van de (zanden). Het wegtrekken van de
regressie die ingezet werd bij de top
van het Mb van Alvaux (zie Stop 8)
en die daarna alleen maar intense is
geworden.

Oude groeve in het Bois d’Alvaux met dagzoom van de gesteenten van het Mb van Mazy
Noord

Zuid

Noord
2

Rue des Fours à chaux

Aangezien de lagen nog steeds
naar het zuiden hellen, worden de
gesteenten jonger naarmate u verder
loopt.

Stop 9

Een regressie wijst, in tegenstelling tot een transgressie, op een terugtrekken van de zee ten opzichte
van haar vroegere grenzen

Tijdens het Givetiaan ligt België dicht
bij de evenaar en het klimaat neigt
eerder naar semi-aride dan naar
tropisch-vochtige omstandigheden.

Schematische N-S doorsnede door de vallei van de Orneau tussen Gembloux en Stop 9
Fm van Bois de Bordeaux

Zuid

1
Noord
Gembloux

3

Mb van Mautiennes
Discordantie van Alvaux

7

Vichenet

4 5

Geplooid Caledonisch
Massief van Brabant
© I. Bonniver

zee zal afgewisseld worden met
transgressiefasen,
waarvan
de
kalkstenen in het Mb van Mazy
getuigen.

Mbvan Alvaux

Mb van Mazy

9

Zuid

8

Paraautochtoon van
Brabant
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Kasteelhoeve van Falnuée : de zwarte marmer van Golzinne

De kasteelhoeve van Falnuée,
waarvan de donjon uit de 13e eeuw
dateert en de rest uit de 17e en 18e
eeuw, is gebouwd met kalksteenblokken die hoogstwaarschijnlijk uit
de streek afkomstig zijn. Het gebouw
zelf staat op het Mb van Falnuée dat
uit kalksteen bestaat.
Het Mb van Falnuée behoort tot de
Fm van Rhisnes en is van Frasniaanouderdom. Deze geologische Periode
volgt op het Givetiaan, loopt van
-383 tot -372 Ma en wordt, in chronologische volgorde van afzetting, in
drie onderverdeeld, : de Leden van
Watiamont, van Golzinne en van Falnuée.
Vanuit het oogpunt van het paleomilieu stemt het Frasniaan overeen
met een belangrijke transgressie-

Groeve van Alvaux
9

Mazy

© I. Bonniver

Zwarte Marmergroeve van Golzinne
Golf van Falnuée

10

Kasteelhoeve van
Falnuée
©2014 Google

fase waarbij de kustlijn ver naar het
noorden komt te liggen. De zee overspoelt dan volledig het Massief van
Brabant en er ontstaan een groot
aantal kalksteenriffen op het continentaal plat van ondiepe zeeën.
Het golfterrein van Falnuée ligt in
Kasteelhoeve van Falnuée omgevormd tot
het Mb van Golzinne. Dat laatste
Golfclub

© S. Rekk

Stop 10

komt overeen met de marmerader
die intensief ontgonnen werd tussen
Saint-Martin-Balâtre en Les Isnes. We
tellen meer dan twintig ontginningen
langs een 7 km lange oost-westas.
Nu wordt deze kalksteen enkel nog
ontgonnen ter hoogte van de groeves van Golzinne door de SA Merbes
Sprimont, in een ondergrondse
groeve op 66 m diepte.
Het Mb van Golzinne bestaat uit zeer
fijnkorrelige zwarte kalkstenen, die
gelaagd zijn in banken van minder
dan 1 m dikte en met daartussen
dikke lagen dolomietkalksteen, schiefers en schieferachtige kalkstenen. In
tegenstelling tot de leden aan weerszijden van het Mb de Golzinne, is dit
lid zeer arm aan macrofossielen.
Door hun fijnkorreligheid en de
afwezigheid van macrofossielen, vertonen deze zwarte kalkstenen een
mooie polijsting ; daarom worden ze
door de steenhouwers «marmers»

© I. Bonniver

Minder dan 1 m dikke, zeer fijnkorrelige
zwarte kalkstenen van het Mb de Golzinne

genoemd.
Dit type zeer fijnkorrelige kalksteen
waarin fossielen ontbreken, is het
resultaat van de verharding van een
zeer fijne kalkhoudende modder,
micriet genaamd, die bestaat uit
microscopisch kleine calcietkristallen (calciumcarbonaat) die zich opstapelden in een anoxisch (zonder
zuurstof) marien milieu.

Het kalkgrasland van Falnuée

27
Voor u ligt het kalkgrasland van
Falnuée. Het is een mesofiel grasland
met een intermediair vochtregime,
gelegen op een helling met kalkrijke
kleibodem die naar het zuidoosten
gericht is.
Mesofiel : wordt gezegd van een
organisme dat in een omgeving met
gematigde temperatuur groeit
Het «grasland» is een gemeenschap
van spontaan groeiende plantensoorten die verschijnen dankzij landbouwactiviteiten of begrazing. De
plantensoorten waaruit ze bestaan,
hoofdzakelijk kruidachtigen, zijn
lichtminnend. Houtachtigen (bomen,
struiken, heesters) die voor schaduw
zorgen, zijn dan ook schadelijk voor
deze biotoop.

© J. Guyon

Lichtminnend : wordt gezegd van
een organisme dat alleen in volle
licht optimaal groeit

Kalkgraslanden worden «halfnatuurlijk» genoemd omdat ze beantwoorden aan een vroeg stadium
in de evolutieve serie naar de climax (vegetatie). Dit stadium wordt
in stand gehouden door een traditionele beheersmethode, het agropastoralisme, die vandaag niet meer
toegepast wordt

Vleugeltjesbloem

Klein duizendguldenkruid

©Hectonichus

Kleine pimpernel

©Chanchan

© Hans Hillewaert

Ruige anjer

©Flore de France

Stop 10

Het kalkgrasland ontwikkelt zich op
dunne, zeer goed gedraineerde bodems, zoals kalksteen, en die arm zijn
aan nutriënten.

fragmentatie van deze habitat, wat
het vrije verkeer van soorten tussen
de verschillende graslanden zal beperken.

Dit ecosysteem, dat zeldzaam is in
Wallonië, is belangrijk voor het behouden van de biodiversiteit omdat
het één van de rijkste habitats is qua
plantensoorten. Bovendien herbergt
het vele vlinder- en sprinkhanensoorten.

Om deze habitat te bewaren (zonder dat
herders actief zijn) is het onontbeerlijk
om hem te onderhouden door de schaduw van houtachtigen uit te schakelen
en de aanwezigheid van grasachtigen,
die zich te snel verspreiden , te beperken.
Verschillende technieken kunnen toegepast worden zoals het manueel of door
het vuur (écobuage) verwijderen van
struiken, het maaien en het extensief
begrazen.
Bij dit beheer is het aanbevolen een
rotatiesysteem op te zetten om een mozaïek aan habitats te behouden waar
elk stadium van de evolutieve serie
bewaard blijft. Zo kunnen de organismen beschutting zoeken in de nietbeheerde zones en daar hun ontwikkelingscyclus voortzetten.

De aanwezigheid van een kalkgrasland ten noorden van de as SamberMaas, waar ze een biologisch zeer
waardevol element is, is merkwaardig omdat dit type milieu gewoonlijk
in de Calestienne ten zuiden van de
as Samber-Maas voorkomt.
De graslanden die verlaten worden,
zullen onvermijdelijk evolueren naar
een «climax» door de herbebossing. Dit leidt tot een inkrimping en
Voorjaarsganzerik

© Jeffdelonge

Wilde marjolein

© florevirtuelle.free.fr

Dambordje

© Michel Apel
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Hoog bovenop een uitstekende rots
op de linkeroever van de Orneau
ligt het kasteel van Mielmont uit de
XIIe eeuw.

Dolomietgesteenten van Mielmont

Stop 11

Het
dolomietgesteente
van
Mielmont
resulteert
uit
de
omzetting van bestaande kalkstenen
in dolomietgesteente door de
gedeeltelijke of volledige vervanging
van het calciet door dolomiet. Dit
proces dat «secundaire dolomitisatie»
genoemd wordt, hangt samen met
de circulatie van warm (30-40°C)
zeewater rijk aan magnesiumzouten
binnen in de kalkstenen. Ten tijde
van het Tournaisiaan en het Viséaan
lag Mielmont dus in een kustpositie

Mazy

Golf van Falnuée

en onderging het een aride klimaat
ter hoogte van de evenaar. De
omstandigheden waren dus gunstig
voor de afzetting van kalkstenen en
hun dolomitisatie.

Deze uitstekende rots is opgebouwd
10
uit dolomietbanken die behoren tot
de Fm van Namur. Ze zijn tussen -355
en -345 Ma oud, d.w.z. uit het BovenTournaisiaan en het Onder-Viséaan
Kasteel van
11
Mielmont
(Systeem van het Carboon). Dit
©2014 Google
gesteente werd dus gevormd na de
Frasniaankalkstenen waarvan sprake van uitzicht, grijs en poreus.
Dolomie
bij Stop 10.
Dolomietgesteente is, net als
een
kalkhoudend
Van de kant van de weg kunnen deze kalksteen,
dolomietgesteenten waargenomen gesteente. Bij kalksteen is de
worden in het privébos op de belangrijkste verbinding calciet
© S. Rekk
rechteroever van de Orneau. Ze dat een calciumcarbonaat is
«
Vacuolen
»
Dolomietgesteente
vormen hier een rotswand die door (CaCO3).
Kasteel van Mielmont
daarentegen
bestaat
hoofdzakelijk
gelaagdheid versneden wordt in
metersdikke banken. De helling van uit het mineraal dolomiet dat een
Blaasjesachtig uitzicht van dolomietsteen
© I. Bonniver
is
de lagen ligt rond 15° tot 20° naar het calcium-magnesiumcarbonaat
zuiden. Het gesteente is korrelig, ruw [CaMg(CO3)2].
Schematische N-S geologische doorsnede door de vallei van de Orneau tussen Stop 7
Fm van Bois de Bordeaux
									

Rotswand bestaande uit dolomietgesteente
West

Oost

Mb van Mautiennes
Discordantie van Alvaux

7

S0

Mb van Alvaux

Noord
Gelaagdheidsvlak
Basis van de bank

© I. Bonniver

8

en Stop 11

Fm van Rhisnes
Fm de Namur
Dolomietgesteenten van Mielmont

Mb van Mazy

9

Mb van Falnuée
Mb van Golzinne
Mb van Watiamont

10

11

Zuid

Zandsteen van Fayat

29
Net voor het kruispunt van de Ferme
de Fayat dagzomen op het plateau
op een hoogte van 155 m in de weide
tegenover de boerderij «bollen» van
een bleek gesteente 1 .

12

Menhir « la Pierre-qui-tourne » van Velainesur-Sambre, in zandsteen van Fayat

zandstenen van Fayat – als gevolg van
verweringsprocessen in een warm en
vochtig klimaat die bevorderlijk waren voor :

Ontsluiting van zandsteen van het Lutetiaan in de weiden van de Ferme de Fayat, de site
van de Grot van Spy bevindt zich in de bossen op de achtergrond.

© L. Bock

De Neolithische polijststeen van Velainesur-Sambre, in zandsteen van Fayat

In het Bois de Floreffe, net achter
de boerderij, zijn de zogenaamde
«Brusseliaan»zanden nog zichtbaar
De aanwezigheid van deze zandste- in oude groeves.
nen «versterkt» het reliëf van de De Fm van Brussel maakt deel uit van
kamlijn waarop zich de «Roche- de Cenozoïsche dekmantel die discorqui-tourne» en de Neolithische po- dant (zie «Discordantie van Alvaux»,
lijststeen van Velaine-sur-Sambre Stop 7) het Paleozoïsche Massief van
(menhir) in het Bois des Fourches Brabant afdekt.

©2014 Google

ofwel het oplossen, de migratie en
de neerslag van het silicium uit de
Sommige niveaus van deze zan- zandkorrels (kwarts, SiO2) op grotere
den zijn verhard - en vormden zo de diepte in de vorm van een cement;

NE
1

bevinden, achter de Ferme de Fayat.

© S. Rekk

De Fm van Brussel bestaat uit zanden die in een marien milieu op meer
dan 40 m diepte afgezet werden 2
. Op datzelfde ogenblik werden in de
buurt van Parijs kalkstenen gevormd
op minder dan 40 m diepte ; in deze
kalkstenen bevinden zich trouwens
de beroemde catacomben van Parijs.

Kasteel van
Mielmont

ofwel de concentratie van het silicium ter hoogte van de zone waarin
de grondwatertafel schommelt (freatische watertafel).

© S. Rekk

Deze rotsen zijn zandstenen die behoren tot de Fm van Brussel. Ze werden
dus tussen -47,8 en -41,3 Ma geleden
gevormd tijdens het Onder-Lutetiaan
(Eoceen). Ze staan bekend onder
de naam «zandsteen van Fayat» of
«zandsteen van Velaine».

11

Paleogeografie van het Lutetiaan tussen Parijs en Brussel

SW
Zandsteen van Fayat

Stop 12

2
Land dat boven het water
uitsteekt
Ondiep kustnabij marien
milieu (minder dan 40 m
diepte)
Diep kustnabij marien milieu (meer dan 40 m diepte)

Portsmouth

Brussel

Zand

Kalksteen
© Volgens J.-P. Gély

100 km

Pariis

Voor u ligt de laatste woonplaats
van de in België allicht beroemdste
prehistorische mens : «de Mens van
Spy».
Deze grot geeft uit op een terras
via een breed en hoog portaal,
en bestaat uit 2 galerijen en 1
schoorsteen. Ze strekt zich over 100
m uit in de kalkstenen van de Fm
van Lives die tussen -347 en -331 Ma
oud zijn (Viséaan). Deze laatste volgt
onmiddellijk op de dolomitische Fm
van Namen die we bij Stop 11 zagen.
Deze grotten (niet te verwarren
met de «rotsabri» (overhangende
rotswanden)
ontstaan
door
gelifractie)
zijn
holten
die
ontstaan door de oplossing van
Ingang van de grot van de Mens van Spy
Noord

De grot van de Mens van Spy (1/2)
©2014 Google

12

13

ontbinden in Ca2+ , HCO3- en/of CO32-ionen, zoals water ook zout zou
oplossen. Dit met calcium aangerijkte
water wordt dan afgevoerd langs
barsten in het gesteente, waarbij een
sterke verwering optreedt waardoor
mogelijk steeds groter wordende
holtes ontstaan.

de kalkhoudende gesteenten door De stoffelijke resten van de
insijpelend water dat verrijkt is met Neanderthalers die in 1886 in Spy
ontdekt werden, behoorden toe
koolzuurgas (CO2).
aan twee volwassenen en een kind
Door deze oplossing of «karst- van minder dan 2 jaar oud. Het
vorming» ontstaan structuren zoals waren de eerste voldoende volledige
grotten, karren, dolines alsook skeletten die toelieten het bestaan
verdwijngaten en resurgenties. van een andere oude Homo-soort
Het met CO2 beladen water zal te bevestigen. De eerste resten van
door een reeks chemische reacties Neanderthalers werden in 1829
de carbonaten, hier het calciet, in België blootgelegd in Flémalle
(Schmerlinggrotten). Het is pas
Zuid
in 1856 dat deze nieuwe Homosoort de benaming «Neanderthal»
toegewezen krijgt.
Schematische geologische N-S-doorsnede
door de vallei van de Orneau tussen Stop
10 en Stop 12
Fm van Namur
Dolomietgesteenten van Mielmont

Noord

Mb van Falnuée

10

© I. Bonniver

11

Stop 13
De Neanderthalers leefden in Europa
en West-Azië tijdens het MiddenPaleolithicum, met andere woorden
tussen -250.000 en -28.000 jaar
geleden. Er werd geen enkel fossiel
van Neanderthalers gevonden dat
jonger is. Net als de Cro-Magnonmens
(Homo sapiens) ligt hij aan de basis
van een rijke materiële cultuur, het
Moustérien, evenals van de eerste
esthetische en spirituele uitingen
(begraafplaatsen) in Europa.
Terwijl het tot op heden gissen blijft
naar de redenen voor het uitsterven
van de Neanderthalers, lijkt genetisch
onderzoek er steeds meer op te
wijzen dat er mogelijk een kruising
is geweest tussen Neanderthalers
en Homo
Neanderthaler
Sapiens.
gekleed
als
moderne
Homo
Sapiens

© www.quebecscience.qc.ca
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Fm van Lives
grot van de Mens van Spy

12

Zuid

De grot van de Mens van Spy (2/2)
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Stop 13

Loop verder over het pad met haarspeldbochten dat naar de top van het
plateau van het Bois de Bètche aux
Roches leidt.

Op sommige plaatsen bestaat het
talud uit min of meer dikke, regelmatig gelaagde kalksteenbanken met © P. Harrison
Actuele stromatolieten van Sharks Bay in Australië
een zuidelijke helling 1 .
dus bioconstructies. Deze stromato- waarvan de laatste het talrijkst zijn.
Deze gesteenten behoren tot een lieten zijn indicatoren voor de waterDe kalkhoudende aard van stromatohergroepering van geologische for- diepte (nabijheid van de kustlijn) en
lieten kan door twee processen vermaties, de «Groep van Hoyoux» ge- voor het klimaat (tropisch klimaat).
klaard worden :
naamd, die rust op de Fm van Lives Ze kunnen verschillende vormen
en tot het Boven-Viséaan behoort, aannemen in functie van de energie • het vangen van kalkhoudende
korrels door de cyanobacteriën
en dus -331 Ma oud is.
van het milieu : lichtgolvende mataan de oppervlakte van de mat ;
Sommige banken ogen als fijne, ten, bolvormige of zuilvormige struc• een proces van microbiële cegolvende laagjes, 0,1 tot 5 mm dik, en turen.
mentering door de wijziging van
lopen evenwijdig aan de gelaagdheid De algaire-microbiële matten die aan
de fysico-chemische omstan2
3 . Deze structuren worden de basis liggen van de stromatolieten
digheden van het mariene milieu,
opgebouwd door leefgemeenschap- zijn complexe leefgemeenschappen
als gevolg van de activiteit van
pen van algen en bacteriën en wor- van autotrofe bacteriën, eukaryoheterotrofe bacteriën.
den «stromatolieten» genoemd of tische algen, heterotrofe bacteriën
algaire-microbiële matten. Het zijn en blauwgroene- of cyanobacteriën,

Gesteenten van de Groep van Hoyoux
N
1

Stromatolieten en chert

S
2
S0

© I. Bonniver

Detail van de stromatoliet en de chert

Stromatoliet
« algaire-microbiële matten»

3

© I. Bonniver

© I. Bonniver

Chert

Zo’n 3,8 miljard jaar geleden duiken cyanobacteriën op. Ze hebben
bijgedragen tot de ontwikkeling van
het leven op Aarde door de vorming
van zuurstof uit water en koolstofdioxide dankzij de zonne-energie.
Ook vandaag nog komen stromatolieten voor, vooral in kustmilieus maar
ook in meermilieus die gewoonlijk
brak zijn. De «Sharks Bay» of «Hamelin Pool» in Australië is hiervan allicht
het bekendste voorbeeld.
Bij de ontsluiting zijn ook zwarte
niveaus 3 te zien van enkele centimeters dikte, die zeer fijnkorrelig zijn
en een schelpachtige breuk hebben.
Het gaat om een siliciumhoudend
gesteente, «chert» (vuursteen) genoemd, dat vaak gevonden wordt in
kalksteenformaties van Carboonouderdom (zie wandeling van Freyr).
Autotrofe organismen synthetiseren
organisch materiaal uit anorganisch
materiaal (CO2, NO3, N2, H2O), zonder opname van organische moleculen uit het milieu, en dit in tegenstelling tot heterotrofe organismen.
Autotrofe organismen zijn gewoonlijk de eerste schakel in een voedselketen en liggen aan de basis van bijna alle organisch materiaal in een
ecosysteem.

De uitstroming van Bètche aux Roches

Loop langs dezelfde weg terug naar de
«bron» van Bètche aux Roches.

Het waterbekken dat voor u ligt,
vangt het water op dat uit het talud
sijpelt. Het gaat hier om een uitstroming als gevolg van de aard van het
gesteente, dat hier niet zichtbaar is.

• de aanwezigheid van de uitstro- die wegstroomt onder invloed
ming van Bètche aux Roches.
van de zwaartekracht, noemt men
De verbreding van de vallei hangt «grondwaterlaag» of «aquifer». De
samen met het verchil in weerstand kalkstenen van het Viséaan laten
tegen gelifractie ; kalkstenen zijn hier omwille van hun karstverwering (zie
duidelijk minder gevoelig voor dan Stop 13) het ondergrondse water
schiefers (zie wandeling van Han-sur- zeer goed afstromen ; ze hebben
Lesse). Dit verschil in weerstand of een uitstekende permeabiliteit. De
«differentiële erosie» zorgt voor de schiefers van het Steenkoolterrein
modellering van het landschap : de daarentegen verweren tot klei die
kalkstenen staan in reliëf terwijl de ondoorlatend is. Deze schiefers
zetten dus duidelijk een rem op
schiefers de depressies vormen.

U bevindt zich op de grens tussen
twee lithologisch zeer verschillende
geologische eenheden. Links van
het waterbekken liggen de kalkstenen van de Groep (Gr) van Hoyoux
en rechts de schiefers van de Gr van Gelifractie is de verbrokkeling van
het Steenkoolterrein. Deze laatste gesteenten veroorzaakt door de
bestaat uit gesteenten van het Bo- opeenvolgende vorst-dooicycli van
ven-Carboon met een ouderdom van het water.
-331 tot -299 Ma. Het lithologische De uitstroming van Bètche aux
contrast tussen deze twee groepen Roches hangt samen met een
veroorzaakt :
verschil in doorlatendheid van de
• een verbreding van de vallei van gesteenten. Elk gesteente vormt
een reservoir voor ondergronds
de Orneau ;
water dat opgeslagen wordt in
De uitstroming van Bètche aux Roches
NW
SE
haar poriën, barstjes, breuken, enz.
Deze massa ondergronds water,
De uitstroming van

Kalksteen

Schiefer

Hydrogeologische drempel
Ondoorlatende laag

Bètche aux Roches

Stroomsnelheid van het grondwater

Schematische geologische N-S-doorsnede door de vallei van de Orneau tussen Stop 12 en
Fm van Lives
13

Kalksteen

De grot van de Mens van Spy

Noord

12

De uitstroming van
Bètche aux Roches

Zuid

13
Gr
© I. Bonniver

Schiefer

Stop 14
de doorstroming van grondwater,
waardoor dit naar de oppervlakte
gedwongen wordt ter hoogte van
het contactvlak. Dit fenomeen
noemt men een «hydrogeologische
drempel».

De Gr van het Steenkoolterrein bestaat hoofdzakelijk uit terrigene klastische sedimentaire gesteenten uit
kustmilieus. Men vindt hier vooral
schiefers en zandstenen, afgewisseld
met steenkoollagen, vooral in het boWerking van een hydrogeologische drem- venste deel van het Boven-Carboon
(Westfaliaan).
pel, schematisch voorgesteld
Niet met water
verzadigde zone
De uitstroming van
Op schaal van Wallonië bestaat het
Bètche aux Roches
grootste deel van de steenkoolafzetAquifer
tingen die ontgonnen werden tussen
1831 en 1984 uit Westfaliaan.

© S. Rekk, 2015
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Steenkool
:
soortnaam
voor
een
steenkoolhoudend
afzettingsgesteente dat als brandstof
dient,
en
dat
hoofdzakelijk
opgebouwd is uit plantenresten die
deshydratatie en aanrijking met
koolstof ondergaan hebben door
toename van temperatuur en druk.
Er bestaan verschillende categorieën
steenkool (in brede zin) in functie van
het stadium van transformatie van elke
afzetting : turf, bruinkool en tenslotte
steenkool sensu stricto, waarvan antraciet de meest kwaliteitsvolle variëteit is.

De indicatorsoorten van de grot van Spy
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Dankzij zijn bijzondere geologische
eigenschappen, kunnen we de site
van Spy aangrijpen om de begrippen
indicatorsoort en ecologische gradiënt te verduidelijken.

enz.).
Wat deze site interessant maakt, is,
zoals eerder beschreven, de aanwezigheid van kalksteen die een basische
tot neutrale bodem voortbrengt en
schiefers die een zuurdere bodem
doen ontstaan. Deze twee bodemtypes zorgen voor een groot contrast
in vegetatie.

Op dezelfde wijze als diersoorten,
hebben ook plantensoorten hun
voorkeur wat de abiotische kenmerken van hun habitat betreft (licht, watertoevoer, topografie, bodemtype,

Verschillende indicatorsoorten in functie van de zuurtegraad van de bodem
Wollige sneeuwbal (Viburnum lantana)
Bosrank (Clematis vitalba)

Stop 14

Een ecologische gradiënt is een geleidelijke verandering (toenemend of
afnemend) van een ecologische factor in ruimte of tijd.
Een «indicatorsoort» is een soort waarvan de toestand informatie verschaft
over de algemene conditie van het ecosysteem en over de andere soorten van
dit ecosysteem. Deze soorten brengen de veranderingen in biotische en abiotische condities van het ecosysteem aan het licht.

Valse salie (Teucrium scorodonia)

Grote veldbies (Luzula sylvatica)

-

Kalkminnende soorten

© Jeffdelonge

© abmars

© Jeffdelonge

© Visoflora

© MTF

+

Gradiënt in zuurtegraad van de bodem

Bingelkruid (Mercurialis)

Acidofiele soorten

© lespetitesherbes

© H. Zell

Spaanse aak of Veldesdoorn
(Acer campestre)

© Montilre

© Visoflora

© dmathieu

Mispel (Mespilus germanica)

Oud Samberterras
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Loop langs de N930 voorbij de eerste
groepjes huizen van Jemeppe-surSambre om een glimp van het oude alluviale terras van de Samber te kunnen
opvangen.

Het minste wat men kan zeggen
van Jemeppe-sur-Sambre is dat het,
ondanks zijn naam, nogal ver verwijderd ligt van de Samber.
Stroomafwaarts van de grot van de
Mens van Spy, richting Jemeppe-surSambre, kan de aanzienlijke verbreding van de vallei van de Orneau niet
helemaal door de differentiële erosie
tussen de Viséaankalkstenen en de
Carboonschiefers (zie Stop 14) verklaard worden.

Stop 15

15

N90, mondt de Orneau op 92,5 m
hoogte in een oude meander van de
Samber uit die kunstmatig afgesneden werd, om dan uiteindelijk 1,25
km verder naar het zuiden de Samber
te bereiken aan de rand van het Bois
de Froidmont.

Drasland

Jemeppe-sur-Sambre
Moustier
Oude
meander van de
Samber

5

5
Soye

6
Sambre

5
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Samber 2 uit die op natuurlijke wijze
afgesneden werd (zie wandeling
Profondeville), een heel eind meer
stroomopwaarts dan de huidige samenvloeiing met de Samber 6 . Kort
Volgens Lacroix1 mondde de Orneau voor men Jemeppe-sur-Sambre binvroeger in een oude meander van de nenkomt, steken aan de linkerzijde
op zo’n 120 m hoogte, volledig effen
Oud alluviaal terras van de Samber oppervlakken
boven
en huidige alluviale vlakte van de
Oud alluviaal terras
van de Samber
S
Orneau

Franière

de loop van de Orneau uit, in de
plaats genaamd Froidmont.
Het gaat om oude alluviale terrassen van de Samber, gekenmerkt door
bruine leembodems met «stenige»
bijmenging, gunstige drainering en
met structuur B horizont.
Verder stroomafwaarts, langs de

Jemeppe-sur-Sambre lag in het verleden vlak naast een meander van
de Samber, net als Moustier(-surSambre) trouwens. Deze oude meanders van de Samber kunnen nog waargenomen worden in het landschap
en het drasland van Moustier is daar
wellicht het best zichtbare spoor van.
Tussen Tamines en Floriffoux werden
in de XXe eeuw waterbouwkundige
werken uitgevoerd op de Samber ;
een aantal meanders werd kunstmatig afgesneden om de bevaarbaarheid te verbeteren.

De verschillende liggingen
van de samenvloeiing van de
Orneau en de Samber tijdens het
N
Quartair, vóór de kunstmatige
Goyet
afsnijding van de meander : 1
oude loop van de Orneau ; 2 af3
De Orneau
tapping van de Orneau door
4
noordwaarts opschuiven van de
Spoorweg
Jemeppe/S
meander van de Samber ; 3 naHuidige alluviale
tuurlijke afsnijding van de meanvlakte van de Orneau
Froidmont
der van de Samber en nieuwe loop
© L. Bock
van de Orneau in de oude mean500 m
5
5
der 4 .
1
La réserve naturelle de la grotte de Spy – Contexte géologique, Parcs Nationaux, Ardenne et Gaume, vol. XXXVI, fasc. 1, 1981, 5-13), citant J. Fichefet (1933), F. Gullentops (1952) et P. Overleau (1966).
Orneau
Orneau : oude bedding
Oude meander van
de Samber , op
natuurlijke wijze
5 afgesneden
Oude meander van
de Samber, kunstmatig afgesneden
1
Moustier

© volgens Overleau, 1966

Grot
van Spy
2

Synthese : geologische geschiedenis van de Stops 7 tot 14
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Westphaliaan :
-300 Ma
4
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Verplaatsing van België
tussen -400 Ma en
-300 Ma
Bijna Pangea

Evenaar
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Tijdens het Devoon en het Carboon
schuift België, dat op het continent
Laurazië ligt, verder op naar het
noorden en belandt op het einde
van het Carboon ter hoogte van de
De globale zuidelijke helling van evenaar.
deze lagen neemt toe naarmate
u de vallei van de Orneau verder Tijdens deze migratie botst Laurazië
stroomafwaarts volgt. Ter hoogte tegen een zuidelijker gelegen
van de discordantie van Alvaux (Stop continent (Gondwana) dat ook naar
7) bedraagt ze 10° tot 15°, terwijl ze het noorden schuift. Deze botsing
75° kan bereiken bij de Groep van de van continenten ligt aan de basis
Hoyoux (Stop 13). Deze gesteenten van het supercontinent «Pangea»
hebben dus ook vervormingen en van de Variskische of Hercynische
ondergaan gelinkt aan een regime gebergtevorming. Het hoogtepunt
van deze orogenese wordt rond -305
van tectonische samendrukking.
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Viséaan :
-340 Ma
3

Bij de Stops 7 tot 9 en 10 tot 14
dagzoomden gesteenten van het
Para-autochtoon van Brabant. Deze
entiteit lag aan de rand van de
Hercynische (berg)keten en werd
relatief weinig vervormd.

AL
eP

Famenniaan :
-370 Ma
2

Ma bereikt. De huidige verbreiding
van deze bergketen in Europa beslaat
een oppervlakte van ongeveer 3000
km bij 700 km en de overblijfselen
ervan dagzomen van het Iberisch
Schiereiland tot in Bohemen, via
de Vogezen, het Zwarte Woud, het
Centraal Massief , de Ardennen en
Cornwall.
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Vanaf
het
Givetiaan
brengt
een afwisseling van mariene
transgressies en regressies de
serie afzettingsgesteenten van het
Devoon-Carboon voort die we bij de
Stops 7 tot 14 zagen en die discordant
bovenop het Massief van Brabant
liggen. Deze gesteenten vertonen een
afwisseling van klastisch terrigene
afzettingsfacies (zandsteen, siltsteen,
schiefer) en kalkhoudende facies
(kalksteen, dolomiet) naargelang de
milieuomstandigheden bij afzetting.

Evenaar
© 20 0
1

Tijdens de hele fase van opheffing
en afbraak van de Caledonische
bergketen, zal er geen enkele
afzetting plaatsvinden in de streek
van de Orneau tot aan het Givetiaan.

Emsiaan :
-400 Ma
1

ot

Met uitzondering van Stop 11, die
veel jongere afzettingen behandelt,
kunnen we van Stop 7 tot 14 de geologische geschiedenis die we eerder
waren beginnen vertellen, verder
afwerken.

ot
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België
Hercynische bergketen

36

Geologische en pedologische wandelpaden in de provincie Namen

Als deze wandeling u heeft aangestaan, dan nodigen we u uit voor andere wandelingen in onze provincie.

Deze wandelingen worden financieel
ondersteund door de Fondation
Close (fondationclose.be) en worden
uitgegeven door de Presses universitaires de Namur (PUN). Meer informatie hierover vindt u op de site
www.pun.be .
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Geologische en pedologische wandelpaden in de provincie Namen
We nodigen u uit om kennis te maken met andere wandelingen rond het thema geologie

Geologische wandeling « Langs de
Ourthe »

Geologische wandeling op de Citadel van
Namen
http://www.sciencesnaturelles.be/institute/structure/
geology/geotourism
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