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Macroscopische beschrijving 

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407) 

 

 

5.3 Fiches 
 

Referentiebenaming (NBN EN 12440) Gele Fameniaanzandsteen 
Commerciële benaming Ontkalkte gele zandsteen 

Type natuursteen Sedimentair gesteente - zandsteen 

Andere benamingen Pierre d'avoine 

Vindplaats De Maas en zijn zijrivieren, Condroz, België 

Variëteiten Geen 

Groeve Groeves van Rhisnes, Debras, Fontenelle 

Geologische ouderdom Paleozoïcum, Boven-Devoon, Famenniaan 

Referentieproefstuk LMA 4227, LMA 4228, LMA 4215 

Referentieslijpplaatje LM 2457 

Proefrapporten MIC 422, 434, 435, LMA 4227, LMA 4228, LMA 4215 

 

Harde, fijnkorrelige natuursteen met grijsbeige kleur. De aanwezige 
breuken hebben een bruine tot zwarte tint. De compacte en homogene 
steen vertoont een fijne gelaagdheid en bevat weinig mica's. 

 

PTV 844-classificatie : siliciclastisch sedimentair gesteente - zandsteen - 
lithische areniet (2.1.1.2). 

 

 

 
Gele Fameniaanzandsteen 

Afwerking: gekliefd 

 

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. 

 

Detritische zandsteen bestaande uit grote kwarts-, 
veldspaat (10 %) - en muscovietkorrels die 
geconcentreerd zijn in lagen. Deze lagen vertonen op 

grote schaal een zekere oriëntatie. De homogeen 
verdeelde hoekige detritische korrels zijn soms omgeven 
door een kleilaagje. De structuur komt overeen met de 
structuur van een kwartsiet maar lokaal treft men 
netvormige structuren aan. De belangrijkste fyllosilicaten 

zijn chloriet en muscoviet die een lichte oriëntatie 
vertonen en kenmerkend zijn voor de gelaagdheid. Een 
gedeelte van het cement is ijzerhoudend dolomiet. De 
porositeit is relatief hoog en is duidelijk afkomstig van de 
oplossing van ijzerrijke dolomieten. 

 

Dit gesteente wordt geologisch geclassificeerd als een 
micahoudende zandsteen of als een lithische areniet 

(volgens Folk en NBN EN 12670). 

 

Deze foto illustreert het meest representatieve microscopische 

aspect van de microstructuur en de mineralogie van de steen. 

(slijpplaatje LM2457) 
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Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (april 2004, rapporten LMA 4215, 4227 en 4228) 

 

Kenmerk Norm Eenheden Aantal 

proefstukken 

Proefresultaten * 

gem. σ E- E+ 

 

Schijnbare volumieke 

massa 

NBN EN 

1936 

(juni 

1999) 

kg/m³ 6 2397 106 - - 

Porositeit NBN EN 

1936 

(juni 1999) 

vol.% 6 9.53 3.96 - - 

Druksterkte NBN EN 

1926 

(juni 1999) 

N/mm² 12 148.8 23.5 105.8 - 

Buigsterkte NBN EN 

12372 

(juni 1999) 

N/mm² 10 19.4 5.5 9.5 - 

Vorstbestendigheid 

(technologische proef) 

NBN EN 

12371 

(2001) 

- 9 Druk : F1 

- niet van toepassing 

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

waarde. 

 

 

Onbehandeld is deze natuursteen gevoelig voor zure producten (bv. bepaalde reinigingsproducten). 
Lees meer ... 

 

Fiche opgesteld in samenwerking met 

Laatste update : 16/06/2006 

Technische kenmerken 
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