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Samenvatting. Het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen vertoont een grote verscheidenheid aan

streekeigen natuurstenen wat wijst op maximale benutting van het lokale potentieel aan stenige
bouwmaterialen. De grote variabiliteit in uitzicht en duurzaamheid van de natuursteen verwijst
naar verschillende gebeurtenissen in de geologische geschiedenis. Natuurstenen zijn aldus dragers
van geodiversiteit. Zij zijn van uitzonderlijk belang wanneer zij de enige informatiebron over hun
geologische oorsprong zijn, wanneer natuurlijke voorkomens van die steensoort uitgeput of niet
meer bekend zijn. Hun regionale spreiding is een weerspiegeling van het geologisch substraat
en van oude transportroutes. Zo kunnen van oost naar west en van zuid naar noord verschillende
natuursteencombinaties herkend worden die in natuursteenlandschappen gegroepeerd kunnen
worden en het bouwkundig erfgoed typeren. De relatie geologisch substraat – gebruik als
bouwsteen is het duidelijkst bij de oudste gebouwen en vervaagt naarmate de technische
vooruitgang en verruiming van transportcapaciteit exploitatie en gebruik zal beperken tot enkele
hoogwaardige producten. Met de globalisering verliest natuursteen zijn betekenis als verwijzing
naar lokaal landschap en geschiedenis. Geologische monumentenroutes, eventueel gekoppeld aan
groeventochten, vormen een aanvulling op cultuurhistorische of bouwhistorische gidsen, waarin
de beschrijving van de natuursteen maar summier aan bod komt. Zij ondersteunen het belang
van authenticiteit in het monumentenbeheer maar vormen terzelfdertijd een mogelijkheid voor
geologische ontdekking in een geürbaniseerde omgeving.
Sleutelwoorden: geo-erfgoed, streekeigen natuursteen, stedelijke geologie.

Abstract. Geodiversity as an intrinsic property of historical monuments: geotouristical

value of historical building stone landscapes in Flanders. Northern Belgium (Flanders)
consists of generally unconsolidated Mesozoic to Cenozoic strata, practically devoid of exposure.
However, most cohesive rocks have been intensely quarried for local use as building stone and the
link between the built environment and the geological substrate is evident. The Meso-Cenozoic
consolidated beds possess highly variable lithological and petrophysical properties, contributing
to the geo-diversity. Buildings containing particular stone types, of which natural outcrops or
quarries are no longer known, can be regarded as artificial or virtual quarries. The distribution of
historical building stones in the monuments is clearly related to their exploitation areas: cultural
diversity follows geo-diversity. Most stone types only occasionally used as building material are
not recorded beyond the area of their natural occurrence, whereas stone types of more commercial
value extend from stone-rich to stone-poor areas, mostly going downriver. The regional distribution
of different stone types allows to define natural stone landscapes which generally consist of one
dominant stone type with associated stone types of lesser importance but equally characteristic.
The only way to preserve the building stone is to increase public awareness and to provide access
to information on the indigenous historical stone types. This public awareness can be triggered
by setting up geological walking trails and biking routes, where natural and cultural history are
combined in the stories told by the natural stones of a monument.
Keywords: geoheritage, local building material, urban geology.
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1. Inleiding
In tegenstelling tot Wallonië, waar overwegend oude en harde gesteenten aan de dag treden
en er een levendige bouwsteenindustrie bestaat, rust Vlaanderen op overwegend jongere, nietverharde afzettingen, die onder slib en bodem verborgen blijven: vandaar dat de Vlaamse bouwen restauratiesector minder geconnecteerd is met de onderliggende geologie. Ondanks grote
verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië in het geologische landschap en de wijze waarop daar
nu mee wordt omgegaan, werden overal, zelfs in Vlaanderen, harde of coherente steenbanken
intensief ontgonnen als lokale bouwsteen, waardoor er in beide landsgedeelten toch een sterke
historische band bestaat tussen het bouwkundig erfgoed en het geologische substraat.
Waar niet voorbijgegaan kan worden aan het gegeven dat natuursteen sterker vertegenwoordigd
is in het Waalse bouwkundig erfgoed en trouwens dominant aanwezig is in de mooiste Waalse
dorpen (www.pbvw.be/), bezit het Vlaamse bouwkundig erfgoed toch specifieke kenmerken in
zijn natuursteengebruik.
Vooreerst worden de Vlaamse monumenten vooral gekenmerkt door de z.g. witstenen, roomkleurige
tot geelgroene, zachte kalkrijke stenen van relatief jonge Meso-Cenozoïcum ouderdom (minder
dan 80 miljoen jaar oud). In Wallonië, en zeker vanaf de Hene - Samber – Maas as, domineren
grijs getinte, harde gesteenten die van hogere Paleozoïsche ouderdom zijn (meer dan 300 miljoen
jaar oud). Witstenen verlichten een gebouw, oude gesteenten geven een indruk van soliditeit.
In vergelijking met de volledig verharde oudere Paleozoïsche rotsformaties, die daardoor meer
homogene natuurstenen produceren, werden de jongere Meso-Cenozoïsche steensoorten onder
variabele omstandigheden versteend, waardoor ze meer heterogeen van uitzicht en kwaliteit zijn.
Textuur en structuur van een natuursteen vertellen veel over het milieu waarin hij is ontstaan;
omgekeerd is dit ook bepalend voor de verdere evolutie van de steen. Witstenen zijn daarom
onvoorspelbaar en verrassend veelzijdig.

2. Geodiversiteitswaarde van natuurstenen monumenten
Natuurstenen aanwezig in historische gebouwen bezitten cultuurhistorische erfgoedwaarde als
verwijzing naar het tijdperk waarin het monument werd opgericht of naar de mensen die de
steen en het gebouw hebben vormgegeven (bijv. Doperé, 1997, 1998; Maesschalck et al., 1998).
Bovendien dragen de meest bekende bouwstenen, zoals de Ledesteen, de Diestiaan-ijzerzandsteen
of de Doornikse steen, bij tot de faam van de plaats of de streek waar zij gewonnen werden
en zijn de locaties van vroegere groeven voorwerp van heemkundige studies en streektoerisme
(bijv. De Smet et al., 2003; De Wint et al., 1983; Vermoesen, 2003; RLNH, 2007; Groessens,
2008). De invloed van materiaalkenmerken op de technische uitvoering, en daarmee ook een
streekgebonden verankering van de architectuur, wordt erkend (bijv. Camerman & Rolland,
1944; Doperé et al., 2003). Natuursteen bepaalt architecturale trends: zo kan men in Vlaanderen
natuursteen-gerelateerde stijlen onderscheiden, waaronder de Demergotiek (ijzerzandsteen),
de Brabantse gotiek (Ledesteen), de Scheldegotiek (Doornikse steen), de Maaslandse gotiek
(Maastrichtersteen) en de Maaslandse renaissance (Maaskalksteen en Maastrichtersteen) (bijv.
Doperé et al., 2003; Spijkerboer, 2001). Natuurstenen zijn daarmee een visueel sterke component
die de ‘geest van een plek’ gestalte geven (English Heritage, 2000).
Natuurstenen dragen niet alleen cultuurhistorische of bouwhistorische betekenis maar ook een
natuurhistorische. Natuurstenen in monumenten vormen een geosite ‘op verplaatsing’, een
virtuele groeve. Geosites (of geotopen) zijn onderdelen van een landschap die de geschiedenis
van de aarde weergeven en getuigen van gefossiliseerd leven, gewezen ecosystemen en klimaat.
Zij tonen geodiversiteit, m.a.w. verschillende soorten van gesteenten en gesteentevormende
processen (biologische accumulatie, sedimenttransport, fysicochemische of diagenetische reacties,
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bergvorming, bodemvorming, verwering en erosie, ...) die de vele interacties en evolutie van het
systeem Aarde illustreren. Een geosite is een versteend archief, een venster op een of meerdere
gebeurtenissen in de geschiedenis van de Aarde (Ellis et al., 1996). Geosites met een nuttige
grondstof, als bouwsteen bijvoorbeeld, bezitten ook een culturele component. Zij getuigen van
menselijke arbeid, gaande van opsporing en selectie, mijnbouw, de afwerking door steenhouwers
en het ontwerp van de bouwmeesters (cf. supra). Daarmee zijn ze onvervangbare schakels voor
een beter begrip van de geologische opbouw en de menselijke geschiedenis.
Natuurstenen zijn evengoed als natuurlijke ontsluitingen of steengroeven voorbeelden van
geodiversiteit. Zij vormen een getrouwe weergave van de geologische processen die tot
vorming van harde banken hebben geleid. Door het effect van eeuwenlange blootstelling aan
weer en wind (differentiële verwering), zullen steenkenmerken zoals sedimentaire structuren,
mineralen en fossielen zelfs beter gecontrasteerd in gebouwen of monumenten ontsloten zijn.
Voor geodiversiteitsexpressies die in de natuur niet meer voorkomen zijn het zelfs onmisbare
ankerpunten. Behoud van oorspronkelijke diversiteit in natuursteen is daarmee ook een - soms
essentiële - bijdrage tot geoconservatie, het behoud van geodiversiteit tot lering van de huidige
en toekomstige generaties. Uit een systematische inventarisering van natuursteen in historische
monumenten in de provincie Limburg (Dreesen et al, 2001; Dreesen & Dusar, 2005) bleek dat
hoofdzakelijk in Romaanse gebouwen zeldzame soorten natuursteen bewaard zijn gebleven,
terwijl hun natuurlijke ontsluitingen of historische ontginningsplaatsen inmiddels lang verdwenen
of vergeten zijn. Verlies of vervanging komt dan neer op verdwijning, zoals een diersoort die
uitsterft. Deze gebouwen zijn dus unieke locaties, als stille getuigen van vergane en veelal
onbekende glorie. De natuursteendiversiteit die ze bevatten heeft voldoende zeldzaamheidswaarde
om beschermd en bewaard te worden voor de toekomst.
Dit is geen vanzelfsprekende opdracht. Behoud van historische natuursteen is weliswaar in het
streven naar authenticiteit als norm verheven: “A monument is inseparable from the history to
which it bears witness and from the setting in which it occurs. The moving of all or part of a
monument cannot be allowed except where the safeguarding of that monument demands it or where
it is justified by national or international interest of paramount importance.” (Art. 7, Charter van
Venetië, 1964). De praktijk is wel even anders geweest: gemakzucht, duurzaamheidsoverwegingen
en vooral prijs deden grijpen naar (ingevoerde) standaard-vervangstenen. Karel Breda hekelt zo
het ‘Massangitis’ tijdperk, de systematische vervanging van diverse witstenen (maar evengoed
de vroegere vervangstenen) door een voordien amper bekende Franse natuursteensoort (Breda,
2005). Maar evengoed hadden wij 100 jaar eerder reeds kunnen spreken van ‘Euvillitis’. Het feit
dat er nog zoveel sporen van oorspronkelijk natuursteengebruik bewaard zijn gebleven hebben
wij feitelijk te danken aan de omgekeerde toepassing van diezelfde praktische overwegingen: in
vorige eeuwen was het gemakkelijker en goedkoper te recycleren dan over verre afstand aan te
voeren (Dusar, 2005).
Ondanks goede basisprincipes blijft de diversiteit aan streekeigen producten onder druk
staan. Veel stenen in onze historische monumenten zijn immers eeuwenoud, aangetast door
verouderingsprocessen maar niet noodzakelijk versleten. Ouderdom neemt de volheid weg van
de steen, laat krassen en littekens na, en doet de behoefte aan remediërende behandelingen stijgen.
Onvoldoende kennis van de intrinsieke eigenschappen van een steen leidt onvermijdelijk tot
ondoordachte of te harde ingrepen. Zo worden kolonisaties door algen, mossen en lichens vaak
als onaanvaardbaar beschouwd, terwijl ze bepaalde gevoelige steensoorten (bijvoorbeeld kalktuf)
juist beschermen tegen meer agressieve vormen van aantasting zoals sulfatatie. Tekenen van verval
worden enkel geapprecieerd in zuidelijke toeristische oorden, maar worden vanuit een overdreven
netheidsyndroom niet geduld in eigen land: ‘de schoonheid van het verval heeft de toekomst. Wie
aan progressieve ruimtelijke ordening wil doen, moet sommige plekken en gebouwen simpelweg
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met rust laten’ (Co Verdaas, 2007). Zo oogt een meelzak verweringsvorm, typisch voor Ledesteen
of Brusseliaanse steen nogal rommelig en wordt al snel vervangen door een nieuwe steen met
regelmatige vlakken en scherpe hoeken, bij voorkeur in Massangis. Het opruimen van oude
stenen, die dikwijls de hoogste geodiversiteitswaarde bezitten, gaat onverminderd voort.

3. Historische evolutie
Alhoewel het gebruik van natuursteen als bouwmateriaal reeds door de Romeinen werd
geïntroduceerd, dateren de oudste nog functionele gebouwen uit de 10e eeuw. Vanaf dan bestaat
er een continu register van monumenten gebouwd in natuursteen. Het gebruik van natuurlijke
bouwstenen en vervangstenen werd sterk bepaald door hun beschikbaarheid, bestaande
technologieën, transportmogelijkheden en modetrends in de architectuur. Er is ook een duidelijke
evolutie in de tijd merkbaar van het lokale, zelfs anekdotische gebruik van een breed spectrum
steensoorten van heterogene kwaliteit, naar het gebruik van een kleiner aantal soorten die van
meer constante kwaliteit zijn en een grotere homogeniteit vertonen.
De band met de lokale ondergrond is overal in Vlaanderen het duidelijkst in de oudste
monumenten, die de grootste variatie aan steensoorten en daarmee ook de hoogste geodiversiteit
vertonen. Wij mogen ervan uitgaan dat de middeleeuwers zeer goed wisten wat er allemaal in
de bodem aanwezig was en dat een materiaal ontgonnen en gebruikt werd wanneer het daartoe
enigerlei geschikt werd bevonden, m.a.w. zij maakten optimaal gebruik van wat de natuur te
bieden had; indien een materiaal bruikbaar was als bouwsteen zullen zij het opgespoord en
ontgonnen hebben. Opvallend is dat deze gedomineerd werden door zandrijke gesteenten, met
één grote uitzondering, de Doornikse kalksteen. De gotische monumenten tonen een overgang van
solide maar stugge zandrijke gesteenten naar ‘witstenen’, zachte en beter bewerkbare kalkstenen
(kalkzandstenen en kalkarenieten). De renaissance, barok en classicistische monumenten
vallen op door het toenemend gebruik van harde kalksteensoorten (‘blauwe hardstenen’). Het
verbeterde transportnetwerk en de modernisatie teweeggebracht door de industriële revolutie
van de 19e eeuw openden nieuwe ontginningsarealen die de steenindustrie geleidelijk aan zijn
gaan monopoliseren. Hierdoor verdwenen lokale bouwstenen van de markt met als gevolg dat de
variëteit aan natuurlijke bouwmaterialen en hun relevantie als indicator van lokale geodiversiteit
werd afgevlakt. Desondanks was het herkomstgebied van natuurstenen in 1950 nog niet groter
dan in de Romeinse tijd.
De geografische verspreiding van de natuurlijke steensoorten in historische monumenten
is door klassieke transportroutes (voornamelijk waterwegen) duidelijk verbonden met hun
ontginningsareaal dat de streekgebondenheid van dit patrimonium onderlijnt. Gesteentetypes
die slechts occasioneel werden gebruikt als bouwmateriaal vindt men niet buiten hun natuurlijk
voorkomensgebied terug. Anders is het gesteld met steensoorten van grotere commerciële
waarde: deze kennen een uitbreiding vanuit de steenrijke naar steenarme regio’s. Deze beweging
gaat voornamelijk stroomafwaarts, van het heuvelachtige land met goede toegang tot de
ondergrond naar het waterrijke laagland dat zijn stenen zelf moest maken of van elders halen.
Heuvelachtige streken zijn immers zwaar bevoordeeld. Niet alleen komen zij meer in het zuiden
voor waar oudere, dus over het algemeen ook hardere gesteenten dagzomen, maar door het groter
hoogteverschil wordt een superpositie van meerdere gesteentesoorten boven de grondwatertafel
aangetroffen, allemaal factoren die de kans op aanwezigheid van goede natuursteen bevorderen.
Door differentiatie in natuursteenvoorkomens en transportroutes worden natuursteenlandschappen
afgebakend waarvan de typologie bepaald wordt door één dominante, wijd verhandelde regionale
steensoort in combinatie met meer gelokaliseerde steensoorten die commercieel minder belangrijk
waren maar even karakteristiek zijn.
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Na 1950 sloeg de mondialisering toe en is de band van het gebouw met het omgevend landschap
vervaagd wat materiaalgebruik betreft. Dit gaat gepaard met een verschuiving in het gebruik
van natuursteen, van constructief naar decoratief. Natuursteen vormt nu de bekleding van het
gebouw, waardoor belangstelling eerder uitgaat naar materialen met hoge densiteit en lage
onderhoudsbehoefte die in dunne platen kunnen verzaagd worden, de facto naar granietachtige
gesteenten. Anderzijds worden lokale natuurstenen, met name de blauwe hardstenen en de
harde zandstenen uit Wallonië bij de herinrichting van stads- en dorpskernen en de aanleg van
straatmeubilair uit de markt geprijsd door import uit lageloonlanden. Lage vrachtkosten vormen
een bijkomende stimulans voor intercontinentale handel. De meest exotische materialen kunnen
op iedere willekeurige plaats aangetroffen worden, waardoor zij van enige betekenis ontdaan
worden en tot banalisatie van het kunstwerk leiden, ondanks de ogenschijnlijk toegenomen
geodiversiteit: dezelfde steensoorten komen immers over de gehele wereld voor. Het is dus
niet zozeer een Vlaams probleem, maar wel de globalisering die een bedreiging vormt voor de
regionale geodiversiteit en die in de nieuwbouw onomkeerbaar lijkt.

4. Het historische aanbod, een breed spectrum met wisselende geodiversiteitswaarde
Commerciële overzichten van historische natuurstenen bestonden reeds op het einde van
de 19de eeuw; lithologische geïnspireerde overzichten zijn opgemaakt door A.I.Lg. (1947),
Gulinck (1949), Camerman (1961), Slinger et al. (1980), Dejonghe et al. (1996), Dreesen et al.
(2001), Dusar et al. (2009). De geodiversiteitswaarde heeft dan weer te maken met variabiliteit,
specificiteit, kwetsbaarheid en verwijzing naar het gebruik Deze laatste aspecten worden hier
nader belicht (zie ook fotoplaten 1-2).
4.1. De hoofdrolspelers, lokale bouwstenen met commerciële uitstraling en onderschat
geodiversiteitsbelang
De witstenen (Gobertangesteen, Ledesteen, Ieperiaanse steen, Lincent tufsteen, Maastrichtersteen),
vuursteen en diverse zandsteensoorten (ijzerzandsteen, veldsteen, kwartsiet) werden op grote
schaal ontgonnen en vermarkt. De courante witstenen (Gobertangesteen, Brusseliaanse steen,
Ledesteen) vonden hun weg tot in de Noordnederlandse provincies, maar kenmerken door massaal
gebruik vooral het herkomstgebied.
De gewezen steengroeven zijn van geologisch, archeologisch of biologisch belang. De winning van
sommige soorten gebeurde ondergronds, met als resultaat uitgebreide ondergrondse gangenstelsels
die deels op tot heden zijn bewaard. Denken we maar aan de toeristische mergelgrotten in het
Mergelland (Belgisch en Nederlands Limburg) waar Maastrichtersteen gedolven werd of aan
de “catiches” in het noorden van Frankrijk voor de winning van Avendersteen. De enkele
toegankelijke groeves zijn echter onvoldoende om het gehele gamma natuurstenen voor te stellen.
Vele ondergrondse ontginningen hadden weinig of geen duurzaamheidswaarde, zoals de verticale
schachten en kamers voor de extractie van de Gobertangesteen en de tufsteen van Lincent, of
van een deel der Brusseliaanse stenen en vuurstenen. Van Ieperiaanse steen is in het geheel
niet geweten op welke wijze hij ontgonnen werd, onder- of bovengronds. In alle gevallen zijn
instortingen niet denkbeeldig. Dergelijke incidenten verschaffen soms een onverwachte inkijk
in oude exploitaties (Dusar & Lagrou, 2000; Van Den Eeckhaut et al., 2007). Bovengrondse
uitbating van Ledesteen, ijzerzandsteen, veldsteen lieten sporen achter in het landschap zoals
prospectieputten, holle wegen en graverijen (ook veldsteen geschikt als bouwsteen kwam
waarschijnlijk ook uit groeves, in tegenstelling tot wat zijn naam laat vermoeden). Die verlaten
groeves zijn intussen geëvolueerd naar waardevolle natuurgebieden of heringericht als stort
of woningpark. Er is groeiende belangstelling in het behoud van steengroeven die een verhaal
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kunnen vertellen over mens en landschap (of beter gezegd, die ingeschakeld kunnen worden in de
landschapsbeleving en versterking van streekidentiteit , RLNH, 2007).
Natuurstenen gehouwen of gezaagd uit deze steensoorten vertonen daarenboven een breed
gamma van textuurkenmerken, of in geologische terminologie”facies”, te wijten aan intrinsieke
verschillen tussen opeenvolgende steenbanken, laterale wijzigingen in afzettingsmilieu of
verticale verschillen binnen éénzelfde steenbank in korrelgrootte en diagenese. Zo kan de
fossielvoering opvallende verschillen vertonen. Andere verschillen zijn van mineralogische aard
zoals variaties in het gehalte aan de donkergroene glauconietkorrels, de verhouding kwarts/calciet
en de korrelgrootteverdeling. Verschillen kunnen ook van diagenetische aard zijn, zoals aantal
en grootte van de poriën, aanwezigheid van kiezel- of kalkcement of wisselende verhoudingen
van beide. Ledesteen is soms rijk aan kleine nummulieten (Pl. 1 foto’s 5, 7) en kalkkokerwormen
(Pl. 1 foto 2), soms aan afdrukken van slakkenhuisjes (gastropoden van het ‘turritella’type, Pl.
1 foto’s 3-4), soms aan oesterschalen. Ledesteen kan grof (tot max 1-2 mm) of meer fijnkorrelig
bioklastengruis bevatten, al dan niet voorzien zijn van nesten in melkkwarts-granule. Ieperiaanse
steen kan zeer rijk zijn aan grote platte nummulieten die gehele compacte steenbanken kunnen
opbouwen of die enkel als dunne laagjes of losse slierten in minder compact kalkzand voorkomen
(Pl. 1 foto’s 6, 8). Maastrichtersteen is naargelang zijn herkomst rijk aan zee-egels (Pl. 2 foto
6) of aan kalkkokerwormen en oesters (Pl. 1 foto 1). Dezelfde fossielen kunnen voorkomen in
de begeleidende kiezelrijke gesteenten silex (Pl. 2 foto 5) en tauw. Tufsteen van Lincent kan al
dan niet een opstapeling van holle kiezelsponsnaaldjes vertonen. Diestiaan-ijzerzandsteen kan
doorwoeld zijn door kluwen van wormgangen, en al dan niet limonietconcreties met holle kern
in wisselende maten en concentraties vertonen (Pl. 2 foto’s 1-2). Visueel onderscheid tussen
Brusseliaanse steen en Gobertangesteen is gebaseerd op het overvloedig voorkomen van ronde
zandgevulde graafgangen van een kreeftje, die de regelmatige kalklaminaties (eikenhout textuur)
verstoren in deze laatste steensoort. Mineralogische en diagenetische kenmerken laten toe om
Brusseliaanse steen en Ledesteen van elkaar te onderscheiden of verschillende types van veldsteen
en Ledesteen te herkennen. Analoge mineralogisch-diagenetische verschillen wijzen ook op het
bestaan van verschillende duurzaamheidtypes bij ijzerzandsteen maar een deugdelijke verklaring
hiervoor is nog niet gevonden. Al deze geodiversiteitsvariaties hebben invloed op kleur, hardheid,
verwering, of op het algemeen uitzicht van de steen, en zo ook van het gebouw. Die variabiliteit
tussen de bouwstenen is beduidend groter dan wat kan worden waargenomen in de resterende
groeves, zo ze nog bestaan (bijv. Tiense kwartsiet en veldsteen met sporen van doorworteling en/
of wortelhout, Pl. 2 foto’s 3-4).

<- Fotoplaat 1
Foto 1. Sibbesteen vol kalkkokerwormen, restauratiemateriaal voor Maastrichtersteen in de Landscommanderij AldenBiesen (foto R. Dreesen).
Foto 2. Ledesteen met nest van kalkkokerwormen. Barokke St.-Annakerk Bottelare (foto R. Dreesen).
Foto 3. ‘Vlaamse arduin’, blauwachtige Ledesteen vol holtes nagelaten door opgeloste schelpen, waarvan de
buitenafdruk goed waar te nemen is (‘turritella’). Vervangsteen uit groeve Verlee te Balegem (foto R. Dreesen).
Foto 4. ‘Vlaamse arduin’ met kleine nummulieten en ‘turritella’ afdrukken. Gotisch deel van St.-Michielskerk
Hekelgem, zonder merkbaar kwaliteitsverlies t.o.v. groevefrisse steen (foto M. Dusar).
Foto 5. Plintlijst in Ledesteen met kalkkokerwormen en serpula, op Doornikse steen. Classicistische St.-Amanduskerk
Gavere (foto M. Dusar).
Foto 6. Plintlijst in nummulietenkalksteen (Ieperiaanse steen) tussen bergsteen. Gotisch deel St.-Apolloniakerk Elst
(Oost-Vlaanderen) (foto M. Dusar).
Foto 7. Ledesteen met regelmatige stratificaties, gevolgd door slierten van kleine nummulieten. Gotisch deel van St.Michielskerk Hekelgem (foto M. Dusar).
Foto 8. Ieperiaanse steen met schuine gelaagdheid en afgesneden nummulietenkalksteenlaag Gotisch deel St.Apolloniakerk Elst (Oost Vlaanderen) (foto M. Dusar).
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4.2. De mindere goden, om te koesteren als bronnen van geodiversiteit
Weinig voorkomende natuursteensoorten zoals kalktuf, ijzeroer, schilfersteen, Potamideskalksteen,
tauw of zoetwaterkwartsiet hebben een zeer nauwe band met de ondergrond waarop ze worden
aangetroffen. Het gaat hier over gesteenten die maar uit één geologische bron bekend zijn (bijv.
schilfersteen of Potamideskalksteen), als nevenproduct van kalksteen- of vuursteenwinning werden
gevonden (tauw), als getuigensteen zijn achtergebleven en daarenboven moeilijk bewerkbaar zijn
(zoetwaterkwartsiet), of delicaat in behandeling zijn (zoals kalktuf en ijzeroer die wel over een
groter areaal kunnen worden gevormd maar nog moeten verharden na extractie). Ze zijn evenwel erg
typerend voor een bepaald gebied en/of bouwperiode. Zij vertegenwoordigen afwijkende families
van gesteenten als resultaat van geologische processen die niet bij de vorming van de witstenen te
berde komen. Zo zijn de zoetwaterkwartsieten het resultaat van plotse zeespiegelwijzigingen en
klimaatfluctuaties en van hieruit voorkomende bodemvormingsprocessen (kiezelrijke duricrusts,
n.l. silcretes). Potamideskalksteen is een ongeloofwaardig gesteente, een mergelige schelpenlaag
(coquina) die op de steile hellingen van Vliermaal (Vochtig Haspengouw) in een beperkt aantal
blokken weervast blijkt te zijn. Tauw ligt op het front tussen verkalking en verkiezeling, een
front dat aangetrokken werd door poreuze fossielgruislagen die daarmee ook goed bewaard
werden. Schilfersteen is het resultaat van oeroude geologische processen zoals bergvorming en
metamorfisme, misschien banaal in oude bergmassieven zoals Schotland of Bretagne, maar heel
uitzonderlijk voor Vlaanderen. Zo is er één plek in het Pajottenland waar dit metamorf gesteente
aan de dag treedt terwijl het elders ook wel voorkomt maar dan wel op honderden meters diepte (net
zoals de Limburgse Carboonzandstenen uit het Luikse komen waar de steenkoollagen aan de dag
treden, terwijl dezelfde gesteenten in Limburg zelf ook voorkomen maar dan op honderden meters
diepte en er in de steenkoolmijnen tijdelijk ontsloten werden). Omgekeerd zijn kalktuf en ijzeroer
geologisch gezien uiterst jonge gesteenten (max. 10 000 jaar oud) die uit een bio-geologisch proces
neerslaan. Verder uitgroeien tot bouwsteenkwaliteit was evenwel enkel mogelijk in een pristiene
omgeving zonder ecosysteemverstoring door de mens, meteen een duidelijke vingerwijzing naar
de grote impact van onze maatschappij op de natuur. Beide steensoorten kunnen ook nog een
ander verhaal vertellen: ijzeroer als materiaal dat de moderne landbouwcultuur in de Kempische
beekvalleien in de weg stond en opgeruimd moest worden maar nog een bestemming kreeg als
ijzererts, kalktuf dat het Romeinse travertijn zeer nabij staat en door de Romeinen hier integraal
afgegraven werd zodat voorkomens in latere gebouwen wijzen op spolia, gebruik van Romeinse
bouwvallen als een secundaire steengroeve, als een tussenstap tussen de natuurlijke afzetting en
de virtuele steengroeve die het huidige monument voorstelt (Bleus, 1984).

<- Fotoplaat 2
Foto 1. Diestiaan-ijzerzandsteen met grillige, deels uitgeholde limonietconcreties. Romaanse toren St.-Pieterskerk
Pellenberg (foto M. Dusar).
Foto 2. Diestiaan-ijzerzandsteen met plaatvormige limonietconcreties met harde kristallijne wand. Gotische ondermuur
St.-Willibrorduskerk Meldert (Limburg) (foto M. Dusar).
Foto 3. Tiense kwartsiet met uitgeholde wortelsporen en versteend hout van wortelstokken. Romaanse toren St.-Jan de
Doperkerk Binkom (foto M. Dusar).
Foto 4. Grofkorrelige door glauconiet donkergespikkelde veldsteen met bleekgele mergelige vlekken en holle buisjes
vermoedelijk ontstaan alswortelsporen. Gotisch deel St.-Apolloniakerk Elst (Oost Vlaanderen) (foto M. Dusar).
Foto 5. Silex met steenkern van grote zee-egel van Hemipneustes type. Romaanse St.-Pieterskerk Kortessem (foto R.
Dreesen).
Foto 6. Maastrichtersteen, type kannerblok, met doorsnede van grote Hemipneustes zee-egel en talrijke zeeegelfragmenten. Classicistische parementsteen St.-Quintinuskerk Zonhoven (foto R. Dreesen).
Foto 7. Pouillenay-steen opgebouwd uit stapeling van crinoïden-stengellidjes. De aanwezigheid van grote vijfhoekige
stervormige Pentacrinus doorsneden katen toe het onderscheid temaken met Euvillesteen. Neoclassicistische pastorie
Noorderwijk (foto M. Dusar).
Foto 8. Savonnières-steen bestaande uit een netwerk van kalkneerslag en –cement rond inmiddels opgeloste oölietkernen
en schelpfragementen. neoclassicistisch oud gemeentehuis Dessel (foto M. Dusar).
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Maaskeien vormen zowat de enige inheemse natuursteensoort waarvoor er “onbeperkt”
vervangmateriaal beschikbaar is uit de grindgroeven in de Maasvallei of het Kempisch Plateau.
Maaskeien zijn onverslijtbaar maar onhandig in gebruik en derhalve vatbaar voor vervanging.
Maaskeien in monumenten zijn dus kwetsbaar; echter bieden zij weinig geodiversiteitsmeerwaarde.
Ook deze situatie kan keren na stopzetting van de grindwinning en vergroening van het landschap.
4.3. De hardsteenconnectie, Vlaanderen als aanhangsel van de Waalse geodiversiteit
Paleozoische harde kalksteen (blauwe hardsteensoorten zoals Maaskalksteen, Doornikse steen en
Petit Granit) en harde zandsteen (zoals Famenniaanzandsteen) komen niet voor in de ondergrond
van Vlaanderen, tenzij op grote diepte. Zij behoren tot de belangrijkste bouwstenen van Wallonië
en werden op grote schaal gebruikt Vlaanderen en Nederland. Waar de Romeinen reeds handel
dreven in Maaskalksteen en Doornikse steen, hebben
Famenniaanzandsteen of Petit Granit
de concurrentie pas overvleugeld dankzij de industriële revolutie. Met name Petit Granit is de
typische steensoort van de Belgische natiestaat, markant aanwezig in het straatbeeld, ongeveer
zoals Ledesteen dé Vlaamse steensoort was, althans in zijn kerngebied, tijdens het hoogtij van de
Middeleeuwen. De Maaskalksteen is dan weer kenmerkend voor het Maasbekken, tot in Limburg
en Haspengouw toe. De anekdotische voorkomens buiten dit kerngebied onderstrepen juist de
wezenlijke bijdrage van deze steen tot het 17de – 18de eeuwse straatbeeld.
Deze wijdverbreide steensoorten zijn zelf divers in facies en kunnen zo bijdragen tot de toename
van de geodiversiteit in het Vlaamse gebouwenpatrimonium. Wanneer ze echter ingezet worden
als vervangsteen gaan ze eerder diversiteitsverschralend werken. Van deze gesteenten bestaan nog
groeven, zij het voor de productie van granulaat of cement. Monumenten zijn niet essentieel voor het
behoud van de steen, zeker in Vlaanderen niet, maar bieden wel optimale observatiemogelijkheid.
De Maaskalksteen vertoont het breedste spectrum aan karakteristieke sedimentaire structuren
en fossielen, met verschillende faciestypes die dankzij differentiële verwering (verschillen in
oplosbaarheid) goed te herkennen zijn. De meest opvallende voorbeelden zijn de stromatolieten
en de oölietische kalkzanden. Zo stellen witgepatineerde mooi gegolfde kalklaminaties of
-bandjes stromatolieten voor die verwijzen naar de constructieve rol van primitieve organismen
(blauwgroenwieren) in de samenstelling van de dampkring. Deze organismen zijn quasi identiek
aan de eerste levensvormen op aarde (zo’n 3,5 miljard jaren geleden). Viskuitvormige oölieten
en knolvormige oncolieten, die vaak met kriskrasgelaagdheid zijn afgezet, hebben de ondiepe
tropische kalkzandafzettingen van de Bahama-eilanden als recent analoog. Opvallende zwarte
lenzen of knollen onderbreken soms het egale en gladde oppervlak van de Maaskalksteen: chert
is het resultaat van een bio-geochemisch verkiezelingsproces, vergelijkbaar met dat van vuursteen
in krijt.
Petit Granit of Belgische Blauwe Hardsteen komt dan weer uit meer homogene afzettingen, ook
al is er een subtiel onderscheid tussen de verschillende bekkens (Henegouwen, centrale Condroz,
Ourthe en Amblève). Mechanische bewerkingen zoals boucharderen, frijnen, zoeten of polijsten,
brengen verschillende kleurtinten in de blauwe hardsteen naar boven terwijl blootstelling aan weer
en wind een patina laat ontstaan. Dit patina laat toe om de Doornikse steen, Maaskalksteen en Petit
Granit vrij eenvoudig van elkaar te onderscheiden. Zo valt in talrijke monumenten de sluipende
verdringing van diverse kalksteensoorten (Devoonkalksteen op kop) door het succesproduct Petit
Granit des te pijnlijker op.
4.4. Invloed van de oosterburen, van meer cultuurhistorisch dan natuurhistorisch belang
Duitsland heeft sinds de Romeinse tijd zandstenen en vulkanische gesteenten geleverd. Vulkanische
tufsteen en basaltlava uit de tot voor kort (ca 10 000 jaar) vulkanisch actieve Eifel, leveren vlot
bewerkbare bouwstenen in vergelijking met de veel oudere Belgische porfier, nochtans topklasse
als kasseisteen. Dit zijn geologisch zeer interessante gesteenten, verrijkend voor de geodiversiteit.
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Het Vlaamse register van Duitse vulkanische steen en zandsteen is echter beperkt in vergelijking
met dat van Nederland en dus weinig typerend. Zandstenen werden maar zelden als bouwsteen of
parementsteen gebruikt, bijv. het koninklijk Paleis op de Meir te Antwerpen. Ze werden meestal
ingezet als restauratiesteen, vooral daar waar de restauratie het Germaans (Rijnlands) karakter
van het gebouw kon versterken, maar dan wel ten koste van de oorspronkelijke materialen. In
vergelijking met Nederland is Vlaanderen dus weinig gemerkt door Duitse steensoorten, met
uitzondering allicht van de basalten molenstenen.
4.5. Invloed van de zuiderburen, eerder verdringend dan geodiversiteitsbevorderend
Savonnières en Jaumont zijn twee steensoorten uit noordoost Frankrijk die reeds in Romeinse
tijden bekend waren en nog door Merovingers en Karolingers werden geapprecieerd. Het zijn dan
ook homogene, gemakkelijk bewerkbare en lichte stenen, dank zij hun opbouw uit holle oölieten.
Nadien verdwenen de Franse stenen van de markt tot een eind in de 19de eeuw (Avendersteen
wordt hier niet bij de Franse stenen gerekend: tijdens zijn productie en commercialisatie was dit een
Zuidnederlandse steen). Hun (her)introductie op de bouwmarkt was een antwoord op de slechte
reputatie van de streekeigen witsteen die van de Vlaamse markt verdween (met uitzondering
van de Maastrichtersteen die weinig beïnvloed werd door modetrends). Anderzijds vroeg de
19de-vroeg 20ste eeuwse vernieuwing van het gebouwenpark om grote hoeveelheden bleke
kalksteensoorten, dikwijls te combineren met Petit Granit. Franse stenen bleken een oplossing met
wisselend succes. Tientallen, dikwijls moeilijk te onderscheiden soorten en ondersoorten werden
gebruikt, nieuwe soorten worden nog steeds aangevoerd, afhankelijk van de markt. Aanvankelijk
was er een duidelijke dominantie voor de Euville (Pl. 2 foto 7), gevolgd door Savonnières (Pl. 2
foto 8). Die soorten zijn intussen weer van het voorplan verdwenen dat nu ingenomen wordt door
Massangis (of Vaurion), een tot de 70er jaren nauwelijks gebruikte steensoort. Deze hoofdsoorten
vertegenwoordigen goed van elkaar te onderscheiden gesteentetypes met geheel verschillende
afzettingsomstandigheden en korrelsamenstelling. Desondanks brengen deze vervangstenen de
geodiversiteit weinig baat omdat op de eerste plaats de bestaande, veel uniekere diversiteit aan
streekeigen stenen teloorgaat.
4.6. Globalisering, sterilisering van geodiversiteit
Het verschijnen op de markt van goed ogende maar vooral goedkopere alternatieven voor blauwe
hardsteen en zandsteen dreigt te leiden tot een verdere verschraling van de geodiversiteit in
Vlaanderen. Dit proces komt vooral in Wallonië hard aan en leidt intussen tot controverse. De
verdringing die reeds met Petit Granit was ingezet gaat onverminderd voort en treft nu ook de
Famenniaanzandsteen, de klassieke breuksteen met breed kleurenspectrum die nu door Indische
zandsteen uit de markt is geprijsd.
Tegelijk zijn de exotische producten een nieuwe bron van geodiversiteit. Zo is de Chinese blauwe
hardsteen opgebouwd uit accumulaties van grote concentrisch gebande kalkbolletjes of oölieten
die goed afsteken tegen een bleke achtergrond. De Chinese steen is niet meer weg te denken uit
ons straatbeeld en zijn oölietische textuur zal op gladde, gezoete oppervlakken iedere waarnemer
opvallen. Vietnamese blauwe hardsteen bestaat uit een mengelmoes van diverse steensoorten,
waaronder grofkorrelige kalkconglomeraten met grote crinoïden en echte metamorfe marmers.
Een staalkaart van geodiversiteit ligt op het Stationsplein te Leuven. Juist omwille van de
afwijkende textuur is het echter niet aangeraden deze steensoorten in te zetten als vervangsteen
in monumenten.

90

Michiel Dusar & Roland Dreesen

5. De natuursteenlandschappen van Vlaanderen
5.1. De trends
Vlaanderen - en Brussel - kennen meer dan 50 historische natuursteensoorten en nog meer
variëteiten die van elkaar verschillen in geografische spreiding, gebruik in de tijd en toepassing
in het gebouw (Dusar et al., 2009; Fig. 1-4)). De eerste factor is de geologie, de aanbodzijde die
maakt dat steenrijke gebieden ook een rijker natuursteengebouwenpatrimonium bezitten. Een
tweede factor is het landschap, ontwikkeld op eenzelfde geologisch substraat, dat zowel voor een
goede verdeling van de natuursteen in zijn kerngebied zorgt en het transport naar andere regio’s
leidt (geografische streken en bevaarbare waterwegen zijn hierbij belangrijker dan politieke
afbakeningen). Een derde factor is de verhandelbaarheid, of de steen voldoende robuust en toch
gemakkelijk bewerkbaar is en in voldoende hoeveelheid kan worden geproduceerd, en die bepaalt
of de steensoort een hoofdrolspeler of een nichespeler wordt. Een vierde factor is de technologie,
die leidt tot beperking in de materiaalkeuze, waardoor steeds minder steensoorten die van steeds
verder komen op de markt verschijnen.
Als gevolg van dit samenspel van diverse invloeden valt vooreerst op dat er van zuid naar noord
een selectieve uitdunning in het natuursteenlandschap gaat optreden; de lokale nichespelers
verdwijnen, de commerciële hoofdrolspelers blijven maar worden steeds spaarzamer tussen
de baksteen ingezet. Concurrentie en combineerbaarheid spelen een rol. Ledesteen is erin
geslaagd om Ieperiaanse steen, waarvan de nummulietenrijke variëteit nochtans superieur is,
terug te dringen tot binnen de grenzen van zijn herkomstgebied. Het is niet duidelijk waaraan
dit comparatief succes van Ledesteen te danken is: grotere productie, constantere kwaliteit, of
gewoon beter management. Natuurstenen kunnen ook in symbiose met elkaar voorkomen. Zo
verdragen de dominante, doch poreuze Maastrichtersteen en ijzerzandsteen de aanwezigheid van
amper verweerbare silex, respectievelijk ijzeroer, als vochtwerende ondermuur.
Verder is er een verschuiving in natuursteengebruik van oost naar west: Limburg is het territorium
van de Maastrichtersteen, Brabant van de Gobertange en Brusseliaanse steen, Oost-Vlaanderen van
de Ledesteen. Dit is natuurlijk te eenvoudig gesteld maar zet wel de grote lijnen uit (cf. Gulinck,
1949). Maastrichtersteen kan uitzonderlijk buiten zijn territorium voorkomen, maar blijkt dan zijn
voorkomen te danken aan een Limburgs architect. Echter hoe ouder het gebouw, hoe meer kans
dat de geografische verspreiding aansluit bij het herkomstgebied en geen uitschieters kent. De
natuursteenlandschappen zijn het zuiverst voor romaanse gebouwen en gaan mettertijd vervagen.
In de natuursteenlandschappen zullen ook overlappingen optreden, vooral daar dan waar een
rijk aanbod voorhanden is, en gaten voorkomen waar geen enkele natuursteensoort als dominant
bestempeld kan worden. Dominantie is een rekbaar begrip. In tegenstelling met Wallonië waar nog
gehele dorpen in natuursteen zijn opgetrokken, blijkt in Vlaanderen het gebruik meer beperkt tot
de monumenten. Het aandeel natuursteen t.o.v. baksteen blijkt ook vanaf de oudste monumenten
stelselmatig te dalen. Romaanse of vroeggotische monumenten zijn met andere woorden echte
goudmijnen voor de geodiversiteit. Al onze historische stadscentra zijn evenwel nog rijk aan
steen maar niet noodzakelijk met even grote diversiteit. Er is ook steeds voorzichtigheid geboden
bij toewijzing van een natuursteen aan een bepaalde periode of bouwstijl. Slechts weinig
monumenten zijn gaaf overgeleverd uit de oorspronkelijke bouwtijd door verwaarlozing, brand,
storm of oorlog: verbouwing en restauratie compliceren het beeld maar laten doorgaans enige
sporen van het oude natuurstenen landschap.
5.2. Natuursteencombinaties per provincie
West-Vlaanderen blijkt een baksteenland, zonder dominante aanwezigheid van natuursteen,
die doorgaans moest ingevoerd worden. De Westhoek wordt gekenmerkt door het gebruik van
Bergsteen (zeer uitgesproken in het Heuvelland), Ledesteen en Oosterbant zandsteen. Het
centrum en noorden worden gekenmerkt door invoer uit alle richtingen (met vulkanische tufsteen
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uit het Rijnland) als aanvulling op de lokale Veldsteen. De Leievallei verschilt niet veel van de
Scheldevallei en vormt al de overgang naar de Oostvlaamse provincie.
Oost-Vlaanderen is rijker aan steen. Het kerngebied van de Ledesteen ligt in het centrale en
oostelijke deel van de provincie: hier is Ledesteen zo sterk dominant dat andere steensoorten
weinig kans krijgen; elders in de provincie blijft Ledesteen aanwezig. Ieperiaanse steen domineert
de zuidelijke Dendervallei met een kleine externe vlek richting Oudenaarde – Kortrijk. In de
buurt van Geraardsbergen (zuidelijke Dendervallei) duiken oude steensoorten op (bijv. porfier).
Doorheen de provincie loopt een band van Doornikse steen met de Schelde als aanvoerroute. Ten
noordwesten van deze band is Veldsteen de enige inheemse bouwsteen. Het Waasland, zonder
eigen natuursteen, wordt gedomineerd door Brusseliaanse steen met ook Gobertangesteen. De
aanvoerroutes van Doornikse steen en Brusseliaanse steen snijden dus elkaar. Het zuidelijk
gedeelte van de Vlaamse Ardennen is een patchwork gebied van Bergsteen, Ledesteen, Ieperiaanse
steen, Doornikse steen en Veldsteen.
Antwerpen is net als West-Vlaanderen steenarm en zo overwegend baksteenland. Toch is witsteen
(zowel Brusseliaanse steen als Ledesteen en een groot aandeel recentere Gobertangesteen) er
dominant aanwezig in de stadskernen Antwerpen en Mechelen.
Het zuidwestelijk deel tot Antwerpen – Lier – Herentals sluit aan op het Vlaamsbrabantse
kerngebied van de Brusseliaanse steen, gelegen ten zuiden van Mechelen. Brusseliaanse steen
komt er voor in combinatie met de Lakense variant van Ledesteen. De centrale en oostelijke
Kempen kennen geen dominante steensoort: Gobertange komt er voor samen met ijzerzandsteen
en Brusseliaanse steen. Het zuidoostelijk deel met de Zuiderkempen, Demer- en Netevallei,
ten oosten van Mol - Herentals – Haacht sluit aan op het Hageland en wordt gekenmerkt door
Diestiaan ijzerzandsteen met lokaal ijzeroer.
De as van Doornikse steen zet zich voort langs de Schelde met een uitstulping richting Mechelen
tot Brussel. Deze transportroute liep nog verder door naar Zeeland. Er bestaat net als in WestVlaanderen ook een noordelijke connectie, met tentakels tot Antwerpen en Mechelen, gekenmerkt
door aanvoer van Duitse stenen (Bentheimer, vulkanische tufsteen). Antwerpen was tijdens de
Renaissance het centrum voor de eerste grootschalige introductie van Petit Granit.
Vlaams Brabant wordt gedomineerd door witstenen, met opeenvolgend van oost naar west
Gobertangesteen, Brusseliaanse steen, Ledesteen, maar vormt toch het meest complexe
natuurstenen landschap in Vlaanderen. Ten westen van Halle – Brussel – Vilvoorde komt Ledesteen
voor in de faciesvariatie die de Dendervallei typeert. Tussen Brussel en Leuven en noordwaarts
naar Mechelen domineert Brusseliaanse steen met de Lakense variant van Ledesteen en is er ook
aanwezig als rustieke steen in de vernaculaire architectuur. Tussen Tienen en Leuven domineert
Gobertangesteen, met sporen van oud gebruik van Ledesteen in de Dijlevallei. In de zuidelijke
Dijlevallei tussen Leuven en Waver verschijnen de Brusseliaanse en Tongeriaanse ijzerzandsteen,
naast Gobertangesteen. In het zuidoostelijk gelegen Getebekken domineert de combinatie Tiense
kwartsiet en Lincent tufsteen met Gobertangesteen, versterkt met uit het zuiden aangevoerde
Maaskalksteen en Devoonkalksteen. Zeer lokaal ten zuiden van Landen verschijnt fosfaatkrijt.
Het Hageland en dan vooral de centrale as Aarschot –Diest dankt zijn identiteit aan de Diestaanijzerzandsteen. In de zuidelijke Zennevallei, in Halle en omgeving, duiken de paleozoische stenen
op: Tubizezandsteen van dichtbij, Petit Granit van iets verderaf. Het zuidelijk Pajottenland ten
slotte is terug wat meer patchwork gebied, met een lokale invulling van schilfersteen in Herne.
Limburg wordt met uitzondering van de noordwestelijke rand gedomineerd door
Maastrichtersteen die vrij nauwkeurig de vroegere grens van het Graafschap Loon volgt. Het
kerngebied ligt tussen Tongeren en Maastricht in het grensoverschrijdende Mergelland, waar
samen met de Maastrichtersteen ook silex opvallend aanwezig is, zelfs in de vernaculaire
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Figuur 1-4.
Verspreidingskaartjes van historische bouwstenen in Vlaamse monumenten. Voor de meest voorkomende soorten is
onderscheid gemaakt tussen het kerngebied, met dominant gebruik, en het buitengebied, met significant dus geen
anekdotisch gebuik.
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architectuur. In het Maastrichtersteengebied is er geen overlapping met de typische Vlaamse en
Brabantse witstenen zoals Ledesteen of Gobertange (tenzij in recente constructies). Het uiterste
westen van de provincie behoort tot het Hageland, het zuidwesten tot het Getebekken. In het
Maastrichtersteengebied komen deelgebieden voor, gekenmerkt door secundaire steensoorten.
Maaskeien verwijzen uiteraard naar het Kempisch Plateau en het Maasland, ooit het thuisland
van de bijna verdwenen Caboonzandsteen. Diestiaan-ijzerzandsteen, ijzeroer en Bolderiaan
zandsteen kenmerken het Demerbekken. Het gebied met de grootste natuursteen-geodiversiteit
in Vlaanderen is het patchwork areaal van Vochtig Haspengouw, gecenterd rond Borgloon met
bovenop de gebruikelijke combinatie van Maastrichtersteen en silex van het Mergelland nog
kalktuf, vulkanische tufsteen, Romeinse zandsteen, tauw en zoetwaterkwartsiet. De Voerstreek
onderscheidt zich in het Mergelland door veelvuldig gebruik van verkiezeld krijt en een grotere
penetratie van paleozoïsche gesteenten die hier en in onmiddellijke omgeving (Val Dieu) aan de
dag treden.

6. Geo-toeristische initiatieven: respect door kennis, conservatie door respect
6.1. Verschillende doelgroepen
Natuurstenen vormen de meest zichtbare dragers van het geologisch erfgoed in de bebouwde
omgeving. Door vervaging van de landschapsgrenzen, uitschakeling van natuurlijke afwatering
en vergroening van lokale landschapselementen is het platteland al lang geen uitgelezen bron
meer voor primaire informatie over de onderliggende geologische structuur, wat het belang van
de weliswaar artificiële stedelijke geologie als aanschouwelijke informatiebron alleen maar doet
toenemen (Bennett et al., 1996). Tegelijk zijn het bouwstenen van het cultuurhistorische erfgoed.
Deze dubbele betekenis weerspiegelt zich in initiatieven tot toeristische valorisatie die kunnen
uitgaan van twee alternatieven: de natuursteen als onderdeel van een bouwwerk of als bron van
geodiversiteit.
De eerste benadering is cultuurhistorisch en leidt van monument tot monument, daarbij het gamma
aan natuursteen presenterend in de volgorde waarin zich dat op het gevolgde parcours aandient.
Dit is erg praktisch bij het uitwerken van de routes maar biedt geen geordend overzicht op de
steensoorten. Oudere cultuurhistorische en toeristische gidsen bevatten summiere of zelf onjuiste
gegevens over de natuursteen, onder andere door veelvuldig gebruik van de term (kalk)zandsteen
voor alle witstenen, en beperken zich tot de simpele vermelding van de naam. Cultuurtoeristische
gidsen zijn doorgaans goed gedocumenteerd over de bouwgeschiedenis maar zijn meestal niet
gefocust op de bouwsteen (bijv. Bergmans et al., 2004, of goede uitzondering op deze regel in
Buyle et al., 2004). Geologische natuursteenbeschrijvingen die visuele herkenning toelaten zijn
een antwoord op het succes van becommentarieerde thematische stadswandelingen. Dit is een
fenomeen dat de laatste jaren opgang maakt, enkele pioniers niet te na gesproken (Dubelaar,
1984). Doelgroep voor dit type van gidsen is het goed opgeleide maar niet gespecialiseerde
publiek. De besproken natuursteen moet wel goed zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar zijn om de
interesse op te wekken voor de aard- en bouwgeschiedenis. Bewoners en toeristen zullen leren dat
geodiversiteit een waardevol erfgoedelement is waarzonder de zozeer geapprecieerde historische
steden veel van hun authenticiteit zouden verliezen.
De tweede benadering is natuurhistorisch en vertrekt van een systematische inventarisatie met
terugkoppeling naar het kunstwerk. Dit is leidt tot een beter begrip en onderscheid tussen de
veelheid aan natuursteensoorten, zeker voor de historische streekeigen producten, maar is minder
praktische als handleiding onderweg. Combinaties zijn mogelijk met een petrografisch overzicht
volgens een systematische steenclassificatie, gevolgd door een doorgaans summiere beschrijving
waar die stenen terug te vinden zijn (bijv. Verhofstad & Van den Kompel, 2006 dat het midden houdt
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tussen een handboek voor petrografie en een gids voor natuursteen). Dergelijke beschrijvingen
richten zich meer op de ‘rockhound’, de amateur-geoloog. Andere beschrijvingen beperken zich
tot de historische bouwstenen en/of tot regionaal relevante bouwstenen. Ze zijn meer gericht op
erfgoeddeskundigen maar spreken evenzeer een breder publiek aan van natuurliefhebbers en van
belangstellenden in het architecturale primonium.
6.2. Natuursteen in geologische fiets- en wandelroutes
Didactische geologische stadswandelingen waarbij natuursteen in het gebouw centraal staat,
onderlijnen de hechte band tussen ondergrond en cultuurlandschap. Reconstructies van oeroude
landschappen en klimaatsveranderingen van de regio, maar evenzo de historische context
en materiële evolutie van het gebouw kunnen zo, via het verhaal dat achter elke steen steekt,
aanschouwelijk worden voorgesteld. Zij vinden hun oorsprong in geologische excursiegidsen
die gericht zijn op natuurgebieden, geoparken en geologische erfgoedsites in buitengebied.
Voorbeelden van stadsgidsen zijn wereldwijd terug te vinden en gegidste wandelingen zitten
in de lift, zoals blijkt uit bijvoorbeeld de “Balades géologiques” in Frankrijk, “Cities in
Stone” reeks in de UK (http://www.thematic-trails.org/cities-stone.htm), Nottingham als geocentrum in Engeland (Horton & Lott, 2005), on-line natuursteenwandelingen in grote steden
(Building stones of Washington walking tour: http://pubs.usgs.gov/gip/stones/tour.html) of de
“ Gesteinskundliche Stadtbummel” in het centrum van Berlijn (Schroeder, 2005), of korter bij
huis, de natuursteenontdekkingstochten in Amsterdam, Maastricht en Utrecht (Dubelaar, 1984;
Dubelaar et al, 2006, 2007; van de Linden et al., 2006).
In vergelijking met de initiatieven in de buurlanden is Vlaanderen aan een inhaalbeweging toe.
Leuke Vlaamse initiatieven zijn de geologische stadswandelingen van Leuven (Gullentops &
Bouckaert, 1992; Elsen et al., 2005 ), Maaseik (Keijers, 1999), Sint-Truiden (Dusar et al., 2003;
Dreesen, 2007) en Gent (in druk). De provincie Limburg lanceerde een initiatief van Geologische
Fietsroutes waarbij de aandacht van de geïnteresseerde fietser wordt geleid naar het voorkomen
en gebruik van streekeigen bouwmaterialen in de historische monumenten langs de fietsroute
(Barbier, 2006; Vanholst et al., 2009).
6.3. Natuursteeninventarisaties
Natuurstenen kunnen worden benaderd als geologische objecten met erfgoedwaarde, afkomstig
uit een geologische laag, ontgonnen en toegepast in bouwwerken. De band tussen groeve en
gebruik is in sommige gevallen duidelijk, ook al is die intussen niet meer actief en is ook de
band tussen groeve en restauratiebehoefte in veel gevallen helaas gebroken. Vandaar het gemak
waarmee vervangsteen wordt geïmporteerd. Die band in ere houden (zoals voor Maastrichtersteen)
of terug herstellen (zoals voor Ledesteen met de groeve Balegem) is een dringende vereiste om de
authenticiteit tijdens de restauratie een kans te geven (Goossens, 2008; Elsen & Laga, 2008, naar
het voorbeeld van Breda, 2005), in navolging van groevetochten in een tijd dat ontsluiting van
het geologisch substraat nog geïntegreerd was in het landschap (bijv. Gulinck, 1944; De Smet et
al., 2003). Een voorbeeld van een geïntegreerde benadering van een natuursteen in al zijn facetten
bestaat voor het Franse tijdsequivalent van de Ledesteen (Merle, 2008).
Het volstaat echter niet dat welbekende relaties tussen groeve en natuursteen de nodige aandacht
krijgen. Er zijn veel meer soorten en variëteiten van natuursteen die in de schaduw blijven. Een
systematische inventarisatie is derhalve gewenst, uitgaande van monumenten die in de kijker
worden geplaatst (bijv. Dreesen, 1998, 2008) of van studies van een of andere steensoort (bijv. Fobe,
1990). De auteurs van deze bijdrage inventariseerden gedurende meer dan 10 jaar het voorkomen
van natuursteen in de historische monumenten van Vlaanderen. Steensoort na steensoort rees zo
de geodiversiteit die Vlaanderen in zijn bouwkundig patrimonium rijk is. Uit een eerste grondige
inventaris van natuursteen in de historische gebouwen van de provincie Limburg (Dreesen et al,
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2001) waarbij ruim 35 verschillende steensoorten werden beschreven, kwam reeds de sterke band
naar boven, die er bestaat tussen de natuursteen of het bouwwerk dat ermee is opgetrokken en het
omgevende landschap (en zijn ondergrond) als bron of transportweg voor het materiaal. In het
vervolg hierop, een inventarisering van natuursteen in Vlaanderen (Dusar et al, 2009), worden in
totaal 51 verschillende steensoorten, met nog veel meer variëteiten, beschreven die in Vlaamse
(en Brusselse) historische gebouwen goed herkenbaar en op bereikbare plaatsen, voorkomen.
De natuurstenen worden benaderd als geologische objecten met erfgoedwaarde en op een
systematische en rationele wijze ontleed. Het is een ijkpunt voor een grondige inventarisatie van
onze natuurstenen, die best een duwtje in de rug mag krijgen van de erfgoedbeheerders. Het wordt
een vertrekpunt voor de speurtocht naar broodnodige reserves aan degelijke restauratiestenen
en wie weet zelfs voor nieuwbouw. Voor sommige natuursteensoorten zoals de ijzerzandsteen
moet de kennis van materiaaltechnische eigenschappen en hun relatie met de groeve vrijwel terug
van nul af opgebouwd worden, maar deze informatie is hoogdringend: gebouwen stellen hun
instorting niet uit wegens administratieve of budgettaire vertragingen.
Er bestaan nog belangrijke lacunes in onze kennis over de ontginbare reserves aan natuursteen
in Vlaamse bodem en over de restauratiebehoefte van de sector. Nieuwe beleidsinstrumenten
zoals het bijgestuurde Oppervlaktedelfstoffenplan van Vlaanderen (zie hoofdstuk 9, actiepunt
22 in: http://www.lne.be/themas/natuurlijke-rijkdommen/pdf-oppervlaktedelfstoffenplannen/09.
Knelpunten.pdf) en ad hoc initiatieven volgend op aanbevelingen in de onderzoeksbalans van
het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) (zie http://www.onderzoeksbalans.be/)
kunnen hierin verandering brengen.

7. Besluit
Onze monumenten in steen vertellen niet alleen een verhaal over technisch vernuft,
artistieke belevenis en religieuze impulsen, maar ook over verdwenen landschappen en
klimaatsveranderingen uit het verre verleden. Inventarissen van de grote verscheidenheid
aan natuursteensoorten en –variëteiten kunnen inspiratie bieden voor geo-toeristische
ontdekkingstochten langs cultuurhistorische monumenten en helpen om de vele natuurstenen
landschappen te ontdekken die gestalte geven aan de Vlaamse identiteit. Natuurstenen geven
vorm en kleur aan ons bouwkundig patrimonium en dragen zo bij tot de uitstraling van onze
historische steden, bij bezoekers en bewoners. Als onze mensen zich ervan bewust worden dat
de stenen in de monumenten waarvan zij houden ook een naam en een geschiedenis hebben,
dan zal dit zeker bijdragen tot respect voor dit patrimonium en tot een breed draagvlak voor de
noodzakelijke acties tot behoud en herbestemming. Het voorkomen van zeldzame, lokaal ontstane
steensoorten, waarvan de natuurlijke ontsluitingen of verlaten groeven niet langer bekend zijn, is
vaak beperkt tot historische gebouwen: deze monumenten kunnen beschouwd worden als stille
getuigen van vergane steenglorie en ze kunnen als een soort van virtuele steengroeve fungeren,
waar de “verdwenen” steensoorten tegen verdwijning beveiligd zijn en toegankelijk blijven.
Bij gebrek aan natuurlijke ontsluitingen is het rijke bouwkundig erfgoed in Vlaanderen zo de
voornaamste drager van geodiversiteit. Natuursteenbeschrijving en natuursteenroutes kunnen een
nog niet ten volle geëxploiteerde bijdrage leveren tot de (geo-)toeristische ontsluiting van het
cultuurhistorische erfgoed en bijkomende aanmaningen tot behoud van zijn authenticiteit.
Geodiversiteit is echter kwetsbaar, een kenmerk dat gemeen is met biodiversiteit. Zeldzaam
geworden oude steensoorten worden, uit onwetendheid of onverschilligheid, verwijderd en
verdwijnen steevast uit ons patrimonium. Wildvreemde producten vervangen als goedkoop
alternatief inheemse producten die eeuwenlang de tand des tijd hebben getrotseerd. Intussen
is door een verbetering van de luchtkwaliteit het gevaar op sulfatatie voor de hiervoor sterk
gevoelige historische steensoorten (zoals de witstenen) sterk gedaald, zodat streekeigen materiaal
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best terug kan worden ingezet bij harde restauraties. De beste manier om deze negatieve trend te
keren bestaat erin enerzijds het grote publiek bewust te maken van dit onvermoede patrimonium
en anderzijds de restauratiesector ervan te overtuigen dat er nog toekomst is voor de streekeigen
natuursteensoorten.
Dankwoord. Marleen de Ceukelaire is onze gids geweest in Oost-Vlaanderen en een bron van
informatie over de historiek van de Oostvlaamse stenen.
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