
Bulletin de la Société belge de Géologie 
Bulletin van de Bclgische Vereniging voor Geologie 

99-2 
99-2 

pp.167-170 
pp.167-170 

Bruxelles 1990 
Brussel 1990 

VOORKOMEN, SAMENSTELLING EN GEBRUIK 
V AN DE BALEGEMSE STEEN 
do or 

Bart FOBE1 

SAJ\J ENVA TTING 

De Balegemse Steen is een zandige kalksteen die 
ontgonnen wordt uit de Formatie van Lede. Het 
gesteente komt rnor als harde banken in zand. In 
de groeve van Balegem zijn er momenteel twee 
zichtbaar en werd vroeger een derde beschreven. 
De steenbanken zijn steeds gebonden aan schelpen 
grindlaagjes. 1-Iet cernent van de Balegemse Steen 
ontstond als gernlg van een ):ierverdeling, via op
lossing en precipitatie, van het biogeen calciumcar
bonaat <lat deel uitmaakte van het sediment. De 
oorspronkelijk kalkrijkste zones werden daarbij 
verhard. ln de loop der eeuwen werden honderden 
gebouwen opgetrokken met Balegemse Steen. 
Tussen Gent en Leuven zijn er nog ontelbare spo
ren nn ontginning zichtbaar. Doorgaans is het niet 
mogelijk onderscheid te maken tussen de ver
schillende steenbanken, of na te gaan van welk ni
veau een steen afkomstig is. Een uitzondering 
rnrmt een fossielrijke, gelarnineerde steenlaag die 
rnorkomt rond Aalst. Deze wordt echter zelden 
buiten het ontsluitingsgebied aangetroffen 

RESUME 

La Formation de Lede, un dépôt de sable meuble 
d'âge Eocène, renferme des bancs de calcaire 
sableux, qu'on a exploité jadis comme matériau de 
construction. Dans la carrière de Balegem, on peut 
observer deux bancs, et un troisième niveau y a été 
mentionné. Les bancs de calcaire sableux se 
rencontrent toujours avec des niveaux de gravier 
ou des faluns. La Pierre de Balegem a été cimentée 
pendant une phase de redistribution du calcaire 
biogénique, par un mécanisme de solution et de 
précipitation. La cimentation a affecté les niveaux 
les plus calcarcux. On a utilisé la Pierre de Balegem 
pour la construction de centaines de bâtiments dans 
la partie occidentale de la Belgique. Entre Gand 
et Louvain, plusieurs vestiges d'anciennes 
exploitations sont toujours visibles. Il est 
pratiquement impossible de distinguer les pierres 
provenant des différents bancs, à l'exception d'un 
niveau à structures sédimentaires et riche en 
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fossiles. Ce banc a été exploité dans les environs 
d'Alost et de Bruxelles pour les besoins locaux. 

ABSTRACT 

The Balegem Stone is a sandy limestone, extracted 
from the Lede Formation. The stone is found as 
beds within a deposit of loose sand. In the quarry 
of Balegem, two beds are exposed and, in the past, 
a third one has been mentioned. The sandy 
lirnestone levels always occur together with fossil 
and grave! beds. The Balegem Stone was cemented 
during a redistribution, by means of solution and 
precipitation, of biogenic calciumcarbonate that 
was a part of the sediment. Cementation took 
place at the levels that were originally the richest in 
calcareous material. In the past, hun<lre<ls of 
buildings have been constructe<l with Balegem 
Stone. In the area between Ghcnt and Leuven, 
many traces of ancient exploitation are still visible 
now. The differcnt stone be<ls are impossible to 
distinguish, except for a laminate<l, fossil-rich bed, 
found betwecn Aalst and Brussels. However the 
use of this bed is ncarly limitc<l to its outcropping 
area. 
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1. INLEIDING 

De Balegemse Steen is ecn witte zandige kalksteen 
die voorkomt in de Formatie van Lede, cen zandige 
afzetting uit het :vtidden-Eoccen. Zoals alle Eoccne 
kalkstenen wordt de Balegemse Steen aangetroffen 
onder de vorm van banken die tot 60 cm dik kun-
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nen zijn en die onderling gescheiden zijn door pak
ketten los kalkhoudend zand. Balegemse Steen 
wordt soms ook nog Ledische of Ledesteen ge
noemd. Ilet is, voor wat de geologische OtJderdom 
betreft, de jongste witte natuursteen die in België 
ontgonnen wordt. 

2. ONTGINNING 

onderaan de grijsgroene glauconiethoudende 
zanden van Vlierzele, in het rnidden 5 m gele 
zanden van Lede en bovenaan de klei van Asse (fig. 
2). In de zanden van Lede komen twee banken 
Balegemse steen voor : een eerste onrniddellijk 
boven het basisgrind en een tweede ca. 50 cm ho
ger. 

m .. -.. -.. 77 ••• KLEI VAN ASSE 
Het gesteente werd vroeger uitgcbaat in het gebied 
tussen de Schelde en de Dijle (fig. 1 ). Tussen de 
Scheide en de Dender wordt de Formatie van Lede 
enkel ontsloten in een aantal getuigeheuvels, waar
onder de "Berg" te Balegem, waar zich de enige nog 
in werking zijnde steengroeve bcvindt. In deze 
buurt vindt men nog andere overblijfscls of ver
meldingeri van groeven, zoals in het Bergbos (1 km 
SW van de E 40 afrit Wetteren) en op de flanken 
van de nabijgclegen Betsberg (Leriche, 1925). De 
typclocalitcit Lede is ook gelegen op een getuige
heuvel, maar de sporen van, uitbating zijn er ver
dwenen. In Bambrugge, naast het Administrief 
Centrum (baan Aalst-Zottegem) ligt er nog een 
restant van een grote steengroeve, nu een Yisvijver, 
beschreven door Leriche ( 1926) en Gulinck (1961 ). 
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Figuur 1 : Situering van de belangrijkste ont
ginningsgebieden van Balegemse Steen. 

In het interfluvium tussen de Dender en de Zenne 
werd de Balegemse Steen uitgebaat in de buurt van 
Meldert. Een oude ontginningswand is nog 
zichtbaar langs de baan van Meldert naar Asse-ter
Ileide, achter het Bof te Putte. Langs dezelfde 
baan, achter de huizen (x= 133.945 , y= 180.175), 
is nog ecn ontsluiting van de stccn zichtbaar in een 
verlaten zandgroeve. De nabijgelegen Abdij van 
Affligem was eigenaar van verschillende steen
groeven in de buurt. 

Brussel was een bclangrijk exploitatiecentrum. In 
de heuvc!s rond dcze stad werd de steen dikwijls 
ontgonnen in ondergrondse stccngroeven vooral te 
Diclegem, Laken, Etterbeek, Oudergem en Ckkel 
(Camerman, 1955). 

3. DE GROEVE V AN BALEGEI\tl 

De steengroeve van Balegem is gelegen op de flank 
van de Berg, een 73 m hoge getuigenheuvel op he 
grondgebied van de fusiegemeente OosterL:ele. Het 
ca. 15 m hoge profiel toont drie afzettingen : 
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Figuur 2 : Profiel van de groeve van Balegem. 

De onderste steenbank bevindt zich net boven en 
soms ook gedeeltelijk in het basisgrind. De bank 
is discontinu en bestaat uit afzonderlijke platen. 
Op somrnige plaatsen in de groeve ontbreekt zij. 

De tweede steenbank is veel beter ontwikkeld en 
nagenoeg continu. Zij komt voor samen met een 
laagje schelpen of grof zand, <lat zich soms onder
aan en soms in het rnidden van de steenbank be
vindt. In 1984 werd in het nabije Oosterzele ern 
60 cm dikke steenbank blootgelegd tijdens de aan
leg van de nicuwe weg Gent-Geraardsbergen 
(x = 111.25 , y= 181.60). De laag kwam voor op 1 
m boven de basis van de Formatie van Lede. De 
decimeters dikke blokken die in de streek van 
Balegem vaak in gebouwen worden aangetroffen 
zijn dus hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de 
tweede bank. 

Op 210 cm boven de tweede steenbank bevindt zich 
een nummulietrijk laagje. Vanaf Lede tot in het 
Brusselse wordt op dit ru\'eau een goed ontwikkelde 
steenbank teruggevonden, die, door de aanwe
ziclieid van horizontale laminaties en 
mÎmmulietrijke zones, duidelijk herkenbaar is. Het 
oppervlak van deze bank vertoont duidelijk hori
zontale graafgangen. 

Een volgende schelplaag wordt aangetroffen op ca. 
290 cm boven de tweede steenbank. Zij bestaat 



hoofdzakelijk uit bivalvenschelpen. Een hondertal 
mcter achter de huidigc groeve bevond zich vroeger 
een ontginning (nu nog te localiseren als een kuil), 
waarin Mourlon ( 1880) een steenbank yermeld 
heeft op dit niveau. 

De opeenvolging van deze steenbanken, vanaf de 
tweede tot en met de vicrde laag, werd ook be
schreven door Gulinck (1961) in de groeve van 
Bambrugge. 

4. SAl\!IENSTELLING EN GENESE 
V AN DE BALEGEMSE STEEN 

Balegemsy Steen bevat tussen 40 en 60 % kalk (tot 
80 % in de fossielrijke zones). De kalkfractie komt 
voor onder de vorm van cernent en ais schalen en 
schelpen van fossielen. De rest van het gesteente 
wordt gevormd door kwartszand en een weinig 
glauconict ( 3-4 % ) . De korrelgrootteverdeling van 
de zandfractie is vrij constant en kan gebruikt 
worden als criterium bij de identificatie van de 
Balcgcmse Steen (:\ijs, 1980). 

Ilet cernent van de Balegemse Steen bestaat uit ij
zerhoudendc calciet. Omdat ijzerionen slechts in 
tweewaardige vorm kunnen worden opgenomen in 
een calcietrooster (Evamy, 1969) en in afwezigheid 
van sulfaationen (Richter & Fuchtbauer, 1978), 
kan hieruit besloten worden dat de cementatie van 
zan<l tot Balegemse Steen plaatsvond in reducerend 
milieu en in sulfaatarm water (anders zou pyriet 
wor<len gevormd). Om die re<len stellen de boven
genoemde auteurs dat de vorming van ijzer
houden<le calciet plaatsvindt in een continentaal 
milieu, onder de watertafel. 

De ccmcntatie zelf is vooral een kwcstie van her
verdcling van het aanwezige calciumcarbonaat. 
Een groot aantal diersoorten bezit een kalkskelet 
of ccn schclp die bestaat uit .\1g-rijke calciet of uit 
aragorùet. \Vannccr hct dier afstcrft, rot het orga
nisch materiaal rond het skelet of in de schelp, 
waardoor fijn kalkslib vrijkomt (Matthews, 1966). 
Mg-rijke calciet en aragoniet zijn stabiel in zeewatcr 
en zij vormen dikwijls hct cernent van 'beachrocks" 
en 'bardgrounds". Beide zijn echter rùet stabicl in 
zoet water. Als het zoute water verdrongen wordt, 
gaat dit matcriaal in oplossing. Als hct poriënwater 
ovcrvcrzadigd wordt t.o.v. calciumcarbonaat, wordt 
calciet opnicuw uitgekristalliseerd. 

Een onverwcerde Balegemse Steen, afkomstig van 
onder de watertafel, heeft een blauwgrijze kleur, 
door de aanwezigheid van een weinig fijn verdeeld 
pyriet. In steenrnonsters met een bruingele kleur, 
<lie meestal worden aangetroffen in de groeven in 
de gebouwcn, komt geen pyriet meer voor, terwijl 
glauconiet nog grotendeels intact is. De typische 
kleuring van de Balegemse Steen zou dus eerder een 
gevolg zijn van de oxidatie van pyriet dan van 
glauconiet. 

5. AANWENDING EN 
VERSPREIDING ALS 
BOUWSTEEN 

Zonder twijfel kan gesteld worden dat de Balegemse 
Steen één van de meest voorkomende natuursteen
soorten is in de historische gebouwen in het 
noordwestelijk deel van België. In de stad Gent 
alleen al werden bij een telling ongeveer 160 ge
bouwen gevonden waarin Balegemse Steen ver
werkt is. In Antwerpen zijn het er ongeveer 
honderd. In Brussel is de Balegemse Steen, on
danks de belangrijke ontginningen in de buurt, 
minder belangrijk, aangezien er in de omgevende 
heuvels ook Diegemse Steen uit de Formatie van 
Brussel werd uitg~baat. Deze Diegemse Steen ver
dringt meer en meer de Balegemse, vooral ais 
parementsteen, naarmate men Leuven nadert. De 
Balegemse Steen werd ook nog gebruikt in het 
westelijk gedeelte van de provincie Antwerpen. De 
zuidgrens van het verspreidingsgebied gaat niet wel 
verder dan de \.1aamse Ardennen. In westelijke 
richting wordt de Balegemse Steen tot ver buiten 
zijn ontginningsgebied aangetroffen, o.m. te 
Brugge, Damme, Ieper en in een aantal dorpjes 
tussen Brugge en Kortrijk. De Kasselberg in 
:\oord-Frankrijk is nog een afgelegen getuigenheu
vel waar de Balegemse Steen in de ondergrond 
rnorkomt. De voormalige Jezuïetenkapel te Kassel 
werd er mee gebouwd. In :\ederland wordt nog 
Balegemse Steen gevonden in :Vtiddelburg, in de 
Dom te Ctrecht en in Amsterdam (Dubbelaar, 
1984). 

Bijna alle gebouwen in Balegemse Steen \Verden 
gebouwd v66r de 19e eeuw. De weinige recentere 
constructies staan hoofdzakelijk in Gent en in 
Brussel. De voorgevel van de aula van de Gentse 
Rijksuniversiteit en de muur rond de Sint
Lucasacademie zijn enkele van de zeer schaarse 
constructies uit de vorige eeuw. Rond het begin 
van de 20e eeuw wordt in Gent plots een korte 
heropleving van het gebruik van de Balegemse 
steen vastgesteld : het Sint-Pictersstation, het 
Seminarie aan de Reep en een deel van de 
neogotische gebouwen rond de Sint-Michielsbrug. 
In het Brusselse vermeldt Camerman ( 1951) de 
Sint-Servaaskerk en de Koninklijke St.-Marie Kerk, 
beide in Schaarbeek. 

Doorgaans is het moeilijk om vast te stellen van 
welke groeve of welke bank een stecnblok afkom
stig is. Zoals rceds vcrmeld werd zou het tweede 
steenniveau in de streek van Balegem typische 
decimeters dikke steenblokken opgelevcrd hebben. 
In de buurt van Aalst komt een nummulietrijke 
steenbank voor, met horizontale larrùnaties (ca 1 
mm <lik) en met duidelijk zichtbare graafgangen, 
zowel horizontale op het bovenoppervlak van de 
bank, ais verticale (Fig. 3). Het onderscheid met 
de Gobertangesteen, die ook gelamineerd is, is 
duidelijk zichtbaar ais gevolg van de soms massale 
van N. variolarius in de iaagjes van de Balegemse. 
Bovendien vertoont de Gobertangesteen meestal 
dikkere laminaties, met duidelijk herkenbare witte 
bandjes verhard kalkslib met een golvend opper
vlak. De graafgangen in dit gesteente bevatten ook 
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dikwijls concentraties van glauconiet. De gelarni
neerde Balegemse Steen wordt vooral aangetroffen 
in gebouwen rond Aalst en Lede (voorbelden : 
Baardegem, Hekelgem en Lede). Dit goed her
kenbare type wordt nog teruggevonden in Dender
monde, maar doorgaans schijnt het welllg 
verspreid te zijn geweest. Tot de zeldzame uitzon
deringen behoort het gebouw Breydelstraat 1 te 
Brugge (naast de Provinciale Administratie). 
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' x-/c_:-:c:.'.'-:•.·?; ù/ ·:y;· 
Figuur 3 : Doorsnede door een steenbank met 
sedimentatiestructuren, afkomstig uit de buurt van 
Aalst. De steenbank bestaat onderaan uit een 
compact gedeelte zonder structuren (A), in het 
midden een poreuze. fossielrijke laag (B) en 
bovenaan een compacte afzetting met horizontale 
laminaties (C). 
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