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DE TERTIAIRE ZANDSTENEN 
do or 

Gccrt DE GEYTER 1 

SA.A:! ENVA TTING 

Ilet K wartsiet van Tienen is een hard grijs gesteente 
uit de overgangsperiode Paleoceen-Eoceen 
(Boven-Landeniaan). Ilet werd aangetroffen in de 
omge\·ing van Tienen en ook iets zuidelijker 
(Huppaye, :\Iarilles) en toegepast in talrijke 
romaanse en vroeggotische monumenten in het 
Getebekken. GelijGardige gesteenten uit dezelfde 
geologische periode werden lokaal ontgonnen in 
Ilenegouwen en >;oord-Frankrijk. Deze kiezelge
steenten vertonen oœrwegend een kwartsiettexttuur 
en bestaan nagenoeg uitsluitend uit kwart5. Ken
merkcnd voor~ vcle ~gestecnten is de aanwezigheid 
van wrkiezelde plantewortels en houtfragmenten. 
1 let zijn zeer stabiele materialen die echter, omwille 
van hun grote hardheid, slechts in massieve bouw
clementcn werden aangewend. Veldsteen, een 
grijsgrocn gesteente van Eoccne ouderdom 
(Paniseliaan), werd toegepast in romaanse en 
vroeggotische kcrken in \Vcst-Vlaandcren en 
plaatsclijk ook in Oost-Vlaandercn, westelijk 
Brabant en Zccuws-Vlaanderen. De hardcre zand
stenen zijn opgebouwd uit fijn detritiseh kwarts, 
glaukonict en zeldzame kiezclsponzen, aancengekit 
door een kiezelcement (chalcedoon en opaal-CT). 
De zachtere gesteenten bevatten minder kwarts en 
meer opaal. Bij verwering verkrijgt het gesteente 
cen bruine kleur door oxydatie van hct glaukoniet. 

IJzerzandsteen \Vordt in verschillende stratigrafische 
niveaus aangetroffen. De terreinkenmerken en het 
gebrnik van de belangrijkste formaties worden in 
verschillendc bijdragen toegelicht (dit volume). 

ABSTRACT 

The Tienen quartzite is a hard grcy rock of late 
Palcocene-early Eocene (Upper Landenian) age. 
It was quarried in the neighbourhood of Tienen 
and somewhat more to the south and used for the 
construction of many Romanesque and early 
Gothie monuments in the Bclgian Gete-river basin. 
Similar rocks of the same geologic age have locally 
been quarried in the Belgian Hainaut province and 
northcm France. These silica-rich rocks generally 
have a quartzitic texture and sometimes contain 

silicified plant roots and wood fragments. The 
Tienen quartzite is very resistant to weathering 
processes but its extreme hardness makes it hard to 
work. 

"Veldsteen" ("fieldstone"), a greenish rock of 
Eocene age ("Paniselian"), has been used for the 
constrnction of Romanesque and early Gothie 
churches in the \Vest-Flanders province, and locally 
in East-Flanders and the western part of Brabant. 
The hard sandstones consist of fine sand-sized 
quartz, glauconite and rare siliceous sponges, 
cemented by opal-CT and chalcedony. The softer 
varieties contain more opal and less quartz. Iron 
oxides are formed by oxidation of glauconite. This 
explains the dull brownish colour of many exposed 
rocks. 

Ironsandstone is found at several stratigraphie 
leœls: late Pliocene, late \Iiocene. early Oligocene 
and rniddle Eocene. Holocene bog iron ore has 
also been locally used for building purposes. These 
materials are treated by Bos and Gullentops, 
Landuydt and Bos, and Fobe (this rnlume). 
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1. INLEIDING 

In deze groep worden alleen de zandstenen opge
nomen waan-an het cernent niet kalkhoudend is. 
Hct betrcft zandstcnen (kwartsieten) uit de over-
gangsperiode Palcoceen-Eoceen (Bo\·en-
Landeniaan), zandstcnen uit het Eocecn 
(Boven-Ieperiaan, Paniseliaan) en ijzerrijke zand
stenen uit vcrschillendc stratigrafische niveaus. 

De zandstenen uit het Paniseliaan ("veldstenen") 
kunnen echter kalkhoudend of zelfs kalkrijk zijn 
door de aanwezigheid van kalkfossielen. 

Cenozoïsche zandstcnen, die minder massaal zijn 
aangewend ais bouwsteen dan de kalkstenen en 
kalkzandstenen, zijn doorgaans zeer kenmerkend 
voor een bepaalde streck. 
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In deze bijdrage zullen de terreinkenmerken, het 
gebruik, de petrografische kenmerken en de ver
wering van het kwartsiet van Tienen en de veld
steen bondig worden behandeld. 

De ijzerrijke gesteenten worden in dit volume door 
verschillende auteurs besproken. Daarom wordt 
hier enkel een zeer kort overzicht gegeven. 

2. KW ARTSIET V AN TIENEN 

2 .1. Terreinkemnerken 

Deze grijze. zeer harde gesteenten, die ook bekend 
zijn ais "kwartsieten van Overlaar", "zandstenen van 
Tienen" of "grès mamelonnés", worden aange
troffen in de omgeving van Tienen en ook iets 
zuidelijker (Huppaye, \1arilles). \1eestal komen 
ze rnor als Josse, afgeronde blokken opgenomen in 
de basis van K wartaire afzettingen. De bekendste 
(maar nu verdwenen) in-situ vindplaats was gelegen 
in Overlaar. waar een doorlopende bank van onge
veer 1 m dikte voorkwam onder een lignietlaag met 
talrijke verkiezelde houtfragrnenten. Ongeveer 1 m 
lager en erYan gescheiden door wit los zand, werd 
een tweede, dunnere en minder harde bank aange
troffen. Ook in de omgeving van Huppaye werd 
een doorlopende bank vermeld ( Gulinck & 
Ta\·emier, 1947) en in 1 loegaarden konden v66r 
enkele jaren kwartsietblokken in-situ waargenomen 
worden (De Geyier, 1981). 

Kenmerkend \·oor veel van deze gesteenten is de 
aanwezigheid van verkiezelde plantewortels en 
houtfragmenten, en ook het grillig gelobde opper
dak. Dikwijls wordt een oppervlakkige aanrijking 
van ijzeroxyden vastgesteld, en sommige breuk
dakken vertonen een glad glanzend oppervlak. 

Door Gulinck & Tavernier ( 1947) werden een reeks 
oude groeven vermeld, o.m. te Tienen, 1 loe
gaarden, Goetsenhoven, Hakendover, Outgaarden 
en Huppaye, maar ook in IIenegouwen en :"\oord
Frankrijk werden gelijkaardige gesteenten uitgebaat. 
In Henegouwen werden alleen geïsoleerde blokken 
aangetroffen, o.m. te Bray en Péronnes (deelge
meenten van Binche), te Carnières en Thirimont. 
ln '.\'oord-Frankrijk waren er belangrijke \'ind
plaatsen in de omgeving van Valenciennes, 
Cambrai, Douai, Arras en Amiens. 

2.2. Gebruik 

Het K wartsiet van Tienen was in het Getebekken 
één der belangrijkste bouwmaterialen van de 
romaanse en vroeggotische stijlperioden. Vanaf de 
hooggotiek werd het grotendeels verdrongen door 
kalksteen van het nabijgelegen Gobertange. 

Het zwaartepunt van het kwartsietgebruik ligt in 
Tienen zelf. Hiervan getuigen o.m. de thans ver
dwenen stadspoorten, de romaanse westbouw van 
de Sint-Germanuskerk, de vroeggotische 
begijnhofkerk, het romaanse kerkje van 0.L.V.-Ter 
Steen van Grirnde en de romaanse kerk van 
Overlaar. Ook in de omliggende dorpen zijn tal
rijke voorbeelden te geven van kwartsiettoepassing 
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(Gulinck & Tavernier, 1947 ; fig. 1) maar in deze 
monumenten is het kwartsiet meestal ondergeschikt 
aan de kalksteen van Gobertange (Nijs & De 
Geyter, 1984). Verder van Tienen neemt het belang 
van deze bouwsteen vlug af. Vermeldenswaardig 
zijn nog de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw en 
de abdijtoren en de begijnhofkerk te Sint-Truiden. 

In Henegouwen werd het gesteente o.m. aangewend 
bij de bouw van het stadhuis van Binche en van 
de kerken van Saint-Vaast en Péronnes. De geres
taureerde hallen en de Sint-Maartenskerk van Ieper, 

.. de O.L.V.-kerk van Kortrijk en de Karmelietenkerk 
in Gent zijn enkele voorbeelden van de toepassing 
van :\'oordfrans kwartsiet. 

2.3. Petrografische kenmerken 

Deze harde kiezclgcstcenten vertoncn overwcgend 
een kwartsiet-textuur (fig. 2) maar de korrcl
grootteverdeling van het kwarts variecrt aanzienlijk 
(De Geyier & Nijs, 1982). 

In het meest rnorkomende type hebben de kwarts
korrels ongeveer dezclfde afmetingen (equigranulair 
maaksel). Door het ineengroeien van de sekundaire 
kwartsaureolen zijn zowcl rcchte als concavo
convexe en getande korrelkontaktcn ontstaan. Aan 
deze kontaktcn wordcn plaatselijk klcincre (fijne 
siltfraktie) euhcdrale kwartskristallen aangetroffen. 
De gemiddclde korrelafmeting van de kwartsictcn 
van dit type, bemonsterd te I Iocgaarden, varieert 
tussen 100 en 150 µm. Dcze kwartsictcn bcstaan 
nagenoeg uitsluitend uit kwarts (98-99 % SiO J. 
De onzuiverheden zijn steeds geconccntrœnl l.n 
enkele zcldzamc, regclmatigc ruimten tussen uitge
grocidc kristalvlakken. 

ln de kwartsietcn met wortclstrukturcn is cr een 
afwisseling van zones met typischc, hoofdzakclijk 
equigranulaire kwartsiettextuur en gcbiedcn met 
veel fijnko'rrelig kwartsccment en vccl donkere on
zuiverheden (organisch materiaül, pyriet), vooral 
langs de wortelranden. De celinhoud van de wor
tels en van de zeldzame boomstamfragmenten die 
in hct gesteente ingeslotcn zijn, werd volledig ver
vangen door kwarts terwijl de cclwand gedeeltelijk 
bewaard bleef. 

In tcgenstclling met kwartsieten uit het 
Paleozoïcum be vat het K wartsiet van Tienen noch 
chloriet, noch kwartsaders. 

2.4. Teclmische kemnerkell en verwering 

Deze gestecnten zijn bijzondcr hard en kompakt. 
De maximale drukstcrkte bedraagt ongevcer 3000 
kgf/cm 2

• Toch worden lokale vcrschillcn vermeld. 
De gesteenten ontgonnen te Overlaar blijken iets 
harder dan die van Huppaye (Gulinck & Tavernier, 
1947) en zachtcrc, minder sterk verkiczcldc 
variëteitcn werden plaatsclijk ontgonnen in Noord
Frankrijk (Gulinck, 1949). 

In het algemeen zijn het bijzonder stabiele mate
rialen die echter, omwille van hun grote hardheid, 
meestal slechts in massieve bouwelementen werden 
aangewend. 



3. VELDSTEEN 

3.1. Terreùzkenmerken 

In de zandige afzettingen van het Lid van Vlierzele 
(Paniseliaan van de geologische kaart - symbool 
Pld) en in de zandige klei van het Lid van Pittem 
(symbool Plc) worden op verschillende niveaus 
zandstenen aangetroffen. Ze komen meestal voor 
in niet-doorlopende banken of als geïsoleerde 
knoikn met soms grillige vormen. Afgeplatte en 
afgeronde fragmenten zijn vaak geremanieerd in de 
basislagen van het K wartair. Deze gesteenten 
werden regclmatig opgeploegd op de akkers en 
wcrden daarom "ve!dstencn" genoemd. 

De gesteenten uit het Lid van Vlierzele zijn meestal 
beduidend harder en minder brokkelig dan die uit 
het Lid van Pittem. De zachtere variëteiten zijn 
waarschijnlijk slechts in beperkte mate als bouw
steen toegepast. 

De gesteenten hebben een grijsgroene basiskleur, 
maar bij verwering rnn het glaukoniet ontstaat een 
bruine tint. Plaatselijk worden concentraties van 
grote schelpen (vnl. Cardium) aangetroffen. 

De veldstenen werden gebruikt in \Vest
Vlaandercn, Oost-Vlaanderen en West-Brabant. 
Exploitaties worden o.m. wrmeld bij Hooglede, 
Beernem, Zottegem, Ronse, Geraardsbergen en 
Anderlecht ( Gulinck, 1949). Gesteenten uit het Lid 
van Pittem konden onlangs nog bemonsterd 
worden te Egem, \funkZ\\·alm, Roborst, \leilegem 
en \Ions (\font Panisel) (Fobe, 1986). Voor 
zandstenen uit het Lid van Vlierzele vermeldt de
zelfde auteur als vindplaatsen o.m. \fonte, 
Beerlegem, Beernem, Lahamaide en \Ions. 

3.2. Gebruik 

Veldsteen werd reeds door de Romeinen gebruikt 
(o.m. te \1aldegem) (Fobe & De Ge;ter, 1986) en 
het gesteente wordt thans nog aangetroffen in ver
schillende romaanse en vroeggotische kerken ten 
westen van de Scheide. Vermeldenswaard zijn de 
O.L.V.-kerk te Brugge, de Sint-Comeliuskerk te 
Aalter, de O.L.V.-kerk te Lissewege, de Sint
\1aartenskerk te Aarsele, de Sint-\fauritskerk te 
:\evele en vooral de romaanse toren van de kerk 
van Sint-Pietersbanden te Torhout (fig. 3). 

Gulinck ( 1949) vermeldt nog vcrschillende monu
mcnten in het Oostdaamse heuvelland en in \Vest
Brabant maar hicrin wcrden de veldstenen 
vermoedelijk niet massaal toegepast. 

Het gesteente werd ook in enkele romaanse kcrken 
in Zeeuws-Vlaanderen (Slinger, e.a., 1982) aange
troffen. 

3.3. Petrografische kemnerken 

De harde zandstenen uit het Lid van Vlierzele zijn 
opgebouwd uit fijn detritisch kwarts (50 tot 70 % 
van het gesteente), glaukoniet (5 tot 10 o/o) en 
zeldzame kiezelsponzen, aaneengekit door een kie-

zelcement. De meeste detritische korrels bezitten 
een opaalcoating met lobvormige uitstulpingen 
naar de intergranulaire ruimte, die gevuld is met 
chalcedoon-kwarts (fig. 4). De coating van 
opaal-CT ontbreekt aan de raakpunten van de 
detritische korrcls. Ilet chalcedoon is meestal 
kortvezelig, met oriëntatie loodrecht op de korrel
randen, maar in grotere zones tussen de korrels 
worden ook bundels van langvezelig chalcedoon en 
mozaïekkwarts aangetroffen. Het aandeel van het 
kiezelcement ligt meestal tussen 25 en 35 %. 

• In de kiezelgesteenten uit het Lid van Pittem is het 
kwartsgehalte lager en hct aandccl van opaal-CT 
groter. Het glaukonietgehalte rnricc1t tusscn 5 en 
20 %. Biogeen silica is plaatselijk stcrk gcconcen
treerd. Het opaalskelct is meestal gchcrkristalliseerd 
tot chalcedoon maar soms wordcn regclmatige 
holten aangetroffen, ontstaan door oplossing van 
het opaalskelet van sponzen. Kalkfossiclen 
(bivalven, echinodermen en foraminifercn) zijn 
dikwijls verkiezeld. Het aandeel van hct opaalrijke 
cernent ligt rneestal tussen 40 en 50 % . 

3.4. Teclmische kemnerken e11 l'erwerùzg 

Resultaten van laboratoriumproeven werden in de 
literatuur niet teruggevonden. De veldstenen uit 
het Lid van \lierzele hebben in het afo:emeen on
get\vijfeld een grotere druksterkte dan ~die uit het 
Lid rnn Pittem. Bovendien vertonen de veldstenen 
dikwijls een schieferige splijting en is de dikte van 
de bruilbare kemen meestal beperkt tot 15 cm. 

Bij verwering vcrkrijgt het gestcente een bruine 
kleur door oxydatie van het glaukoniet. In slecht 
gecementcerde fragmenten kan vorstgevoeligheid 
voorkomen. 

4. IJZERZANDSTEEN 

IJzerrijke zandstenen worden aangetroffen in vcr
schillende stratigrafischc nivcaus, voornamdijk in : 

- het Boven-Plioceen, Poederliaan van de gco
logische kaart (symbool Po) ; 
- het Boven-\tioceen, Dicstiaan van de geolo
gische kaart (symbool D) ; 
- het Onder-Oligoceen, Tongcriaan van de 
geologische kaart (symbool Tg) ; 
- het \lidden-Eoccen, Brusseliaan van de geo
logische kaart (symbool B). 

Hicrbij kan nog het Holoccne moerasijzcrerts 
worden vcrmcld, waarin hct kwartsgehalte cchtcr 
bcduiden lager is (meestal min der dan 50 % ) , zodat 
de tcrm ijzerzandsteen strikt genomcn nict van 
toepassing is. 

IJzerzandsteen uit het Diestiaan is het kenmerkende 
bouwmateriaal van de historische monumenten in 
het Ilageland. Ilet gesteente werd cr massaal aan -
gewend tot in de 15de eeuw. De terreinkenmerken 
en het gebruik van dit roestbruin gesteente worden 
uitvoerig behandeld door Bos & Gullentops (dit 
volume). IJzerzandsteen van (mogelijk) dezelfde 
geologische ouderdom werd ook gebruikt als 
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bouwsteen ten westen van de Zenne, vooral in de 
Vlaamse Ardennen. In tegenstelling met het 
I Iageland worden er in de meeste monumenten 
slechts beperkte hoeveelheden ijzerzandsteen aan
getroffen. Fobe (dit volume) vermeldt talrijke mo
numenten waarin het gesteente werd toegepast. 

De ijzerL:andstenen uit het Diestiaan zijn samenge
steld uit fijn tot middelmatig zand en talrijke 
glaukonietkorrels (tot 35 % ), die aaneengekit zijn 
door ijzcroxydcn. De glaukonietkorrels vertonen 
verschillcnden stadia van verwcring. In sommige 
gevallen zijn aile glaukonictkorrcls vervangen door ' 
ijzeroxyden en is hun oorspronkclijke aanwezighcid 
enkel herkcnbaar aan de afgcronde korrelvorm. 
Goethiet is steeds hct belgangrijkste 
ijzcroxydemincraal. In het oostelijk studiegcbied 
wordt relatief meer lepidocrociet en minder 
hematiet aangetroffen dan in het Zvidvlaamse heu
velgebied. 

IJzerL:andsteen uit het Brusseliaan werd plaatselijk 
uitgebaat ten zuidoosten van Brussel (Zoniënwoud, 
Wavre, Chaumont-Gistoux, enz.) en op veel be
perktere schaal aangewend. Dit gesteente, <lat 
min der glaukoniet bevat dan de 
Diestiaanijzerzandsteen, werd en wordt nog steeds 
aangev.rend als vervangingsmateriaal van de laatst
genoemde bouwsteen. 

De ijzcrrijkc niveaus uit het Poederliaan en het 
Tongeriaan werden slechts zecr plaatselijk gebruikt 
als bouwsteen ( Gulinck, 1949) maar voor het 
Holoccne moerasijzererts kunnen verschillende 
tocpassingen worden verrncld, vooral in de omge
ving van I lasselt. De terreinkenmerken, het. ge
bruik als bouwsteen en de petrografische 
kcnmerken van moerasijzcrerts wordcn behandeld 
door Landuydt & Bos (dit volume). 
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PLAAT 1 

Fig. 1 : De Sint-Laurentiuskerk van GoetsenhoYen. De laatromaanse toren is opgebouwd met kwartsiet 
van Tienen (giijs) en Gobertange steen (wit). In het schip werd tuffeau van Lincent (gecl) gebruikt. 

Fig. 2 : \1icrofoto rnn het kwartsiet van Tienen, gekruiste polarisatoren. De donkere zones stemmen met 
kwartskorrcls in uitdo\"ingsstand o\·erccn. De lengte van de maatstreep bedraagt 200 µm. 

Fig. 3 : De kerk van Sint-Pietersban<len te Torhout. De romaanse toren, in veldsteen, werd in 1923 her
opgcbouwd volgens het oorspronkelijk plan. 

Fig. 4 : \1icrofoto van vcldstecn. nict-gckruistc polarisatorcn. De kwartskorrcls (g:rijs en wit) en de 
glaukonidkorrcls (grocn) zijn omringd door ern ùunne opaalband (bruin). ln de onregclmatige zones (wit) 
tusscn de Ùèl1itische kotTcls wordt chalceùoon aangetroffcn. De lcngte rnn de maatstrccp bcdraagt 200 
~lffi. 
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