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INLEIDING

De regio van Celles vertoont een uitzonderlijk historisch patrimonium (Romaanse kerk van 
Celles, kasteel van Vêves, Romeins kamp van Furfooz) gelegen in of in de onmiddellijke na-
bijheid van een kleine vallei met de Fontaine Saint-Hadelin rivier.

Deze vallei vertoont alle karakteristieke geologische, morfologische en hydrologische ken-
merken van de Condroz. Dit document stelt voor om die diverse kenmerken van het gebied 
stap voor stap te ontdekken vertrekkende vanuit 6 verschillende observatieplaatsen (PO).

De excursie start aan het station Gendron-Celles waar de rivier uitmondt in de Lesse. In de 
geologische coupe aan het station – internationaal gekend – dagzomen de meeste gesteenten 
die de ondergrond vormen van het stroomgebied. Na observatie van deze coupe zullen de 
ander punten die verspreid zijn van de monding tot de bron de relaties illustreren tussen de 
gesteenten, geomorfologie en de hydro(geo)logie.

Dit document is een excursiegids die de leerlingen initieert in de stappen van het weten-
schappelijk onderzoek: observatie – beschrijving – interpretatie. Daarom is die voorgesteld 
in opeenvolgende foto’s met een korte beschrijving. De gebruikte begrippen zijn veronder-
steld gekend bij de lezer of bezoeker.

De vallei van de Saint-Hadelin,
een typische vallei in de Condroz

Vincent Hallet
Hoogleraar Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (departement geologie), Namen

De Saint-Hadelin stroomt in het Syn-
clinorium van Dinant, meer bepaald 
in de meest zuidelijke synclinale ge-
vormd door de kalkstenen uit het Car-
boon.

De rode rechthoek duidt de ligging 
van het stroomgebied aan
De rode lijn stelt de ligging van de 
doorsnede voor.
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Voor geomorfologische observaties is de winter het beste seizoen. In de andere seizoenen 
maskeert de vegetatie teveel de reliëfcontrasten. Wel opletten dan van september tot januari 
het jachtseizoen verschillende wandelpaden ontoegankelijk maakt.

GEOLOGISCHE EN GEOMORFOLOGSICHE CONTEXT

Geomorfologische en geologische een-
heden in het zuiden van België en de 
locatie van de St-Hadelin.

Locaties van de waarnemingsplaatsen
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Duidelijk zichtbaar is de ZW-NO oriëntatie van de vallei, evenwijdig aan de oriëntatie van de 
geologische lagen. De as van de vallei ligt in het midden van een grote structurele synclinale 
waar de kalkstenen uit het Carboon dagzomen. De hoogste punten in het landschap situeren 
zich in het midden van de antiklines waar de zandstenen uit de Famenne dagzomen.

Vallei van de St-Hadelin: geologische eenheden (formaties)
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SITE 1: STATION VAN GENDRON-CELLES

OBSERVATIEPLAATS 1 (PO1)
noties van de geologische geschiedenis (Formatie van Ciney – Famenniaan)
noties van de geplooide structuren (anticline – syncline)
noties van de hydrogeologie (waterhoudende lagen – base flow en stroming van de rivieren)

OBSERVATIEPLAATS 2 (PO2)
Geologische coupe van Gendron-Celles (naast sporen – toestemming NMBS vragen)

OBSERVATIEPLAATS 3 (PO3)
Geologische coupe langs de weg naar Furfooz

observatie van het contact tussen de Formaties van Hastière en Pont d’Acole
observatie van het contact tussen de Formaties van Landelies en Maurenne
observatie van de Formatie van Bayard
observatie van een bron: noties van een hydrogeologische drempel

Geomorfologische en geologische een-
heden in het zuiden van België en de 
locatie van de St-Hadelin.

Binnen het stroomgebied hebben de lagen 
een grote helling (60° tot 90°) en zijn ze 
ZW-NO georiënteerd.

Locaal veroorzaken kleine plooien op plu-
rimetrische schaal de geologische formaties.
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PUNT P01A
De formatie van Ciney bestaat uit micahoudende zandsteen. Deze lagen zijn waterhoudend. 
Een goede waterhoudende laag moet enerzijds goed doorlatend (doorstroming) zijn en an-
derzijds een goede porositeit (opnamecapaciteit) hebben. De zandstenen van de Formatie 
van Ciney zijn poreus niet alleen wegens de samenstelling (zandsteen) maar ook wegens de 
vele breuken, gevolg van de plooiing. 

PUNT 01B

De begroeide wand wordt gekenmerkt door een voortdurende afstroming van water- onge-
acht het jaargetijde of het weer.

De optelsom van de hydrologische balans toont dat – behalve bij zeer extreme weersom-
standigheden met zeer hevige regen – tussen mei en november al het water door de planten 
gebruikt worden om te voldoen aan de evapotranspiratie of in de bovenste bodemlaag blijft 
hangen. Tijdens die periode worden de rivieren enkel gevuld door de doorstroming van on-
dergronds water. Ze hebben dan hun laagwaterstand bereikt en het basisdebiet zal tijdens 
de zomermaanden verder verminderen in functie van de aanwezige waterhoudende lagen.

De afstroming op de wand is een voorbeeld van zo’n ondergrondse stroom die met de zwaar-
tekracht naar het laagste punt van de vallei stroomt en zo de rivier bereikt. De aanwezigheid 
van travertijn op de wand wijst er op dat dit water rijk is aan calcium, wat verklaard wordt 
door lagen nog rijker aan kalk in de Formatie van Ciney.



86 De vallei van de Saint-Hadelin

PUNT 02 GEOLOGISCHE COUPE GENDRON-CELLES

Voorbeeld van een hydrogeologische 
balans, berekend over een tijdspanne 
van 10 jaar. Merk dat van mei tot sep-
tember alle neerslag evapotranspireert. 
Tussen oktober en november zal het 
niet verdampte water het grondwater 
(in de 1ste meter) aanvullen. Het is 
dus uitsluitend van december tot april 
dat een deel van het water beschikbaar 
is voor de runoff  en het aanvullen van 
de diepere grondwaterlagen.

Deze coupe is een internationale re-
ferentie. Ze staat toe om de verschil-
lende formaties uit het Tournesiaan  
(350-345 Ma) te observeren. Een for-
matie is een geologische eenheid die 
een homogene lithologie vertoont maar 
moet dik genoeg zijn om te kunnen 
karteren (vermits de geologische kaar-
ten in Wallonië schaal 1/25000 hebben 
moet de formatie minstens 20 m dik 
zijn).
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PUNT 03: GEOLOGISCHE COUPE LANGS DE WEG NAAR FURFOOZ

Punt P03A

Op deze afspoeling hebben de kalk-
stenen (links) beter stand gehouden 
aan de verwering dan de leistenen 
(rechts). Deze laatste zijn meer on-
derhevig aan de afwisseling vorst-
dooi.  De leistenen daarentegen, opge-
bouwd uit fijne partikels, geven klei, 
en zijn dus weinig doorlatend.
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Punt P03B

Het reliëf wordt dus beïnvloed door de aard van het substraat:
bij een nevenpositie kalksteen – leisteen: de kalkstenen steken uit
bij een nevenpositie zandsteen – kalksteen: de kalkstenen steken uit.

Punt P03C

Punt P03d

Een bron is merkbaar op de grens van de Formatie van Landeles (kalksteen) en de Formatie 
van Pont d’Arcoie (leisteen). De kalksteen is een grote aquifer (oplossing van CaCO3 door het 
water met lichte zuurtegraad) terwijl de leistenen ondoorlatend zijn en dus een aquiclude 
vormen.

Rechts van de afspoeling (punt 3a) is 
de grens tussen de Formaties van Lan-
delies en Maurenne zeer goed zicht-
baar in het reliëf. De kleihoudende 
kalkstenen worden gemakkelijker 
geërodeerd dan de zuivere kalksteen.  
Onderzoek (clacimetrie) heeft aange-
toond dat de Formatie van Maurenne 
30 -40 %  klei bevat.

De formatie van Bayard wordt geken-
merkt dor crinoïdekalkstenen die rijk 
zijn aan crinoïde afval (groep van 
Echinodermen). Grote  aantallen si-
lexbanken zijn aanwezig, evenwijdig 
met de stratificatie. Deze silexbanken 
zijn weinig doorlatend en zeer hard, 
zodat ze uitsteken op het oppervlak 
van de kalksteen.
Deze silex is donker maar wordt bleker 
als gevolg van verwering. 
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In de ondergrond zal het water – onder de zwaartekracht naar het laagste punt stromend – 
geblokkeerd worden door de ondoorlatende formatie en naar het oppervlak geleid worden. 
Dit verschijningspunt kan gedefinieerd worden als een bron of eventueel als een resurgentie. 
Dit is wat men noemt een hydrogeologische drempel.

SITE 2 TRANSVERSALE VALLEI – DE BEEK FONTINETTES

Route

Vanaf het station de weg volgen tot het dorpje Vêves. Bij het buitenrijden van het dorp de weg 
naar rechts nemen. Volg die weg tot die voorbij een kruispunt een scherpe bocht naar links 
maakt. Zet de wagen na die bocht
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Punt P01: brongebied

De locatie van de bronnen waargenomen op PO1 is gerelateerd aan de aanwezigheid van een 
hydrogeologische drempel. Deze is te wijten aan de hydrogeologische heterogeniteit van on-
dergrondse formaties, wanneer naast elkaar doorlatende en ondoorlatende lagen voorkomen.

Het ondergrondse water, aanwezig in de doorlatende lagen (zandstenen of kalkstenen van de 
Formaties van Ciney, Hastière en Landelies), stroomt door de zwaartekracht naar het laagste 
punt. Door de aanwezigheid van een ondoorlatende laag (leisteen of kleirijke kalksteen van 
de Formaties van Pont d’Arcoles en Maurenne) kan dit water ondergronds niet doorstromen 
en wordt het gedwongen te verschijnen, aldus een brongebied aanduidend op de grens van 
een aquifer (boven) en aquiclude (onder). Deze hydrogeologische situatie noemt men een 
“hydrogeologische drempel” 

Hier kunnen twee bronzones in acht worden genomen: de eerste is gelegen op de grens van 
de aquifer van de Formatie van Hastière en de aquiclude (Formatie du Pont d’Arcole). Het 
tweede brongebied houdt verband met de drainage van de aquifer van de Formatie van Lan-
delies en de veel minder doorlatende Formatie van Maurenne.(aquitard).

De vallei van de St-Hadelin wordt ge-
voed door verschillende beekjes die vol-
gens een N-Z as georiënteerd zijn, ze 
stromen dwars op de geologische lagen.
Deze stromen zijn permanent omdat 
ze worden gevoed door bronnen en 
dus de aquifers in de poreuze en per-
meabele formaties, hier bestaande uit 
zandstenen (Famenniaan) en kalkste-
nen (Carboon).
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Punt P02

De weg gaat verder richting het noordoosten en wordt aan de rechterkant begrensd door 
een diep ravijn. Deze is gelegen in de gesteenten van de Froamtie du Pont d’Arcole. 
De leistenen zijn meer geërodeerd door vorstverwering dan de omliggende kalksteenformaties.

Punt P03

Al meer dan 10 jaar wordt deze kant van de vallei onverantwoord verbouwd, met systema-
tisch ploegen georiënteerd in de richting van de helling. Deze praktijk bevordert het proces 
van agrarische runoff en erosie. De helling van het land is ongeveer 25%. Op dergelijke hel-
lingen zou dit moeten verboden worden!
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SITE 3 DORP CELLES

Route

Vanaf de site ‘des Fontinettes’ volg je de weg richting NO, bij het eerste kruispunt naar links. 
Daal terug af in de vallei. Parkeer de wagen in de buurt van het Romaans kerkje van Celles.

Bij het dorp Celles wordt de as van de vallei, bestaande uit een kalkstenen ondergrond, ge-
kenmerkt door vele karstfenomenen: grotten, dolines ... Wanneer de watertoevoer klein is zal 
al het water van de beek infiltreren en staat de vallei droog.
In het verlengde van het dorp Celles zijn twee resurgenties merkbaar:

stroomafwaarts van het dorp: de resurgentie van la Grande Fontaine
stroomopwaarts van het dorp: de resurgentie van la Fontaine St-Hadelin.

PO1:  Grande Fontaine:  
downstream resurgentie

PO2:  Fontaine St-Hadelin:  
upstream resurgentie

PO3:  Groeve van Celles: paleokarst.

Zomer: Intense diffuse afstroming

Winter: Geconcentreerde afstroming en ravijnvorming
Schatting van het volume van de ravijn:

0,4 (diepte) x 0,3 (breedte) x 500 m (lengte) = 60 m3

60 x 1,8 T/m3 = 108 T

▲

▲
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Punt PO1: resurgentie van de Sainte Fontaine

La Grande Fontaine heeft een erg constant debiet (40-70 l/s) gedurende het jaar, ongeacht de 
klimaatsomstandigheden. Ze wordt dus gevoed door een karstleiding van de juiste afmeting, 
maar met beperkte capaciteit.

Punt PO2: resurgentie van la Fontaine St-Hadelin

La Fontaine St-Hadelin heeft een erg onregelmatig debiet: van bijna nul in de zomer tot meer 
dan 1000 l/s in de winter. Deze resurgentie is pas actief als de karstleiding van La Grande 
Fontaine verzadigd is.

Karstsystemen worden bestudeerd met behulp van tracertests. Daarbij wordt een bepaalde 
hoeveelheid tracervloeistof geinjecteerd (niet giftig, niet in het milieu aanwezig, eenvoudig 
op te sporen, ...) en worden op een vast tijdstip stap op verschillende locaties waar de tracer 
terug te vinden zal zijn stalen genomen.

Als de tracer wordt gedetecteerd, wordt een restitutiecurve verkregen. Niet alleen de ver-
binding tussen de injectie en plaats van staalname is vastgesteld, maar ook de minimum 
doostromingstijd (die overeenkomt met de eerste aankomst) en de modale tijd (wat over-
eenkomt met de piek van restitutie) kan worden gemeten. Debietmeting op de uitstroom zal 
ook toelaten de berekening van de restitutie te berekenen, dat wil zeggen het bedrag van de 
gerecupereerde tracer ten opzichte van de hoeveelheid ingespoten. Idealiter zou dit meerdere 
keren herhaald moeten worden onder omstandigheden van lage water, overstroming, ...

Naast de gemeten parameters op de curve van de restitutie geeft de vorm van de curve infor-
matie over stroming en het vervoer van een tracer. Deze gegevens kunnen gebruikt worden 
om het karstssysteem te modelleren om aldus de omvang te bekijken.
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Voorbeeld van een restitutiecurve Automatische sampler voor de tracertest

Druksondes om de resurgentie te meten
Terreinfluorimeter gebruikt voor detectie  

van de tracer kleurstoffen
Stromingmeter  

(meting van het water stroomsnelheid)

Gebruik van tracervloeistoffen
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Punt P03 Carrière van Celles

De groeve heeft kleiige afzettingen (kaoliniet) geëxploiteerd sinds het begin van de jaren 
1900 tot 1980. Deze klei werd gebruikt voor het maken van aardewerk.
Deze afzettingen komen uit het Rupeliaan (binnen het Cenozoïcum, (35 Ma) en werden afge-
zet in aanwezige holtes, ontstaan door de oplossing van de aanwezige kaksteeen, dit noemen 
we paleokarst.

De paleokarsts zijn grote holtes als gevolg van de ontbinding van kalksteen. Na de Varisci-
sche orogenese (250 Ma) bestaat België uit een bergachtig landschap dat onderhevig is aan 
intense erosie. Dit zal leiden tot de vorming van de post-Variscische schiervlakte (een uit-
gestrekte horizontale gebied van lage hoogte) die locaal depressies vertoont – gevolg van de 
oplossing van de kalksteenformaties. 
Tijdens het Cenozoïcum wordt het gebied opnieuw overspoeld door de zee en worden klei-
rijke sedimenten afgezet. Deze werden nadien weggeërodeerd behalve in de holtes van de 
kalksteen waar ze gevangen zaten.

Accumulatie van onoplosbare resten, 
bestaande uit silex van de Formatie 
van Bayard.
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De paleokarst van Celles strekt zich uit over een afstand van 1000 m – volgens de richting 
van de kalksteenbanken – en 500 m breed., en komt voor in de Formatie van Bayard – zoals 
de talrijke crinoïden aan het oppervlak bewijzen.
De bodems die zich hebben ontwikkeld op deze paleokarsts hebben een zuur karakter: zo 
treft men brem en heide aan. Hoewel de steengroeve haar activiteiten al 30 jaar geleden ge-
staakt heeft blijft de vegetatie slecht ontwikkeld, wat wijst op de lage vruchtbaarheid van klei.

De groeve van Celles: een interessante plaats voor opslag van afval?

Een van de parameters bij de selectie van een site voor afvalopslag is het risico op besmetting 
van het grondwater.
De groeve van Celles is gelegen in kalksteenformaties met sterke karstverschijnselen – zoals 
wordt aangetoond met de resurgenties in de vallei. Deze kalkstenen hebben een zeer pro-
ductieve watervoerende laag (kwantitatief aspect), maar het water is over het algemeen van 
slechte kwaliteit, omdat het slecht gefilterd is (kwalitatieve aspect).

De aanwezigheid van water op de bodem van de groeve is tamelijk problematisch vermits 
twee hypotheses kunnen gesteld worden:
1) het water is in contact en in evenwicht met het grondwater
2) het water is verbonden aan een oppervlakkige afvoer en is geïsoleerd van de aquifer we-

gens de aanwezigheid van ondoorlatende klei.

Bij de eerste hypothese kan deze site zeker niet gebruikt worden voor afvalstort, in het tweede 
geval is de ondoorlatendheid van de ondergrond juist een troef voor hergebruik als afvalstort.

Via een eenvoudige redenering kunnen we er van uitgaan dat de tweede hypothese moet 
weerhouden worden. Het waterniveau in de groeve ligt op een hoogte van 235 m, terwijl de 
resurgentie van St-Hadelin op 195 m ligt. De gradiënt (helling) van de watertafel is in dat 
geval 13 % en deze is veel te groot gezien de hydrogeologische context. Immers wegens de 
veelheid aan karstverschijnselen is de hydraulische conductiviteit zeer groot. In dat geval is 
de oppervlakte van de watertafel weinig hellend en dus een helling van 13 % onmoglijk. 

Dit werd onlangs bevestigd toen uiteindelijk de aquifer onder de groeve ontdekt werd op een 
hoogte van 200 m, zijnde 35 m onder de groeve.
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SITE 4 WAARNEMINGSPUNT PETITE TRUSSOGNE

Route

Van aan de Romaanse kerk van Celles terug de grote baan nemen naar rechts (richting zuid).
Na 1 km een klein wegje naar links nemen (richting Ciney), 1,5 km verder de wagen stoppen 
om het landschap waar te nemen.
Dit punt staat toe het typische Condruzisch reliëf te obszerveren.
Het woord ‘Condroz’ is afgeleid van de Condrusi, het Keltische volk dat deze streek bewoonde. 

IN NOORDELIJKE RICHTING:
De weg is gelegen op een topografische kam die we een ‘tige’ noemen. De ondergrond be-
staat uit zandsteen van de Formatie van Ciney (zie de coupe Gendron-Celles). Deze zijn meer 
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weerstandhoudend aan de erosie dan de omliggende kalkstenen en zijn daarom duidelijk 
herkenbaar in het landschap. Structureel gezien vormen deze zandsteenformaties anticli-
nale plooien.
Ten noorden is er een laagte – ook wel ‘chavée’ genoemd. Deze komt overeen met de kalk-
steen die – vooral wegens chemische verwering – makkelijker erodeert dan de zandstenen. 
Structureel gezien zijn dit de synclinale plooien.
Het Condroz landschap wordt aldus gekenmerkt door de afwisseling van ‘tiges’ en ‘chavées’ 
met de typische golfplaatstructuur of conform structureel reliëf.

IN ZUIDELIJKE RICHTING

Het typische reliëf herhaalt zich met een chavée en een nieuwe kam bestaande uit de zand-
steen van de Famenne.
Nog verder zuidelijk kunnen we de depressie van de Famenne veronderstellen, en daarachter 
de grote kam aan de horizon: de Ardennen. (zie doorsnede blz. 82 bovenaan)

De aanwezigheid van centraal een chavée (kalksteen) en aan beide zijden een tige (zandstenen).
Niettemin moeten we voorzichtig zijn met dit algemene schema. Zoals de doorsnede aan-
duid zijn is de structuur van de plooien zeer complex met verschillende secundaire plooien. 

SITE 5: DOLINES EN VERDWIJNGATEN VAN CONJOUX

Route

Volg de weg tot het eerste kruispunt (let in het voorbijrijden op de linde die geklasseerd is als 
‘arbre remarquable de Wallonie’), neem de baan links naar Ciney.
Daal af in de vallei en neem de eerste weg naar links (een moeilijke draai voor autocars). Volg de 
weg en verlaat het dorp (bij elke aftakking rechts volgen). Rijd onder de autoweg E411 en dadelijk 
links de aardeweg nemen. Laat de bus daar draaien om terug te keren langs dezelfde weg.

Deze halte staat toe een droge vallei met verschillende dolines en verdwijngaten waar te 
nemen.

Door oppervlakte-afstroming en grondwater stroming stroomt het water naar de laagste pun-
ten. In de zomer worden de beken vrijwel uitsluitend gevoed door grondwater. De Famenni-
aan zandsteen, watervoerende lagen van de goede kwaliteit, vormen dan ook de “watertoren” 
van de vallei. De bronnen zijn vaak gevestigd in contact met ondoorlaatbare formaties (Pont 
d’Arcola, Maurenne) zoals waargenomen op de site van de Fontinettes en hier bij de beek 
van de Sainte Fontaine.

Hydrogeologische coupe NW-ZO door-
heen het bekken van de St-Hadelin.
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Zodra het water afkomstig van de tiges op het niveau van de kalksteenformaties komt sijpelt 
het weg in de grond in de vorming van een verdwijngat. Ook komen er veel dolines voor.

De chavée wordt vervolgens een droge vallei genoemd. Enkel in periodes van zeer hevige 
regen – wanneer de aquifers volledig gevuld zijn – zal het water zijn loop aan de oppervlakte 
hernemen.

Links van de weg zijn verschillende verdwijngaten zichtbaar die door de mens worden opge-
vuld met brokstukken. Verder in de vallei ter hoogte van de kruising met de drie valleien zijn 
er verschillende dolines waarneembaar. De hoofdvallei gaat in de richting van Celles, daar 
komt het ondergrondse water weer tevoorschijn (zie site 3).

Verdwijngat van Conjoux 
 
 

Droge vallei van de St-Hadelin, 
periode van weinig neerslag 

 

Droge vallei van de St-Hadelin
Periode van hevige neerslag

De infiltratiecapaciteit van de verdwijngaten is 
onvoldoende zodat de vallei gereactiveerd wordt 
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SITE 6 CARRIÈRE DE RONVAUX

Route

Neem terug de weg richting Conjoux. Voorbij het dorp aan het eerste kruispunt naar links. 
Volg deze weg tot het dorp Corbion. Bij het binnenrijden van het dorp naar rechts (richting 
Chevetogne). Neem de eerste baan links (afstand van ca. 2,5 km).
Opgelet: dit is een private site, toegang moet aangevraagd worden.
Op dit punt kunnen we de mogelijkheid van de aquifers in de Formatie van Ciney bestuderen.
Aan de horizon in het zuiden is de kam van de Ardennen waarneembaar.

Bij deze groeve kunnen we de zandsteen van de Formatie van Ciney bestuderen.
Aan de oppervlakte zijn deze zandstenen verweerd tot zand waardoor ze een goede water-
doorlatendheid en een goede porositeit hebben. We noemden deze aquifers “grondwater in 
verweringsmantel” Naast de verwering zorgt ook de aanwezigheid van diaklazen voor en 
betere doorstroming in deze zandsteen. Dit zijn de lagen die deel uitmaken van de “waterto-
ren” van de regio en die tijdens de zomer klein beekjes voeden (zie site 2). 
Vermits de zandstenen minder doorlaatbaar zijn dan de kalkstenen blijft het water dicht bij 
de oppervlakte. In tegenstelling tot de carrière van Celles maakt het het water hier waargeno-
men wel deel uit van de aquifer. Verontreiniging van dit water kan zeer negatieve gevolgen 
hebben voor de kwaliteit van het water in de naburige bronnen.
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CONCLUSIE

Het bekken van de St-Hadelin wordt gevormd door de zandstenen uit de Formatie van De 
Famenne (Site 1, PO1) en de kalk- en leistenen uit het Carboon (Site 1, PO2). Deze tegenstel-
ling in de lithologie creëert verschillende erosieprocessen.
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BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN DE FORMATIES

De geologische formaties van België met de bijhorende gesteenten en geografische situering van de type-localiteit

Formatie Gesteente Ouderdom Situering Type Localiteit

MASSIEF VAN BRABANT

Blanmont Formatie Zandsteen kwartsiet (soms 
grofkorrelig), silt en klei-
intercallaties

Vroeg-Cambrium Tss Brussel en Namen

Tubize Formatie 7 kmZO v. Halle

Oisquercq Formatie Enige paarse Fm schiefer 
zandsteen/kwarsiet

Grens Onder/Midden-
Cambrium

8 km Z v. Halle

Mousty Formatie Donkergrijze schiefers, 
grafieteus, met mangaanniveaus

Boven-Cambrium Ottignies

Chevlipont Formatie Turbidiet, zandsteen, schiefer, 
siltsteen

Onder-Tremadociaan

Abbaye-de-Villers Formatie Schiefer, sliksteen, 
gebioturbeerde zandsteen

Darriwilliaan

Tribotte Formatie 10km W van Gembloux

Rigenée Formatie Schiefer (diepe shelf afzetting) Darriwilliaan 13km W van Gembloux

Ittre Formatie Turbidietfacies, schiefer,
siltsteen, zandsteen

Midden-Caradociaan 10km Z v. Halle

Bornival Formatie Tss Halle en La Louvière

Huet Formatie Ondiepe shelfafz.
Veel macrofossielen

Boven-Caradociaan

Fauquez Formatie Turbidiet-eenheid
Donkergrijze schiefer en 
sliksteen

Boven-Caradociaan-Ashgilliaan 12km Z v. Halle

Madot Formatie Macrofossielrijke sliksteen, 
donkergrijzeschiefer, 
vulkanische gesteenten

Onder/Midden-Ashgilliaan

Brutia formatie Schieferinterval
Eindigt met Ignimbrietafzetting

Ordovicium-Siluur grens

Corroy Formatie Turbidieten Siluur 20km ZZW v. Charleroi

Vichenet Formatie

Ronquières Formatie Tss Halle en La Louvière

Rekkem Formatie Pridoli Oudenaarde

CONDROZSTROOK

Chevlipont Formatie Turbidiet, zandsteen, schiefer, 
siltsteen

Onder-Tremadociaan 1 diepe boring te Wépion

Huy Formatie Basisconglomeraat
Fijne diepe shelfsedimenten
Schiefer rijk aan graptolieten

Darriwilliaan Op Maas, tss Namen en Luik

Vitrival-Bruyére Formatie
Micarijk, donkere 
zandsteenbanken (turbidieten)

Caradociaan Tss Charleroi en Namen

Oxhe Formatie Gelijkaardig a/d bovenste
Dunnere zandsteenbanken

Caradociaan

Basses-aux-Canes Formatie Gelijkaardig a/d bovenste
Minder zandsteenbanken

Caradociaan

Fosses Formatie Fossielrijke kalkhoudende 
schieferbanken

Ashgilliaan

Génicot Formatie Fossielarmer
Schiefer/sliksteen
Conglomeraatbanken

Ashgilliaan

Naninne Formatie Grijze, fijne schiefers, 
sliksteen (soms siltsteen) met 
kalkhoudende niveaus

Sheinwoodiaan 7km ZO Namen
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Formatie Gesteente Ouderdom Situering Type Localiteit

Jonquoi Formatie Grijze, fijne schiefers, sliksteen 
(soms siltsteen) met kalknodule-
niveaus

Homeriaan

Dave Formatie 9 vulkanische (of vulk sed) 
laagjes met schiefers

Llandovery 7km Z van Namen  
(Neuville-sous-Huy)

ARDEENSE MASSIEVEN (massief van Stavelot, massief van Rocroi, massief van Serpont, massief van Givonne) 

MASSIEF VAN STAVELOT

Deville Groep 15km OZO van Rocroi

Formatie van Hour Wit/bleekgroen kwartsareniet
Enkele rode schiefers

Cambrium 12km W van Rochefort

Formatie van Bellevaux Bleekgroene kwartsareniet 
Violet/groene schiefer/Fylliet 
(bovenop)

Cambrium 5km NO van Bouillon

Revin Groep 10km ONO van Rocroi

Wanne Formatie Zwarte fylliet met donkergroene 
kwartsiet, groenblauwe fylliet 
met fijne conglomeraatniveaus

Cambrium 4km Z van Stavelot

La Venne Formatie Donkere fylliet en harde 
kwartsareniet

Cambrium 6km W v. Stavelot (op Ambléve)

La Gleise Formatie Zwarte Fylliet Cambrium 7 km NW van Stavelot

Salm Groep

Jalhay Formatie Sliksteen, afgewisseld met 
zandsteen en siltsteen

Ordivicium 8km OZO van Verviers

Ottré Formatie Schiefer, siltsteen en 
zandsteenlagen/leisteen (alle 
hematietrijk)

Ordivicium 16km ZZW van Stavelot

Bihain Formatie Schiefer, fylliet Ordivicium 18km ZZW van Stavelot

MASSIEF VAN ROCROI

Deville Groep

Formatie van La Longue-Haie a) Kwartsareniet/Fylliet
b) Kwarsiet/Leisteenachtige 
Fylliet

Nemakitiaan-Daldyniaan

Formatie van Les Quatre Fils 
Aymon

a) Kwartsareniet/Fylliet/ 
Arkozen
b) Kwarsiet/Leisteenachtige 
Fylliet

Onder-Cambrium

Revin Groep

Formatie van Rocher de l’Uf Kwartsareniet/Fylliet Midden-Cambrium

Formatie van La Roche à Sept 
Heures

Schiefer, minder fylliet Eind Midden-Cambium

Formatie van Anchamps Fylliet/kwartsareniet/schiefers/ 
kwartsiet

Boven-Cambrium 12km W van Rocroi

Formatie van La Petite 
Commune

Grove kwartsiet/schiefer Boven-Cambrium

Salm Groep

Formatie van Vieux-Moulins de 
Thilay

Fijnkorrelige schiefer tot fylliet Midden-Ordivicium

Massief van Serpont Fylliet, siltsteen, zandsteen Boven-Cambrium (Laat-
Reviniaan) -> gesugge

Massief van Givonne Zwarte Fylliet/Kwartsareniet 
met lokaal glimmerschisten

Boven-Cambrium 5km NO Sedan
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Formatie Gesteente Ouderdom Situering Type Localiteit

ONDER-DEVOON

Lochkoviaan

Formatie van Fépin Basisconglomeraat, 
subarkozen, zandsteen, zwarte 
schieferlaagjes

Onder-Lochkoviaan 20km NO van Rocroi

Formatie van Mondrepuis Grijze schiefers (blauwe schijn) ; 
kalksteen van Naux

Onder-Midden–Lochkoviaan 30km W van Rocroi

Formatie van Oignies Zandsteen-siltsteen-schiefer 
sequenties (rood)

Boven-Lochkoviaan 10km O van Charleroi

Formatie van Saint-Hubert Grijs-groene schiefer en 
kwartsiet

Lochkoviaan-Pragiaan 20km ZO van Rochfort

Formatie van Fooz Conglomeraat, zandsteen, 
siltsteen

Boven-Lochkoviaan 10km NW Luik

Formatie van Marteau Basisconglomeraat, siltsteen, 
zandsteen (bordeaux/
groen) ; carbonaatnodules, 
kwartsietbanken

Boven-Lochkoviaan 10km Z van Verviers

Pragiaan

Formatie van Mirwart Schiefers, zandsteen, 
kwartsiet(banken) met schiefer 
en siltsteen

Onder-Pragiaan 13km Z van Rochefort

Formatie van Villé Donkerblauwe schiefer, 
(kalkhoudende) zandsteen

Midden-Pragiaan 25km Z Luik

Formatie van La Roche Donkerblauwe leisteen 
(fyllade), zandsteen- en 
kwartsietintercallaties

Boven-Pragiaan Tss Brussel en Namen

Formatie van Pèrnelle Kwartsietige zandsteen, schiefer- 
en siltsteenintercalaties

Boven-Pragiaan

Formatie van Bois d’Ausse Zandsteen, kwartsiet en siltsteen Boven-Lochkoviaan-Pragiaan

Formatie van Acoz Bordeaux zandsteen en siltsteen Midden-Boven-Pragiaan 10km Z van Charleroi

Formatie van Nonceveux Zandsteen/bordeaux pelieten Boven-Lochkoviaan-Pragiaan 22km ZZO van Luik

Formatie van Solières Schiefer en siltsteen Boven-Pragiaan 23km O Namen

Emsiaan

Formatie van Pesche Schiefer, siltsteen met 
zandsteenbanken

Pragiaan-Emsiaan-grens 13km N van Rocroi

Formatie van Vireux Kwartsiet en zandsteen ; schiefer 
en siltsteen

Eind Onder Emsiaan

Formatie van Chooz Zandsteen, schiefer en siltsteen Midden-Emsiaan Givet

Formatie van Hierges Zandsteen, schiefer, siltsteen, 
fossielhoudende kalk- en 
zandsteenbanken

Boven-Emsiaan 8km WZW van Givet

Formatie van Hampteau Zandsteen, conglomeraat, 
schiefer en siltsteen

Boven-Emsiaan

Formatie van Saint-Joseph Zandige schiefers Boven-Emsiaan 20km WZW van Givet

Formatie van de Eau Noire Schiefer met kleiige 
kalksteenbanken

Emsiaan-Eifeliaan

Formatie van Wépion Zandsteen en kwarsiet, met 
conglomeraatbanken ; schiefer, 
siltsteen, zandsteenlaagjes

Onder-Midden-Emsiaan 5km Z van Namen

Formatie van Burnot Zandsteen, conglomeraat, 
tourmalinietkeien ; schiefer, 
siltsteen

Laat-Emsiaan of Vroeg Eifeliaan
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Formatie Gesteente Ouderdom Situering Type Localiteit

MIDDEN-DEVOON

Eifeliaan

Formatie van Rivière Lid v. Rouillon :schiefer, 
zandsteen, conglomeraat
Lid v. Claminforge : 
kleiige kalksteen, schiefer, 
kalkhoudende zandsteen

Eifeliaan

Formatie van Pepinster Siltsteen, schiefer met 
kalknodules, zandsteen

Eifeliaan 5km ZW Verviers

Formatie van Vicht Bordeaux conglomeraat, 
zandsteen

Onder- Eifeliaan 13km OZO van Aachen

Formatie van Couvin Crinoïdenkalksteen, 
stromatoporen, 
koralenkalksteen, kleiige 
kalksteen

Onder- Eifeliaan 40km Z van Charleroi

Formatie van Jemelle Schiefer, kalksteen erboven, 
biohermenkalksteen

Eifeliaan 5km O van Rochefort

Formatie van Lomme Zandige schiefer, massieve 
zandsteen, kalksteen

Laat- Eifeliaan-Onder-Givetiaan Rijsel/Lille

Formatie van Hanonet Kleiige kalksteen, 
stromatoporen, lamellaire 
tabulaten

Grens Eifeliaan-Givetiaan

Givetiaan

Formatie van Trois-Fontaines Biostroom, lagunaire kalksteen, 
laminieten

Onder-Givetiaan

Formatie van Terres d’Haurs Kleiige kalksteen Onder-Givetiaan

Formatie van Mont d’Haurs Kalksteen door biostromen, 
stromatoporen, kalksteen afz in 
afgesloten milieu

Midden-Givetiaan

Formatie van Fromelennes Schiefer en kalksteen, pre-
evaporitische faciës

Boven-Givetiaan Givet

Formatie van Névremont Kalksteen (deels 
gedolomitiseerd)

Onder-Givetiaan Oostrand Syn Dinant

Formatie van Le Roux Schiefer, dolomiet en zandige 
kalksteen

Boven-Givetiaan 13km OZO van Charleroi

Formatie van Bois de Bordeaux Conglomeraat, siltsteen, 
zandsteen, schiefer (Lid van 
Mautiennes/Lid van Mazy) 
kalksteen, schiefer (Lid van 
Alvaux)

Givetiaan Noordrand syn Namen

BOVEN-DEVOON

Frasniaan

Formatie van Nismes Schiefer met kalksteenniveaus, 
brachiopoden

Givetiaan-Frasniaan 15km Z van Philippeville

Formatie van Presles Kleiige kalksteen, biocklastische 
kalksteen, fijne groene schiefer

Onder-Frasniaan 10km ZO van Charleroi

Formatie van Bovesse Schiefer en gedolomitiseerde 
kalksteenbanken

Onder-Frasniaan 10km NW van Namen

Formatie van Moulin Liénaux Lid v. Chalon : kleiige kalksteen
Lid v. Arche : massieve kalksteen 
(bioherm 1)
Lid v. Ermitage : klei

Tss. Onder- en Midden-
Frasniaan
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Formatie Gesteente Ouderdom Situering Type Localiteit

Formatie van Grands Breux Lid v. Bieumont : kleiige 
kalksteen
Lid v. Lion : zuivere kalksteen 
met grijs facies (bioherm 2)
Lid v. Boussu-en- Fagne : 
schiefer

Midden-Frasniaan

Formatie van de Pont de la Folle Lid v. Fontaine Samart : 
massieve kalksteen (Saint-Anne 
marmer)
Lid v.Les Machenées : schiefer

Tss. Onder- en Midden-
Frasniaan

Formatie van Philippeville Zwarte kalksteen (Cousobre 
marmer)

Midden-Frasniaan 25km Z van Charleroi

Formatie van Lustin Zwarte kalksteen Midden-Frasniaan

Formatie van Neuville Schiefer en noduliare kalksteen, 
rode marmers

Tss. Midden-en Boven-Frasniaan 25km ZW van Charleroi

Formatie van Les Valisettes Donkergrijze en groene schiefer, 
roodachtige kalksteennodules

Einde Frasniaan

Formatie van Aisemont Kleiige kalksteen met koralen, 
schiefer, kalksteen (dolomiet)

Einde Frasniaan 13km O van Charleroi

Formatie van Rhisnes Nodulaire kalksteen met 
brachiopoden/ bioklastische 
kalksteenbanken/ zwarte 
marmers van Golzinne

Einde Frasniaan 6km NW van Namen

Formatie van Huccorgne Kalksteen (koraalrijk) Tss Namen en Luik

Formatie van Matagne Donkere schiefer, 
kalksteenniveaus

Einde Frasniaan 20km OZO Namen

Formatie van Barvaux Purpere schiefers met 
brachiopode lumachellebanken

Einde Frasniaan 30km Z van Luik

Formatie van Lambermont Groen schiefer met 
kalksteennodules

Einde Frasniaan 20km ZO van Luik

Formatie van Franc-Waret Groene grijze schiefer met 
kalksteen (dolomiet)laagjes

Einde Frasniaan 10km NO van Namen

Fammenniaan

Formatie van de Famenne Groene schiefer Onder-Famenniaan Marche-en-Famenne 45 km ZO 
Namen

Formatie van Aye Siltiger schiefer Vroeg-Boven-Famenniaan 5km N Marche-en-Famenne

Formatie van Esneux Kleiige siltsteen, micahoudende 
fijne zandsteen

Vroeg-Boven-Famenniaan 10km Z van Luik

Formatie van Souverain-Pré Fijne zandsteen met 
kalksteennodules/ Kleine riffen 
("Rode marmers v. Baelen")

Vroeg-Boven-Famenniaan 13km Z Luik

Formatie van Montfort Zandsteenbanken (paralelle en 
scheve gelaagdheid)

Boven-Famenniaan 50km NO Hasselt (NL)

Formatie van Evieux Alluvio-lagunair (soms 
evaporitische sabka, soms 
paleobodem)

Boven-Famenniaan

Formatie van Samme Micahoudende gele zandsteen Laat-Onder-Famenniaan 
➠ Boven- Famenniaan
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Formatie Gesteente Ouderdom Situering Type Localiteit

ONDER-CARBOON

Laat-Famenniaan – Tournaisiaan

Struniaan-Hastariaan

Formatie van Etroeungt Kalksteen Laatste Laat-Famenniaan 25km ZW van Charleroi

Formatie van Hastière Bioclastische kalksteen, 
schieferlaagjes

Grens Famenniaan-Tournaisiaan 10km N van Givet

Formaite van de Samme Zandige en dolomiethoudende 
kalksteen (Lid v. Feluy)

Onder-Tournaisiaan

Formatie van Pont d’Arcole Groengrijze schiefer met soms 
bryozoën

Onder-Tournaisiaan

Formatie van Landelies Bioklastische kalksteen Onder-Tournaisiaan ZW Charleroi

Ivoriaan

Formatie van Maurenne Kalkschiefer Onder-Tournaisiaan 12 km N van Givet

Formatie van Arcquennes Henegouwen

Formatie van Royseux Dolomiet 30km O Namen

Formatie van Bayard Crinoidenkalksteen Vroeg Boven-Tournaisiaan

Formatie van Waulsort Waulsortiaanriffen, fijnkorrelige 
kalksteen

Boven-Tournaisiaan 8km N Givet

Formatie van Leffe Lateraal facies dat 
bovenste riffen omgeeft 
(crinoidenkalksteen)

Laat Boven-Tournaisiaan 23 km Z van Namen

Formatie van Yvoir Crinoidenkalksteen Vroeg Boven-Tournaisiaan 15km Z Namen

Formatie van de Ourthe Boven-Tournaisiaan Z van Namen en Luik

Formatie van Martinrive Donkere kalksteen met chert Boven-Tournaisiaan

Formatie van Namen Grote Dolomieten Boven-Tournaisiaan Namen

Formatie van de Vesder Dolomieten Boven-Tournaisiaan Zijrivier Maas in Luik

Formatie van Lalaing Crinoïdenrijke dolomiet Boven-Tournaisiaan 9km NNW van La Louvière

Formatie van Ecaussinnes Crinoidenkalksteen (Blauwe 
Hardsteen)

Boven-Tournaisiaan

Formatie van Malon-Fontaine Kleiige kalksteen met lokaal 
zwarte chert

Boven-Tournaisiaan Streek Ath-Soignies

Formatie van Doornik Crinoidenkalksteen, kleiige en 
siliceuse kalksteen

Boven-Tournaisiaan 23km W van Rijsel/Lille

Formatie van Antoing kleiige en siliceuse kalksteen, 
fossielarm

Boven-Tournaisiaan 7km ZO van Doornik

Viseaan

Moliniaciaan

Formatie van Molignée Zeer fijn kalksediment, Zwarte 
Marmers van Dinant (fossielen !)

Onder-Viseaan

Formatie van Sovet Kalksediment met kalksteen-
turbidietniveaus

Onder-Viseaan 22km ZZO van Namen

Formatie van Terwagne Peritidale kalksteen Onder-Viseaan 27km ZW van Luik

Formatie van Neffe Massieve kalksteen, (koralen, 
brachiopoden)

Einde Onder-Viseaan 3km Z van Dinant

Formatie van Salet Kalksteen(verschillende 
varieteiten)

Onder-Viseaan 18km Z van Namen
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Formatie Gesteente Ouderdom Situering Type Localiteit

Formatie van Les Montils Kalksteen, dolomiet met chert
Kalksteen, dolomiet met chert

Zwarte technische marmers  
v. Basècles

Onder-Viseaan Streek van Ath

Formatie van Grand-Chemin

Formatie van Pont-de-Lens

Formatie van Cambron

Formatie van Montignies

Formatie van Lens

Formatie van Basècles

Liviaan

Formatie van Lives Faciës met evaporieten en 
stromatolieten / Grijze, 
donkergrijze kalksteen, 
episodisch bioklastisch, soms 
algen-en bryozoënriffen / 2 
bentonietniveaus

Midden-Viseaan

Formatie van Grands-Malades Lid v. Seilles : kalksteen
Lid v. Bay Bonnet :stromat. 
Kalksteen
Lid v. Maizeret : evaporitische 
horizont

Einde-Midden-Viseaan tot 
Boven-viseaan

Formatie van Grande Bréche Kalksteenbreccies

Warnantiaan

Formatie van de Bonne Lid van Thon-Samson : Ecriniet
Lid van Poilvache : kalksteen, 
lokaal breccies en evaporieten

Boven-Viseaan

Anhée Formatie Bioklastische kalksteen met 
lokaal koralen, brachiopoden ; 
stromat. faciës

Bovenste Boven-Viseaan 17km Z Namen

Formatie van Viesville Fijne zwarte kalksteen met chert 
en breccie niveaus

Einde Boven-Viseaan 8km N Charleroi

BOVEN-CARBOON (Silesiaan)

Namuriaan (Mississippiaan-Pennsylvaniaan)

Formatie van Chokier Zwarte schiefer, aluinhoudende 
schiefer, gesilicifieerde schiefer 
(kalksteenbanken)

Serpukhoviaan 15km w van Luik

Formatie van Andenne Grove zandsteen, conglomeraat, 
schiefer, steenkoollaagjes

Vroeg-Serpukhoviaan – 
Vroeg-Bashkiriaan

16km W van Namen

Westfaliaan (Pennsylvaniaan)

Formatie van de Belgische 
Steenkoollagen

Sequenties met steenkool, 
siltsteen, sliksteen, zandsteen 
met tussengelaagd mariene 
incursies en bentonieten

Boven-Bashkiriaan – 
Moscoviaan

PERM-TRIAS-JURA

Perm

Graben van Malmédy

Fluviatiel conglomeraat met 
rode kleiig-zandige matrix

Stefaniaan tot Onder-Perm 22km Z van Verviers

Roermondslenk

Rood conglomeraat, grijze 
kalksteen met fossielen 
(helemaal onderaan)

Midden-Perm 45km NO van Maastricht

Trias
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Formatie Gesteente Ouderdom Situering Type Localiteit

Roermondslenk

Leden v. Gruitrode
               Bullen
               Bree

Mica- en veldspaathoudende 
zandsteen, zandsteen en 
conglomeraat

Onder-Trias (Buntsandstein) 45km NO van Maastricht

Kalksteen, dolomiet, evaporiet Midden – en Boven-Trias

Belgisch Lotharingen

Formatie van Habay Fluviatiel kleiig-zandig complex 
zonder fossielen

Perm-Trias 13km NW van Aarlen?

Formatie van Attert Rode-purper-groene mergel, 
gipsnodules, dolomietbanken, 
lokaal klei, conglomeraat

Carniaan-Noriaan (Boven-Trias) 7km N van Aarlen

Formatie van Mortinsart Rode klei en grint, zandsteen, 
mergel, zand, silt, klei, enkele 
beenderniveaus

Rhetiaan 16km W van Aarlen

Jura

Roermondslenk

Formatie van Sleen Donkere klei en mergel, 
kalksteenniveaus

Rhetiaan-Lias Drenthe (NL)

Formatie van Aalberg

Belgisch Lotharingen

Formatie van Jamoigne
  Leden v. Warcq,  
                Rossignol,  Muno 

Donkere mergel, met 
zandsteen/kalksteenbanken

Hettangiaan – Sinemuriaan 15km Z van Neufchâteau

Formatie van Luxembourg Zand en zandige kalksteen Hettangiaan-Sinemuriaan Luxembourg (Lux)

Formatie van Aarlen Siltige mergel, kleiige kalksteen Sinemuriaan-Pliensbachiaan Z van België

Formatie van Ethe Grijze mergel, siltige mergel, 
lokaal limonietnodules

Pliensbachiaan 4km ONO van Virton

Formatie van Messancy Grijze-siltige, siltig zandige 
mergel

Pliensbachiaan 10km Z van Aarlen

Formatie van Aubange Zandige mergel, 
kalksteenlenzen

Pliensbachiaan-Toarciaan 12km ZZW van Aarlen

Formatie van Grandcourt Bitumineuze klei, mergel met 
siltige-kalkhoudende laminaties 
(KWS)

Toarciaan 6km ZO van Virton

Formatie van Mont-Saint-Martin Kleiige zandsteen, zandige 
mergel met oölitische ijzererts

boven-Toarciaan, Aaleniaan, 
onder-Bajociaan

45klm Z van Charleville-
Mézières

Formatie van Longwy Oölitische kalksteen onder-Bajociaan 18km Z Aarlen

KRIJT

Bekken van Mons Continentale afzettingen-Hainaut Groep

Formatie van Sainte-Barbe Grijze, zandige, ligniethoudende 
fossielrijke kleien

Laat-Jura – Vroeg Krijt tot zelfs 
vroeg  Laat-Krijt

Z van Charleroi

Formatie van Hautrage Zand-siltige kleien, zandlaagjes 15km WNW van Mons

Formatie van Badour Siltige kleien 10km WNW van Mons

Formatie van Saint-Pierre Zand, grind, keien, 
conglomeraten met siltlaagjes

8km N van Neufchâteau

Mariene Afzettingen-Haine Groep

Formatie van Pommeroeul Conglomeraten (keien + groene 
zanden)

Midden-Albiaan 18km W van Mons

Formatie van Harchies Basisgrint, zanden, zandstenen, 
groene conglomeraten

Laat-Albiaan 18km W van Mons

Formatie van Catillon Sterk glauc.h. zanden, mergels, 
sponsen

Laat-Albiaan 19km W Mons
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Formatie Gesteente Ouderdom Situering Type Localiteit

Formatie van Bracquegnies Zandige glauc.h. mergels, 
conglomeraten, zandstenen, 
zanden, soms sponslagen

laatste Laat-Albiaan 16km ONO van Mons?

Cenomaniaan

Formatie van Bernissart Organoklastische kalksteen, 
chert, mergel

Vroeg-Midden-Cenomaniaan Omgeving Mons

Formatie van Thivencelles Basisconglomeraat, kleiige 
glauc.h. mergels  (1ste ZSmax)

Laat-Cenomaniaan vroeg 
Turoniaan

22km W van Mons?

Turoniaan

Formatie van Thulin Groen krijtachtige mergel, soms 
krijtbanken

Midden-Turoniaan 16km W van Mons

Formatie van Ville-Pommeroeul Siliceuze, st. glauc.h. krijtachtige 
kalksteen, verkiezelde concreties

Laat-Turoniaan 16km W van Mons

Formatie van Hautrage Krijtachtige mergel Laat-Turoniaan 16km WNW van Mons

Formatie van Saint-Denis Verkiezelde gesteentebanken 
(cryptokristallijn chalcedoon, 
opaal)

Laat-Turoniaan Tss Mons en La Louvière

Coniaciaan

Formatie van Maisières Granulair glauc.h. krijt 
(kalkareniet), met hardgrounds 
aan basis

Vroeg-Conaciaan 3km N van Mons

Formatie van Saint-Vaast Basisconglomeraat, grijs krijt, 
onderaan sponzen en chert   
(2de ZSmax)

Laat-Conaciaan Vroeg-
Santoniaan

8km ZW van La Louvière?

Campaniaan

Formatie van Trivières Basisconglomeraat, wit/grijs 
krijt zonder chert

Vroeg-Campaniaan 10km ZW van La Louvière

Formatie van Obourg Fijn wit krijt (met zwarte chert) vroeg Laat-Campaniaan NO van Mons

Formatie van Nouvelles Fijn wit krijt, zonder chert vroeg tot laat Laat-Campaniaan Z van Mons

Formatie van Spiennes Wit-grijs grof krijt tot 
kalkareniet, veel chert

laat Laat-Campaniaan 5km ZZO van Mons

Maastrichtiaan

Formatie van Ciply-Malogne Gebioturbeerde kalkareniet, 
fosfaatkorrels in krijtmatrix, 
fossielrijk

Vroeg-Maastrichtiaan Z van Mons?

Formatie van Saint-Symphorien Karkareniet/kalkrudiet, 
fosfaatkorrels/keien, fossielrijk

Laat-Maastrichtiaan 5km ZO van Mons

OOSTELIJK BEKKEN (LIÈGE-LIMBURG)

Santoniaan

Formatie van Aachen
Leden v.  Hergenrath 

Aachen/Hauset

Zandige kleien – kleiige zanden
Fijne zanden – conglomer. 
zandstenen

Midden-Laat-Santoniaan 40km NO Luik

Campaniaan

Formatie van Vaals
  

Groene Zanden, 
zandsteenbanken  
    Leden v. Raren, Cotessen,    
       Gemmenich, Vaalsbroek, 
Beusdal,
       Terstraten, Benzenrade

Vroeg-Campaniaan tot vroeg 
laat-Campiaan

5km W van Aachen

Formatie van Gulpen
 

Mergel/krijt/kalkareniet/chert 
     Leden v. Zeven Wegen, 
Beutenaken,
                    Vijlen, Lixhe, Lanaye

Laat Campiaan-vroeg Laat-
Maastrichtiaan

15km NO van Aachen
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Formatie Gesteente Ouderdom Situering Type Localiteit

Maastrichtiaan

Formatie van Maastricht
 

Krijt,kalkareniet ,chert nodules
       Leden v. Valkenburg, 
Gronsveld,
             Schiepersberg, Emael, 
Nekum,
             Meerssen

Laat-Maastrichtiaan 25km ZO van Hasselt

N.-Namen, Oost-Brabant

Formatie van Lonzée Groene silt, klei/zand met 
zandstenen/kalkarenieten

Conaciaan – Vroeg- Campaniaan 13km NW van Namen

Formatie van Folx-les-Caves Zandig wit krijt Vroeg – Campaniaan 23km N van Namen

Formatie van Orp-le-Grand Zand, mergel, krijt, 
kalkarenieten met chert

Laat-Maastrichtiaan 30km N van Namen

PALEOCEEN

Haine Groep

Formatie van Ciply Poreuze, wit-gele mariene 
kalkareniet

Midden-Laat-Daniaan Z van Mons

Formatie van Mons Fossielrijke mariene kalkrudiet Midden-Laat-Daniaan W van België

Formatie van Hainin Kalkstenen, mergels, kleien, 
zand

Vroeg-Selandiaan 5km W van Mons

Haspengouw Groep

Formatie van Houthem Zachte glauc.h. kalkareniet, 
schelpenbanken, 
kalksteenknollen

Midden-Laat-Daniaan 20km W van Kortrijk

Formatie van Opglabbeek
  Leden v.      Opoeteren
        Eis den/Maasmechelen           

Rode kleien, plantenresten, 
schelpen
Kalkhoudend zand

Vroeg-Selandiaan 10km NO van Genk

Bekken van Mons

Formatie van Bertaimont Klei met grintkorrels/  
groene zanden/mergels, 
kalkmergels, kalkstenen

Vroeg-Thanetiaan

Oost-Belgie

Formatie van Heers
    Leden v.    Orp
                      Gelinden

Glauconiethoudende zanden
Kalkrijke glauc.h. mergels

Vroeg-Thanetiaan 20km Z Hasselt

Landen Groep

Formatie van Hannut
    Leden v.  Waterschei
         Chercq/Halen/Lincent
                    Grandglise           

Klei 
Tufsteen, kleihoudende leem, 
kalksteen 
Glauc.h. zand

Midden-Laat-Thanetiaan 35km W van Luik

Formatie van Tienen
  L. v. Dormaal/Erquelinnes
          Loksbergen/Knokke

Zand, klei, soms mergel, 
kwartsiet
Klei, mergels, glauc.h. zand, 
schelpen

Laat-Thanetiaan 18km ZO van Leuven

EOCEEN

Ieper Groep

Formatie van Kortrijk
  L. v. Mont-Héribu/Moen
           Saint-Maur/Aalbeke      

Silt, glauc.h. zand, schelpen
Klei/fijnsiltige klei

Vroeg-Midden-Ypresiaan Z van West-Vlaanderen
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Formatie Gesteente Ouderdom Situering Type Localiteit

Formatie van Tielt
     L. v.          Kortemark
                      Egemkapel
                      Egem 

Silt, zand
Klei
Glauc.h. zand, silt, 
nummulietenkalkst.

Laat-Ypresiaan 30km W van Gent

Formatie van Gentbrugge
      L.v.          Merelbeke
                      Pittem
                      Vlierzele

Klei, silt
Silt, glauc.h. kleiig zand, zandst.
banken
Kleiig zand, kleilenzen, zandst.
banken

Laat-Ypresiaan Z van Gent

Zenne Groep

Formatie van Aalter
    Laag v.      Aalterbrugge
    Leden v.    Beernem
                      Oedelem

Humusrijk, kleiig, zandig, 
veenlaagjes
Kleiig zand, kleibandjes, zandst.
bankjes
Zand, fossielen, 
kalksteenbanken

Laat Ypresiaan-Vroeg-Lutetiaan Tussen Gent en Brugge

Formatie van Brussel
    L. v.           Archennes  
Chaumont-Gistoux/Diegem
          Bois-de-la-Houssière
                       Neerijsse   

Basisgrint
Sterk glauc.h. kwartszanden
Kwartszanden
Kalk- en glauconiethoudende 
zanden

Vroeg-Lutetiaan Brussel!

Formatie van Lede Kalk- en glauc.h. zanden, 
Nummulites variolarius, 
kalkzandsteenbanken

Midden-Lutetiaan 5km NW van Aalst

Complex van Kallo

Formatie van Maldegem
    Leden v.    Wemmel
                      Asse Ursel/
Zomergem/Onderdijk
         Onderdale/Buisputten       

Mariene zanden en kleien
Glauc.h. zand, kleiiger nr. boven
Glauc.h. klei, plaatselijk “bande 
noire”
Grijsblauwe zware klei
Glimmer- en glauc.h. lemig 
zand

Laatste Lutetiaan/Bartoniaan 14km O van Brugge

OLIGOCEEN

Tongeren Groep

Formatie van Zelzate
    Leden v.    Bassevelde
                      Watervliet 

Glauc.h. lemig zand met 
kleilenzen
Glauc.h. zandige klei

Priaboniaan 18km N van Gent (op grens)

Formatie van Niel
    Leden v.    Wintham
                      Ruisbroek

Silt met kalkzandsteenconcreties
Groengrijze fossielrijke zanden

Vroeg-Rupeliaan 12km ZZW van Antwerpen

Formatie van Sint-Huibrechts-
Hern
      L. v.     Grimmertingen
                   Neerrepen

Kleiig glauc.h. fossielh. zand
Schelpenlaag, glauc.h. zand, wit 
zand

Laatste Priaboniaan/Vroeg-
Rupeliaan

13km ZO van Hasselt

Formatie van Borgloon
 Oosten   L. v.  Henis
                        Alde Biezen
 Brab.   Laag v. Hoogbutsel
              L. v.    Boutersem
                          Kerkom  

Klei, septaria, gipskristallen
Kwartszand met schelpen, 
kleilaagjes
Kleilenzen, fossielen
Zanden, kleien
Kwartszand

Vroeg-Rupeliaan 15km Z van Hasselt
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Rupel Groep

Formatie van Bilzen
      L. v.         Berg
                  Kleine Spouwen
                       Kerniel

Kwartszanden
Zandige klei met Nucula Comta
Kwartszanden met grintlaag

laat Vroeg-Rupeliaan 14km ZO van Hasselt

Formatie van Boom
     L. v.          Belsele
                       Terhagen
                       Putte

Siltlagen aan basis, siltige klei
Bleekgrijze klei, onderaan 
kalkhoudend
Klei, zwarte banden, siltiger 
horizonten

Vroeg-Midden-Rupeliaan 15km Z van Antwerpen

Formatie van Eigenbilzen Glauconietrijke kleiige zanden 
met graafgangen

Midden-Rupeliaan 18km ZO van Hasselt

Laat-Oligoceen

Formatie van Voort
    Lid van Veldhoven 

Fossielrijke glauconietzanden
(bovenaan) Siltige groengrijze 
klei  

Chattiaan 12km N van Hasselt

MIOCEEN

Formatie van Berchem
       L. v.        Edegem
                       Kiel
                       Antwerpen

Onderaan grint v. chert en 
septaria
St. glauc.h. zanden, bovenaan 
ontkalkt
Glauc.h. zanden, ontkalkt
Glauc.h. zanden, fossielen

Laat-Aquitaniaan-Vroeg-
Burdigaliaan

O van Antwerpen

Formatie van Bolderberg
      L. v.         Houthalen
                      Genk

Onderaan grint v. chert en 
haaientanden
Donkergroene zanden
Wit zand, lignietlagen, 
kwartsietbanken

Laat-Aquitaniaan-Vroeg-
Burdigaliaan

7km NNW van Hasselt

Formatie van Diest
      L. v.         Dessel
                      Deurne 

Onderaan grint v. chert en 
haaientanden
Fijn, soms glauc.h. zand, 
microfossielen
Grover glauc.h. zand, fossielen 

Midden-Tortoniaan tot Vroeg 
Messiniaan

30km NO van Leuven

PLIOCEEN

Formatie van Kattendijk Grintlaagje, glauc.h. zanden, 
schelpen

Messiniaan-Zancleaan N van Antwerpen

Formatie van Kasterlee Glauc.h. zanden, kleilenzen, 
lokaal grintlaagjes

Zancleaan-Vroeg-Piacenziaan 8km Z van Turnhout

Formatie van Lillo
  L. v.   Luchtbal/Oorderen/ 
            Kruisschans
      v.   Merksem/Zandvliet  

Glauc.h. kleige zanden, 
schelpenlagen

Minder klei en fossielen/Geen 
fossielen

laat  Zancleaan-Piacenziaan 10km O Lier

Formatie van Poederlee Basisgrint, glauc.h. zanden, 
kleilaagjes, fossielhoudende 
goethietbanken

Piacenziaan 28km O van Antwerpen

Formatie van Mol Fluviatiel continentale afz : 
wit kwartszand, ligniet, 
kleilenzen

Piacenziaan 50km O van Antwerpen
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BIJLAGE 2: CARRIÈRES IN WALLONIË

BIJLAGE 3: RELIËFKAART VAN WALLONIE




