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ABSTRACT 

Bog iron ore occurs mainly in the alluvial deposits 
of the rivers Grote Nete and Kleine 0:ete and their 
tributaries and is also found in the 1'\E part of the 
Demer river basin. 

It was rnined as iron ore from the Roman period 
until the beginning of the twentieth century. This 
rnining activity is documented in literature. 

far less known is the use of bog iron ore as a 
construction material. ?\evertheless, it has been 
found in many localities in the Antwerp and 
Limburg Campine area, rnainly in walls and 
substructures of farrnhouses and churches and often 
mixed with local tertiary iron sandstone from the 
Diest and Poederiee formations. 

SAJH ENV A TTING 

Moerasijzercrts komt vooral voor in de alluviale 
afzettingen van de Grote en Kleine ~etc en hun 
bijriviertjes en tevens in het noordoostelijk 
stroomgebied van de Demer. 

Ilet ijzeroer werd vanaf de Romeinse tijd tot in het 
bcgin van de twintigste eeuw ais erts ontgonnen, 
cen activiteit die goed bekend is uit de literatuur. 

Het gebruik van moerasijzererts ais bouwstcen is 
veel rninder bekend, alhoewel het op talrijke 
plaatsen in de Antwerpse en Limburgse Kernpen 
werd aangetroffen in de muren en fundcringen van 
kerken en boerderijen. 1 let werd vaak samen ver
werkt met tertiaire ijzerzandsteen uit de Formaties 
van Diest en Poederlee. 

RESUJIJE 

Le fer de marais se trouve surtout dans les dépôts 
alluviaux de la Grande et Petite Nèthe et de leurs 
affluents, ainsi que dans le nord-est du bassin fluvial 
du Démer. 

Depuis l'époque romaine jusqu'au début du 
vingtième siècle, il a été exploité comme minerai 
de fer. Cette utilisation est bien connue dans la 
littérature. 

Beaucoup moins connu est l'usage du fer de marais 
comme matériau de construction. :\"éanmoins, 
dans de nombreuses localités on l'observe dans les 
murs et les fondations des églises et des fermes, 
souvent associé aux grès ferrugineux tertiaires des 
Formations de Diest et de Poederlee. 
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1. INLEIDING EN SITUERING 

\/loerasijzererts kornt in België voomamelijk voor 
in de Antwerpse en Lirnburgse Kempen, langsheen 
de Grote en Kleine >!etc en hun bijriviertjes en ook 
in het noordoostelijk deel van het Demerbekken 
(Fig. 1). 

Ilet werd (en wordt nog steeds) gevormd in de 
hydromorfe en vaak struktuurloze bodems die zich 
ontwikkeld hebben in de holocene, lemig zandige 
tot kleiige alluviale afzettingen. Deze rusten zelf op 
de glauconietrijke zanden van de Formaties van 
Diest en Poederlee. 

Deze bodems zijn vaak rijk aan organisch materiaal 
en niet zelden geassociëerd met veenafzettingen. 
Verder worden ze gekenmerkt door zeer hoge Fe
en P-gehalten die respectievelijk kunnen oplopen 
tot 40 en 8 %. Tijdens de winter staan de gronden 
dikwijls gedurende verscheidene weken blank en in 
de zomer daalt de grondwatertafel tot amper 1 tot 

1 Laboratorium voor '.\1ineralogie, Petrografie en :Vlicropedologie, R.U.G., Krijgslaan 281-58, 9000 Gent. 

Centrum vooor \1onumentenzorg, K.U.L., Kasteel Arenberg, 3030 Heverlee 
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Fig_uu~ l ; Yerspr~idingsgebi_ed '"ll:1? het m.?er?sijzererls ais bouwsteen. Ilet moerasijzererts komt in dit gebied 
enkel m situ voor m de onm1ddell11ke nab11he1d \·an de waterlopen. 

1,5 m beneden het maaiveld, zodat het ganse profiel 
ook dan nog vrij vochtig blijft ( 10-60 % H 0 tot 

2 
luchtdroog). 

In het typisch profiel (fig. 2) kunnen dan ook twee 
zones duidelijk onderscheiden worden. 

De bovenste horizonten, die droog vallen ge
durende de zomer en waarin voomamelijk 
oxiderende omstandigheden heersen, worden ge
kenmerkt door (roest)bruine kleuren en het voor
komen van talrijke ronde tot onregelmatige 
ijzcroxide 3 nodules, variërend in diameter van en
kele mm tot ± 5 cm. Onderaan deze zone, op een 
diepte van 30 cm tot 70 cm (rond het gemiddcld 
niveau \·an de watertafcl), bevindt zich hct ei
genlijke moerasijzererts als discontinue banken met 
een dikte tussen 20 cm en 50 cm (zelden tot l m) 
en een onregelmatig oppervlak. 

De onderste zone is overwegend dorikergrijs tot 
olijfgroen-grijs gekleurd. Ze blijft ook tijdens de 
zomer zeer vochtig en gedurende gans het jaar 
heersen er reducerende omstandigheden. 

2. ONTGINNING 

De ontginning van moerasijzererts in de Antwerpse 
en Limburgse Kempen (en ook eiders in 
Vlaanderen) dateert reeds uit de Romeinse periode, 
getuige waarvan de restanten van enkele ovens en 
talrijke vondsten van ijzerslakken, o.a. in 
Opgrimbie, Grobbendonk en Kontich (Janssen, 
1979; De Laet and Van Doorselaer, 1969). Ilet is 
echter pas vanaf de tweede helft van de l 9de eeuw, 
vermoedelijk naar aanleiding van een rapport van 
Bidaut ( 1847), dat tot grootschalige ontginning 
werd overgegaan. De ontginning werd stopgezet 
kort voor de eerste wereldoorlog, maar nog cens 
gedurende een vijftal jaren hervat in 1950 (Bumy, 
1986). 

Het moerasijzererts werd, na het verwijderen van 
de bovengrond, met de hand afgegraven, vergruisd 
en gewassen om zovecl mogelijk zand te verwij
deren. Vervolgens werd het via rivier en spoor naar 
Luik en Duitsland getransporteerd. Rond 1900 
bedroeg de jaarproduktie gewassen erts in de pro
vincie Antwerpen ongeveer 90000 ton, verspreid 
over een zestigtal exploitatiezetels (Libert, 1901), 
bij een totale Belgische ijzerertsproduktie van ± 
200000 ton (Detroz, 1944). 

3 de term ijzeroxide wordt hier algemeen gebruikt voor aile componentcn van hct systcem Fe O - H Q 
2 3 2 
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Bruinzwart' (5YR 2/2) lemig zand met talrijke 
roodbruine (5YR 3/6) vlekken en nodulen 
C<2cm) 

Bruingrijze C5YR 4/1) licht zandige leem met 
zeer veel roodbruine (5YR 5/8) vlekken en 
aders, enkele geelbruine (10YR 7/6) vlekken 
en talrijke nodulen. Plaatselijk verhard. 

Donker blauwgrijze tot blauwzwarte C5BG 4-
1. 7/1) klei. 

Olijfgrijs (5GY 5/1) kleiig, kruimelig m~te
riaal, plaatselijk verhard en met talr1Jke 
witte vlekken (vivianiet). 

Donker groengrijs (5G 4/1), glauconiethoudend 
kleiig zand met duidelijk herkenbare planten
resten. 

Figuur 2 : Een typisch profiel van ecn hydromorfc bodcm met mocrasijzcrcrts in alluvium. 

3. GEBRUIK ALS 
BO UWlVIATERIAAL 

.\1oerasijzererts werd enkel sporadisch en zeer lo
kaal als bouwmateriaal gebruikt (Gulinck, 1949). 
Alhoewel het voorkomt over de hele Kempen leek 
het vooral in trek te zijn ten SW van Hasselt, in het 
interfluvium tussen Herk en Derner. Het wordt 
voomamelijk aangetroffen in kerken en kapellen 
(Tabe! l). -"liet toevallig is dit het gebied waar het 
rnoerasijzererts het meest kompakt en hard is en 
waar men ook de dikste banken aantrof. In de 
Antwerpse Kempen is hct erts dikwijls veel minder 
stevig en vindt men het vooral in de onderbouw 
van boerderijen en verspreid tussen anderc bouw
materialen in enkele kerken en kapellen. 

In Limburg echter zijn rclatief grote delen van en
kele kerkjes opgebouwd uit moerasijzererts. Het 
onderste deel van de rnuren van de kerk van 

. Kuringen (Plaat IA) bestaat bijna volledig uit 
blokken moerasijzererts, met erboven en ertussen 
Diestiaan ijzerzandsteen. Beide zijn gemakkelijk 
van elkaar te onderscheiden door verschillen in 
kleur en porositeit (zie verder). Ook in de Onze
Lieve-Vrouwkerk (Plaat IB) en de Onze-Lieve
Vrouw-Boodschap kapel van Kermt zijn 

respcctievelijk de torcn en de apsis grotendccls uit 
mocrasijzcrerts opgebouwd. 

4. MINERALOGIE EN 
PETROG RAFIE 

Voor een gcdetaillccrde mincralogische studic van 
het moerasijzererts kan verwczen worden naar De 
Geyter et al., 1985. 

.Naast kwarts, kleirnineralen en organisch materiaal 
bevat moerasijzererts goethiet en fcrrihydriet ais 
voomaamste ijzermineralen. Ilet goethiet 
(a-FeOOII) is meestal vrij slecht gekristalliseerd, 
wat resulteert in piekverbredingen op het X
straaldiffractogram. Ilet komt vaak voor op holte
wanden ais oranjege!e coatings. van radiërende 
naaldjes (Plaat IC), maar kan ook deel uitmaken 
van nodules. Ferrihydriet (Fe 0

3
.2FeOOH.2, 

6H 0), vroeger aangeduid met de term 'amorf 
ijze}oxide', vormt samen met goethiet het cernent 
van het moerasijzererts en komt ook voor als coa
tings en opvullingen van krimpscheuren. De ver
houding tussen beide mineralen kan sterk variëren, 
maar meestal is fcrrihydriet belangrijker dan 
goethiet. Lepidocrociet werd slcchts in enkele ge
vallen aangetroff en. 
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:"\aast mineralen met driewaardig ijzer worden nog 
·twee ferromineralen aangetroffen in moerasijzererts. 
l\'aast kleine nodules (tot 500 µm) vormt sideriet 
(FeCO ) ook bleke coatings op holtewanden. 
Viviani~t (Fe (PO 

4
)

2
.811

2
0) kan allèrlei holten op

vullen, maar komt vaak voor ais aggregaten, opge
bouwd uit radiërende prismatische kristallen. 

Het naast e!kaar voorkomen van zowel twee- ais 
dricwaardige ijzcrrnineralen is cen illustratie van de 
wisselende redoxomstandigheden die gepaard gaan 
met ecn schommelcnde grondwatcrtafel. 

:Vfoerasijzererts is cen zeer poreus, dikwijls weinig 
coherent gesteente met talrijke onregelmatige rela
tief grote holten en krimpscheuren. Het kan moei
lijk een echte ijzerzandsteen worden genoemd, zoals 
deze uit de Formatie van Diest. :\leestal raken de 
kwartskorrels elkaar niet, maar zitten samen met 
nodules min of meer porfierisch verspreid in een 
matrix van silt en klei, geïmpregneerd met 
ijzeroxiden (Plaat ID). Vanuit petrografisch 
standpunt is het dan ook vrij moeilijk om het 
moerasijzererts als gesteente te plaatsen in de be
staande klassifikaties. Enerzijds is er immers het 
detritische materiaal (kwarts, glauconiet, 
kleimineralen) en anderzijds de aanrijking in 
ijzeroxiden door fysico- en/of biochernische pro
cessen. Pettijohn ( 1975) rekent moerasijzererts tot 
de niet-klastische ijzerhoudende sedimenten. 

Mocrasijzererts kan vrij gemakkelijk van ijzerzand
stecn uit de Formatie \·an Diest onderscheiden 
wordcn. Deze laatstc, althans de kwaliteit die als 
bouwsteen werd gebruikt, is vrij kompakt en ho
mogcen, dikwijls licht roestbruin van klcur en heeft 
gcwoonlijk ccn cgaàl oppervlak.. Hct 
mocrasijzererts is donkcrbruin, heeft een ru\\' op
pcrvlak door de talrijkc onrcgclmatige holten die 
crin voorkomen en is vrij hetcrogeen. Vaak. ziet 
men met hct blotc oog nodules, blauwe vivianict 
spikkels (op verse brcukvlakken) en wortelgangen 
met dikwijls nog planteresten. Ook mincralogisch 
en chernisch kunncn beide gemakkclijk uit elkaar 
gehoudcn worden. IJzerzandsteen bevat goethiet 
en lcpidocrocict, tcrwijl in mocrasijzcrerts 
fcrrihydrict, goethict, vivianict en sideriet de bc
langrijkstc ijzcrmincralen zijn. Tenslotte ligt het 
gcrniddcld ijzergehalte van mocrasijzercrts (27 %, 
n = 31 ; Timmcrman, 1981) hoger dan dat van ij
zcrzandstecn (16 %, n=42; De Troyer, 1985). 

5. BESLUIT 

Wcgcns zijn doorgaans slechte mechanische eigen
schappen is mocr;,sijzcrcrts bijna nooit syste
matisch ais bouwmatcriaal gebruikt. 1 let werd 
vaak samen met ijzerzandstccn verwcrkt, mogelijk 
omdat het toevallig bcschikbaar was of omdat beide 
matcrialcn niet ver van elkaar kondcn ontgonnen 
worden. 
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locatie Gebouw * Opmerkingcn 

A. Limburgse Kempen 

Hasselt St Quintinus_kathedraal (XII) Onderste deel van \Vestelijke toren 

Kuringen (Hasselt) St. Gertrudiskerk (XIV) Plint en onderbouw van de Apsis 
Prinsehof (XVI) Enkele overblijselen in het oudste 

gedeelte 

Kermt (Hasselt) Onze-Lieve-Vrouwkerk (XIII) Gedeelte van de toren 
Onze- Lieve-V rouw- Boodschap Gedeelte van de apsis 
kapel in Spalbeek (XIV) . 

1 Ioeselt St. Stephanuskerk (XI) Onderste deel van de toren, enkele 
verspreide stukken 

Diepenbeek St. Servatiuskerk (XVIII) Gemengd gebruik 

Vliermaal (Kortessem) St. Agapituskerk (XII) Enkele verspreide stukkcn in de toren 

Kortessem St. Pieterskerk (XII) Enkele stukken in de binnenmuren 

Wintershoven (Kortessem) St. Pieters-Bandenkerk (XII) Versprcide stukken in de murcn van 
hct schip en de toren 

Zonhoven St. Quintinuskerk Enkele verspreide stukken in de toren 

Genk-Waterschei Ruines van de '"'.V'Jotte van ln de toren en muren 
Stalen" (XIV) 

B. Antwerpse Kempen 

1 lulshout I Ierberg "Pallieterhof" Onderbouw en plint uit ruwe blokli:en 
(XIX?) moerasijzererts 
"Ilet Toreke" (XIX) Vrijstaande pilaar naast de weg 

naar Booischot 

Westmeerbeek (Hulshout) Ruines van de voormaligc Gedcelten van de plinten en 
St. Michielskerk (XV) binnenmuren 

1 lercnthout St. Gummaruskapel (XII-XIII) Gcdceltcn van de west- en noordzijde 

Westerlo St. Lambertuskerk (XV) De oorspronkelijke kerktoren was 
gebouwd met moerasijzererts. In de 
l 8e ecuw werd hij echtcr vernield en 
werd een nieuwe toren gebouwd. 
\Vaarschijnlijk zijn de originele 
fundamenten nog in situ. 

Vorselaar Gebouwen (XIX ?) Gebruik in funderingen 

Bouwel (Grobbendonk) idem 

Tielen (Kasterlee) Boerderijen (XVIII-XIX) In de funderingen 

Geel St. Amanduskerk (XV) (vermoedelijk) 
Boerderij ge bou wen In de funderingen 

Herentals Zandpoort en Bownpoort Ais opvulmetselwerk 
(XIV) 
St. Waltrudiskerk Tijdens restauratiewerken in 1974 

>verd vastgesteld dat de onderbouw 
van de re~hter zijbeuk (XIII) uit 
moerasijzererts was opgebouwd 

Postel (:Vtol) St. >:icolaas abdijkerk In het oudste gedeelte. nabij de noor-
(XII) delijke ingang, werden enkele blok-

ken verwerkt, waarvan één als sluit-
steen voor de <leur. 

Tabcl 1 : Enkele voorbeelden van hct gebruik van moerasijzererts ais bouwmateriaal (Bos. l 989). 

* lussen haakjes is de eeuw van de opbouw vcrmeld. 
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PLAAT I 

A. Detail van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Kuringen met onderaan moerasijzererts (donkerbruin), in het 
midden ijzerzandsteen uit de Formatie van. Diest (lichtbruin) en bovenaan baksteen. 

B. Microfoto van een stuk moerasijzererts met kwartskorrels, nodules en cernent van ijzeroxiden en 
kleimineralen (25 X). 

C. Coating van waaiervormig gerangschikte goethietnaaldjes (80 X). 

D. Aggregaat van radiërende prismatische vivianietkristallen (80 X). 
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