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Inleiding
Bij mijnbouw in België denkt men meestal onmiddellijk aan
steenkool, en niet ten onrechte. Tientallen grotere en kleinere
steenkoolmijnen zijn in bedrijf geweest in vijf districten: Mons
(=Bergen), Centre, Charleroi (deze drie worden samen de
Borinage genoemd), Liège (= Luik) en de Kempen. Dit hoofdstuk
is echter bijna afgesloten: de laatste dank zij enorme staatssubsidies nog actieve mijn (Zolder in de West-Kempen) wordt vóór
1993 buiten bedrijf gesteld. De geschiedenis van de steenkoolmijnen in Wallonië van 1345 tot 1984 is prachtig geïllustreerd
beschreven door Dejollier (1988).
Maar België is ooit ook een belangrijke producent geweest van
metaalertsen: het land heeft een zeer oude mijnbouwtraditie. Van
de zinkmijn in Moresnet, die onder verschillende namen bekend is
(La Calamine, Altenberg, Vieille-Montagne), zijn documenten uit
de 15e eeuw bewaard gebleven. Deze mijn was trouwens vanaf
de Middeleeuwen een van de weinige zinkproducenten in Europa,
want tot in het begin van de 19e eeuw kon eigenlijk alleen maar
calamienerts (zinkcarbonaten en -silicaten) goed tot metallisch
zink verwerkt worden. Moresnet had daarom rond 1800 bijna een
monopolie van de zinkmarkt. Rond de Belgische aard van dit ertslichaam kan men trouwens enige vraagtekens plaatsen: van 1815
tot in 1919 behoorde het immers tot het "Neutrale Territorium van
Moresnet".
Men kan het zich nu nauwelijks voorstellen, maar vóór 1860
exporteerde België ijzererts: men produceerde te veel erts voor de
behoeften van de eigen ijzer- en staalindustrie. In België heeft
men naast zink en ijzer ook lood, mangaan, koper en goud
gewonnen. Andere g e ë x p l o i t e e r d e minerale grondstoffen zijn
bariet, fluoriet, fosfaat, kaolien en coticule, de wereldberoemde
wetsteen uit de streek van Salmchateau.
De ertsmijnbouw beleefde zijn hoogtepunt tussen 1850 en 1870,
daarna is de produktie steeds minder geworden. De laatste grote
zink- en loodmijn in Oost-België, Schmalgraf, is in 1932 gesloten,
en de laatste sulfidenmijn van België, de voornamelijk pyriet/
markasietmijn van Vedrin bij Namur, is in 1945 dichtgegaan.
Oxidische ijzerertsen (vooral hematiet en goethiet) zijn tot in 1946
in Couthuin (tussen Namur en Liège) geëxploiteerd, en tot in 1978
bij Musson en Halanzy in Belgisch Lotharingen (de Gaume). O p
dit moment is naast de kolenmijn in Limburg slechts é é n mijn
produktief in België: de in 1979 opnieuw geopende barietgroeve
van Fleurus bij Charleroi.
Van de aloude mijnindustrie mag dan haast niets meer over zijn,
België heeft nog steeds een belangrijke metaalnijverheid. N a de
sluiting van de Belgische mijnen werden en worden daarin o.a.
nog altijd de ertsen van de vroegere kolonie, het huidige Zaïre,
verwerkt. Zelfs na de crisis van het begin van de jaren 1980
verschaft de Belgische staalindustrie nog werk aan zeer veel
mensen: in 1988 zorgden 30.000 werknemers voor de produktie
van 11,3 miljoen ton ijzer en staal. In de non-ferro industrie waren
in 1988 15.000 mensen in dienst; zij produceerden 500.000 ton
koper, 350.000 ton zink, 125.000 ton lood, 5.000 ton tin en 2.000
ton cadmium, en daarnaast nog eens 900.000 ton halffabrikaten,
voornamelijk van aluminium.
De laatste tien jaar beleven we een heropleving in de beschrijving
van de oude Belgische ertsafzettingen. Van nieuwe exploitatie
kan weliswaar nauwelijks sprake zijn, maar de genese van de
ertsen wordt g e ï n t e r p r e t e e r d in het licht van de ontwikkelingen in
de moderne geologie. Dat was hoognodig, want sinds 1947 was

er bijna niets meer verschenen. In dat jaar werden twee zeer
belangrijke overzichtswerken gepubliceerd: H . Buttgenbach's "Les
minéraux de Belgique et du Congo beige" en de verslagen van
het congres ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
Associatie van afgestudeerde mijningenieurs van de Ecole de
Liège; in de sectie geologie van die verslagen zijn alle toen bekende ertsen van België beschreven (Dewez & Lespineux, 1947).
Afgezien van wat incidentele publicaties heeft het bijna 30 jaar
geduurd voordat men de draad weer systematisch opnam. In
1976 verscheen een nieuwe editie van "Les minéraux de Belgique", nu geschreven door Melon, Bourguignon & Fransolet, en
vanaf 1977 begon Léon Dejonghe, werkzaam bij de Aardkundige
Dienst van België, met een moderne inventarisatie van alle ertsvoorkomens. De algemene overzichten zijn door Dejonghe gepubliceerd in 1983, in 1985 en in 1986. Anderen hebben zijn voorbeeld gevolgd, en gelukkig kan men nu weer uitgebreid lezen over
een bijna vergeten onderdeel van de geologie van België. Daarbij
worden ook de amateurs niet vergeten: in 1988 is J a n V a n der
Sluys in het Gentse blad Nautilus begonnen met een nog lopende
serie capita selecta over de Natuurlijke Rijkdommen van België.
De bedoeling van dit artikel is een beschrijving te geven van een
paar oude ertswinplaatsen en van hun eventuele overblijfselen.
Ook na vele tientallen jaren kan men de ingrijpende inwerking van
mijnbouw op het landschap zien, zelfs nog restanten van schachten, gebouwen en materiaal. Terecht uitte Dejonghe in 1983 zijn
zorgen over het bewaren van die zaken, want zij blijven immers
altijd wetenschappelijk van belang; volgens hem hebben mineraalverzamelaars en -handelaren een noodlottige invloed op die
restanten. In zijn beschrijvingen voor het grote publiek vermeldde
Dejonghe daarom alleen maar oude ertsafzettingen met een zuiver geologisch belang, kortom plaatsen waar niet veel te halen
valt. Ik ben het volkomen met hem eens, zinloze vernielingen
moeten vermeden worden. De volgende beschrijvingen van oude
mijnbouwplaatsen zijn niet zozeer gemaakt ten behoeve van de
fervente mineraaljagers, maar voor hen die het leuk vinden om bij
oude winplaatsen te mijmeren over het verleden! Afb. 1.
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Afb. 2. Exploratiesleuf in de oorspronkelijke concessie van
Cockerill bij km 5,5 langs de N 654 door de vallei van de Lienne.

Relatief recente beschrijvingen van de ertsen en hun winning kan
men vinden bij Ancion et al. (1956) en Berger (1965). De afzettingen zijn in 1845 ontdekt door de mijningenieur Guillaume
Lambert, dezelfde man die later een belangrijke rol zou spelen bij
het ontdekken van de steenkoollagen in de Kempen. Hij is in 1856
zelf begonnen met het delven van het erts, 300-400 kg in dat
eerste jaar. Maar al gauw bleek dat aanvullende prospectie nodig
was om de winning rendabel te maken. Pas in 1867 gaf de Belgische staat drie concessies uit: Bierleux-Werbomont aan Fromont
et Cie op de linkeroever van de Lienne, en op de rechteroever
aan de noordkant Moët-Fontaine aan Lambert, en in het zuiden
Meuville aan de S o c i é t é Cockerill.
De produktie kwam echter pas goed op gang in 1879 nadat
Cockerill de mijn van Moët-Fontaine opgekocht had. De voornaamste jaren van de mijnen waren 1890-1900 (voornamelijk
Moët-Fontaine) en 1927-1934 (alleen Bierleux, inmiddels ook
eigendom van Cockerill), met een jaarlijkse produktie van circa
15-20.000 ton erts. In de laatste periode waren ongeveer 500
mensen tewerkgesteld. Tijdens de oorlog 1914-1918 hebben de
Duitse bezetters geprobeerd om mangaan te winnen bij Lierneux,
meer naar het zuiden in de Lienne-vallei, eveneens in lagen van
het Salmien. Uit een volgens Krusch (1916) wenig glücklich angelegten Tagebau werden slechts 500 ton erts aan de Ruhr-staalfabrieken Gelsenkirchen, Deutscher Kaiser en Phönix verkocht.
In totaal is vanaf 1871 tot aan de sluiting in 1934 ongeveer
180.000 ton erts gewonnen. Het erts werd ter plaatse met de
hand gesorteerd, en daarna over de weg of per smalspoor naar
het station van Stoumont aan de Amblève gebracht, en vandaar
per trein naar de staalfabrieken van Seraing en O u g r é e bij Liège.
In het benedendal van de Lienne zijn drie mijnen actief geweest:
er waren putten tot een diepte van 60 meter, en galerijen met een
lengte tot 400 meter. De allerlaatste activiteit vondt plaats in 1963:
een boring op het plateau ten westen van de Lienne door de
Aardkundige Dienst van België trof de mangaanrijke laag aan op
een diepte van 116 meter. Men schat de aanwezige voorraden op
ongeveer 1 miljoen ton; exploitatie is gezien gehalte en tonnage
zeer onwaarschijnlijk.

Voor het bezoeken van de beschreven plaatsen kan men het
beste gebruik maken van de betreffende bladen van de topografische kaart van België, schaal 1:25.000: die zijn aldaar tegenwoordig in grotere boekhandels te koop, en in kleinere plaatsen bij
de Syndicat d'lnitiatives (VVV). Als overzichtskaarten gebruikt
men best de nrs. 213 en 214 van Michelin, maar dan in een
recente uitgave: in België heeft men onlangs de wegnummering
grondig veranderd!

De mangaanertsen van de Lienne
De Lienne is een kleine rivier die ontspringt op het hoogvlakte van
de Baraque Fraiture, en die bij Targnon in de Amblève uitmondt.
De mangaanafzettingen in het dal van de Lienne ter hoogte van
de dorpen Chevron en Rahier bestaan uit twee sedimentniveaus
in sterk geplooide rode en groene leien en zandige leien (quartzophyllades) van Salmien-ouderdom, een plaatselijke naam voor
Tremadoc, het oudste Siluur. Door de sterke plooiing van de
lagen zijn de mangaanertsen op diverse plaatsen ontsloten langs
de weg door het Liennedal (de N 654), vooral tussen de kilometerpalen 4 en 6 (top. kaart blad 49/7-8).
De mangaanrijke laagjes zijn slechts 70-100 cm dik en bevatten
10 tot 25 % M n en 15 tot 25 % Fe. De laagjes bestaan in feite uit
kwartsiet met een bepaalde hoeveelheid Mn-carbonaten (rhodochrosiet en kutnahoriet), Mn-silicaten (spessartien en wat carpholiet), en Fe-mineralen (hematiet en sideriet); tussen de kwartsietlagen bevinden zich nog leisteeninschakelingen (muscoviet en
chloriet). In tegenstelling tot wat men zou verwachten is het erts
niet zwart van kleur, maar eerder wit en roze; alleen in de verweerde delen is het erts zwart door de vorming van Mn-oxiden als
cryptomelaan, lithiophoriet en pyrolusiet. Zeer plaatselijk komen
wat kopermineralen voor: malachiet, chalcopyriet, borniet en
chalcosien zijn beschreven. Het hoge mangaangehalte van de
Salmien-sedimenten wordt toegeschreven aan vulkanische
activiteit tijdens het Siluur.
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Van de belangrijkste en laatst in werking zijnde mijn in het dal
van de Lienne, Bierleux, kan men nog restanten van gebouwen
zien op de heuvel achter de Scierie de la Lienne, een houtzagerij
tegenover de Camping Les Salins bij km 4,5 van de N 654. De
schachten van de mijn Moët-Fontaine bevonden zich in de steile
heuvel van paarse leisteen tegenover km 4,9-5,0; de heuvel is
later nog voor de leisteen geëxploiteerd. In de oorspronkelijke
concessie van Cockerill, waarin nooit een mijn actief geweest is,
kan men nog getuigen van exploratie zien rond km 5,5-5,6: een
uitgegraven ertsgang (afb. 2), storthopen, en naar de rivier toe
een opgehoogde vlakte (nu vuilnisbelt) van uitgegraven materiaal.

Goudwassen in de Ardennen
De huidige Belgische Oostkantons (Eupen, Malmedy en Sankt
Vith) hebben na de Slag bij Waterloo van 1815 tot aan het
Verdrag van Versailles in 1919 onder Pruisisch/Duits bewind
gestaan. In die streek komen herhaaldelijk plaatsaanduidingen
voor als Goldbach, Goldgrübe en Goldgrof. Langs de oevers van
de talrijke riviertjes en beekjes in het stroomgebied van de bovenloop van de A mblève (Amél in het Duits) kon men in de 19e eeuw
vele duizenden kleine heuveltjes zien. Die heuveltjes bevinden
zich bovenop de aanwezige humus- en veenlagen, en zijn dus
door mensen aangelegd. Ze hebben een hoogte van 50 cm tot
5 meter, een breedte tot driemaal zo groot, en een inhoud van tien
tot een paar duizend m .
Men heeft de heuveltjes wisselend g e ï n t e r p r e t e e r d als oude versterkingen en als oude Keltische of Gallo-Romeinse begraafplaatsen, tumuli, maar in geen enkele van de onderzochte heuveltjes
heeft men beenderen of potscherven gevonden. Het werkelijke
verhaal van de heuveltjes is uitgebreid door Gillet (1976) verteld.
In 1876 prospecteerde de Rijnlandse mijnopzichter Julius Jung
voor rekening van een grote Pruisische firma naar lood en ijzer bij
het dorpje Montenau aan de Amel, de plaats waar ook nu nog een
aantal van de bewuste heuveltjes te zien zijn. Jung dacht er sporen van looderts in te vinden en liet analyses uitvoeren. De
3
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ontdekking van niet onaanzienlijke hoeveelheden goud bracht
hem tot het inzicht dat de heuveltjes getuigen waren van goudwassen in het verleden. Jung werd echter naar het Rijnland teruggeroepen voordat hij zijn theorie kon bewijzen. Dat deed Quirin
Esser, een inspecteur van het lager onderwijs, in 1880; volgens
hem hadden Kelten en Romeinen goud gewassen, en met de
vondst van wat goudpoeder in Montenau werd deze theorie
gestaafd. In 1886 keerde Julius Jung terug naar de streek, nu om
te werken aan de aanleg van de spoorweg tussen Sankt Vith en
Aachen. In zijn vrije tijd onderzocht hij de heuveltjes en begon hij
goud te wassen uit de riviersedimenten. Pas in 1895 had hij succes, namelijk in de buurt van Faymonville bij Waismes!
Jung en de goudwassers die in zijn spoor in de Ardennen neerstreken werkten met de eenvoudige middelen die overal ter
wereld voor dit doel gebruikt worden: de goudwaspan en tot 10 m
lange houten wasgoten. Met een zeefbak scheidt men eerst groten fijnkorrelige sedimenten van elkaar. Het fijne zand en de klei
worden dan met water door de hellende goot gesluisd; daarin
blijven de zwaardere deeltjes, waaronder de goudkorrels, achter
kleine verticale schotjes steken. Deze zware fracties worden daarna verder gewassen met de pan, en uiteindelijk via geamalgameerde platen of met vloeibaar kwikzilver van hun goud ontdaan.
In 1896 kreeg Jung met een paar compagnons een concessie van
200 ha in de gemeenten Born en Deidenberg ten zuiden van
Montenau; hij noemde de concessie Himmelsfürst.
Nog 14 andere
aanvragen werden eveneens gehonoreerd. Nadat kranten schreven dat een team van twee arbeiders tot 100 gram goud per dag
kon wassen, brak een ware goldrush uit. Het anders zo rustige
toenmalige grensdorp Poteau (tussen Sankt Vith en Vielsalm aan
de huidige N 675) werd een soort Western-nederzetting. Jung
breidde zijn imperium uit tot meer dan 10.000 ha, en gaf zelfs
aandelen in goudconcessies uit om zijn werk te kunnen financieren. De hoeveelheden gewonnen goud vielen echter tegen; vanaf
1906 kreeg Jung geen geld meer bij elkaar en hij stopte met het
wassen van goud. Hij overleed in 1910.

de kaart kunt u voor uzelf bepalen waar de kansen voor het
wassen van goud het grootst zijn!
De typische heuveltjes van oude goudwasactiviteiten zijn ook nog
gevonden in de streek van Suxy ten zuiden van Neufchateau, en
onlangs is goud gevonden in de beek Marotelle bij Willerzie aan
de noordkant van het Massief van Rocroi (Nonnon, 1984).
Uit archeologisch onderzoek aan restanten van versterkingen,
graven en voorwerpen (o.a gouden munten) blijkt dat de meeste
heuveltjes uit é é n enkele periode stammen, namelijk van 470 tot
250 jaar vóór het begin van onze jaartelling. Verschillende bronnen sluiten echter niet uit dat de plaatselijke bevolking nog tot aan
het begin van de 19e eeuw goud gewassen heeft, "toen men door
de armoedige levensomstandigheden nog tevreden was met een
karig dagloon van 50 centimes tot 1 frank"! Volgens Gillet (1976)
waren er in het begin van deze eeuw nog ongeveer 10.000 goudwasheuveltjes in heel Wallonië. Door de steeds maar verder
gaande nivellering van het landschap door aanleg van weiden,
huizen en wegen zijn thans maar ongeveer 1.000 heuveltjes overgebleven. Deze auteur geeft een volledige en gedetailleerde opsomming van de restanten van het goudwassen in de Ardennen.
Hier volgen een paar meer uitgebreide beschrijvingen.

Van hogerhand was men bezorgd over een en ander. O m te voorkomen dat de hele streek met afvalbergjes bezaaid zou raken,
stelde men de zoon van Jung aan om een systematisch onderzoek te doen naar het goudgehalte van het hele gebied rond
Montenau. Daarmee wilde men vaststellen of een rendabele
exploitatie wel mogelijk was. Toen dat onderzoek aantoonde dat
er gemiddeld amper 0,5 gram goud per ton aanwezig was, werd
het goudwassen officieel verboden, uiteraard tot ontzetting van de
plaatselijke bevolking, die noodgedwongen weer terugkeerde naar
boeren- of houthakkersbedrijf.
De Belgische geologen volgden die ontwikkelingen van nabij, en
terecht stelden zij zich de vraag of er ook aan hun kant van de
grens goud zou voorkomen. Pas in 1912 trok Hector De Rauw op
onderzoek uit. Hij begon op de plaats waar Jung in 1895 zijn
eerste goud gevonden had, en ging dan gedurende de maanden
augustus en september via Montenau, B o m en Recht naar
Poteau, en vervolgens in België van Petit-Thier naar Bech, Bihain,
Les Tailles en Baraque-Fraiture, kortom langs de geologische
grens tussen Cambrium en Onder-Devoon (Gedinnien) van de
zuidoostelijke zijde van het Massief van Stavelot. In zijn verslag
meldde De Rauw (1913) ook de aanwezigheid van oude goudwasheuveltjes langs dezelfde geologische grens aan de noordkant van het Massief van Rocroi rond de bronnen van de Oise
(ten zuiden van Chimay), en rond het Massief van Serpont in de
bovenloop van de Lomme.
Daarna is er nog heel wat gezocht en geanalyseerd, maar grote
hoeveelheden goud zijn nooit gevonden. N a Jung was de enige
winstgevende concessie die van La Hasse bij Faymonville tussen
1916 en 1937, maar ook daarover zijn geen exacte getallen
bekend.
De laatste uitgebreide onderzoekingen naar de goudafzettingen
rond het Massief van Stavelot zijn uitgevoerd door Hanssen &
Viaene (1979), en door Hanssen et al. (1986). Met behulp van de
bekende pan hebben zij systematisch sedimenten van alle riviertjes gewassen, en door het graven van 11 putten hebben zij op
verschillende plaatsen de goudhoudende sedimenten bestudeerd.
Volgens hen is het gemiddelde goudgehalte van de afzettingen
minder dan 0,2 gram per ton; op sommige gunstige plaatsen komt
tot 1 gram goud per ton voor. O p grond van hun zeer gedetailleer-

Grotere heuvels, tot 3-4 meter hoog, kan men zien op de oevers
van de boven-Amblève, met name tussen Kloster St.-Rafael (ten
westen van Montenau) en de brug over de Amblève naar Ondenval (top. kaart blad 50/7-8). De heuvels zijn zo groot dat men ze
echt niet over het hoofd kan zien, zelfs niet vanuit de auto op de
weg van Montenau naar Ligneuville: aan de rechterkant ziet men
kort na het Kloster in het dal de Amblève tussen de heuveltjes
door stromen (afb. 3).

Goudwasheuveltjes in de omgeving van Montenau
In de buurt van het kleine dorpje Montenau kan men verschillende
soorten goudwasheuveltjes zien, van zeer klein tot uiterst groot.
De afmetingen van de heuveltjes hangen uiteraard af van de dikte
van de alluviale afzettingen waarin het goud voorkwam. Langs
kleine beekjes zijn die afzettingen dunner dan langs grotere
rivieren. Talrijke (meer dan 100) kleine, nauwelijks waarneembare
heuveltjes bevinden zich langs het beekje de Ladebach tussen
Montenau en B o m (topografische kaart blad 56/3-4), tussen de
gehuchten Schwarzenvenn en Langenmett. Het bos aan de zuidkant van de Ladebach en ten westen van de weg ziet er nogal
hobbelig uit: de bomen zijn geplant op de talrijke tot 1 meter hoge
oude goudwasheuveltjes.

Goudwasheuveltjes bij Suxy
Tussen Suxy en Rossignol bevindt zich het natuurreservaat
Vague des Gomhets, waarin langs een beek vele heuveltjes bewaard zijn gebleven. Een wandeling met detailkaart en beschrijving is gegeven door Tercafs et al. (1981, pp. 116-118), maar volgens V a n Remoortere (1988, pp. 368-371) is het natuurreservaat
niet vrij toegankelijk, volg zijn aanwijzingen!

Afb. 3. Goudwasheuveltje
Montenau.

langs de Amblève
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Zink- en loodertsen
In België heeft men op meer dan 200 plaatsen zink en lood
gewonnen, maar slechts zeven mijnen hebben elk meer dan
50.000 ton metaal (Pb + Z n + Fe) geleverd (Dimanche et al.,
1979; Dejonghe & Jans, 1983). De eerder vermelde mijn L a
Calamine was de allergrootste met 600.000 ton zink; de andere
grote mijnen zijn Schmalgraf, Bleiberg (Plombières in het Frans),
Fossey en Eschbroich in de buurt van Moresnet, en Haies-Monet
en Engis tussen Namur en Liège. Tussen 1837 en 1936 is in
België ongeveer 4 miljoen ton erts geproduceerd, vooral calamien
en sfaleriet. In de meeste mijnen waren pyriet en markasiet bijprodukten, maar in Vedrin bij Namur en in Rocheux-Oneux bij Verviers waren het de hoofdprodukten. De verhouding zink tot lood
was gemiddeld 8 a 9:1, maar daar waren sterke verschillen in: L a
Calamine produceerde uitsluitend zink, terwijl Bleiberg een 1:1
verhouding Zn:Pb had. De verhouding (zink + lood) tot ijzer was
4 a 5:1, maar ook daarin waren grote verschillen van mijn tot mijn.
De sulfidische ertsen van Z n , Pb en Fe zijn meestal concentrisch
geband: ze bestaan uit afzettingen van fijnkorrelige sfaleriet
(schalenblende), soms ook wat grover van korrel, radiaalstralige
pyriet en markasiet, en galeniet in fraaie kristallen. De afzetting
van de sulfiden gebeurt via een herhaald ritmisch patroon: eerst
kristalliseert galeniet of donkerbruine galeniethoudende sfaleriet;
daaroverheen wordt fijnkorrelige sfaleriet afgezet in diverse
kleuren, en de ijzersulfiden sluiten de rij. De oxidische ertsen
noemt men "calamien": het is een mengsel van carbonaten (zink:
smithsoniet; lood: cerussiet) en silicaten (willemiet en hemimorfiet)
met ijzeroxiden (goethiet) en kleimineralen. Daarnaast vindt men
in calamien talrijke zeldzame mineralen in zeer kleine hoeveelheden.
Alle Belgische zink/loodertsen behoren tot het
Mississippi-Valley
type, ertsen van sedimentaire oorsprong in kalksteen. De meeste
ertsen zijn echter na hun afzetting door de circulatie van water
weer opgelost en vervolgens weer neergeslagen, bij voorkeur in
breuken. Daarom hebben veel ertsen de vorm van aders, en beschreef men ze vroeger als hydrothermale aders die van granietintrusies afkomstig waren. Andere ertslichamen zijn ontstaan door
karstwerking in de kalkgesteenten.
Zeer velen onder u kennen de afvalbergen, zowel met erts als met
sintels, van de streek van Moresnet en P l o m b i è r e s : een uitgebreide beschrijving van de mijnen en van de verwerking van het
erts is gegeven door Fourmarier & Denoël (1930). Daarom volgen
hier beschrijvingen van wat minder bekende afzettingen.

De zinkertsen van Sautour
Sautour ligt ongeveer 3 km ten zuidoosten van Philippeville in de
provincie Namur. Twee typen van zinkerts komen er voor: aders
die door de sedimentaire lagen heen snijden, en laaggebonden
disperse verertsingen (disseminaties). Twee bijna verticale N N W -

Z Z O verlopende aders snijden gesteenten van Givetien, Frasnien
en Famennien (Midden- en Boven-Devoon), en komen bij elkaar
net ten noorden van Sautour, op de plaats Tienne al Gatte (top.
kaart blad 58/1-2) waar nog tal van getuigen van mijnbouw zichtbaar zijn. De ertsen bestaan vooral uit sfaleriet en markasiet, met
slechts weinig galeniet; het gangesteente is calciet.
Het laaggebonden spikkelerts bevindt zich 2-3 km ten noordoosten van Sautour in dolomiet van het Frasnien in de heuvel van
het Bois du Corbeau, waar drie verkenningsputten gegraven zijn.
Het Bois du Corbeau is niet op de topografische kaart aangegeven, maar het is de heuvel ten noorden van de Grotte N-D de
Lourdes. Een van de putten aldaar is 50 m diep, en een andere
was verbonden met een horizontale galerij die uitkomt bij de
Lourdesgrot. Rechts van die grot is nog een afvalberg te zien, 1 m
hoog en 15 m lang: in het gesteente vindt men spikkels van
sfaleriet.
De concessie van Sautour werd verleend in 1848 voor lood en
zink, en in 1853 uitgebreid voor ijzersulfiden; maar al in 1869 werd
het faillissement uitgesproken. Men heeft alleen de aderertsen
ontgonnen: ongeveer 2.100 ton Pb/Zn-erts van 1848 tot 1852,
daarna is alleen markasiet gewonnen (ca. 16.000 ton) tot in 1869.
In de jaren 1960 zijn in het Bois du Corbeau drie boringen uitgevoerd, evenwel zonder enig economisch succes.

De loodertsen van Longvilly
De meeste zink- en loodertsen van België bevinden zich in kalksteen van het Midden- en Boven-Devoon. Een paar aders komen
voor in gesteenten van het Onder-Devoon (Siegenien). De grootste afzetting van dit type ligt 1 km ten oosten van Longvilly, vlak
bij de huidige grens met het Groothertogdom langs de weg van
Bastogne naar Clervaux, de N 874. Deze mijn heeft naar schatting minder dan 10.000 ton looderts geleverd (Legrand, 1970;
Sondag et al., 1972). Exploitatie heeft plaats gevonden van 1827
tot 1873, en van 1877 tot 1901. Het topjaar was 1882 met een
produktie van 2.500 ton door 250 mijnwerkers.
De g e ë x p l o i t e e r d e ader, met een dikte van 5-35 cm, bevindt zich
in een verticale breuk, evenwijdig aan de strekking van zandige
leisteen van het Siegenien. De ader verloopt ongeveer Z W - N O en
was ooit ontsloten aan de oostkant (aan de grens); aan zijn westkant is de ader tot op een diepte van 172 m ontgonnen. Het erts
heeft een breccie-structuur en bevat vooral galeniet met ondergeschikte hoeveelheden sfaleriet, pyriet, kwarts en calciet. De oxidatiezone bevatte pyromorfiet en calamien.
De pyromorfiet van Longvilly geniet inmiddels grote faam bij de
kenners (Bourdeaudhui, 1987). De indertijd g e ë x p l o i t e e r d e
galeniet bevatte 30 gram zilver per ton. De mijn is nu in feite een
unieke grote drainagegleuf (100 m hoog en 2 km lang) voor het
verzamelen van water uit een tamelijk droog gesteente. Het water
wordt door de waterleidingmaatschappij van het Groothertogdom
in 17 gemeenten verspreid.
De grote mijnschacht van Longvilly bevond zich in de buurt van
km 10,7 van de N 874. Vlak bij dit hectometerpaaltje gaat een
weg het weiland in. A a n de linkerkant ziet men de storthopen die
vroeger omheind waren (afb. 4). Nog grotere afvalbergen bevinden zich in de buurt van km 11,2: 30 meter na dit paaltje gaat een
weg het bos in, na 100 meter ziet men de mijnbouwrestanten
waarin tegenwoordig druk gezocht wordt naar de kleine maar
prachtige pyromorfietkristallen. Het is niet eenvoudig om ze te
vinden!

Koperertsen

Afb. 4. Winters sfeerbeeld van een van de storthopen van de
oude loodmijn Longvilly ter hoogte van km 10,7 van de N 874.
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Koper is in België eigenlijk nooit echt geëxploiteerd. De enige
plaats waar men daartoe een poging heeft gedaan is Rouveroy,
ongeveer 15 km ten zuidoosten van Mons op de weg (N 40) naar
Philippeville. Malachiet en azuriet komen er voor in spleten en diaklazen in roodkleurige kleiige zandsteen en conglomeraat van het
Burnotien, het jongste Onder-Devoon. In de 19e eeuw heeft men
daar in een soort proefwinning 5.000 ton koper geproduceerd.
W a s het verleden op dit gebied niets, wellicht biedt de toekomst
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wat meer. Het meest bekende intrusieve gesteente van België is
de monzodioriet-tonaliet in de Herzogenhügel
langs de rivier de
Helle op de Hoge Venen (Gea, vol. 6, 1973, p. 8-9). In dit lichaam
en in het netwerk van kwartsaders eromheen komen chalcopyriet
en molybdeniet voor. In 1976/77 heeft een boorprogramma van
Union Minière een ertsvoorraad van 20 miljoen ton aangetoond,
met gemiddelde gehalten aan C u van 0,17 % en aan Mo van
0,02 %, onvoldoende voor exploitatie op dit moment, maar wie
weet? Microscopisch zijn in dit gesteente zeer veel zeldzame
mineralen gevonden, o.a. diverse telluriden (Weis et al., 1980).
Een uitgebreide wandeltocht naar de Herzogenhügel
vindt men
beschreven bij Van Remoortere (1983). Houdt er rekening mee
dat de tonaliet in een natuurreservaat ligt. Ik hoop dat Union
Minière daar ook aan denkt!

Ijzerertsen
De Belgische ijzerindustrie heeft een zeer rijk verleden (Fourmarier & Denoël, 1930; Ancion, 1952; Dejonghe, 1977). Bij zijn verovering van Gallië trof Julius Caesar niet alleen goudwassers aan,
maar ook stammen die uit ijzererts metaal produceerden voor het
vervaardigen van wapens, die ze verhandelden met de Germanen
van over de Rijn, en later ook met de Romeinen zelf. In de 2e
eeuw was de streek tussen Samber en Maas waarschijnlijk het
grootste centrum van ijzerindustrie ter wereld. De talrijke sintelhopen die deze Gallo-Romeinse nijverheid heeft achtergelaten,
bevatten nog zoveel ijzer dat ze in de moderne tijd als erts g e ë x ploiteerd zijn. Hoogovens bestonden al in de 14e eeuw, en in de
17e eeuw waren er bv. alleen al in Chimay (thans bekend van abdij en bier) negen hoogovens. De streek rond Chimay, de EntreSambre-et-Meuse, was in de Middeleeuwen het meest industriële
centrum van de wereld omdat alle ingrediënten voorradig waren:
ijzererts, brandstof (bossen) en waterkracht voor motorische
beweging.
In 1821 bouwde John Cockerill in Seraing bij Liège de eerste
Belgische hoogoven die met cokes gestookt werd; de staalindustrie verplaatste zich toen van Chimay naar de gebieden waar
steenkool gewonnen werd.
Tot in 1870 werd vooral ijzererts uit gossans gebruikt. Een gossan
is een "ijzeren hoed", het oxidatielichaam dat door verwering
boven de grondwaterspiegel ontstaat uit aders van sulfidische
ertsen: pyriet/markasiet-rijke ertsen zetten om naar veelal bruin
gekleurde massa's van limoniet (mengsels van goethiet en hematiet). Tussen 1850 en 1865 werd jaarlijks gemiddeld 500.000 ton
ijzererts met een gehalte van 30-50 % Fe geproduceerd uit
gossan-afzettingen. De overvloedige aanwezigheid van die ertsen
(er werd zelfs erts uitgevoerd), met name in de buurt van Chimay
en bij Verviers, is een belangrijke factor geweest voor de moderne
industriële ontwikkeling van België, en voor de daarmee gepaard
gaande welvaart van (een deel van?) het land in de 19e eeuw.

Rond 1860 slaagde de S o c i é t é d ' O u g r é e (bij Liège) er in om de
fosforarme sedimentaire oölietische hematietertsen van het F a mennien en het Tournaisien (Boven-Devoon en Onder-Carboon)
te verwerken. Grote voorraden van dit ertstype kwamen voor in de
vallei van de M a a s tussen Namur en Huy; deze ertsen namen de
hoofdrol van de gossans over: tussen 1862 en 1873 bedroeg de
jaarlijkse produktie gemiddeld meer dan 300.000 ton. Het topjaar
van de Belgische ijzermijnbouw was 1864: meer dan 1 miljoen ton
erts werd geproduceerd door een industrie met 10.000 werknemers. De nekslag voor deze bloeiende industrie werd geleverd
door de uitvinding in 1878 van het Thomas-Gilchrist p r o c é d é voor
de verwerking van fosforrijke ijzerertsen. Daardoor konden de
veel grotere en rijkere "minette"-ertsen van Lorraine (Frankrijk) en
van het Groothertogdom Luxemburg in produktie genomen
worden. Dit bekken met sedimentaire ertsen van Onder-Jura
ouderdom dagzoomt aan zijn noordwestelijke grens net binnen
het grondgebied van België: in de Gaume-streek bij Musson en

Halanzy. Tussen 1880 en 1978 hebben mijnen aldaar per jaar
gemiddeld 50-100.000 ton erts geleverd. De staalindustrie
gebruikte echter aanzienlijk grotere hoeveelheden ijzererts uit het
buitenland: in de jaren 1930 vormde het aandeel van Belgische
ijzerertsen slechts 2 % van de behoefte van de staalindustrie!

De ijzermijn van Couthuin
Couthuin ligt ongeveer 7 km ten westen van Huy, ten noorden van
de M a a s (afrit nr. 8 van de snelweg E 42, Liège-Namur). Rond
1790 is men hier begonnen met het exploiteren van sedimentaire
oölietische ijzerertsen van Tournaisien-ouderdom, (Onder-Carboon). De laag was vroeger over ongeveer 6 km ontsloten, van
Couthuin tot aan de vallei van de M é h a i g n e . Het erts bevat 25-45
% Fe en is kalkig. De ertslaag had in Couthuin een dikte van
ongeveer 1,40 m, en bestond eigenlijk uit twee delen: onderin de
circa 1 m dikke mine rouge van felrode tot violetkleurige
hematiet-oölieten, en bovenin de 0,30 m dikke mine grise van
grijze chamosiet-oölieten met een siderietrandje. In het laatste
jaar van de exploitatie is de mijn van Couthuin beschreven door
Ancion et al. (1946).
De laag helt 10-20° naar het zuiden, naar de Maasvallei toe. De
ertsen zijn vanaf 1855 systematisch geëxploiteerd, na de aanleg
van de 3.200 m lange Java-galerij (Java is een dorpje aan de
Maas), die de enorme wateroverlast moest afvoeren. Vanaf het
eindpunt van de galerij (ongeveer 40 meter onder het oppervlak)
leidde een ondergronds spoorlijntje naar de 1 km verder gelegen
exploitatieschacht van Longpré-Couthuin, die echter alleen gebruikt werd voor transport van personen en materiaal. De ertslaag
bevindt zich tussen twee stevige pakketten van kalksteen. Dat
had voor- en nadelen: men hoefde de mijngangen niet te stutten,
want de kalksteen was voldoende sterk, maar die kalksteenformaties zijn zeer waterrijk. De exploitatie van het erts is begonnen op
geringe diepte (30 meter), en via dwarsgangen en nieuwe niveaus
is uiteindelijk een diepte bereikt van 200 meter, 140 meter onder
het niveau van de Maas! Vanaf dit punt moest het erts over 12 km
per ondergrondse spoor- en kabelbaantjes vervoerd worden naar
de centrale overslag van Java.
De twee oorspronkelijke concessies waren 1797 ha groot; ze werden uitgegeven aan de Propriétaires de la Surface en de Maïtres
des Forges, die zich na enige tijd verenigden. De mijn beleefde
zijn bloeiperiode tussen 1862 en 1873. Later heeft de S o c i é t é
d ' O u g r é e - M a r i h a y e de mijn tot in 1946 geëxploiteerd; de produktie
was toen nog 200-300 ton/dag met 170 werknemers.
Ongeveer 45 jaar na stillegging van de mijn is nog maar weinig te
zien in Couthuin en omstreken (top. kaart blad 48/1-2). O p de
plaats van de mijnschacht (weggetje omhoog in Longpré bij km
6,0 van de N 643 vlak bij de snelwegafrit) is alleen maar een oud
waterbekken zichtbaar. Het dorpje Java, waar de verwerking van
het erts gebeurde, kan men vanuit Longpré bereiken via Bas-Oha.
In J a v a ziet men over de spoorlijn de oude afvalbergen en nog
wat ruïnes van gebouwen.

De ijzermijnen van Halanzy en Musson
Het bekende ijzerbekken van Lorraine en Luxembourg is op
Belgisch grondgebied over ongeveer 380 ha ontsloten, namelijk
ten zuiden van de dorpjes Musson en Halanzy, ongeveer 5 km
ten noordwesten van Longwy in Frankrijk (Thoreau, 1912). De exploitatie is begonnen in 1867, na de aanleg in 1865 van de spoorweg in de vallei van de Vire. Oorspronkelijk waren er twee concessies, die van Grand Bois in Musson, en die van Bois Haut in
Halanzy, later verenigd tot S . A . Minière et Métallurgique de Musson et Halanzy, die de afzettingen tot in 1978 geëxploiteerd heeft.
Het erts bestaat uit een 2-3 m dikke rode laag of uit een aantal
met kalkige of kleiige niveaus onderbroken laagjes van "minette",
oölietisch ijzererts bestaande uit goethiet, hematiet, magnetiet en
chloriet; het erts heeft een Toarcien-ouderdom (Boven-Lias:
Onder-Jura). Het erts is uiterst bros, men kan het tussen de
vingers verpulveren. Daarom kon het erts ook niet over langere

3 9

afstanden getransporteerd worden: het werd aanvankelijk ter
plaatse gesmolten, en later in Athus (het drielandenpunt BelgiëLuxemburg-Frankrijk).
De laag is ontsloten op de hellingen van de beboste oost-west
lopende heuvel, een cuesta , ten zuiden van Musson en Halanzy.
De noordelijke helling is zeer steil, en is bezaaid met sporen van
oude exploitatie; de zuidelijke kant helt zacht naar de Franse
grens toe: men ziet er groeven en putten. De cuesta kan men
bereiken vanuit Musson en vanuit Halanzy; beide gemeenten liggen aan de weg tussen Virton en Aubange (N 88). Komend van
Virton neemt men na Musson bij km 10,0 (top. kaart blad 71/3-4)
de weg naar rechts (naar het zuiden); na de spoorwegovergang
buigt de weg naar rechts en gaat dan steil omhoog: men komt
automatisch bij de oude groeven en gebouwen uit (afb. 5). De
plaats is op de recente Michelin-kaart nog met het bekende mijnbouwteken aangegeven. Met top. kaart 71/7-8 in de hand kan
men vervolgens door de bossen op de heuvel naar Halanzy
wandelen. Met de auto komt men daar door bij de stoplichten op
de markt van Halanzy naar rechts (zuidwaarts) te rijden (rue du
Chalet) en daarna weer de eerste straat rechts te volgen: men
belandt dan midden in een grote schoonmaakoperatie van de
oude troep, het landschap wordt weer in ere hersteld. Als herinnering aan het rijke mijnbouwverleden heeft men op de markt van
Halanzy een oud mijntreintje geplaatst: een locomotief en twee
wagentjes met ijzererts (afb. 6).

Bij slecht weer: musea
In Zuid-België zijn een aantal musea waar men de oude tradities
van steenkool- en ertsmijnbouw, en van de steengroeven
bewaart. Hier volgt een opsomming, die waarschijnlijk niet volledig
is. Openingstijden verschillen van museum tot museum, en zijn
bovendien soms seizoenafhankelijk. Een centrale dienst die alle
inlichtingen kan verschaffen is B E L S U D , Grasmarkt 61,
1000 Brussel, tel. 09/32.2.513.86.30; daar kan men ook hotelkamers, bungalows enz. reserveren; dat kan ook via de B T R ,
Belgium Tourist Reservations, Postbus 41, 1000 Brussel 23,
tel. 09/32.2.230.50.29.

Provincie Brabant
Museum van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1040 Brussel, tel. 09/
32.2.648.04.75. Totaal vernieuwd museum, vooral biologisch.
Men kan er de iguanodons van Bernissart zien, en een tentoonstelling van mineralen van België.
M u s é e du Porphyre (Porfiermuseum) in de Arenbergmolen van
Rebecq, tel. 09/32.67.67.01.20. In de streek zijn een aantal
groeven waar de bekende Belgische "kinderhoofdjes"kasseien vandaan kwamen.

Afb. 5. Restanten van mijnbouwactiviteiten
zuiden van Musson.

op de cuesta ten

M u s é e de la Pierre et du Marbre (Steen- en marmermuseum),
7660 B a s è c l e s (Beloeil), tel. 09/32.69.57.54.80 of 09/
32.69.57.59.33.
M u s é e des Iguanodons, 7690 Bernissart, tel. 09/32.69.57.70.29 of
09/32.69.57.64.87. Kopieën van de iguanodons in Brussel (zie
boven), die oorspronkelijk in Bernissart gevonden zijn.
Chateau de (6140) Fontaine-l'Evêque, tel. 09/32.71.52.50.05. De
onderaardse gangen van het kasteel zijn ingericht als mijnmuseum met afmetingen volgens werkelijke grootte. In de
buurt: museum van de spijkers.
Voor liefhebbers van industriële archeologie: bij L a Louvière
bevinden zich de vier bekende oude hydraulische scheepsliften (1888-1917) in het Canal du Centre, de transportweg
voor steenkool en ijzererts in de Borinage. Bij lift nr. 1, rue
Tout-y-Faut, 7070 Houdeng-Goegnies, is een museum
ingericht over dergelijke liften in de hele wereld; tel. 09/
32.64.66.25.61. In Strépy-Thieu worden nieuwe kanaalliften
gebouwd (zelfde hoogteverschil als de oude liften, 73 m, maar
nu in é é n keer). In de buurt: het hellend vlak van R o n q u i è r e s ,
een andere manier om hoogteverschil (hier 68 m) in een
kanaal te overwinnen. Informatie bij Hainaut-Tourisme, rue
des Clercs 31, 7000 Mons, tel. 09/32.65.36.04.64.

Provincie Namen (Namur)
Abbaye de Maredsous, 5198 D e n é e , tel. 09/32.82.69.91.55. De
bekende abdij herbergt e e n weinig bekende, maar interessante mineralogische verzameling; bezoek uitsluitend na
afspraak ( P è r e Odon Vercheval).

Provincie Henegouwen (Hainaut)
Mijnmuseum, rue Saint-Patrice 5bis, 7071 Bois-du-Luc (La
Louvière), tel. 09/32.64.22.54.48. In twee uur kan men het
leven van de mijnwerkers ontdekken: werk, woningen,
vrijetijdsbesteding. Een vergelijkbare tentoonstelling, maar
meer gericht op de industriële architectuur van een complex
met g e ï n t e g r e e r d e fabriek en woningen is te zien in Hornu bij
Mons, tel. 09/32.65.78.33 of 09/32.65.78.33.50.
M u s é e de l'lndustrie (Museum van de Nijverheid), rue de la
Providence 134, 6030 Marchienne-au-Pont (Charleroi), tel.
09/32.71.33.26.39. Ingericht in een oude ijzersmederij, die
men nog in werking kan zien.
M u s é e National du Marbre (Nationaal Marmermuseum), Place
Albert I, 6478 Rance, tel. 09/32.60.41.20.48 of 09/
32.60.41.13.34. Rance was vroeger bekend om zijn rode
marmer. In het museum krijgt men een indruk van ontstaan
van het gesteente, van de verschillende soorten marmer in de
wereld, en van exploitatietechnieken. Het museum is een reis
waard!
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M u s é e du Monde Sousterrain (Museum van de Onderaardse
Wereld), place Theo Lannoy 3, 5432 Han-sur-Lesse, tel. 09/
32.84.37.70.07. Voorwerpen, gevonden in de grot van Han:
vuursteen, Keltisch goud en Romeinse, Merovingische,
middeleeuwse en Spaanse voorwerpen.

Provincie Luik (Liège)
Institut de Mineralogie de l'Université de Liège, place du 20 aoüt
9, 4000 Liège, tel. 09/32.41.42.00.80. Grote, oude collectie
mineralen van België, begonnen in 1850.
Maison de la Science (Huis van de Wetenschap), quai Van
Beneden 22, 4020 Liège, tel. 09/32.41.56.15.85 of 09/
32.41.43.49.18. Belangrijke verzameling mineralen en fossielen. In hetzelfde gebouw ook een bijzonder mooi aquarium en
het zoölogisch museum.
M u s é e du Fer et du Charbon (Uzer- en kolenmuseum), boulevard
R. P o i n c a r é 17, 4000 Liège, tel. 09/32.41.23.60.94. In 19e
eeuwse werkplaatsen staan laagovens en hydraulische
hamers opgesteld; verder produkten van de ijzersmederij en
documentatiemateriaal over de Belgische metaalindustrie.
Ancienne Charbonnage (oude steenkoolmijn) van 4570 BlégnyTrembleur, tel. 09/32.41.87.43.32 of 09/32.41.87.43.33. De
laatste steenkoolmijn van de provincie Liège: bezoek van 2/2
uur omvat audiovisuele presentatie, bovengrondse installaties
en afdaling per liftkooi naar ondergrondse werken (60 m diep).
De zaak is omringd door een waar circus, van lunapark,
toeristische treintjes, kart-cross tot patattenten.
1

Provincie Luxemburg
M u s é e du Fer (Uzermuseum) van Fourneau Saint-Michel bij 6900
Saint-Hubert, tel. 09/32.84.21.08.90 of 09/32.84.21.06.13.
Hoogoven van 1771, werkplaatsen en verzameling smeedijzer. In de buurt: M u s é e de la Vie rurale en Wallonië (openluchtmuseum).
Carrières de phyllades (Leisteengroeven) van 6630 Martelange;
gelegenheid tot geleid bezoek na afspraak met Syndicat
d'lnitiatives, route de Radelange 43A, tel. 09/32.63.60.08.60
of 09/32.63.60.01.47.
La Roche a l'Appel te 6818 Muno. Geologisch centrum in natuurreservaat; een wandeling van 7 km daarin is beschreven door
Tercafs et al. (1981, pp. 147-149) en door Van Remoortere
(1988, pp. 388-391). In een zaal van het voormalige gemeentehuis van Muno is een tentoonstelling over geologie,
gesteenten en mineralen van het gebied ingericht; zich
wenden tot de op de ingangsdeur vermelde adressen.
M u s é e du Coticule (Museum van de coticule, wetsteen), rue du
Vieux M a r c h é 23, Salmchateau (6690 Vielsalm), tel. 09/
32.80.21.57.68 of 09/32.80.21.58.70. Zeer interessant
museum: geschiedenis, winning, bewerking en toepassing
van de bekende wetsteen, maar ook overzicht van geologie
en mineralogie van de Ardennen, het goudwassen (men stelt
Ardens goud ten toon!), en de mangaanertsen van de Lienne.
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