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Macroscopische beschrijving 

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407) 

 

 

5.3 Fiches 
 

Referentiebenaming (NBN EN 12440) Pierre de Waimes EN 

Commerciële benaming Arkose van Waimes 

Type natuursteen Sedimentair gesteente - zandsteen 

Andere benamingen Pierre de Boussire EN, pierre des Hautes Tailles 

Vindplaats De Ardennen, Malmédy-regio, het plateau van Tailles, provincie Luik, België 

Variëteiten Geen 

Groeve Groeve van Warchenne, Schauss-groeve 

Geologische ouderdom Paleozoïcum, Onder-Devoon, Lochkoviaan 

Referentieproefstuk LMA 4212, LMA 4210 

Referentieslijpplaatje LM 2450, 2451 

Proefrapporten MIC 417, 419, LMA 4212, LMA 4210 

 

Homogene, grofkorrelige kalksteen met beige tot gele (soms een zeer licht 
groenachtige) kleur. De structuur is weinig compact. Sporadisch worden er 
kleine holtes met een diameter van een halve centimeter waargenomen die 
opgevuld kunnen zijn met klei van eenzelfde kleur. Er is geen gelaagdheid 
in de steen te herkennen. Soms kan de steen een eerder roestbruine kleur 
aannemen rond de breukvlakken. 

 

PTV-844 classificatie : siliciclastisch sedimentair gesteente - zandsteen - 
kwartsareniet (2.2.1.1). 

 

Pierre de Waimes 

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. 

 

Natuursteen die hoofdzakelijk is opgebouwd uit 
detritische hoekige kwartskorrels. Naast kwarts komt er in 
de herkristalliseerde kleiige matrix ook muscoviet en 
chloriet voor. Als accessorische mineralen treft men 

zirkoon, toermalijn en zeer kleine pyroxeenkristallen aan. 

De partikels worden vooral door klei aan elkaar 
gecementeerd. De steen vertoont een heterogene 
korrelverdeling en de structuur is vergelijkbaar met deze 
van een kwartsiet. 

 

Dit gesteente wordt geologisch geclassificeerd als een 
kwartszandsteen (volgens Dunham) of een kwartsareniet 
(volgens Folk en NBN EN 12670). 

 

Deze foto illustreert het meest representatieve microscopische 

aspect van de microstructuur en de mineralogie van de steen. 

(slijpplaatje LM 2451) 
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Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (april 2004, rapporten LMA 4210 en 4212 ) 

 

Kenmerk Norm Eenheden Aantal 

proefstukken 

Proefresultaten * 

gem. σ E- 

 

E+ 

Schijnbare volumieke 

massa 

NBN EN 

1936 

(juni 

1999) 

kg/m³ 12 2628 98 - - 

Porositeit NBN EN 

1936 

(juni 1999) 

vol.% 12 2.51 3.73 - - 

Druksterkte NBN EN 

1926 

(juni 1999) 

N/mm² 12 160.8 48.3 79.9 - 

Buigsterkte NBN EN 

12372 

(juni 1999) 

N/mm² 10 27.3 7.8 12.7 - 

Vorstbestendigheid 

(technologische proef) 

NBN EN 

12371 

(2001) 

- 13 Druk : F1 

- niet van toepassing 

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

waarde. 

 

Geen. 

 

Fiche opgesteld in samenwerking met 

Laatste update : 16/06/2006 

Technische kenmerken 
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