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pariet. De kwartslaagjes bevatten hoekige monokrist 

Macroscopische beschrijving 

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407) 

 

 

5.3 Fiches 
 

Referentiebenaming (NBN EN 12440) Schiste de la Lienne EN 

Commerciële benaming IJzerrijke schist 

Type natuursteen Metamorf gesteente - fylliet 

Andere benamingen Geen 

Vindplaats Vallei van de Lienne, België 

Variëteiten Geen 

Groeve Bertrand-groeves 

Geologische ouderdom Paleozoïcum, Onder-Ordovicium, Tremadoc (Salmiaan) 

Referentieproefstuk LMA 4203 

Referentieslijpplaatje LM 2446 

Proefrapporten MIC 410, LMA 4203 

 

Schisteuze steen met een zeer fijne textuur (fijne korrels) en een 
grijsgroene kleur. De steen is gemakkelijk splijtbaar en vertoont min of 
meer gladde gelaagdheidsoppervlakken met een gele tot roestbruine kleur. 
De steen is homogeen en compact. 

 

PTV 844-classificatie: gefolieerd metamorf gesteente - fylliet (3.1.2). 

 

Schiste de la Lienne 

Afwerking: gekliefd 

Afmetingen: 

 

Met deze foto willen we enkel het uitzicht van deze steensoort illustreren zonder 

rekening te houden de mogelijke kleur– en textuurvariaties die eigen zijn aan 

natuurlijke materialen. 

 

De steen is opgebouwd uit een afwisseling van fijne 
laagjes die nu eens uit kwarts bestaan en dan weer uit 
een combinatie van kleimineralen, mica's en lamellen van 

organisch materiaal die voorkomen naast zones met micros a 
microspariet. De kwartslaagjes bevatten hoekige 

monokristallijne kwartskorrels met rechte of licht 

golvende uitdoving, enkele plagioklazen (ongeveer 5 %) 

en tenslotte nog muscoviet en biotiet die voorkomen als 
lange staafjes die ofwel parallel ofwel loodrecht op de 
gelaagdheid geöriënteerd zijn. Het biotiet is vaak 
verweerd tot chloriet (bruingroenachtig gekleurd met een 
lage dubbele breking). De korrelverdeling is in elke 
individuele laag (bijeengedrukte granulometrie) goed 
maar zeer heterogeen laagsgewijs gezien. 

 

Dit gesteente wordt geologisch geclassificeerd als een 

schist of als een fylliet (volgens verschillende 
classificaties en NBN EN 12670). Meer algemeen kan men 
ook spreken van een kwartsfylliet. 

 

Deze foto illustreert het meest representatieve microscopische 

aspect van de microstructuur en de mineralogie van de steen. 

(slijpplaatje LM 2446) 
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Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (2004, rapport LMA 4203) 

 

Kenmerk Norm Eenheden Aantal 

proefstukken 

Proefresultaten * 

gem. σ E- 

 

E+ 

 

Schijnbare volumieke 

massa 

NBN EN 

1936 

(juni 

1999) 

kg/m³ 6 2708 3 - - 

Porositeit NBN EN 

1936 

(juni 1999) 

vol.% 6 1.18 0.09 - - 

Druksterkte NBN EN 

1926 

(juni 1999) 

N/mm² 6 186.6 9.3 165.9 - 

Buigsterkte NBN EN 

12372 

(juni 1999) 

N/mm² 10 27.27 4.35 19.05 - 

Vorstbestendigheid 

(technologische proef) 

NBN EN 

12371 

(2001) 

- 6 Druk : F1 

  - 10 Buig : F0 

- niet van toepassing 

* gem. = gemiddelde, σ = standaardafwijking, E- = minimaal te verwachten waarde en E+ = maximaal te verwachten 

waarde. 

 

 

 

Om afschilfering te vermijden bij buitentoepassingen raadt men een natuursteentegel aan met een 

dikte tussen 10 en 15 mm of een tegel die gekalibreerd werd voor verlijming. Lees meer ... 

Door het gekliefde oppervlak dient men specifieke maatregelen te nemen om een goede hechting 
tussen de legmortel en de steen te verzekeren. Lees meer ... 

In bepaalde omstandigheden kunnen er roestkleurige vlekken verschijnen. Lees meer ... 

 

Fiche opgesteld in samenwerking met 

Laatste update : 16/06/2006 

Technische kenmerken 
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