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Wandeling van Profondeville

Dit project van geologische & pedologische wandelpaden, bedacht door V. 
Hallet, werd gesubsidieerd door de «Fondation Gouverneur René Close» 
(Stichting Gouverneur René Close).  Het werd tot stand gebracht door I. 
Bonniver, S. Rekk, P. Engels, M. Eugène, G. Mahy, L. Bock en V. Hallet, in sa-
menwerking met C. Willam, M. Gijsemberg en V. Brahy.  Voor de vertaling in 
het Nederlands zorgde J. Poesen van de KU Leuven



2 Intro Geo-pedologische wandelpaden in de provincie Namen

Geologisch en pedologisch wandelpad
Geologisch en pedologisch wandelpad in voorbereiding

Provincie Namen

Profondeville

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.  
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De voorgestelde wandelingen willen 
u de landschapsvormende proces-
sen in deze omgeving laten ontdek-
ken.  Via eenvoudige waarnemingen, 
zal het verband verduidelijkt wor-
den tussen de samenstelling van de 
ondergrond van een gebied (geolo-
gie), het landschap en de reliëfvor-
men van dat gebied (geomorfologie) 
en de samenstelling van zijn bodems 
(pedologie). Er zal ook aandacht 
besteed worden aan hoe de mens 

de natuurlijke rijkdommen heeft ont-
gonnen en hoe hij gebruik heeft ge-
maakt van het natuurlijk erfgoed.

De technische steekkaarten bij 
deze geologische en pedologische 
wandelingen richten zich tot een 
wetenschappelijk nieuwsgierig 
publiek, 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 

downloaden zijn van de webstek 
www.fondationclose.be . In deze 
boekjes worden de verschillende 
geologische periodes voorgesteld die 
onze landschappen in de afgelopen 
500 miljoen jaar traag gevormd 
hebben.

Nadat u een aantal van de voorgestelde 
wandelingen gedaan heeft, zal u een 
beter inzicht hebben in bepaalde 
aspecten van uw leefomgeving. U zal 
tevens de evolutie die ons continent 

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

Elke wandeling doet dus een speci-
fieke periode (in miljoenen jaren) uit 
de geologische geschiedenis van ons 
continent aan.

Doelstellingen
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Lange versie

Min. hoogte : 84 m

Max. hoogte : 261 m

Gecumuleerd 
hoogteverschil : 565 m
Korte versie

Min. hoogte : 84 m

Max. hoogte : 261 m

Gecumuleerd 
hoogteverschil : 481 m
Variante op de korte versie

Min. hoogte : 85 m

Max. hoogte : 254 m

Gecumuleerd 

hoogteverschil : 297 m

Langs dit traject van 11,3 km liggen 18 
waarnemingspunten.

Er zijn drie mogelijke trajecten :

1- U maakt de hele wandeling ; deze 
duurt ongeveer 5 tot 6 uur (blauw, 0 tot 
18) ;

2- U maakt slechts het eerste deel van 
de wandeling tot Stop 11 (roze, 0 tot 11, 
daarna 16 tot 18) en daalt vervolgens 
weer af richting Maas.  U wandelt dan 
ongeveer 4 tot 5 uur (9,7 km);

3- U maakt slechts het tweede deel van 
de wandeling, vertrekkende van de kerk 
in de richting van Stop 12 en volgt dan 
het gewone traject tot Stop 18 (oranje 
stippellijn). U wandelt dan ongeveer 3 
uur (6,5 km).

Opgelet !
Vertrek steeds vanaf de kerk : 
daar kan u op een mededelingen-
bord zien of er een jacht of drijf-
jacht gaande is, een MTB omloop 
of onderhoudswerken aan het pad 
waardoor de wandeling niet kan 
doorgaan.

Lange versie
Korte versie
Variante op de korte 
versie

Stop

Bebakening
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Kalksteen uit de groeve van Tailfer met la-
mellaire, korstvormende stromatoporen, 
wijzend op een rustig milieu

Zicht op de « Rochers de Frênes » vanaf Stop 1

Continenten en de ligging van België onge-
veer 380 Ma geleden

Profondeville ongeveer 380 Ma geleden

Oceaan Barrièrerif Lagune

Afzetting van de kalkstenen van 
de « Rochers de Frênes »

Detail van de paleogeografie van België 
380 Ma geleden

« Rochers de Frênes »

Struikje Disphyllum (vertakte koralen) in de 
Frasniaankalkstenen van de «Rochers de 
Frênes»

©M. Gijsemberg

©S. Rekk

Laurussia
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©V. Hallet

lamellaire stromatoporen

Disphyllum

©V. Hallet

©Ron Blakey

Ze bestaan uit opeenvolgende lagen.  
Hun morfologie is gelamelleerd, bol-
vormig of vertakt, en dit naargelang 
de diepte en de woeligheid van het 
water.

het barrièrerif, terwijl de Fm van 
Aisemont het barrièrerif zelf is.

De kalkstenen van de «Rochers de 
Frênes» zijn rijk aan koralen en «stro-
matoporen», een soort sponzen met 
verkalkt skelet.  Deze laatste, die 
men enkel in fossiele vorm kent, zijn 
de belangrijkste bouwstenen van de 
rifkalksteen van het Givetiaan en het 
Frasniaan (-383 tot -365 Ma).  

Uitzichtpunt op de rotsen van Frênes

Loop langs de tennisbaan in het park 
achter de Saint Rémikerk en sla rechts-
af het steegje in. Neem dan de eerste 
doorgang naar links en vervoeg zo het 
jaagpad langs de Maas.

Aan de overzijde van de Maas verheft 
zich een rotswand van 80 m hoog, de 
«Rochers de Frênes».

Kalksteen is een gesteente dat 
ontstaat in een ondiepe zee door de 
opstapeling van kalkhoudend mate-
riaal afkomstig van schelpen, kora-
len, micro-algen en andere organis-
men die carbonaat afscheiden, en dit 
in een tropisch klimaat.

Tijdens het Frasniaan lag 
Profondeville dus in een ondiepe, 
warme zee, genoot het van een tro-
pisch klimaat en van een landschap 
gevormd door barrièreriffen en 
blauwe lagunes. 380 Ma geleden was 
het uitzicht van de continenten dus 
wel totaal verschillend : «België», of 
tenminste wat we nu België noemen, 
bevond zich toen op 25 tot 30° zui-
derbreedte.

Deze kalkstenen vormen de formaties 
(Fm) van Aisemont en van Lustin. 
Door de fossielen te bestuderen 
waaruit deze gesteenten bestaan, 
kunnen de geologen bepalen dat 
de kalkstenen van de Fm van Lustin 
gevormd werden in de lagune achter 
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Loop verder op het jaagpad tot voor-
bij de tweede straat naar links (Rue 
Werotte).

Kijk naar de «Rochers de Frênes».  
Deze oever is steil, in tegenstelling 
tot de oever met het jaagpad die 
horizontaal en laaggelegen is.

Het uitzicht van de oevers van 
een meander (steile of zwakke 
helling) wordt beïnvloed door de 
stroomsnelheid. Aan de holle oever 
is de stroming sterk en veroorzaakt 
hij erosie van de oevers.  Aan de 
bolle oever is de stroming zwak en 
bezinkt het geërodeerde sediment 
van de stroomopwaarts gelegen 
holle oevers weer ; er is dus afzetting.

Dit proces heeft een geleidelijke 
zijwaartse verplaatsing van de 
meander tot gevolg. De meander 
wordt hierbij groter en laat een 

zwakhellende zone «achter» zich.  
Dit mechanisme treedt gelijktijdig op 
met de insnijding van de rivier door 
de erosie van de bedding.

Hoe komt het dan dat de steile oever 
met de «Rochers de Frênes» hier de 
holle oever vormt die normaal gezien 
zwakhellend is ?

De huidige morfologie is in feite het 
resultaat van miljoenen jaren erosie 
en afzetting. Wat u ziet is dus een 

erfenis van een vroegere loop van de 
Maas die samenhangt met een oude 
meander. Meer hierover bij Stop 9.

De alluviale vlakte van de Maas

b

a

Bolle oever : zone met afzetting

Holle oever : zone met erosie

Zijdelingse migratie

Zijdelingse migratie

Zijdelingse migratie

Bedding bij hoge 
waterstand

Bedding 
bij lage 

waterstand

ab
« Rochers de Frênes » Jaagpad

Doorsnede a-b doorheen het jaagpad en 
de «Rochers de Frênes» die de omgekeerde 
morfologie van de holle en de bolle oever 
duidelijk maakt

Ligging van de doorsnede a-b.

Zicht op de «Rochers de Frênes» en het 
jaagpad vanaf Stop 2

Erosie- en afzettingsdynamiek in de mean-
ders van een waterloop

©S. Rekk

2

«Rochers de Frênes»

a

«Rochers de Frênes»

Jaagpadb

©I. Bonniver

©  IGN-NGI (Top10Map), autorisation A3397

©S. Rekk

Stroomopwaarts

Stroomafwaarts
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Loop een honderdtal meter verder.

Aan de overkant van de Maas ziet 
u in de hellingswand een grote dag-
zoom van okerkleurige rotsen (foto).

Deze dagzoom van rotsen is de 
zogenaamde «groeve van Lustin» 
waaruit de zandsteen van de Fm 
van Ciney ontgonnen wordt om er 
steenslag mee te maken. U merkt 
duidelijk het kleurverschil tussen 
deze okerkleurige zandstenen en de 
grijze kalkstenen van de «Rochers de 
Frênes».

De zandstenen zijn het resultaat van 
de verdichting en verharding van 
zand in een ondiep marien milieu en 
dicht bij de kust. Na de vorming van 
de riffen van Frasniaanouderdom, 
moet het milieu in Profondeville dus 
veranderd zijn.

Deze zandstenen die ongeveer 
360 Ma oud zijn en tot het 
Famenniaan behoren, zijn inderdaad 
jonger dan het Frasniaan dat van -372 
tot -359 Ma duurde.

Het Famenniaan is, globaal genomen, 
«regressief», dwz dat het gekenmerkt 
wordt door een globale daling van de 
zeespiegel. Deze is te wijten aan de 
opheffing van het continent die zelf de 
weerslag is van de eerste tekenen van 
een orogenese (gebergtevorming).

Deze verlaging van het peil van de 

oceanen veroorzaakt een wijziging 
van het milieu in Profondeville : 
het lagunaire milieu wordt een 
strandmilieu met zandafzetting.  
Tijdens het Famenniaan koelt het 
klimaat ook af.

Bij hun afzetting worden de 
sedimentlagen die zich opstapelen 
langs de kust of op de zee- en 
oceaanbodems min of meer 
horizontaal afgezet. In de groeve van 
Lustin ziet men evenwel dat de lagen 
in de vorm van een «U» gebogen 
zijn en zo een syncline vormen. Is de 
buiging omgekeerd zoals bij een «A», 

dan spreekt men van een anticline.

Synclines en anticlines zijn het gevolg 
van de samendrukkende krachten 
die voortvloeien uit de trage botsing 
van continenten bij het sluiten van 
een oceaan. In dit geval gaat het om 
het sluiten van de Rheïsche Oceaan 
door de botsing van Laurazië met 
Gondwana.  Deze sluiting begint in het 
Onder-Devoon, zo’n 400 Ma geleden 
en loopt ten einde in het Perm rond 
-250 Ma. Deze orogenesecyclus 
noemt men de Hercynische of 
Variskische orogenese. Naast de 

plooiing van gesteentelagen brengen 
de samendrukkende krachten ook 
onze langzame migratie richting 
noordelijk halfrond mee.

De syncline van Walgrappe

Groeve van Lustin

Syn c line va n Wa l grappe

Groeve 
van Lustin

©I. Bonniver

Een orogenese slaat op elk proces 
dat, in samenhang met de platentek-
toniek, aanleiding geeft tot de vor-
ming van bergen.
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Samendrukking en plooiing van een sedi-
mentlaag

Syncline

Anticline

«Rochers de Frênes»

Syncline Anticline

De opheffing slaat op het omhoog 
komen van gesteenten waarbij ber-
gen gevormd worden.
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Verlaat het jaagpad langs de rue 
Werotte en loop tot aan de N92 . Steek 
deze over en loop naar de rue de la 
Hulle, schuin rechts voor u. Loop 90 m 
in deze straat ; hier vertrekt een straat 
naar rechts en u neemt de trap die toe-
gang geeft tot een pad in het bos en 
slaat dan rechts af. 

Vóór u dagzomen rotsen in lagen van 
verschillende decimeters dikte.

Dit gesteente is iets meer dan 
393 Ma oud en behoort tot de geolo-
gische tijdsnede van het «Emsiaan» 
die loopt van -408 tot -393 Ma. Het is 
dus ouder dan de Frasniaankalkste-
nen van de «Rochers de Frênes» en 
de Famenniaanzandstenen van de 
groeve van Lustin.

Het bestaat uit een groot aantal 
brokstukken van gesteenten van ver-
schillende kleuren die aaneen gece-
menteerd zijn. Dit soort gesteente 
noemt men een «conglomeraat» en 

hier behoort het tot de Fm van Bur-
not.

Een sedimentologische studie van dit 
gesteente heeft aangetoond dat het 
werd afgezet in een omgeving met 
zowel kenmerken van het kustmilieu 
als van het fluviatiel milieu ; het zou 
dus in verband staan met een rivier-
monding met zwakke stromingen 
(we komen hierop terug bij Stop 14).

De rolkeien waaruit dit conglomeraat 
is opgebouwd, zijn ontstaan door 
mechanische en chemische erosie 
(verwering) van een redelijk hoog-
gelegen massief dat noordelijker lag 

en het «Massief van Brabant» wordt 
genoemd, en dit onder een tropisch 
klimaat. Het Massief van Brabant 
behoort tot Laurazië dat ook wel het 
Oude Rode Zandstenencontinent 
wordt genoemd. De afronding 
van deze rolkeien doet ons ver-
onderstellen dat ze afgesleten 
zijn door het transport in een 
rivier over tientallen kilome-
ters vooraleer ze op hun uit-
eindelijke plaats van afzetting 
belandden.

Tijdens het Emsiaan lag Profon-
deville nog zuidelijker dan tijdens 
het Frasniaan.

©I. Bonniver

Conglomeraat van Burnot

1 m

De sedimentologie of sedimentaire 
petrologie bestudeert de vormings-
processen van afzettingsgesteen-
ten.  Door het samenbrengen van 
informatie (aard van het gesteente, 

aanwezigheid van fossielen, opbouw 
van de afzettingen, enz.) slaagt men 
er namelijk in de paleomilieus (vroe-
gere milieus) te reconstrueren.

Dagzoom van conglomeraat van Burnot

Detail van de brokstukken in het conglome-
raat van de Fm van Burnot

Ligging van België tijdens het Emsiaan, 
zo’n 400 Ma geleden

10 cm

Afgeronde 
gesteente-

brokstukken

Conglomeraat bestaat voor 
minstens 50% uit brokstukken van 
gesteenten (hoekig of afgerond) met  
een doormeter van meer dan 2 mm 
en die aaneengekit zijn door een 
bindmiddel.
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-400 Ma
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Laurazië

Gondwana

Rheïsche Oceaan

België
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Conglomeraat van Burnot
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Klim nog zo’n 40 m tot aan een bocht 
naar links.

Vóór u ontvouwt zich een mooi uit-
zicht op de syncline van Walgrappe.

Bij Stop 3 zagen we dat het milieu 
rond Profondeville veranderde tij-
dens het Famenniaan. Deze wijziging 
vond niet plaats van de ene op de an-
dere dag, zelfs niet op honderd jaar 
tijd maar wel over verschillende tien-
tallen miljoenen jaren.

In tegenstelling tot het Famenniaan, 
is het Frasniaan een periode van 
zeespiegelstijging; men spreekt van 
een transgressie van de zee.

Voor Profondeville betekent dit dat 
het verder van de kustlijn komt te 
liggen, in dieper water waar minder 
licht doordringt en in een rustiger mi-
lieu.  Vanaf dan wordt terrigeen slib 
afgezet (kleien), afkomstig van het 
continent en door de rivieren aange-
voerd. Uit dit slib ontstaan door sa-
mendrukking de schiefers van de Fm 
van Famenne en van Esneux.

Dit milieu zal blijven duren tot aan de 
regressie van het Famenniaan.  Het 
landschap verandert dan opnieuw.  
Ditmaal gaat het gepaard met een 
afkoeling van het klimaat want een 
ijstijd kondigt zich aan. Het zeeniveau 

Paléoenvironnements

Waarschijnlijk kustmilieu bij Profondeville in het Famenniaan, ongeveer 360 Ma geleden

Schema met de evolutie van het milieu in Profondeville tijdens het Frasniaan en het 
Famenniaan, tussen -380 en -360 Ma

 Zoom op de syncline van Walgrappe 
waar de zandstenen van de Fm van Ciney 
blootliggen

©M. Gijsemberg

daalt en de kustlijn komt dichter bij 
Profondeville te liggen dat dan in een 
kustpositie komt te liggen. De diepte 
van het water neemt af, het milieu is 

onderhevig aan de golven en de ge-
tij-den en de zanden van de toekom-
stige zandsteen van de Fm van Ciney 
worden afgezet.

Kalkstenen barrièrerifKlei Achter-rif kalksteen (lagune) Zand

-380 Ma : Tropisch klimaat, ondiepe, warme zee, barrièreriffen (1) en lagunes (2)

Profondeville

Massief van 
Brabant

-375 Ma : Transgressie. Tropisch klimaat, ondiepe, warme zee, aangroei van de barriè-
reriffen

-370 Ma: transgressie. Begin van een afkoeling, afwezigheid van zuurstof in het wa-
ter. Uitsterven van de belangrijkste organismen die riffen opbouwen (stromatoporen). 
Afzetting van klei

-360 Ma : regressie.  Kustmilieu. Afzetting van zand

© S. Rekk, 2014

© S. Rekk, 2014

© S. Rekk, 2014

© S. Rekk, 2014

Stijging van het zeeniveau
Transgressie

Stijging van het zeeniveau

Daling van het zeeniveau

Transgressie

Regressie

(2)(1)

5

©  IGN-NGI (Top10Map), autorisation A3397

©S. Rekk

Paleomilieus
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Via enkele treden vervolgt u het pad.  
Eens op het vlakke gedeelte, ziet u aan 
uw linkerzijde een kuil.

In deze kuil is een wand opge-
frist zodat u beter de kleur en de 
samenstellende delen van de bodem 
kan zien.
Een bodem ontstaat uit een gesteente 
(los of vast) dat men «moedermate-
riaal» of «moedergesteente» noemt.

Het moedermateriaal is hier de Fm 
van Burnot (zie Stop 4), bestaande 
uit zandsteen en conglomeraat, 
waarvan we hier veel brokstukken 

kunnen zien in de vorm van keien of 
min of meer afgeronde brokken die 
verspreid voorkomen in een fijnere 
matrix die granulometrisch gezien 
«leem» wordt genoemd (zie Stop 7).  
Men zal hier dus spreken van een au-
tochtone bodem of autochtonie.

Deze bodem is het resultaat van 

de mechanische verbrokkeling en 
de chemische verwering van de 
zandsteen en het conglomeraat van 
Burnot1. De belangrijkste factor werk-
zaam bij deze verwering is het water.

Zoals het water insijpelt en in de loop 
der tijden eerst het gesteente en 
daarna de bodem verweert, zo zal het 
verweringsfront (raakvlak tussen het 
vaste en het verweerde gesteente) 
ook steeds zakken. Hoe dieper men 
gaat, hoe groter de stenige bijmen-
ging wordt, tot men op het niet-ver-
weerde moedergesteente aanbe-
landt (hier niet zichtbaar).

Het meest opvallende kenmerk van 
deze bodem is zonder twijfel zijn rode 
kleur, daar waar in een gematigd kli-
maat de meeste bodems bruin zijn.

Deze rode kleur is rechtstreeks af-
komstig van het moedermateriaal, 
de zandsteen en het conglomeraat 
van de Fm van Burnot die zelf dus 

ook rood zijn.  Dit is een geval van 
lithochromie, een fenomeen waar-
bij de bodem de kleur krijgt van het 
moedermateriaal. Zekerheid hier-
over heeft men als men een brok 
van het moedermateriaal stukslaat. 
Dit laatste is afkomstig van de erosie 
van de rode zandstenen die massaal 
aanwezig waren op Laurazië. Deze 
zandstenen werden zelf gevormd uit 
verweringsproducten van zandste-
nen en tropische, laterietachtige bo-
dems die onder een tropisch klimaat 
gevormd werden.

In de loop van deze wandeling zullen 
we verschillende dagzomen van de 
zandsteen en het conglomeraat van 
de Fm van Burnot zien.  In de buurt 
hiervan zal u bodems kunnen vinden 
die identiek zijn aan deze.

Lithochrome bodem

Lithochrome stenige leembodem ontstaan 
uit de Fm van Burnot

Autochtonie verwijst naar de lig-
ging van een materiaal dat, resulte-
rend uit de verwering van een moe-
dermateriaal, nagenoeg ter plaatse 
is blijven liggen na zijn vorming.

De bodem is een oppervlakkige laag 
die hier resulteert uit de verwering 
ter plaatse van het gesteente door 
water, lucht en levende wezens, en 
uit de vermenging ervan met een 
wisselend gehalte aan organisch 
materiaal.

Mettertijd treedt er verticale diffe-
rentiatie op in een bodem waardoor 
horizonten ontstaan, die toelaten de 
bodem te karakteriseren.

©P. Engels

1 Deze bodem werd wellicht aangerijkt met afge-
rond grind uit een rivierterras (zie Stop 9) even-
als met leemkorrels (zie Stop 7).

©S. Rekk

Vers breukvlak

Verweerd 
breukvlak

Vers breukvlak van een rode zandsteen van 
de Fm van Burnot

6

©  IGN-NGI (Top10Map), autorisation A3397
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Wandel door de hele Petite Hulle heen, 
hierbij de fit-o-meter volgend. Net vóór 
u het bos verlaat, is er op uw linkerzijde 
een weg : sla deze in over een tiental 
meter. 

Links zijn in een vrijgemaakt talud 
van 60 cm de bovenste horizonten 
van de bodem  duidelijk zichtbaar.  
Let op de afwezigheid van keien en 
de geelbruine kleur, behalve dan in 
het bovenste deel dat donkerder is 
door het organisch materiaal.
Deze bodem heeft een lemige 
textuur die men kan waarnemen 
door een beetje aarde tussen duim 
en wijsvinger te wrijven.
Deze aarde schuurt niet (wat wel het 
geval is bij zandige texturen), je kan 
er geen ring mee boetseren (wat wel 
het geval is bij kleiige texturen) maar 
je kan er breekbare worstjes mee 

rollen. Als deze aarde volledig uiteen-
gewreven is, voelt ze zijdeachtig aan 
zoals talk. Dit laat ons toe deze aarde 
bij de lemige textuur in te delen.
Er bestaan verschillende soorten 
leem :
• de eolische leem of loess, ver-

voerd en afgezet door de wind 
tijdens de ijstijden van het 
Quartair. Oorspronkelijk is deze 
kalkhoudend ;

• de overstromingsleem of alluviale 
leem, afgezet door de rivieren bij 
overstromingen.

Hier gaat het hoogstwaarschijnlijk 
om alluviale leem. Denk hierbij terug 
aan Stop 2 waar we het hadden over 
een oude meander van de Maas.  
We staan hier nl precies op de bolle 
oever van deze oude meander, de 
plek bij uitstek waar een rivier haar 

sediment afzet.
In tegenstelling tot de bodem bij Stop 
6, spreken we hier over allochtonie.

Leembodem

Allochtonie verwijst naar de ligging 
van een materiaal dat, doordat het 
een verplaatsing heeft ondergaan, 
geen verwantschap meer vertoont 
met het onderliggende gesteente

Textuurklassen van de 
Belgische bodemkaart

1µm = 1 micrometer of 
0,001 millimeter

De textuur van een bodem is functie van de verhouding van drie korrel-
grootteklassen (klei, leem, zand), onafhankelijk van de aard van de korrels 
(mineralogie).

Bovenste horizonten van een lemige bodem

Zand

Sterk

Leem

Middelmatig

Zware 
klei

Zwak

Type doorlatendheid in functie van drie ver-
schillende texturen

©S. Rekk

Lichte klei, zandige klei, klei en 
lemige klei

Zware klei, zware zandige klei en zeer 
zware klei

Lichte zandleem

Zandleem en zware zandleem

Lichte leem, leem en zware leem

Lemig zand en kleiig zand

Zand

Het is belangrijk de textuur van een bodem 
te kennen, want deze bepaalt in belangrijke 
mate de permeabiliteit en de hoeveelheid wa-
ter die opgeslagen kan worden en beschikbaar 
is voor de planten.

7

©  IGN-NGI (Top10Map), autorisation A3397

Kleifractie (0 - 2µm
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Leemfractie (2- 50µm)
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Tijdens de hele wandeling zal u dood 
hout kunnen zien zoals boomstron-
ken en –stammen, enz.

De aanwezigheid van dood hout is 
typisch voor primaire bossen, die 
tegenwoordig bijna volledig vernield 
zijn. De richtlijn Natura 2000 moe-
digt het behoud van een zekere hoe-
veelheid dood hout in een bos aan 
teneinde het voortbestaan van deze 
habitat te verzekeren.

Het afsterven van een boom brengt 
licht in het onderhout, brengt diver-
siteit in de stadia van de progressieve 
bosontwikkelingsreeks, zorgt voor 
een grotere diversiteit in habitats en 
daardoor ook voor een grotere biodi-
versiteit.

Dood hout zorgt voor een be-
tere humusvorming door minerale 

bestanddelen vrij te geven die onont-
beerlijk zijn voor de groei van planten. 
Ongeveer één vijfde van de biodiver-
siteit in het bos haalt voordeel uit mi-
cro-habitats die door dood hout ge-
leverd worden. Dood hout is dus van 
ecologisch onschatbare waarde.

Spijtig genoeg is het gebruikelijk om 
het dood hout uit een «productie-
bos» te verwijderen zodat het bos er 
«proper» uitziet, met twee grote pro-
blemen tot gevolg :

1. de doodsteek voor soorten die 
afhankelijk zijn van dood hout en die 
zich beperkt verplaatsen (larven, mi-
cro-organismen, algen, …) want een 
te kleine dichtheid van dood hout 
verhindert dat ze vlakbij een nieuwe 
habitat vinden die gunstig is voor hun 
ontwikkeling ;

2. de doodsteek voor de saproxylo-
fage soorten die sterk afhankelijk zijn 
van een bepaald stadium in de ont-
binding van dood hout.  Om al deze 
soorten de gelegenheid te bieden op 
een continue manier de habitat te 

vinden die nodig is voor hun ontwik-
keling, is het dus belangrijk dat het 
geheel van ontbindingsstadia aanwe-
zig is binnen een beperkte ruimte. Zo 
ontstaat een ecologisch netwerk dat 
populaties met elkaar verbindt en ze 
op langere termijn veiligstelt.

Bij de soorten die afhankelijk zijn van 
dood hout vinden we :

 • primaire holenbroeders die zelf 
hun hol uithakken zoals de spechten ;

 • secundaire holenbroeders die ge-
bruik maken van bestaande holen 
zoals uilen en boomklevers ;

 • zoogdieren die bestaande holen 
gebruiken zoals de eikelmuis en de 
vleermuis

 • tussen de 1000 en 3000 insecten-
soorten, waarvan de meerderheid 
saproxylofaag is;

 • enkele amfibieën en reptielen ;

 • talrijke paddenstoelen die werke-
lijk de vuilnisophalers van het bos 
zijn ;

 • mossen, micro-organismen en al-
gen.

© Freddy Schaeffer

Belang van dood hout in een bos

Dood hout omvat dode bomen of de-
len van bomen in min of meerdere 
staat van ontbinding, rechtopstaand 
of niet, al dan niet gefragmenteerd.

Een bosontwikkelingsreeks is een successie van ecologische transformaties die de gemeenschappen van levende 
wezens van een ecosysteem beïnvloeden als deze één of meerdere verstoringen ondergaan.
Een bosontwikkelingsreeks wordt progressief genoemd als de biotoop zich opnieuw  tot een complexe en stabiele 
entiteit ontwikkelt

Een primair bos is een bos dat nooit 
ontgonnen is, noch gefragmenteerd, 
noch beïnvloed door de mens.

Saproxylofage organismen eten en-
kel dood hout.

© M. Gijsemberg

Oesterzwammen op 
beuk

Boomklever

Grote bonte 
specht

© L. Alain

© M. Eugène

Gewoon 
elfenbankje

© George Chernilevsky

Echte tonderzwam
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Maak rechtsomkeert, verlaat het bos 
naar links en volg de geasfalteerde 
openbare weg (Chemin de la Petite 
Hulle).  Steek het kruispunt over en 
loop verder rechtdoor (Chemin du 
Point de vue de la Sibérie) richting bos; 
sla het pad rechts in langs de bosrand.

De weg stijgt lichtjes. Rechts, boven de 
huizen, is de syncline weer zichtbaar.  
Sla (na 400m) links het pad in en loop 
naar boven tot aan de kruising met een 
horizontaal lopende weg. U bent nu op 
de «Chemin des Eaux». Sla nu rechts-
af. Een paaltje geeft de toegang naar de 
Point de vue de la Sibérie aan, maar u 
loopt hieraan voorbij.

Hier kan u kiezen of u de Stops 8 en 
9 aandoet dan wel rechtstreeks naar 
Stop 10 loopt.

Om naar Stop 8 te gaan, zal u een 
flinke klim moeten doen evenals 
een steile afdaling, af te raden voor 
personen met hoogtevrees. Beslist u 
dus om rechtstreeks naar Stop 10 te 
gaan, dan neemt u de «Chemin des 
Eaux» naar links en volgt hierbij het 
baken met het gele kruis en de wit-
rode bakens van de GR126.

Indien u ervoor kiest om naar de Stops 
8 en 9 te gaan, dan volgt u de «Chemin 
des Eaux» naar rechts. Verderop ver-
gemakkelijken trappen het oversteken 
van een rotsbank. Bij het laatste bordes 
bent u bij Stop 8 (zie fiche p.14).

Voor Stop 9 (zie fiche p.16) loopt u ver-
der tot de kruising met een ander pad. 
Sla het pad in dat links naar boven loopt 
vóór de rotsblokken. De klim is steil : 
pas uw inspanning dus aan ! De weg 
verlaat het bos en komt uit op een geas-
falteerde straat (Sibérie). Sla links-af 
en volg de bakens met een groene ruit 
waarbij u verderop links de openbare 
weg verlaat en een paadje volgt dat 

rechtdoor de bosrand volgt. Het wegje 
duikt dan het bos in tot er van rechts 
een asfaltweg bijkomt. Loop nog even 
rechtdoor tot waar verder aan uw lin-
kerzijde een pad afdaalt naar de Point 
de vue de la Sibérie, Stop 9.

Einde van de trappen die de rotsbank 
doorkruisen

© M. Gijsemberg © M. Gijsemberg

Begin van de trappen die de rotsbank 
doorkruisen
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Op uw linkerzijde dagzoomt de Fm 
van Burnot met hierin conglomera-
ten en zandstenen. De banken hellen 
naar het noorden.

In de rolkeien van het conglome-
raat vallen karakteristieke zwarte 
keien op.  Het gaat hier om toerma-
lijn, een mineraal dat zowel bij stol-
lingsgesteenten als bij metamorfe 
gesteenten voorkomt. Deze twee fa-
milies van gesteenten vormen samen 
met de afzettingsgesteenten het ma-
teriaal waaruit de aardkorst is opge-
bouwd.

Stollingsgesteenten ontstaan door de 
afkoeling van magma of lava. Ze bes-
taan uit kristallen die in elkaar grij-
pen. Tot deze gesteentensoort beho-
ren graniet, dioriet, basalt, …

Metamorfe gesteenten zijn het re-
sultaat van de omvorming, in vaste 
toestand, van afzettingsgesteenten 

of stollingsgesteenten, onder invloed 
van stijgende temperatuur en/of 
druk. Deze heersen op grote diepte 
waar delen van de aardkorst be-
dolven raakten door de platentekto-
niek. Tot deze gesteentensoort beho-
ren kwartsiet, marmer, fyllade, …

Wat toermalijn betreft, gaat het 
om een mineraal dat typisch is 
voor de pegmatieten. Dit zijn stol-
lingsgesteenten waarvan de kristal-
len groter zijn dan 2 cm en tot ver-
schillende meters groot kunnen zijn !  

Pegmatieten vormen zakken of aders 
in of in de omgeving van plutonieten 
met granietaffiniteit waarmee ze ge-
netisch verwant zijn.

Een plutoniet is een gesteentemassa 
bestaande uit traag afgekoelde mag-
ma in de aardkorst, in tegenstelling 
tot lavastromen die «snel» afkoelen 
bij contact met de atmosfeer.

Hoe trager de afkoeling, hoe meer 
tijd de kristallen zullen hebben om te 
groeien.

Langs deze wandeling zal u vaak 
zulke stukjes toermalijn vinden in 
de buurt van het conglomeraat van 
Burnot.  Deze toermalijn duidt op de 
aanwezigheid van plutonieten met 
granietaffiniteit en pegmatieten op 
het continent Laurazië die dan door 
de tektoniek aan het oppervlak ge-
komen zijn en onder invloed van de 
weerelementen samen met de rode 
zandstenen los kwamen te liggen.

Toermalijn

Dagzoom van conglomeraat en zandsteen 
van de Fm van Burnot met toermalijn

© S. Rekk

S N

© S. Rekk

S N

Zoom op de toermalijnrolkeien

Toermalijn

Rechts uitver-
grote zone

Verschillende types plutonieten : (1) 
laccoliet, (2)(4) dike, (3) batholiet, (5) sill, 
(6) vulkaanpijp en (7) lopoliet

1

2

3
4

5

7
6

Afzettingsgesteenten

StollingsgesteentenStuk toermalijnkristal afkomstig van het 
conglomeraat van Burnot in Profondeville

© S. Rekk
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Ga enkele passen verder tot bovenaan 
de trap die naar beneden loopt. Rechts 
van u steekt een zandsteenbank uit.

Op de «doorsnede» van de banken 
ziet u als u aandachtig kijkt wat men 
«gekruiste gelaagdheid» noemt.

Gekruiste gelaagdheid is een afzet-
tingsstructuur die typisch is voor 
zandsteen. Ze maken het mogelijk 
de basis en de top van de banken 
te bepalen. Dit is heel belangrijk om 
de chronologie van de afzetting te 

kunnen bepalen.

Deze gekruiste gelaagdheden maken 
het eveneens mogelijk de richting 
van de stroming bij afzetting, ook 
«paleostroming» genoemd, te bepa-
len.
Hoe ontstaan gekruiste gelaagdhe-
den?

Bij voldoende sterke stroming ver-
voert water zand dat niet zal afge-
zet worden zolang de stroming niet 
afneemt.

(1) Waar het water over een trap in de 
bedding stroomt, vergroot de water-
diepte en neemt dus de stroomsnel-
heid af en meteen ook de transport-
capaciteit van het zand; dit wordt dus 
afgezet in een schuin laagje dat «la-
minatie» genoemd wordt als het min-
der dan 1 cm dik is en «stratificatie» 

als het meer dan 1 cm dik is.

(2 en 3) Dit fenomeen herhaalt zich 
en geeft dus een opeenstapeling van 
laminaties.

(4) Als de energie van de stroming 
sterk toeneemt, wordt wat in «reliëf» 
staat geërodeerd, terwijl op het hel-
linkje nog steeds schuine laminaties 
worden afgezet.

(5) Neemt de stroming weer af, dan 
stopt de erosie en worden er bo-
venop de schuine laminaties hori-
zontale laminaties afgezet. Op het 
hellinkje worden nieuwe schuine la-
minaties afgezet die aansluiten op de 
horizontale laminaties.

Er bestaan vele complexe varianten 
op dit eenvoudige scenario.

Gekruiste gelaagdheid met erosieopper-
vlak in een blok zandsteen van de Fm van 
Burnot, gevonden in het bos van de Petite 
Hulle

Dagzoom van zandsteen van de Fm van 
Burnot met gekruiste gelaagdheden

© S. Rekk
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Schematische voorstelling van het ontstaan 
van gekruiste gelaagdheid

Stroming
Afglijden van 

de korrels

Meeslepen van 
korrels

Laminaties 1

1

Laminaties 2

2

3

Herhaling van 
dit proces

Stroming

5

Afzetting van 
horizontale en schuine 

laminaties

4

Stroming Afzetting 
van lamina-

ties
Erosie en transport

Stroming

Stroming

Courant

© S. Rekk

Uitvergroting van de zone waarin gekruiste 
gelaagdheden te zien zijn

Horizontale 
laminaties Schuine 

laminaties

Stro
ming

Stroming

© S. Rekk
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Vóór u ligt Profondeville en de heu-
vel met het bos van de Petite Hulle 
die we eerder vandaag overgestoken 
zijn. Dit panorama onthult ons de 
afgesneden meander van de Maas 
waarover we het reeds hadden bij de 
Stops 2 en 7.

Als een rivier over zeer zwakhellend 
terrein stroomt, ontwikkelt ze een 
systeem van meanders. De dyna-
miek die eigen is aan deze meanders, 
maakt dat ze langer worden en zich-
zelf afsnijden (zie Stop 2).

De afgesneden meander wordt een 
«dode arm». Aanvankelijk komt hij 
vaak onder water te staan bij over-
stromingen, maar door de afzetting 
van alluvium en colluvium raakt hij 
uiteindelijk volledig opgedroogd. 
Men spreekt dan van een «verlaten 
meander».

Dit fenomeen kan je ook zien op de 
wandeling van Han-sur-Lesse op de 
Lesse zelf bij Han-sur-Lesse en op de 
Lhomme ter hoogte van Eprave.

De min of meer ronde, beboste heu-
vel van de Petite Hulle is een typisch 
kenmerk voor afgesneden meanders 
van ingesneden rivieren. Dit soort re-
liëf noemt men een «getuigeheuvel».

De verlaten meander heeft een ty-
pische vlakke morfologie.

De bodems in de oude alluviale leem 
van de Maas zijn geschikt voor land-
bouw, meer bepaald voor weiden en 
boomgaarden, voorzover deze bo-
dems niet te hydromorf zijn (zie Stop 
12)

Uitkijkpunt Sibérie : verlaten meander van de Maas

Panorama over de verlaten meander van 
Profondeville vanaf het uitkijkpunt van 
Sibérie

N S

Oude loop van de 
Maas, vóór en «net» 
na de afsnijding van 
de meander

Schematische voorstelling 
van de afsnijding van een 
meander van een ingesne-
den rivier zoals de Maas

©S. Rekk, d’après bilingue.iesvegadelturia.es

Landschap vergelijkbaar met dat van 
Profondeville vóór de afsnijding van de 
meander

N S

Petite Hulle

© Bromskloss

Rochers de Frênes

S

Holle oevers

N
Petite Hulle

Na

Vóór

Oude loop van de Maas

Verlaten meander

Petite Hulle

Rochers de Frênes
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Dit panorama laat ons ook toe het 
landschap vanuit een geomorfolo-
gisch oogpunt te bestuderen. Het 
reliëf is namelijk het resultaat van de 
erosie van de gesteenten door inwer-
king van water (neerslag, afstroming, 
vorst, …), wind, zwaartekracht, enz.

Niet alle rotsen bieden immers op 
dezelfde manier weerstand tegen 
verwering en eenzelfde rots biedt op 

verschillende manieren weerstand 
onder verschillende klimaattypes.

Onze huidige landschappen zijn een 
erfenis ; om ze te begrijpen, moeten 
we ze dus terugplaatsen in de klimaat-
context waarin ze gevormd werden. 
In dit geval is dat de laatste ijstijd, die 
zijn hoogtepunt bereikte zo’n 20 000 
jaar geleden. Een ijstijd bestaat uit 
een afwisseling van koude periodes, 
glacialen genoemd, en minder koude 
periodes, interglacialen genoemd.

Tijdens de glacialen zijn schiefers 
het meest onderhevig aan gelifrac-
tie. Zandstenen en conglomeraten 

bieden goed weerstand tegen 
verwering, terwijl kalksteen 
kan oplossen door zuur water.

Tijdens de interglacialen is kalksteen 
het meest onderhevig aan verwe-
ring door oplossing (zoals vandaag 

gebeurt, zie Stop 12), terwijl zandsteen, 
conglomeraat en schiefers veel min-
der gevoelig zijn voor verwering.

In dit landschap zijn de voornaamste 
depressies het resultaat van de geli-
fractie van schiefers. Dit fenomeen 
treedt op tijdens periodes met her-
haalde vorst-dooicycli zoals dit het 
geval was 20 000 jaar geleden. De 
zandstenen en kalkstenen daar-
entegen, die niet onderhevig zijn 
aan gelifractie, vormen de hogere 
reliëfs. De zandstenen steken het 
meest uit aangezien ze meer weer-
stand bieden dan de kalkstenen.

We zien duidelijk dat de syncline 
van Walgrappe het landschap domi-

neert. De kalkstenen, zoals 
de «Rochers de Frênes» 
staan ook in reliëf, maar op 
een lagere hoogte. De zones 
met schiefers tenslotte vor-
men de depressies, nl vóór 
en achter de «Rochers de 
Frênes» of links (ten N 
van) de groeve van Tailfer.

Uitkijkpunt van Sibérie : geomorfologie

Panorama vanaf het uitzichtpunt van Sibérie

N S

Gelifractie is een verweringsproces 
dat gesteenten aantast door opeen-
volgende vorst-dooicycli van het 
water. Bij de overgang van vloei-
bare naar vaste toestand neemt het 
volume van water met ca. 9% toe, 
waarbij enorme krachten uitgeoe-
fend worden op het gesteente dat 
hierdoor kan breken.

Kalksteengroeve van Tailfer

Zandsteen

Zandsteensyncline van Walgrappe Kalksteenrotsen van Frênes

3
21

3
2

De geomorfologie beschrijft  het re-
liëf en legt zijn vorming en evolutie 
uit.  Het ontstaan van een reliëfvorm 
hangt samen met tektoniek en/of 
erosie.

Schiefers

Kalksteen
1

© M. Gijsemberg
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Het moedermateriaal van bodems 
wordt bepaald door middel van zijn 
textuur en de aard van de stenige 
bijmenging (zoals voorgesteld op de 
bodemkaart) en dit in relatie tot het 
reliëf.

De stenige leemgronden met schie-
ferzandsteen-, psammiet-, kalksteen- 
of schieferbijmenging zijn bodems 
waarvan het moedermateriaal au-
tochtoon is. Ze hebben zich ontwik-
keld op de rots zonder noemens-
waardig transport te ondergaan.  
Men spreekt ook van eluvium.

Deze autochtone materialen zijn 
overdekt met recenter allochtoon 
materiaal dat een aanzienlijke 
verplaatsing heeft meegemaakt.  
Hiertoe behoren de bodems met ste-
nige bijmenging van kwartskeien die 
terug te vinden zijn op de plateaus 
bij «Beaumarche», ter hoogte van 
de oude schiervlakte (zie Stop 17).  
Deze afzettingen zijn zeer oud allu-
vium van ongeveer 28 Ma geleden.  
Ze dateren dus uit het Cenozoïcum 
(Boven-Oligoceen). In die tijd had de 
Maas brede en zich verplaatsende ar-
men en stroomde ze in een veel bre-
dere bedding die ook veel hoger lag 
dan de huidige.

Een half miljoen jaar geleden, tijdens 
het Midden-Pleistoceen (Quartair), 
snijdt de Maas zich geleidelijk in en 

zet op verschillende niveaus alluvium 
af met hierin keien van rivierterras-
sen, die dus getuigen van die geleide-
lijke insnijding. Flarden van die oude 
alluvia vindt men terug onder de 
vorm van «terrassen» nl. ter hoog-
te van «Sérimont», «Les Cresses», 
maar ook ter hoogte van de getui-
geheuvel van de «Petite Hulle».  Deze 
vaak afgeronde grinden zijn zandste-
nen en kwartsieten afkomstig uit de 
Ardennen zoals de kwartskeien uit de 
Cenozoïsche terrassen.  Hun grootte 

staat in verhouding tot de transporte-
nergie van de rivier.  De evolutie van 
het reliëf tijdens deze periodes wordt 
verduidelijkt bij Stop 17.

Kort daarna, tijdens het Boven-
Pleistoceen, wordt eolische leem 
of loess afgezet, waaruit dan 
leembodems ontstaan. Deze vinden 
we vooral terug op de flanken van de 
verlaten meander van Profondeville.

Aanvoer van alluvium, ja zelfs van 
hellingspuin (colluvium) is mogelijk in 

deze context.

Zo’n 10 000 jaar geleden tenslotte, 
tijdens het Holoceen, wordt «re-
cent» alluvium en colluvium afgezet, 
bestaande uit lemig en stenig-lemig 
materiaal dat we terugvinden in de 
kleine depressies, in de meander en 
in de huidige alluviale vlakte van de 
Maas.

Autochtoon en allochtoon materiaal, verdeling in het landschap

Verdeling van autochtone en allochtone materialen in de verlaten meander van de Petite Hulle

Beaumarche Sérimont

Petite Hulle
Getuigenheuvel

Rochers de Frênes

Mont-Godinne

© P. Engels, 2014 naar de numerieke bodemkaart CNSW en het numerieke terreinmodel ErRuisSol

N S

niet-gekarteerde zones bij de opmaak van 
de bodemkaart (woongebied, groeven, 
verstoorde terreinen, enz.)

kalksteenbijmenging
psammietbijmenging
schiefer-zandsteenbijmenging

schieferbijmenging

Autochtone materialen met :

met bijmenging van kwartskeien
met grindbijmenging van rivierterrassen
lemig
colluvium en alluvium

Allochtone materialen:

Les Cresses

Psammiet is een zandsteen die rijk 
is aan muscoviet (witte mica)
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Zet voorzichtig de afdaling in langs het 
pad. Beneden neemt u het pad naar 
rechts en volgt de bakens «geel kruis op 
witte achtergrond» en de GR126 over 
ongeveer 465 m.

Tegenover u dagzoomt een rots die 
gekenmerkt wordt door de aanwe-
zigheid van effen oppervlakken die 
een schuine laag afbakenen.
Deze rots is een zandsteen en 
het gaat dus om hetzelfde type 
gesteente als dat wat ontgonnen 
wordt in de groeve van Lustin (zie 
Stop 3). Terwijl de zandstenen uit de 
groeve van Lustin ongeveer 360 Ma 
oud zijn, zijn deze rotsen hier onge-
veer 400 Ma oud. Ze zijn dus van 
Emsiaanouderdom en vormen de Fm 
van Wépion.
Zandstenen alsook conglomeraten 
en schiefers zijn klastische terrigene 
afzettingsgesteenten. De korrels 
waaruit ze bestaan :

• komen voort uit de verwering van 
reeds bestaande gesteenten (vaste 
of losse) ;
• werden getransporteerd (rivier, 
wind, ijs, enz.) ;
• werden afgezet in een sedimenta-
tiebekken (oceaan, zee, meer, enz.) ;
• verharden na afzetting tot vaste 
gesteenten.

De indeling van afzettingsgesteen-
ten, of ze nu los of vast zijn, gebeurt 
volgens hetzelfde criterium : de 

grootteverdeling van de korrels.
Zandstenen zijn dus ontstaan uit de 
afzetting en de verharding van zand, 
m.a.w. van korrels met een korrel-

grootte tussen 63 µm en 2 mm.
Het afzettingsmilieu kan veranderen 
(schommeling van het zeeniveau) 
waardoor een wijziging ontstaat in 
de korrelgrootteverdeling van de 
aangevoerde korrels of er zelfs een ti-
jdelijke onderbreking van de aanvoer 
van korrels optreedt. Deze veran-
deringen zijn verantwoordelijk voor 
de vorming van lagen of strata, ook 
«banken» genoemd. Deze zijn typisch 
voor afzettingsgesteenten en wor-
den begrensd door «gelaagdheids-
vlakken».
Bij de afzetting liggen de lagen die 
gevormd worden min of meer hori-
zontaal. Hier hellen ze evenwel dui-
delijk naar het noorden. Dit is het 
gevolg van de Hercynische gebergte-
vorming (zie Stop 3).

Klastische terrigene afzettingsgesteenten

S N

Dagzoom van de zandstenen van de Fm 
van Wépion

Bank 1

Gelaagdheidsvlak
Bovenste vlak van de onderste 

bank

Gelaagdheidsvlak
Bovenste vlak van bank 1

Naad van gelaagdheidsvlak

Sedimentatie of afzetting is het 
proces waarbij deeltjes van een 
materiaal geleidelijk ophouden met 
zich te verplaatsen en zich opstape-
len om lagen te vormen.

 Satellietfoto van de monding van de 
rivier Betsiboka in Madagaskar met haar 
pluim van terrigene sedimenten die ze vrijgeeft 
in de Indische Oceaan

Terrigene 
sedimenten

Indische 
Oceaan

Korrelgrootteklassen van de afzet-
tingsgesteenten Verharding

10

©  IGN-NGI (Top10Map), autorisation A3397

© PD-USGOV-NASA

© I. Bonniver

Korrelgrootte Los gesteente Vast gesteente

Klei

Silt

Zand

Grind

Scheifer

Siltsteen

Zandsteen

Conglomeraat

< 4 µm

4 µm tot 62 µm

63 µm tot 2 mm

> 2 mm
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Loop nog zo’n 130 m verder tot aan de 
volgende bocht naar links.

Langs deze weg steken op regelma-
tige afstanden betonconstructies uit.

Deze bouwwerkjes zijn de onder-
houdsputten van de hoofdleiding 
Spontin-Mazy-Boitsfort. Deze hoofd-
leiding met een lengte van 82 km is 
één van de oudste aquaducten van de 
maatschappij Vivaqua, het vroegere 
BIWM (Brusselse Intercommunale 
Watermaatschappij). Hierlangs wordt 
onbehandeld water vervoerd van de 
plaats van oorsprong naar de distri-
butieplaats .

Het water stroomt er enkel onder 
invloed van de zwaartekracht, en dit 

in functie van het hoogteverschil tus-
sen de plaats van winning en de dis-
tributieplaats en dankzij een helling 
van 15 tot 20 cm per kilometer. Deze 
hoofdleiding bestaat uit stukken 
aquaduct die onderling verbonden 
zijn met hogedrukleidingen, duikers 
genoemd, die het doorkruisen van 
valleien mogelijk maken.

De hoofdleiding van Spontin-Mazy-
Boitsfort verzamelt het water van de 
vallei van de Bocq. Dit gebeurt hoo-
fdzakelijk via drainagegalerijen die 
gegraven werden in de kalksteen van 
Karboonouderdom in Crupet, Durnal 

en Spontin. De waterwinning van 
Spontin werd in 1899 in gebruik ge-
nomen en is de oudste van Vivaqua.

Dit soort waterwinning, ook wel 
zwaartekrachtwinning genoemd, 
vertrekt vanaf een galerij die ge-
graven wordt in de met water ver-
zadigde zone van het gesteente (de 
watervoerende laag). Er zijn dan 
evenveel winningspunten als er 

scheurtjes in de rots zijn die door de 
galerij doorkruist worden. In Spontin 
is de hoofdgalerij 4 km lang terwijl 
die van Crupet slechts 450 m lang is.

Het aanbrengen van een drainage-
galerij brengt een verlaging mee van 
de met water verzadigde zone in de 
omgeving van deze galerij.  Dit ver-
schijnsel noemt men watertafelver-
laging

De « Chemin des Eaux » : aanvoergalerij

Ingang van een onderhoudsput van de 
hoofdleiding Spontin-Mazy-Boosvorde

Het onbehandelde water komt 
rechtstreeks uit de winning zonder 
enige behandeling om er drinkwater 
van te maken..

Transport van onbehandeld water door 
een gesloten aquaduct in metselwerk, van 
binnenuit gezien

© I. Bonniver

© http://tchorski.morkitu.org

Drainagegalerij van Modave uitgehouwen 
in kalksteen

© V. Hallet
Watertafel in een kalksteenmassief in 
evenwicht met de waterloop

Watervoerende laag

Ligging van een drainagegalerij in de 
watervoerende laag en 
de afbuiging ervan 
richting de galerij Drainagegalerij

Rivier

© S. Rekk, d’après http://environnement.wallonie.be/cartosig/cartehydrogeo/concepts.htm

Niveau van de watertafel 
vóór de bouw van de drai-

nagegalerij

11
©  IGN-NGI (Top10Map), autorisation A3397

Watervoerende laag
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lichte lommer.

Hij verkiest kleirijke bodems, vreest 
zure bodems maar verdraagt wel 
kalkbodems. Men vindt hem dus op 
droge tot frisse bodems met een wis-
selende chemische samenstelling.

Men vindt hem vaak terug in het 
gezelschap van de beuk en de eik, 
waar hij als onderbegroeiing zorgt 
voor een natuurlijke stamreiniging 
van de andere bomen waarvan hij 
de stammen tevens beschermt tegen 
rechtstreeks zonlicht.

Beuk of Haagbeuk ?

Vervolg dit pad over ongeveer 640 m 
tot aan het volgende paaltje met weg-
markeringen. Volg het «blauwe kruis 
op witte achtergrond» langs het pad dat 
rechts omhoogloopt in een beukenbos, 
tot u uitkomt bij de «Pierre à l’image».
Beuk en haagbeuk zijn twee bos-
boomsoorten die vaak in elkaars 
gezelschap voorkomen. Ze zijn noch-
tans niet altijd makkelijk te onder-
scheiden.

De beuk is een schaduwsoort en ver-
draagt dus om langdurig in de scha-
duw van een bladerdak te groeien.  
Eens het juveniele stadium voorbij, 
wordt hij een tolerante heliofiel. Zijn 
schors daarentegen blijft gevoelig 
voor rechtstreeks zonlicht.

Hij stelt een hoge luchtvochtigheid op 
prijs en verdraagt geen lange droog-
teperiodes noch late vorst, vooral in 
het juveniele stadium. 

In het Frans bestaat een gezegde om 
beuk en haagbeuk niet te verwar-
ren. Dit gezegde luidt : «Le charme 
d’Adam, c’est d’être à poil» («De 
charme van Adam is dat hij naakt 
is»). Je kan deze zin in het Frans 
ook anders schrijven : «Le charme 
a dent, c’est d’hêtre a poil», m.a.w. 
de haagbeuk (charme) heeft een 
getande (dent) bladrand, de beuk 
(hêtre) heeft een behaarde (poil) 
bladrand.

© S. Rekk

De bladeren van de haagbeuk zijn dubbel 
getand. Ze zijn verwelkend en blijven dus de 
hele winter aan de boom hangen

© S. Rekk

De haagbeuk heeft gevleugelde dopvruch-
ten die gegroepeerd zijn in neerhangende 
trossen.

De beuk heeft enkelvoudige bladeren. De 
rand is afgezoomd met fijne haartjes

© Visaflora.com

© herbiervirtuel.wordpress.com/

De bolster van de vrucht noemt men een 
nopje. Ze bevat vier beukennootjes die 
vrijkomen als ze rijp zijn.

Bast van de haagbeuk

© S. Rekk

De bast is glad en grauw, maar in 
tegenstelling tot de beuk is ze gegroefd

Heliofiele planten zijn planten die enkel in volle licht optimaal groeien.

Een secundaire boomsoort gaat 
samen met één of meerdere hoo-
fdboomsoorten en dit met een bos-
bouwkundig, ecologisch, econo-
misch of landschappelijk doel.«Pierre à l’image»

Bast van een beuk

De bast is dun en glad tijdens de hele le-
vensduur van de boom

© S. Rekk

© I. Bonniver

De haagbeuk is een secundaire bosboomsoort die we vaak terugvinden in 
een bos van middelhout (hakhout met overstaanders). Hij verdraagt slechts
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Voorbij de «Pierrre à l’Image» buigt 
het pad naar links ; volg het over zo’n 
170 m.

De weg is erg modderig en moeilijk 
begaanbaar en er zijn wielsporen. 

Deze tekenen van vochtigheid wijzen 
op een «hydromorfe» bodem.

Hydromorfe bodems zijn bodems 
waarvan de kenmerken beïnvloed 
worden door een tijdelijke of perma-
nente verzadiging met water. Dit te-
veel aan water kan te wijten zijn aan :

 • de aanwezigheid van of het terug 
opstijgen van grondwater ;

 • het onvoldoende infiltreren van 
regenwater in de bodem waardoor 
een hangende watertafel ontstaat of 
waardoor een verzadiging van de bo-
venste lagen ontstaat.

Bodems met permanente verzadi-
ging komen vaak voor in de valleien 

terwijl bodems met tijdelijke verzadi-
ging vaak op plateaus voorkomen.  Bij 
deze stop gaat het om een tijdelijk ver-
zadigde bodem. Een kleirijk substraat 
(afkomstig van de verwering van de 

schiefer-zandsteensokkel) dat weinig 
doorlatend is, zorgt voor de waterver-
zadiging tijdens de meest regenrijke 
periodes van het jaar. Gedurende de 
drogere periodes kan deze verzadi-
ging verdwijnen. Het gedeelte van de 
bodem dat afwisselend verzadigd en 
droog is, vertoont een mengeling van 
okerkleurige en witachtige vlekken 
die men pseudo-gley noemt.

Dit bodemkenmerk is enkel waar te 
nemen door een sleuf te graven of 
een grondboring te doen.

Het zijn indirecte aanwijzingen die 
de tijdelijke verzadiging aangeven.  
De weg is heel modderig en moei-
lijk begaanbaar en er zijn wielsporen.  
Hier komen ook russen (biesen) voor, 
planten die typisch zijn voor hydro-
morfe bodems.

Het verschijnsel hydromorfie gaat 
hier gepaard met compactie (het 
verdichten van de bodem door land-
bouw- en bosbouwvoertuigen). Dit 
leidt tot vertraging van de infiltatie 
van het regenwater. Russen zijn voor 
houtvesters een indicator voor ge-
compacteerde bodems.

Hydromorfe bodem

Modderige weg met wielsporen

Rus, indicatorplant voor een vochtige bo-
dem

Zoom op een boorkern bemonsterd in de 
bedding van de oude meander en die een 
voorbeeld is van pseudo-gley.

Hangende 
watertafel

Belangrijkste wa-
tervoerende laag

Bron

Ondoordringbaar 
gesteente

Niet met water verzadigd 
gesteente

Met water verzadigd 
gesteente

© S. Rekk

© S. Rekk

© S. Rekk

© S. Rekk d’après Judson L. AHERN WEB Site, University of Oklahoma

Relatieve positie van een hangende 
watertafel ten opzichte van de be-
langrijkste watervoerende laag

12
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Volg de weg over zo’n 650 m tot aan 
een paadje dat rechts tussen struiken 
afdaalt. De wandeling loopt hier niet 
meer langs de markering met «blauwe 
kruisen».

Aan de voet van de helling bevindt 
zich aan uw rechterzijde een grote 
depressie, die men het verdwijngat 
«des Béguines» noemt.
Deze grote depressie is een doline.  
Het gesteente waarover u loopt is 
geen zandsteen meer maar kalksteen, 
een gesteente dat gevoelig is voor 

oplossingsverschijnselen. Op de bo-
dem van de doline vindt u kalksteen-
blokken met typische oplossingsvor-
men.
Maar hoe werkt die oplossing ?

In de atmosfeer neemt het regenwa-
ter koolstofdioxide (CO2) op uit de 
lucht, maar in de bodem gebeurt 
dit ook. Daar wordt de CO2 gepro-
duceerd door de ademhaling van le-
vende wezens en/of door de ontbin-
ding van organisch materiaal, waarbij 
koolzuur ontstaat.

Een aantal factoren bevordert de 
oplossing :

• De temperatuur van het water : 
hoe lager de temperatuur, hoe 

meer koolstofdioxide het water 
kan opnemen ;

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

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

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

• De duur van het contact tussen 
het water en de rots : er is meer 
oplossing in rotsen met microsco-
pische barstjes waarin het water 
traag en over  grote oppervlakten 
circuleert dan in brede spleten 

Chantoir (verdwijngat) des Béguines  

die de contactoppervlakte en 
de contacttijd tussen water en 
gesteente zullen verminderen.

Het afstromende water dat in het 
verdwijngat «des Béguines» infil-
treert, komt weer aan de opper-
vlakte in de bedding van de Burnot, 
en dit na een reis van 19 uren door 
de Givetiaankalksteen.

Er bestaan twee soorten dolines :

(1) dolines ontstaan door oplossing 
en (2) dolines ontstaan door instor-
ting.

(1) oplossingsdolines zijn het resultaat van 
de trage en diffuse oplossing van kalksteen-
rotsen.

(2) instortingsdolines ontstaan door de 
verzwakking van het dak van een onder-
grondse karstholte.

Kalksteenblok met oplossingsgroeven

Het verdwijngat « des Béguines » verzamelt water dat afspoelt  tijdens onweersbuien

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

© S. Rekk

Bodem van de 
doline
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Licht is van essentieel belang 
voor planten ; geen licht, geen 
fotosynthese. Nu is het zo dat de 
hoeveelheid licht afneemt van de 
boomkruinen naar de bodem toe.

Daarom differentieert de planten-
groei in een bos zich en ontstaat er 
een verticale hiërarchie van lagen.  
Gewoonlijk zijn er dat vier en deze 
evolueren in ruimte en tijd op het 
ritme van ecologische verstoringen 
en van natuurlijk herstel. Elke laag 
wordt gekenmerkt door een micro-
klimaat en een specifieke fauna.

De boomlaag is de hoogste en begint 
zo’n 7 m boven de grond. Ze bestaat 
hoofdzakelijk uit volgroeide bomen.  
Iedere boomkruin ontwikkelt zich in 
functie van de ruimte die hij kan be-
machtigen op zijn buren.

Te midden van deze laag onderschei-
den de dominante bomen (deze 
waarvan de kruin zich ruim uitspreidt 
in het bladerdak) zich van de gedo-
mineerde bomen (deze waarvan 
de smalle kruin de schaduw moet 

verdragen van de dominante bo-
men). In deze laag vindt men de be-
langrijkste bosboomsoorten voor de 
houtproductie. Onder de boomlaag bevindt zich de 

struiklaag, bestaande uit struiken en 
jonge bomen. Deze laag omvat even-
eens klimplanten zoals kamperfoelie 
en bosrank die een belangrijke rol 
spelen in productiebossen. Doordat 
ze de stammen van de boomlaag 
omhullen, beschermen ze deze tegen 
het licht en beperken ze ook de ont-
wikkeling van takken op lage hoogte, 
die de kwaliteit van het hout zouden 
schaden omwille van de vorming van 
knopen.

Onder de struiklaag ligt de kruidlaag, 

bestaande uit niet-houtige planten 
waarvan het bovengrondse deel vaak 
éénjarig is, zoals varens, grassen en 
bloemen. Het is in deze laag dat de 
meeste soorten voorkomen die een 
indicator zijn voor het type bodem.

Tenslotte is er de moslaag, de dunste 
laag van het bos, bestaande uit 
mostapijten, korstmossen en pad-
denstoelen. Al deze soorten hebben 
de bijzondere eigenschap dat ze niet 
veeleisend zijn wat het licht betreft 
maar dat ze zeer afhankelijk zijn van 
de wateraanvoer.

Sommige organismen koloniseren 
alle lagen van het bos. Dat is bvb het 
geval voor lianen (klimop) en som-
mige soorten korstmossen, mossen, 
bacteriën, paddenstoelen of insec-
ten. Andere leven evenwel uitslui-
tend in één laag of exploiteren deze 
bij voorkeur. Deze lagen vormen dus 
ecologische niches.

1,5 m

7 m

De verticale structuur van het bos

Een ecologische niche is een plek 
waar alle leefomstandigheden, 

nodig voor een individu of 
een soort om zich te ont-
wikkelen, verenigd zijn, 
zodat deze zich volop kan 

ontwikkelen

Het bladerdak is de bovenste laag 
van het bos, rechtstreeks beïnvloed 
door de zonnestraling.

Lignine is een organisch be-
standdeel dat aan een plant zijn ste-
vigheid geeft.  Lignine is het tweede 
belangrijkste bestanddeel van hout,  
na cellulose.

Fotosynthese maakt het voor plan-
ten mogelijk organisch materiaal 
(koolstofketens) op te bouwen, 
vertrekkende van koolstofdioxide 
(CO2) en water (H2O), en gebruik-
makend van lichtenergie.

De belangrijkste lagen van het bos

Boomlaag

Struiklaag

Kruidlaag
Moslaag

1

2

3
4

1

2

4

3

© S.Rekk enkele mm

Het bos met haar onderverdeling in verti-
cale lagen
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Voorbij de doline daalt u verder af tot 
aan de kruising van wegen, waar u 
links afslaat. Loop rechtdoor en u komt 
weer bij de blauwe kruisen. Ga tot aan 
het reservoir van Vivaqua en volg ver-
der de blauwe kruisen tot aan Stop 14

Vóór u dagzoomt zandsteen van de 
Fm van Burnot die ongeveer 393 Ma 
oud is. De talrijke, goed zichtbare 
banken, hellen naar het zuiden. Hoe 
zag het landschap er in die periode 
(Onder-Devoon) uit ? In welk milieu 
werden deze gesteenten afgezet ?

In deze lang vervlogen tijd bevond 
België zich in een rivierdeltamilieu, 
vergelijkbaar met de monding van 
een grote rivier zoals de Mississippi.  
Dit type rivier draineert aanzienlijke 
volumes water en vervoert ongeloof-
lijk grote hoeveelheden sediment 
met verschillende korrelgroottes, 
gaande tot de zeer grote elementen 
uit het conglomeraat van Burnot.

Aan de monding van deze grote 
rivieren vormt zich wat men een 
delta noemt. De hoeveelheid terri-
geen sediment (alluvium) dat aan-
gevoerd wordt, is zodanig groot, dat 
de rivier letterlijk een eigen bed-
ding vormt in het sedimentatiebek-
ken ; de Mississippi schrijdt ongeveer 
100 m/jaar vooruit omwille van de 
730 miljoen ton alluvium die ze naar 
haar monding voert. Dat alluvium 
vormt een enorme «puinkegel» die 
makkelijk veld wint op het water in 
de oceaan.

Deze rivierdeltamilieus worden ge-
kenmerkt door brakke lagunes, man-
grovebossen of zoetwatermoeras-
sen.

Tijdens het Emsiaan was de planten-
groei zeker niet dezelfde als vandaag, 
maar allicht zal Asteroxylon het land 
dat door de delta gevormd werd, 
bevolkt hebben. Het Onder-Devoon 
wordt inderdaad gekenmerkt door 
een plantengroei bestaande uit 
eenvoudige planten in de vorm van 
kleine assen die min of meer vertakt 
zijn, zonder bladeren, min of meer 
liggend of rechtopstaand en met een 
eenvoudig vaatstelsel.

Formatie van Burnot en paleomilieu

De Mississippidelta en haar waaier van ter-
rigene sedimenten die geloosd worden in 
de Golf van Mexico via haar verschillende 
mondingen (satellietfoto)

Terwijl Lycophyten tijdens het 
Primair uit grote bomen beston-
den, bestaan ze nu nog enkel uit 
kruidachtige planten zoals de 
Selaginella’s (Engels mos).

Asteroxylonfossiel. Asteroxylon behoort tot 
het geslacht van de Lycophytae, een primi-
tieve plant die een grote verbreiding kende 
tijdens het Onder-Devoon, zo’n 400 Ma ge-
leden. Asteroxylon gedijde goed in vochtige 
en warme milieus.

Zandsteen van de Fm van Burnot
© I. Bonniver

NS

Delta Bird Foot
Recentste monding van de 

Mississippi

14

©  IGN-NGI (Top10Map), autorisation A3397

© NASA

© Ghedoghedo
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Loop nog zo’n 150 m verder tot aan de 
tweede rotsbank.

Hier dagzoomt opnieuw de zandsteen 
van de Fm van Burnot. Toch merkt 
men banken op die minder uitsteken 
en een ander uitzicht hebben.

Deze banken bevatten veel meer 
schiefers en, zoals we eerder zagen 
bij de Stop van de Sibérie (8), zijn 
deze veel gevoeliger voor vorstwer-
king en springen ze dus in omdat ze 
sterker verweerd zijn.
Hoe kan dit herhaaldelijk voorkomen 
van schieferbanken verklaard wor-
den ?

Het sediment waaruit dit gesteente 
ontstaan is, werd afgezet in een 
rivierdeltamilieu (zie Stop 13).  
Schematisch gezien bestaat een del-
ta uit drie delen : de deltavlakte, die 
overstroomd kan worden (1), het del-
tafront dat onder water ligt (2) en de 
prodelta (3).
Eenvoudig voorgesteld, kunnen we de sedimentatie in elk van deze drie 

delen als volgt samenvatten :

In de deltavlakte worden in de bedding 
van de vaargeulen, die rivierarmen 
worden genoemd, zand en rolkeien 
afgezet. Hieruit zullen zandsteen en 
conglomeraat ontstaan. Tussen de ri-
vierarmen wordt leem en klei afgezet 
waaruit zeer fijnkorrelige zandsteen 

(siltsteen) en 
schiefers zullen 
ontstaan.
Aan het deltafront 
wordt gewoonlijk 
zand afgezet.
In de prodelta 
wordt klei afgezet 
die zeer rijk is aan 
organisch mate-
riaal afkomstig van 

het land.
De herhaling van deze cycli 
van ontstaan en weer ver-
dwijnen van rivierarmen 
zorgt voor deze opeenvol-
ging van conglomeraat, 

zandsteen en schiefers.

Delta : sedimentatie

Zandsteenbanken en siltrijke schiefers 
© I. Bonniver

Siltrijke 
schiefers 

Zandsteen

Vergroten van de 1ste rivierarm door op-
splitsing in meerdere armen en vooruit-
schrijding in het sedimentatiebekken (zee, 
oceaan)

Natuurlijke dijk

Zoetwatermoeras

1ste rivierarm

Verschijnen van de 1ste rivierarm

Schematische evolutie van een delta

Transgressie (door het inklinken van de 
kleien uit de prodelta). Verlaten van de 1ste 
rivierarm en ontstaan van een 2de rivierarm

2de rivierarm
Verlaten 1ste 

rivierarm

Herhaling van de cyclus

Heringebruikname van de 
1ste rivierarm

Typemorfologie van 
een delta

Lemig zand van de monding
Lemig zand en lemige klei

Deltafront

Lemige klei
Prodelta

Deltavlakte

Kleirijke leem en lemige klei

Veen
Lemige klei

Zand en rolkeien
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27 Stop 16 

Volg gedurende zo’n 230 m de «Chemin 
des Eaux» tot aan het uitzichtpunt «la 
Couleuvrine». Het uitzichtpunt vindt u 
wat lager aan de rechterkant (u volgt 
het blauwe kruis) terwijl het eigenlijke 
pad hier links afbuigt en een ander pad 
rechtdoor loopt 

Het panorama bij «la Couleuvrine» is 
de uitgelezen plek om de morfologie 
van de rivieroevers even op te frissen 
en een geomorfologische analyse te 
maken.

De morfologie van «steile holle oe-
ver» en «zwakhellende bolle oever» 
is kenmerkend. De zijdelingse migra-
tie en de gelijktijdige insnijding van 
de meander zijn hier ook zeer dui-
delijk zichtbaar. Recht vóór u ziet u 

duidelijk de zachte helling die begint 
bij het hoogste punt en richting Maas 
loopt waar ze horizontaal eindigt.

Stroomopwaarts, voorbij Rivière, ziet 
men ook duidelijk de zachthellende 
bolle oever van de stroomopwaarts 
gelegen meander.

De aard van de gesteenten laat zich 
ook raden. De gesteenten die het 
best weerstand hebben geboden aan 
de verwering tijdens de laatste ijstijd 
van het Quartair, zijn de conglome-
raten van de Fm van Burnot en deze 
vormen dan ook de hoogste reliëfs.

De iets minder resistente zandstenen 

van de Fm van Wépion zijn vaag te 
zien in de lichte depressie links van 
het rusthuis van Lustin.

De schiefers van de Fm van Nismes 
die het minst weerstand bieden aan 
vorstwerking vinden we terug in de 
depressies zoals deze die u recht voor 
u ziet vóór de universitaire zieken-
huizen van Mont-Godinne. Deze vallei 
is des te duidelijker afgetekend door 
de talrijke karstverschijnselen die 
voorkomen in de Frasniaankalksteen 
die grenst aan deze schiefers (zie 
Stop 13).

Uitzichtpunt « La Couleuvrine »

Rivière
Godinne

Conglomeraat

Zijdelingse migratie en 
gelijktijdige insnijding van een 

meander

Steile holle oeverZachthellende bolle oever

Conglomeraat

Universitair 
Ziekenhuis van Mont 

Godinne

Zandsteen
Schiefers 

Rusthuis 
van Lustin

N S

Panorama van «la Couleuvrine»

Schiefers 
en 

kalksteen

© I.Bonniver

Rivière

Rusthuis

Ziekenhuis 
van Mont-
Godinne
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28 Stop 17 

Bij het verlaten van het uitzichtpunt «la 
Couleuvrine» loopt u rechtdoor het bos 
uit. U verlaat het pad met de blauwe of 
gele kruisen.

Eens uit het bos, kijkt u rechts naar de 
horizon die zich als een min of meer 
horizontale lijn voordoet (zie foto).

Dit is de duidelijkste getuige van een 
vroegere schiervlakte.

Het evenwichtsprincipe verbindt 
een rivier met haar basisniveau.  

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

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

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

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

De bijna perfect horizontale horizon-
lijn is het beste bewijs van het be-
staan van een oude schiervlakte.

Theoretisch evenwichtspro-
fiel, in evenwicht met het 

regionale basisniveau

Lokaal basisniveau  
(meer)

Accumulatiezone (afzetting 
van alluvium en colluvium dat 

van hogerop afkomstig is) Regionaal basis-
niveau

Reëel lengteprofiel

Zone waar de waterloop 
erodeert (zich insnijdt)

©S. Rekk, d’après www.unifr.ch

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

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

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

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

©S. Rekk, d’après www2.ggl.ulaval.ca

Een schiervlakte is een zeer uitgestrekt, bijna volledig effen oppervlak waar-
op weinig hellende rivieren stromen. Deze vlakte is het resultaat van de 
langdurige erosie van een oude bergketen en is er het eindstadium van.

N S

Vroegere niveau van de schiervlakte
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(1) Sinds het Plioceen (5 Ma) zijn de Ardennen 
en de Condroz in een fase van opheffing1. 
Sedertdien is de schiervlakte in deze stre-
ken niet meer in evenwicht met haar marien 
basisniveau, de Noordzee, en zijn de erosie-
processen er dus herbegonnen ;
1 voor definitie, zie Stop 3

Nieuw basisniveau

Oud basisniveau

1

Nieuwe schiervlakte



29 Stop 17  Bodemkundige synthese : de bodem, bekend maar miskend

Langsheen dit pad heeft u 
rechtstreeks en onrechtstreeks de 
bodem leren begrijpen. U kreeg ook 
de kans een landschap te ontleden.  
Al deze informatie geeft uiting aan de 
diversiteit aan bodems.  En alhoewel 
we ze dagelijks betreden, kennen we 
de bodems niet goed.

De diversiteit aan bodems is het ge-
volg van de verschillende vormings-
processen die afhangen van de mi-
lieufactoren in brede zin (zie kader).  
Het samen voorkomen van dezelfde 
milieufactoren zal leiden tot een-
zelfde type bodem.

Men miskent ook de verschillende 
functies die een bodem vervult :

1. productiefuncties voor landbouw, 
tuinbouw en bosbouw (vrucht-
baarheid) ;

2. milieufuncties :

 • beperking van de afstroming 

en bevordering van de infiltratie 
van water ;

 • plaats voor opslag, uitwis-
seling en omzetting van ver-
schillende elementen (stikstof, 
fosfor, koolstof, enz.) ;

 • filter : adsorptie, afbraak van 
verschillende micropolluenten 
(pesticiden, zware metalen, enz.).

3. ecologische functies (drager van 
de biodiversiteit) ;

4. technische functies (funderingen 
van gebouwen,  bron van grondstof-
fen, enz.).

Ze verdienen het beter gekend te 
zijn omwille van hun diversiteit, hun 
functies en het kwaliteitsverlies dat 
op hen weegt (vervuiling, erosie, 
verzuring, compactie, enz.).

Om de bodems zowel op regionaal als 
op lokaal niveau beter te begrijpen, 

kan men best de Bodemkaart van 
België raadplegen.

De bodemkaart van België op schaal 
1:20 000, opgemaakt tussen 1947 en 
1991, gaat uit van de waarneming 
van objectieve criteria zoals de tex-
tuur of de diepte (van de bodem).  
Het Project Digitale Bodemkaart van 
Wallonië (PCNSW1) heeft het on-
langs en op regionaal niveau mogelijk 

gemaakt een digitale kaart te maken, 
de CNSW, die regelmatig bijgewerkt 
wordt. Dit document kan op inter-
net geraadpleegd worden vanuit het 
geoportaal (http://geoportail.wallo-
nie.be).

De diversiteit aan bodems kan je 
zowel op planetaire schaal als op 
schaal van een helling waarnemen.  
Een toposequentie is een goed mid-
del om de variabiliteit op grote schaal 
te illustreren (zie toposequentie op 
de volgende bladzijde).

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

 • klimaat 
 • moedergesteente of moedermateriaal
 • reliëf of geomorfologie
 • plantengroei of biologische activiteit
 • gebruik / beheer door de mens
 • verschillende tijdsintervallen :
  • tijd op pedologische schaal (tientallen tot duizenden jaren)
  • tijd op menselijke schaal (één tot tientallen jaren)

1 Project van de ULg-Gembloux Agro-Bio 
Tech en gefinancierd door de SPW – Direction 
Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement.

Pedologie (bodemkunde) bestudeert 
alle aspecten van de bodem : verwe-
ring, vorming, diversiteit, functies.

Uittreksel uit de bodemkaart van België van 
het zuidelijke deel van het wandelpad van 
Profondeville



30 Stop 17 

De ligging van de doorsnede evenals de 
geologie vindt u gedetailleerd terug op 
fiche 33. 

Hierboven ziet u wat bodemkun-
digen een toposequentie noemen.  
Het gaat om een topografische 
doorsnede waarop de verschillende 
bodemtypes zijn aangebracht die 
ontstaan zijn door verwering van het 
rotsachtige substraat en dit in functie 
van het reliëf.

Het bodemgebruik dat afhankelijk is 
van deze drie factoren (bodem, re-
liëf, rotsachtige ondergrond) werd 
hier niet weergegeven.

Elk bodemtype wordt door een code 
weergegeven, waarvan elke letter 
één van zijn kenmerken beschrijft 
(textuur, drainage, profielontwikke-
ling, aard van de stenige bijmenging, 
volume van de stenige bijmenging).

Van het ZZW naar het NNO kunnen 

we de volgende bodems waarne-
men  :

OE : groeve, hier een kalksteen-
groeve.

A-Gbpc : complex van bodems op 
leem en op stenige leem in de kleine 
depressies.

Gbbk6 : oppervlakkige stenige bo-
dem met kalksteenbijmenging.

Herhaling van deze opeenvolging.

Uitgestrekte zone met uAba2_3, on-
derbroken door verschillende groe-
ven (OE) ; uAba2_3 is een goed ge-
draineerde lemige bodem bovenop 
een kleisubstraat.

Een opeenvolging van goed ge-
draineerde bodems met schiefer-
zandsteenbijmenging (GbBr) die on-
derling verschillen in dikte :

GbBr4 : bodem van 20 tot 40 cm ;

GbBr6 : bodem van 0 tot 20 cm ;

GbBr2 : bodem van 40 tot 80 cm.

Dit kenmerk hangt min of meer nauw 
samen met het reliëf : de minst dikke 
bodems vinden we op de convexitei-
ten en op de steilste hellingen.

GDBr2 : geheel van matig of slecht 
gedraineerde bodems met schiefer-
zandsteenbijmenging. De hydromor-
fie kan in verband gebracht worden 
met de ligging aan de voet van een 
helling.

Een grote, niet gekarteerde zone (NC) 
die overeenkomt met een woonzone 
met daarin een eilandje (x)ADa-
bodem, een matig tot slecht gedrai-
neerde lemige bodem op een onbe-
paald (weinig doorlatend) substraat.

Bodems met (terras)grindbijmen-
ging, GbBt2 en GbBt4, op de flanken 
van de getuigenheuvel.

GbBr4 : goed gedraineerde 20 tot 
40 cm dikke bodem met schiefer-
zandsteenbijmenging.

OT : vergraven terreinen.

Aba(b)1 : goed gedraineerde leem-
bodem.

Nog een niet-gekarteerde zone, 
nagenoeg in de oude meanderloop, 
die overeenkomt met een woonzone.

GbBr4 : dunne, goed gedraineerde 
bodem met schiefer-zandsteenbij-
menging. Deze twee kenmerken 
hangen duidelijk samen met de lig-
ging op een zeer steile helling.

GbBp4 : bodem met psammiet1bij-
menging.

Bodemkundige synthese : toposequentie

Toposequentie naar CNSW, ErRuisSol en geologische kaart
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31 Stop 18 

Sla de eerste straat rechts in en loop 
naar beneden tot in Profondeville. 
Loop onder de N92 door.

Als u Profondeville bereikt, kijkt u 
naar de woningen, en dan vooral 
naar de oudere woningen.

In het verleden werden huizen opge-
trokken uit lokale natuursteen. Enkel 
rijke mensen konden zich veroorlo-
ven om met baksteen te bouwen.  
Deze kostten namelijk meer omdat 
ze moesten ingevoerd worden, in dit 
geval vanuit Vlaanderen.  Gewoonlijk 
werd enkel de voorgevel verfraaid 
met bakstenen.

Als u deze huizen bekijkt met in het 
achterhoofd wat u op deze wande-
ling gezien heeft, zal u makkelijk de 
grijze Frasniaankalksteen herkennen, 
de gele zandsteen van de Fm van 
Wépion of de rode of groene van de 
Fm van Burnot.  Zelfs het conglome-
raat van Burnot zie je hier en daar in 
deze gebouwen.

De groeven waaruit deze stenen ge-
haald werden, zijn dus allemaal plaat-
selijk.

Afhankelijk van de streek en van de 
geologie zullen sommige dorpen 

bijna uitsluitend uit kalksteen zijn op-
getrokken, andere uit zandsteen of 
zelfs uit psammiet.

Hier zijn zowel kalksteen als zandsteen 
en conglomeraat 
voorhanden en 

men vindt ze dan 
ook alleen of 

door elkaar 
gebruikt in 
eenzelfde 
woning te-
rug.

Bouwmaterialen

© S. Rekk

© I.Bonniver

© I.Bonniver

© I.Bonniver
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© S. Rekk

© S. Rekk
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32 Besluit 

Aan de «chaussée de Dinant» gaat u 
rechtsaf en slaat dan het eerste piep-
kleine straatje links in waarbij u de 
wegwijzers met gele of blauwe kruisen 
volgt.

Op deze wandeling werd u ge-
confronteerd met verschillende 
gesteenten : zandsteen, conglome-
raat, kalksteen, schiefers, leem.
Ieder gesteente (los of vast) kan ver-
bonden worden aan een geologische 
eenheid (Formatie, Lid) waaraan een 
bepaalde ouderdom gekoppeld is. 
Gesteenten worden zo gerangschikt 
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 Synthese : stratigrafie en lithologiëen

Zandstenen 
en siltie-

ten van de 
Syncline van 
Walgrappe

Rochers 
de Frênes

Conglomeraat 
van Burnot, 

zandste-
nen en 

siltieten

De stratigrafie is de tak van de we-
tenschap die de opeenvolging van 
de verschillende geologische lagen 
of strata bestudeert.

Stratigrafische schaal van België
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volgens een samenhangende en 
chronologische opeenvolging van af-
zettingen : dit is de stratigrafie.
De gesteenten die we op deze wan-
deling gezien hebben, behoren alle 
tot het Devoon, een Periode die van 
-418 tot -359 Ma loopt.  Vertrekkende 
bij het oudste, is het Devoon het 
vierde van de zes Periodes waaruit 
het Paleozoïcum bestaat.
De zandstenen en conglomeraten 
van Emsiaanouderdom vormen de 
formaties van Wépion en van Burnot.  
De eerste zijn vaak grijsgroen, beige-
groen, terwijl de tweede eerder rood 

zijn.
De kalkstenen van de «Rochers 
de Frênes» behoren tot de forma-
ties van Lustin en van Aisemont van 
Frasniaanouderdom. De rifkalkste-
nen van de Fm van Lustin werden 
veel ontgonnen onder de benaming 
«marbre de St Anne».
De zandstenen van de syncline van 
Walgrappe behoren tot de Fm van 
Ciney van Famenniaanouderdom. 
Ze zijn grijsbeige. Deze zandstenen, 
evenals die van de Fm van Esneux, 
staan ook bekend onder de benaming 
«psammieten van de Condroz».

Ouderdom 
(Ma)

Famenniaan

Frasniaan

Givetiaan

Eifeliaan

Emsiaan

Boven

Midden

Onder

Devoon

Ciney

Esneux

Famenne

Aisemont

Lustin

Nismes

Roux

Nèvremont

Rivière

Burnot

Wépion Zandsteen

Chantoir 
des Béguines



33 Besluit  Synthese : geologische kaart en doorsnede

Op deze wandeling hebben we te 
maken gehad met banken en ge-
laagdheidsvlakken (Stop 10), met 
plooien (Stops 3, 16) en met de hel-
ling (Stops 9, 13).
Metingen van de hellingen van de 
lagen door geologen-karteerders 
maken het mogelijk een geologische 
kaart op te stellen waarop de ver-
schillende lithologische formaties 
waarover we het eerder hadden, 
voorkomen. Op dit soort kaart wor-
den ook bepaalde structuren duide-
lijk zoals synclines en anticlines (zie 
Stop 3).

De aandachtige waarnemer zal opge-
merkt hebben dat bij het begin van 
de «Chemin des Eaux», de lagen naar 
het noorden hellen (Stops 4, 9, 11), 
terwijl ze op het einde van die weg 
(Stops 14, 15, 16) naar het zuiden hel-
len.  Bij Stop 8 zien we de syncline 
van Walgrappe.  Het is dus normaal 
dat deze syncline wordt omgeven 
door anticlines die goed zichtbaar 
worden door de verandering in hel-
ling van de banken en het terugkeren 
van dezelfde gesteenten.
Een geologische doorsnede maakt 
dat we het verloop van de geplooide 
lagen in de diepte beter begrijpen. 
De opeenvolging van anticlines en 
synclines wordt hierop zeer duidelijk.

ZZW-NNO geologische doorsnede, lopend 
door de verschillende lithologische 
eenheden

SSW NNE

Walgrappe

Grande 
Hulle

Stop 13
Chantoir 

des 
Béguines Anticline van 

Profondeville Syncline 
van 

WalgrappeSyncline 
van Rivière

© S. Rekk d’après I.Bonniver
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Burnot
Wépion

Geologie van Profondeville, gelegen op de rand 
van de geologische kaartbladen nr.47/7-8 Malonne-
Naninne en nr.53/3-4 Bioul-Yvoir, opgesteld door B. 

Delcambre en J.-L. Pingot
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34 Besluit Synthese : geomorfologie

Bij Stop 9 hadden we het over geo-
morfologie.  In functie van deze re-
liëfvormen, die voortvloeien uit de 
verwering van de gesteenten, wordt 
België in verschillende geomorfo-
logische regio’s onderverdeeld, elk 
met zijn typische landschappen.

Deze wandeling loopt door de regio 
van het «Condruzisch Plateau» die 
kan onderverdeeld worden in twee 
subregio’s :

In het noorden, de Condruzische 
Ardennen ;

In het zuiden, de Condruzische regio 
of de Condroz sensu stricto

Het Condruzisch Plateau is voor-
al een landelijk gebied met als bo-
demgebruik vooral landbouw en 
bosbouw ; meer dan de helft wordt 
ingenomen door akkers en weiden. 
Waar de verbreiding van deze twee 
nog afhangt van de vroegere beper-
kingen die voortvloeiden uit reliëf 
en bodemkwaliteit, maken de door-
gedreven mechanisatie en het ge-
bruik van kunstmest het tegenwoor-
dig mogelijk de akkers uit te breiden 
naar gronden van middelmatige 
landbouwkwaliteit.

Het landschap van het Condruzisch 
Plateau wordt gekenmerkt door 
een golvend reliëf bestaande uit 

kamlijnen (tiges) en depressies (cha-
vées). De kammen met hun droge, 

arme bodems, evenals de steilste 
hellingen van de depres-

sies zijn ingenomen door 
bos.  De akkers vinden 

we vooral op de minder 
steile hellingen en 

de weiden liggen 
in de vochtigste 
delen van de 
depressies 

(Stop 9). Deze 
afwisseling van 

kamlijnen en depres-
sies is het resultaat van 
het verschil in gevoe-
ligheid voor verwering 
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Wandelpad van de verschillende gesteenten 
(Stops 9, 16). 

De kammen bestaan uit zandsteen, 
terwijl de depressies hoofdzakelijk 
uit kalksteen bestaan. De eersten 
zijn resistenter tegen erosie dan de 
laatste, waardoor ze dus boven de 
rest uitsteken. Plaatselijk bevorde-
ren de schiefers ook de vorming van 
valleien.

De naam Condruzische Ardennen 
werd aan deze streek gegeven omdat 
in de ondergrond dezelfde gesteen-
ten voorkomen als in de Ardennen : 
zandstenen, kwartsieten en schie-
fers.

©S.Rekk, d’après F. Barbier
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De benaming «Condroz» zou af-
komstig zijn van de Condruzen, een 
volksstam die in de streek leefde  ten 
tijde van de Gallische Oorlog.



35 Besluit  Synthese : paleogeografie

Bij de Stops 1 en 4 hadden we het 
over paleogeografie.

Tijdens het Onder-Devoon (Emsiaan) 
bevindt België zich rond 30° ten 
zuiden van de evenaar en maakt 
dan deel uit van het nieuwe conti-
nent Laurazië. Dit was nog maar 
pas ontstaan (-416 Ma) door de 
Caledonische gebergtevorming 
waarbij onder andere de bergen in 
Noorwegen, Svalbard, Schotland, het 
noorden van Ierland en het oosten 
van Groenland gevormd werden.

Tijdens het Carboon, zo’n 60 Ma la-
ter, bevindt België zich net ten zuiden 
van de evenaar.  

Deze tektonische wandeling gaat ge-
paard met klimaats- en milieuveran-
deringen (zie Stops 1, 5, 10, 14).

De paleogeografie van het Devoon 
kan kort samengevat worden in het 
bestaan van een supercontinent 
«Gondwana» op het zuidelijk half-
rond en enkele kleinere continenten 
zoals «Laurazië» en «Siberia». 

Mississipiaan -340 Ma

België

Rheïsche Oceaan

Gondwana

Laurazië

Siberia
Onder-Carboon

-380 MaFrasniaan

België

Sluiting van de Iapetusoceaan
Caledonische bergketen

Midden-Devoon

Deze twee «kleine» 
continenten omvatten 

Noord-Amerika en Oost- en Noord-
Europa.

Tijdens het Midden-Devoon begint 
de sluiting van de Rheïsche Oceaan 
door de Hercynische gebergtevor-
ming die eindigt tijdens het Perm, 
rond -250 Ma.
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