
6 NATUURSTEEN | MEI 2021

Erfgoedsteen van het 
Hageland
Diestiaanse i jzerzandsteen

TEKST EN FOTO’S Michiel Dusar

IJzerzandsteen komt dicht bij de oppervlakte voor en is overal wel als bouwsteen gebruikt, maar 

meestal ondergeschikt aan andere al dan niet lokale bouwstenen met kalk- of kiezelcement. 

Een opvallende uitzondering is het Hageland, een natuurlijk landschap in het noordoosten van 

de provincie Vlaams-Brabant. In het Hageland is de roestbruine steen in alle oude monumenten 

aangewend, zodanig dat het Hageland met ijzerzandsteen wordt geïdentificeerd. Specifiek gaat 

het hierbij om de grauwensteen, die sinds 1839 Diestiaanse ijzerzandsteen wordt genoemd.

1

MATERIAAL      

Losse sedimenten worden versteend door verkitting van de 
korrels met een cement. Dit is meestal kalk of kiezel, maar 
ook ijzer kan tot verstening bijdragen; het is immers een 
algemeen voorkomend element in de aardkorst. Roest is 
vooral gekend als resultaat van verwering maar als het in de 
bodem ontstaat en door neerzijgend bodemwater wordt 
meegevoerd moet het ergens naartoe. De schommelende 
grondwaterspiegel vormt een uitgelezen horizont waarin 
het roest tussen de zandkorrels terug kan neerslaan als 
watergebonden ijzeroxiden en -hydroxiden tot vorming van 
limoniet (weide-ijzersteen). Indien de limonietlagen 
voldoende dik en homogeen worden, is er sprake van 
ijzerzandsteen. In de bodemkunde spreekt men dan van een 
petroplinthiet. De ouderdom van de ijzerzandsteen kan 
bijgevolg veel jonger zijn dan die van het zand waarin het 
ontstaat en is afhankelijk van de landschapsevolutie – van 
sedimentatiebekken naar opgeheven land – en van het 
klimaat, dat voldoende warm en vochtig moet zijn om het 
ijzer uit te logen en in de bodem te doen insijpelen. 

Verschillen
IJzerzandsteen kan sterk verschillen in uitzicht en consisten-
tie naargelang de korrelsamenstelling van het sediment en 
de intensiteit van het verijzeringsproces. Op die wijze 
kunnen verschillende ijzerzandsteenvoorkomens worden 
herkend. En dat is nodig, want in Noord België alleen al 
kunnen zo Berggrind-ijzerzandsteen, Poederliaanse, 
Diestiaanse, Tongeriaanse, Brusseliaanse ijzerzandstenen, 
Galgenberg ijzerzandsteen en Bergsteen van elkaar worden 
onderscheiden (cf. Dreesen et al., 2019) – (Zie foto 2a). Een 
gemeenschappelijk kenmerk van al deze ijzerzandstenen is 
dat ze op heuvels of hogergelegen land ontstaan waar de 
grondwatertafel op enige diepte onder het oppervlak ligt. In 
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1  Kunstig bewerkt baldakijn met pinakel in Diestiaanse 

ijzerzandsteen van de Onze Lieve Vrouwekerk te Aarschot.

2a  Spreiding van monumenten in diverse ijzerzandsteen-

soorten in Noord-België (comp. M. De Ceukelaire).

2b  Dagzoom van het Zand van Diest en lokalisatie van 

gebouwen in Diestiaanse ijzerzandsteen (comp. M. De 

Ceukelaire).

2c Limonietringen Middelberg.

3  Oude ijzerzandsteengroeve Wijngaardberg te Wezemaal. 

(Foto: Luc Nagels)

aangewend, zodanig dat het Hageland met ijzerzandsteen 
wordt geïdentificeerd (Foto 2b). Diestiaanse ijzerzandsteen 
dankt sinds 1839 zijn verwijzing naar de oranjestad Diest 
aan André Dumont senior, de grondlegger van de Belgische 
geologische tijdsschaal en kaart. Voordien werd deze 
bouwsteen gewoon grauwensteen genoemd. Deze erfgoed-
steen verbindt letterlijk natuur en cultuur. Het is een 
steensoort om te koesteren, maar problematisch om te 
behouden. Dit is te wijten aan zijn speciale ontstaansge-
schiedenis te midden van een bodem die overigens uit zand 
is opgebouwd. 
Dit zand bestaat uit een mengeling van grove slecht 
gesorteerde bleke kwarts- en donkergroene glauconietkor-
rels. Het is van oorsprong zeezand dat 8 miljoen jaar 
geleden de ‘Hagelandse Golf ’ heeft opgevuld, een baai van 
de zee die toen de Kempen overspoelde. Door verlaging van 
het zeepeil en kanteling van het land is het Hageland 
opgeheven en onderhevig aan bodemvorming. De donker-
groene glauconietkorrels in het zand vallen dan uit elkaar 
tot elementaire kleideeltjes en oplosbare ijzer(hydr)oxiden. 
Die worden door insijpelend bodemwater meegevoerd tot 
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komgronden daarentegen kan opstijgend kwelwater 
opgelost tweewaardig ijzer meevoeren dat aan de grondwa-
terspiegel wordt geoxideerd tot driewaardig ijzer en gaat 
neerslaan als ijzeroer of moerasijzererts. Dit is dus een 
mineralogisch gelijkaardig proces dat echter in tegenoverge-
stelde richting verloopt, opwaarts in plaats van neerwaarts, 
en door bacteriologische tussenkomst niet als cement tussen 
de korrels maar als kleine bollen of pisolieten zal neerslaan. 
IJzeroer primeert in het vlakke Nederland, in tegenstelling 
tot België (Laban, 2015).

Uitzondering
IJzerzandsteen komt dichtbij de oppervlakte voor en is 
overal wel als bouwsteen gebruikt, maar meestal onderge-
schikt aan andere al dan niet lokale bouwstenen met 
kalk- of kiezelcement. Een opvallende uitzondering is het 
Hageland, een natuurlijk landschap in het noordoosten van 
de provincie Vlaams-Brabant. Het Hageland dankt zijn 
eigenheid aan een reeks steile heuvelruggen die zelf worden 
gekenmerkt door het voorkomen van ijzerzandsteen, een 
roestbruine steen die er in alle oude monumenten is 
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in de grondwatertafel, waar het ijzer(hydr)oxide als limoniet 
neerslaat tussen de zandkorrels. Deze gemineraliseerde 
neerslag vormt een roestbruin cement dat de zandkorrels 
met elkaar verbindt en zand tot zandsteen omvormt. De 
ijzerzandsteenbanken vertegenwoordigen zo de verdichte 
inspoelingshorizonten van diepe bodems die tijdens 
langdurige perioden van eerder warm en vochtig klimaat 
tot stand kwamen. Deze bodemvormingsfase liep door tot 
het begin van de ijstijden circa één tot twee miljoen jaar 
geleden. Nu steken de ijzerzandsteenbanken ver boven de 
grondwatertafel uit; ze vormen dus relicten van een 
vroegere landschapsfase. Weliswaar gaat ijzerzandsteenvor-
ming ook onder het huidige klimaat door, maar de jongge-
vormde ijzerzandstenen ontbeert het aan hardheid om als 
bouwsteen te worden gebruikt. 

IJstijden
Tijdens de ijstijden, sinds 700.000 jaar maar dan vooral op 
de overgangen van een tussenijstijd naar een ijstijd, hebben 
de rivieren zich diep ingesneden en de zandlagen geëro-
deerd. De dikste ijzerzandsteenbanken boden weerstand, 
samen met het overdekkende grove kleiige zand, waardoor 
de Hagelandse heuvels nu van zuid naar noord 70 m tot 30 
m in reliëf staan. Het zijn ‘getuigenheuvels’ waarvan de 
toppen getuigen van een vroeger bestaand oppervlak.
De combinatie van door glauconiet donkergespikkeld zand 
met ijzercement geeft aan de Hagelandse ijzerzandsteen zijn 
ongeëvenaarde warme roestbruine kleur die zelfs kan 
variëren met de lichtinval. Een ander kenmerk zijn de sterk 
wisselende, soms bedenkelijke technische eigenschappen. 
Limonitisatie grijpt vanaf het landoppervlak in op een 
zandpakket dat uit hellende lagen bestaat, ontstaan als ribbels 
en duinen op de bodem van de zee. Grote variabiliteit in 

kleigehalte, intensiteit van het ijzercement en poriënverde-
ling resulteren in aanzienlijke verschillen in hardheid en 
duurzaamheid De verstening kan dus onmogelijk leiden tot 
uitgestrekte horizontale steenbanken met homogene 
samenstelling. Heterogeniteit in samenstelling en kwaliteit is 
een wezenlijk kenmerk van alle oppervlakkig gevormde 
steenbanken, dit in tegenstelling met de op grote diepte 
door bergvorming versteende lagen, zoals in de Ardennen, 
die meer homogeen en betrouwbaar van kwaliteit zijn, maar 
ook eentoniger van uitzicht. De sterk wisselende eigen-
schappen van de ijzerzandsteenbanken verlenen de monu-
menten opgetrokken in deze steen het patina van een oud 
materiaal, vergroeid met de omgeving.

Bouwsteen
Vooral in holle wegen of oude groeves zijn ijzerzandsteen-
banken nog goed waar te nemen (Foto 3). Alhoewel 
ijzerzandsteen dikwijls over een metersdik pakket voorkomt 
blijken bruikbare lagen toch beperkter. Onregelmatige en 
dunne ijzerzandsteenbanken vol ringen of banden van 
compacte donkerbruine metaalglanzende limoniet, uitge-
kristalliseerd als goethiet, staan bekend als grauwe schollen. 
Het natuurlijk voorkomen is uitgebreid, want het omvat de 
door vorstwerking kapot gesprongen bovenkant van de 
steenbanken. Omwille van de onregelmatige vorm van de 
verstening hadden de grauwe schollen geen commerciële 
waarde en zijn ze enkel lokaal gebruikt in hoevebouw, 
omheiningen en tuinarchitectuur. Ze geven ze het bouw-
werk een rustieke uitstraling. In de alleroudste kerken zijn 
ze wel nog prominent aanwezig (Foto 4).
Het meest gebruikt als bouwsteen is echter de ‘grauwe 
arduin’ of ‘grauwensteen’, een ijzerzandsteen met gelijkma-
tig limonietcement, al dan niet met ondergeschikte 
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4 Vroeggotische kerktoren 

van Sint-Pieters-Rode 

in grauwe schollen met 

hoekbanden in grauwe 

arduin.

5 Sint-Pieterskerk 

Pellenberg, gotische 

toren met  speklagen 

van  Diestiaanse 

 ijzerzandsteen en 

Gobertangesteen.
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6 Ondertunnelling Dijle langs het oud gasthuis Romaanse 

Poort te Leuven in Diestiaanse ijzerzandsteen en Vlaamse 

witstenen.

7 Gotisch poortgebouw van de abdij Averbode, originele 

Diestiaanse ijzerzandsteen is donkerbruin; Brusseliaanse 

ijzerzandsteen als vervangsteen is lichtbruin.

goethietbandjes, doorgaans niet zo hard en duurzaam, maar 
wel gemakkelijk verzaagbaar tot regelmatige formaten en 
daarom interessant voor de bouw van grote monumenten. 
Waar de schollen vooral op de vlakke heuveltoppen 
voorkomen zijn dikkere ijzerzandsteenbanken die de 
grauwe arduin opleveren, vooral ontsloten en ontgonnen op 
de steilste heuvelflanken.

Voorbeelden
De vroegste voorbeelden van ijzerzandsteengebruik in het 
Hageland dateren uit de 10de en 11de eeuw zoals de 
kerktorens van Oostham en Kortrijk-Dutsel of Meldert die 
echter in 2006 bezweken is. Vanaf de 13de eeuw en de 
opkomst van de zogenoemde Demergotiek groeit de impact 
van ijzerzandsteen als de erfgoedsteen van het Hageland, 
met talrijke voorbeelden in stad en dorp. In de Limburgse 
Demervallei gebeurt dit in combinatie met ijzeroer. 

Gaandeweg wordt de ijzerzandsteen gebruikt in combinatie 
met de lokale witsteen, de Gobertangesteen, die net ten 
zuiden van het Hageland intensief werd ontgonnen, meestal 
in decoratieve kleurbanden (Foto 5). De Gobertangesteen 
heeft de ijzerzandsteen teruggedrongen tot de vernaculaire 
architectuur (hoevebouw, waterbouwkunde) en meer recent 
tot eclectische uitingen van regionalisme (Foto 6).

Verontrustend
Historische natuurstenen moeten worden genomen zoals ze 
zijn; de mooiste ijzerzandsteen is daarom niet steeds de 
meest duurzame. Dat neemt niet weg dat de toestand van 
meerdere monumenten in Diestiaan ijzerzandsteen veront-
rustend is. Zelfversnellende schadefenomenen bij waterinfil-
tratie en vries-dooi werking of langzame ‘kruip’, maar ook 
onachtzame omgang met nog goede stenen (bijvoorbeeld 
door voegen met waterdichte portlandcement in plaats van 
de traditionele kalkmortel of tras) maken dat veel erfgoed 
onherroepelijk verloren gaat. Of het kan leiden tot nogal 
willekeurige vervanging door andere materialen, waarvan 
het Poortgebouw van de abdij van Averbode een typisch 
voorbeeld is (Foto 7). 
Vermenging van steensoorten is een sluipende bedreiging 
voor de authenticiteit van het bestaande erfgoed. Er is nog 
geen eenduidig antwoord hoe en waar de beste ver-
vangsteen te vinden en ontginnen (cf. De Clercq et al., 
2014). Recent is er mogelijk een bemoedigende kentering 
ingezet door de recuperatie van een dikke ijzerzandsteenlaag 
bij wegenwerken op de Langenberg te Diest. Voorlopig 
blijven we nog een stap achter op de vorige generaties die 
ons een aantal emblematische monumenten hebben 
nagelaten.
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