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DE TUFFEAU V AN LINCENT EN DE 
MAASTRICHTERSTEEN · 
do or 

G. DE GEYTER i 

SAJH ENV A TTJNG 

De tuffeau van Lincent en de \faastrichtersteen zijn 
zachte, poreuze, bleke bouwstenen die, ondanks 
hun verschillende samenstelling, uiterlijk een 
duidelijke gelijkenis vertonen. De tuffeau van 
Lincent werd vooral plaatselijk gebruikt terwijl de 
Maastrichtersteen massaal werd aangewend in i\e
derlands Limburg, in het centraal en zuidelijk ge
deelte van Belgisch Limburg en in het 
aangrenzende deel van de provincie Luik. De 
tuffeau van Lincent is een kiezelrijke kalksteen 
waarvan het karbonaatgehalte zelden 50 gewichts 
percent overschrijdt ; de .\iaastrichtersteen is een 
zeer zachte kalksteen met meer dan 95 % CaCO . 
In de tuffeau rnn Lincent. die een opaalrijk cemerit 
bevat, is de hoge porositeit moral te wijten aan de 
aanwezigheid van talrijke regelmatige holten die 
ontstaan zijn door laatdiagenetîsche oplossing van 
kiezelsponzcn ; in de \1aastrichtersteen is de hoge 
watcrtoegankelijke porositeit het gevolg van een 
zecr beperkte cementatie van de korrels (voor
namelijk kalkfossielen). De aard en grootteverschil 
van de poriën verklaart wellicht het verschil in 
vorstgevoelighcid. De Maastrichtersteen van Sibbe 
die, ondanks zijn gevoeligheid voor sulfatatie, beter 
bestand is tegcn verwering, wordt thans in buiten
muren rcgelmatig gebruikt ter vervanging van sterk 
vcrbrokkclde tuffeau van Lincent. 

ABSTRACT 

The Lincent tuffeau of Paleocene age and the 
:\1aastricht stone of late Cretaeeous age are soft, 
porous, yellowish grey building stones with a 
sirnilar outward appearance but a different 
rnineralogical composition and texture. The 
Lincent tuffeau has been used as a local building 
material, mainly in the region between Tienen, 
Sint-Truiden and Lincent, the \faastricht stone 
being the typical building stone of the Dutch and 
Belgian Limburg provinces and part of the Liège 
provir1ce. The Lincent tuffeau is a siliceous 
limestone with a carbonate content that seldom 
exeeeds 50 \Veight % ; the Maastricht stone is a soft 
limestone with more than 95 % CaC03 . The ce-

ment of the Lincent tuffeau mainlv consists of 
opal-CT. The high porosity of this ;ock is due to 
the presence of many regular cavities, resulting 
from the dissolution of siliceous sponges. The high 
porosity of the \taastricht stone results from a 
restricted cementation of the carbonate particles. 
The different dimensions and spacial distribution 
of the pores probably explains the \Vell marked 
difference in frost resistance. The Maastricht stone, 
although easily sulfated by industrially polluted air, 
generally shows less deterioration than the Lincent 
tuffeau. Lincent tuffeau showing a strong 
desintegration is now sometimes replaced by 
.\1aastricht stone from Sibbe. 
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1. INLEIDING 

De "tuffeau" van Lincent en de \1aastrichtersteen 
zijn zeer zachte, zeer poreuze, lichtgele tot grijsgele 
bouwstenen die uiterlijk een opvallende gelijkenis 
vertonen. 1\ochtans zijn hun samenstelling en 
textuur totaal verschillend. De "tuffeau" van 
Lincent, die op een meer beperkte scha::iJ werd 
tpegepast dan de Maastrichtersteen, blijkt gevoe
liger voor verwering en wordt thans in buitenmuren 
meestal vervangen door \faastrichtersteen. 

Terreinkenmerken, gebruik, petrografische en tech
rùsche kenmerken, en verwering van beide gesteen
ten worden bondig behandeld. 

2. "TUFFEAU" VAN LINCENT 

2 .1. T erreinkemnerken 

Dit gesteente van Boven-Paleocene onderdom 
(Thanetiaan, Landerùaan van de Belgische Geolo
gische kaart - symbool Llc) wordt aangetroffen op 
verschillende plaatsen in Haspengouw (Macar et. 

1 Belgische Gcologische Dienst, Jennerslraat 13, B-1040 Brussel. 
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al., 1947). De belangrijkste vindplaatsen zijn gele
gen ten zuidwesten van Landen, op het grondge
bied van de fusiegemeenten Orp-Jauche en 
Hélécine in Waals-Brabant, en van Lincent en 
Hannut in de provincie Luik (Fig. l). Het 
gesteente komt hier voor in opeenvolgende en re
latief dikke banken met verschillende hardheid. De 
totale dikte van de steenlagen, die vaak gescheiden 
zijn door dunne mergellenzen, bedraagt maximaal 
een tiental meter maar doorgaans werden slechts 
de hardste banken uitgebaat voor bouwdoeleinden. 

De groeven, die door \1acar et al. (!947) worden 
vermeld zijn thans vcrdwenen ; op dit ogenblik is· 
het gesteente het best zichtbaar in een verlaten 
groeve te Wansin (een gehucht van Grand-Hallet). 
Voor de beschrijving van dit profiel en voor be
schouwingen over afzettingsomstandigheden en 
ontstaanwijze van het gesteente wordt verwezen 
naar De Ge;1er (!981, 1987). 

De systematische ontginning gaat zcker terug tot 
de 13e eeuw en volgens Macar et al. (1947) zou het 
gesteente reeds door de Romeinen gebruikt zijn. 

2.2. Gebruik 

De "tuffeau" van Lincent wordt thans nog aangc
troffen in talrijke oude huizen te I\1aret, Orp-le
Grand, Racour, ~eerheylissem. Linsmeau en 
vooral Lincent (Fig. 1). Ilet gesteente werd ook 
op grote schaal aangewend in enkele monumenten, 
o.m.: 

de romaanse kerkruïne rnn Lincent, 
onmiddelijk ten zuiden van het dorpscentrum 
(de onderbouw van de toren is in silex) 
(kleurenplaat, fig. 1) ; 
- de romaans-gotische kerk van Racour (in de 
toren werd kwartsiet van Tienen en kalksteen 
van Gobertange gebruikt) ; 

de romaanse Sint-Sulpitiuskerk van 
0."eerheylissem (plaatselijk gerestaureerd met 
Gobertange steen) ; 

de romaanse Sint-Amanduskerk van 
\V ezeren nabij \V alshoutem (gedeeltelijk ge
restaureerd met \1aastrichtersteen). Ver
meldenswaard is hier ook het gebruik van 
"tuffeau" van Lincent in het ":Yierovingisch" 
altaar ( :\1ijs, 1988) ; 

de rijnlands-romaanse Sint-Pieterskerk 
(kleurenplaat, fig. 2) en de romaanse Sint
Gangelof kerk van Sint-Truiden ; 
- het laatromaans kerkje van Guvelingen, 
onmiddelijk ten noorden van Sint-Truiden. 

De "tuffeau" van Lincent werd tot in een recent 
verledcn nog uitgebaat als vuurvaste steen voor de 
bekleding van broodovens. Op dit ogenblik wordt 
het gcsteente niet meer ontgonncn en wordt meestal 
Maastrichtersteen aangewend bij de restauratie van 
de monumenten. 
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Figuur 1 : Kaart met de bclangrijkste plaatsen waar 
tuffeau van Lincent werd gebruikt. 

2.3. Petrografisc/œ kenmerken 

De "tuffeau" van Lincent is een zachte, poreuze, 
geclgrijzc kiezclrijke kalksteen. Hct gestecnte bevat 
weinig dctritisch kwarts, \Tel kalkfossiclen 
(foraminifem, mollusken en echinodermen) en tal
rijke regclmatige holten (tot 25 volume % ), die 
ontstaan zijn door oplossing rnn het opaalskclct 
van sponzen (kleurenplaat, fig. 3). In meer verkie
ze!de kemen zijn deze holten opgernld met 
chalcedoon. Sponzcn met bcwaard opaalskelet zijn 
cercler zcldzaam ( enkc!e % ) en soms gcdeeltclijk 
gepyritizeerd. G!aukonict is steeds aamvezig, o.m. 
in de vorm van biogene oprnl!ing- en ven·anging
strukturen. 1 Jet cernent bcstaat uit een associatie 
van opaal-CT, mikrokristallijn calciet en 
klcimincralen, met opaal ais hoofdbcstanddeel. 1 let 
karbonaatgehalte ligt overwegcnd tussen 25 en 50 
%, icts lager in stcrk vcrkiczelde kemen (De Geyicr 
& >iijs, 1980). Ilet aandecl van detritisch kwarts 
en glaukoniet bedraagt meestal min der dan 10 % . 
Mangaanrijk granaat bercikt in de zwarc minc
ralcnfraktie een uitzondcrlijk hoog gehaltc (tot 68 
% van de niet-opakc korrc!s) (Gects et al., 1980). 

2.4. Teclmisclœ kenmerke11 

Tabcl 1 resumecrt de resultaten van cnkcle tcstcn. 
De drukstcrkc werd bcpaald op één monstcr uit de 
groeve van Linsmeau (Macar et al., 1947). De an
dere gegevens zijn overgenomen uit een niet
gepublicecrd rapport van het Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium (m.b.t. de restauratie 
van de Sint-Amanduskerk te Wezeren). Er werdcn 
5 monsters ondermcht met een verschillende graad 
van verwering. 



Druksterkte S:\IV WP V crzadigings- Gcluids- Kras-
coëff. snelheid brccdte 

Min. IUO 44,3 78,I 1375 --
LGem. 

60 1216 52,9 80,I 1792 --
Max. 1398 56,9 82,9 2315 --
Min. 13 1216 52,7 80 1201 2,30 

\.1 Gem. 1253 53,8 82 1277 3,31 
Max. 30 1451 62,2 84 1334 4,90 

Tabel 1 : Technische kcnrnerken van de "tuffeau" van Lincent (L) en de l\Iaàstrichtersteen (l\I). 

Druksterkte in kgf cm2
, schijnbaar rnassavolurnc (SMV} in kg m 3

, watcrtoegankelijke porositcit (\VP) en verza
digingscoëfficiënt in %, geluidssnelheid in m sen krasbrecdtc in mm. 

Lït deze resultaten blijkt dat de "tuffeau" van 
Lincent zeer zacht is (geringe druksterkte), zeer licht 
(Iaag schijnbaar massavolume) en zeer poreus 
(hoge watertoegankelijke porositeit en verza
digingscoëHiciënt). De !age waarde voor de ge
luidssnelheid in kombinatie met de grote 
watertoegankelijke porositeit wijst op vorstgevoe
Iigheid. 

2.5. Verwering 

De "tuffeau" van Lincent, die oorspronkelijk (op 
een vers breukvlak) een Iicht geelgrijze kleur ver
toont, wrkrijgt bij \·erwering een duidelijk gelige 
tint. Bij glaukonietrijke variëteiten kunnen 
Iichtroze vlekken ontstaan door verwering van het 
ijzerrijke silikaatmineraal. 

Op het gesteente wordt zelden een gipskorst waar
genomen. Hieruit mag echter niet afgeleid \vorden 
dat de "tuffeau" van Lincent niet onderhevig is aan 
sulfatatie. Op een monster afkomstig van de zuid
kant van de Sint-Pieterskerk te Sint-Truiden wcrd 
aan het oppervlak een grijze gipshoudende korst 
(dikte ± 380 µm) aangetroffen (Leysen et al., 
1990). In een monster dat aan de westzijde werd 
genomen en niet afgeschermd was tegen neerslag, 
was het zwavelgehalte aan het oppervlak verwaar
Ioosbaar. De belangrijkste handicap van het 
gesteente is echter de sterke vorstgevoeligheid : de 
"tuffeau" van Lincent heeft érg te Iijden van opper
vlakkige afbrokkeling (?\'ijs & De Geyter, 1985) en 
is daarom weinig geschikt voor gebruik in buiten
muren. 

3. lWAASTRICHTERSTEEN 

3 .1. T errcinkenmerken 

Dit gesteente, dat bekend is als tuffeau, mergel of 
krijt van Maastricht, dateert uit het Boven-Krijt 
(Maastrichtiaan). Het werd intens ontgonnen in 
Nederlands Zuid-Limburg, o.m. in de Sint
Pietersberg, onmiddellijk ten zuiden van l\1aas
tricht, en in het gebied Sibbe-Valkenburg. In 
België is dit gestcente plaatselijk uitgebaat ten 
zuidwesten van Maastricht. Ondergrondse ont-

ginningen zijn o.m. bekend te Kanne, Zichen
Zussen-Bolder en Eben-Emael. 

De "Formatie" van \.1aastricht, die grotendecls 
overeenkomt met het :Vtaastrichtiaan van de gcolo
gische kaart2, bestaat uit mariene, zachte, lichtgele 
tot grijsgele fijn- tot grofkorrelige kalksteen en 
wordt gekenmerkt door een afwisseling van zachte 
en iets hardere lagen (Fclder, 1975). De totale dikte 
bedraagt in de Sint-Pietersberg ruim 40 m. De 
bouwsteen werd voomamelijk uit het middenge
deelte van dé Formatie gewonnen (\1c en topge
deelte van het Mb van de geologische kaart). 

In het oostelijk deel van '.'\ederlands Zuid-Limburg 
k0mt het Kunrade facies voor. Deze gcsteentcn 
zijn globaal harder dan die van hct Maastricht 
facies (hoewel ook hier een afwisseling rnn hardcre 
en zachtere lagen kan vastgestcld wordcn) maar ze 
werden in België vermoedelijk nict gebruikt als 
bouwstecn. 

De :Vtaastrichterstecn werd reeds door de 
Romeinen als bouwstcen aangcwend en de massale 
toepassing gaat terug tot de romaansc stijlpcriodc. 
Na \V.O. II werdcn nog grote hocveelhcdcn stecn 
gewonnen maar op dit ogcnblik is de produktie op 
jaarbasis beperkt (500 m 3 en uitsluitend afkomstig 
uit Sibbe). 

3 .2. Gebruik 

Ilet gebruik van \.1aastrichtersteen ais bouwsteen 
blijft in België grotendeels beperkt tot centraal en 
Zuid-Limburg en het aangrenzende deel van de 
provincie Luik, met Tongeren als voomaamste 
centrum. Iliervoor kunnen o.m. vermeld worden : 

- de gotische O.L.V.-basilick met aanpalend 
romaans klooster ; 
- de vroeggotische begijnhofkerk ; 
- de rniddeleeuwse Moerenpoort ( 14e eeuw) 
(kleurenplaat, fig. 4). 

In Nederlands Limburg wcrd de steen op grote 
schaal toegepast, vooral in Maastricht (Slinger et 
al., 1982). 

De Sibbesteen wordt thans voor restauratie ge
bruikt, ook in Bclgië (bv. in de Sint-Amanduskerk 
te Wezeren). 

2 De ondergrens van het l\ laastrichtiaan wordt thans in oudere afzettingen geplaatsl (Robaszynski et al., 1985). 
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3.3. Petrografische kenmerken 

De :-V1aastrichtersteen bestaat hoofdzakelijk uit 
kalkfossielen (forarniniferen, bryozoa, ostracoden, 
algen, echinodermfragrnenten) en uit strûktuurloze 
korrels ("intraklasten") die samengesteld zijn uit 
mikrokristallijn calciet. Veel kalkskeletten zijn ge
broken en de biogene strukturen zijn dikwijls 
moeilijk herkenbaar omwille van diagenetische 
herkristallisatie. Een groot deel van de 
"intraklasten" zijn verrnoedelijk gemikritizeerde 
fossielfragrnenten. De afmeting van de 
kalkfossielen en de "intraklasten" ligt overwegend. 
tussen 1 OO en 350 µm. Deze korrels zijn meestal 
slechts gedeeltelijk gebonden door mikrokristallijn 
calciet, zodat het gesteente kan omschreven worden 
ais een zeer poreus, zeer zacht, samengekit kalkzand 
(kleurenplaat, fig. 5). In de hardere lagen is het 
calcietcement helangrijker en meestal ook wat gro
ver. Plaatselijk worden laagjes aangetroffen met 
een concentratie van mollusken- en 
brachiopodenschelpen. K warts en glaukoniet zijn 
zeldzaam en het totale karbonaatgehalte bedraagt 
steeds meer dan 95 gewichts-%. 

Omwille van het !age kleigchalte (slcchts enkcle 
perccntcn) is de tcrrn "mergel'' weinig geschikt tcr
wijl hct typische "krijt" vccl fijncr is van korrel. 

3.4. Teclmische kcnmerken 

Cit tabcl 1 blijkt dat de resultaten van de fysische 
proevcn aanzicnlijke vcrschillen vertonen. Deze 
rcsultaten zijn overgenomen uit de 'Technische 
Voorlichting" nr. 80 van hct \Vctenschappelijk en 
Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf 
(\V.T.C.B.). \facar (1947) vcrrncldt voor twee 
munsters van Kanne een druksterkte van respek
tievelijk 13,4 kgf/cm2 en 30 kgf;em2 en leidt hieruit 
af dat de maximaal toelaatbare bclasting 4 kgf;cm2 

bedraagt. Door Supcrina & Klerkx ( 1973) wordt 
voor ecn strogeel monster uit de groeve van Sibbe 
ecn beduidcnd hogere waarde verrneld (58,4 
kgf'cm2

), ecn minder fcl gekleurd monster uit de
zelfdc groevc gaf 29 kgf/cm2 ais meetresultaat. Het 
voorkomen van banken van goede en minder goede 
kwaliteit is reeds Jang bekend (Keuller, 1912) en 
doorgaans wordt aangenomen dat de beste steen 
gewonnen \\·erd te Zichen-Zussen- Balder en Sibbe 
(Gyselinek, 1989). Tenslotte kan nog verrncld 
worden dat hardere maar dunnere (max. 75 cm) en 
onregelmatige banken en lenzen plaatselijk ais 
bouwstcen wcrden gebruikt ; ze zijn bekend ais 
"tauw" of '11cerd". 

:\'et ais de "tuffeau" van Lincent is de Maas
trichtcrsteen zcer zacht, licht en poreus. Toch 
blijkt de Maastrichtersteen in de praktijk minder 
vorstgevoelig. Hierbij speelt zeer waarschijnlijk de 
diameter en ruimtelijke verdcling van de poriën een 
bclangrijke rol. In de Maastrichtersteen staan aile 
poriën met clkaar in verbinding en is het aandeel 
van kleine poriën (diameter kleiner dan lµm) ver
moedelijk gcring. In de "tuffeau" van Lincent staan 
de grote poriën (ontstaan door oplossing van 
sponsspiculen) wellicht voornamelijk via kleine 
poriën met elkaar in verbinding en is het relatieve 
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aandeel van de fijnere poriën groter. 
Histoirrammen met de verdeling van de poriëndia
meter~werden in de literatuur niet teruggevonden. 

3.5. Verwering 

Zoals bij de Balegemse steen en de Gobertange 
wordt op beschutte plaatsen ook een donkere dikke 
gipskorst gevorrnd. Het gips is meestal fijnkorrelig 
maar soms worden lensvorrnige kristallen aange
troffen waarvan de lengte 300 µm kan bereiken. 
Door de grote porositeit van het gesteente kunnen 
geïsoleerde gipskristallen opgemerkt worden tot een 
diepte van verschillende mm. De gipskorst is 
meestal tamelijk kompakt en kontrasteert met het 
onderliggend gesteente. In één monster van de 
O.L.V.-basiliek van Tongeren werd echter een 
kompakte owrgangslaag aangetroffen tussen een 
dunnere gipskorst en het poreuze onverweerde 
gesteente (Roekens et al., 1988). Deze kompakte 
laag, ongeveer 0,5 mm dik, is ontstaan door 
uitkristallisatie van fijnkorrelig calciet en kan mo
gelijk geassocieerd worden met de zogenaamde 
"calcin", een bescherrneride calciethuid die spontaan 
gevorrnd wordt aan het oppervlak van poreuze 
kalksteen bij het ontwijken van kalkhoudend water 
(cfr. Violet-Le-Duc, 1864 ; Camerrnan, 1961). 
Over de precieze vorrningsprocessen van die 
"calcin" en zijn belang voor de \1aastrichtersteen is 
echter nog weinig onderzoek verricht. 
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PLAAT 1 

F oto 1 : De ruïne van de romaanse kerk van Lincent. 

Foto 2 : De Sint-Pieterskerk van Sint-Truiden. De wrsieringsclcmcnten in ijzerzandstcen (donkcrbruin) 
werdcn tijdcns een restauratie toegevoegd. 

Foto 3 : \ticrofoto van tuffeau van Lincent, niet-gekruiste polarisatoren. Ilet gesteente bevat een groot 
aantal holten (wit), ontstaan door oplossing van het opaalskelet van sponzen. De lengtc \·an de maatstreep 
bedraagt 400 µ m. 

Foto 4: De '.\Ioerenpoort van Tongeren. Deze rniddclceuwse stadpoort werd in 195.+ gcrestaureerd. 

Foto 5 : \ticrofoto rnn \1aastrichtersteen. niet-gekruistc polarisatorcn. De lcngte van de maatstrccp bc
draaf:,'1 200 µm . 
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