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Observatiepunten kaartblad Muyinga S.W.3
Getded tussen de Buyongwe en de bovenloop van de Nyamuswaga
4-9-79
T 1. Kleine ontsluiting naast de weg
Pijn gelamineerde lichtgrijze schiefers, licht mikahoudend
op splijtvlakken; vertoont begin van lateritisatie.
Schistositeit 112/70
Voorkomen van kwartsiet-loadcast met lengte-as van 20 cm
Stalen Tla: schiefer
Tlt>: kwartsietaodule
f 2. Ontsluiting van ong. 100 m2 naast de weg
Lichtgrijze fijnkorrelige ksrartsiet, mikahoudend en met kleine pyrietkubusjes. Rode verweringskleur.
Ong. 10 m verderj opnieuw schiefers.
Schistositeit schiefer: 142/70
Gelaagdheid So kwartsiet 292/75 (overhellen van lagen)
Stalen T2a J kwartsiet
T2b : schiefer met lenticular structures
Voorkomen van kleine lokaTë storing tussen T2a en T2b
224/73
Voorkomen van convoluted bedding begrepen tussen 2 onvervormde bankjes: staal T2c
T 3. Ontsluiting in de weg over ong. 10 m
Grijze fyllitische schiefers, hoog mikagehalte op splijtvlakken, doorsneden door kwartsaders.
Schistositeit 308/85
T 4. Tamelijk metamorfe fijnkorrelige kwartsiet, licht grijsgroen,
bevat tamelijk veel mika's, doorsneden door kwartsaders tot 0.5 m
Foliatie 166/75
Staal T4, niet in situ
T 5. Ontsluiting van groengrijze kwartsietische fyllieten, niet in
situ; vertonen duidelijke schistositeit.
Staal T5» vertoont mesoplooi
T 6. Aan overkant van riviertje: doorlopen van metakwartsiet T4
in banden; deze zijn sterk vervormd en bevatten gerekristalliseerde kwarts. Ontsluiting in situ.
T 7. Ontsluiting van zelfde sterk metamorfe kwartsiet, sterker
verweerd.
Schistositeit (foliatie) 288/55
T 8. Ontsluiting van zelfde kwartsiet
Foliatie 342/60
Vertoont dus zelfde strekking als T4. Deze foliatie zou dan
kunnen overeenkomen met So //SI. De gemeten schistositeit van
T7 zou dan overeenkomen met S2 die SI verdrongen heeft.
Bewijs hiervan is de duidelijke strainslip-cleavage bij S2
Georiënteerd staal T8 vlg. vlak 332/75

T 9. Ontsluiting van zelfde kwartsiet, eveneens sterk verweerd.
Kleine ontsluiting in afgegraven wand achter hut, dicht tegen
heuvelkam.
Schistositeit 292
T 10. Ontsluiting op top van crête
Blokken verspreid over enkele tientallen m2j witte fijnkorrelige kwartsiet
So approximatief 42
I 11. Ontsluiting in de weg van grijze fyllieten, sterk verweerd.
l'etamorfisme neemt schijnbaar af.
Schistositeit 286/83 (S2 ?)
3? 12. Ontsluiting op top van kleine crête van zeer sterk gediaklaseerde kwartsader
Strekking approximatief N50ÏÏ
Ontsluiting loopt door over ong. 20 m
T 13. Ontsluiting bij afsplitsing van weg en nabij top van erête
van kwartsader
Strekking approximatief N10E
T 14. Ontsluiting langs weg over ong. 100 m
S. van de ontsluiting: grijze fyllieten, duidelijk met 2
schistositeitenj meting onmogelijk
N. van de ontsluiting: meer kwartsietisch materiaal, mikahoudend, lijkt sterk op T4
Blokken niet in situ
Stalen I14a: fyllieten
T14D: kwartsiet
I 15. Ontsluiting over ong. 50 m van grijze fylliteuze kwartsiet*
zeer fijnkorrelig; blokken niet in situ
Ontsluiting bevindt zich aan uiteinde van klein dalhoofd.
T 16. Ontsluiting van zelfde kwartsiet als T15» ditmaal in situ
So 340/45
Staal T16
T 17. Opnieuw ontsluiting in de weg van grijze fyllieten met losse
blokken kwartsiet, over enkele m2
T 18. Ontsluiting over ong. 10 m2 van sterk gediaklaseerde kwartsader.
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5-9-79
T 19. Ontsluiting over ong. 5 m in de weg, niet in situ
Donkergrijze, sterk mikahoudende fyllieten
T 20. Ontsluiting over 10 m in de weg in situ
Donkergrijze fyllieten, met 2 scnistositeiten: S2 crenuleert
51 die waarschijnlijk evenwijdig is aan So
52 310/85
51 148/85
Tweede meting ongeveer 20 m verder
52 112/87
51 168/87
Georiënteerd staal T20 vlg. SI 182/75
52 332/89
T 21. Ontsluiting langs flank, nabij top van crête
Lichtgrijze, tamelijk fijnkorrelige kwartsiet met rode verweringskleur, tamelijk hoog mikagehalte
Plaatselijk voorkomen van slickensides langs diaklaasvlakken
Lokaal zeer hoog mikagehalte, wat resulteert in splijting
volgens dunne platen
Poliatie (volgens platen) 316/75
Staal T21
30 m verder langs flank: zelfde kwartsiet , echter met hoger
mikagehalte; lijkt sterk op T4
D 57/65 (waarschijnlijk ac-diaklaas)

Poliatie ( //geordende mika's) 318/75
T 22. Zelfde kwartsiet, met zeer hoog mikagehalte
Poliatie 318/45
Staal T22
T 23. Ontsluiting ong, 60 m lager op flank en dichtbij ravijntje
Zelfde kwartsiet met hoog mikagehalte
Foliatie 305/30 (helling wordt kleiner, misschien ten gevolge van sluiting van plooi)
Zelfde gesteente ontsluit ook aan overkant van ravijntje in
NE-richting
T 24. Ontsluiting langs wegje op flank, loopt door over ong. 100 m
Donkergrijze fyllieten, sterk verweerd
Schistositeit S2 117/67
51 (/So ?) vormt banding N80E
G-eöriënteerd staal T24 volgens S2
Tweede meting iets verderop :
52 302/87
SI 16OW/40 (?)
T 25. Ontsluiting langs weg over ong. 50 m
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Zelfde grijze f^llieten, vertonen banding ( So ?)
Banding 204/60
S2 284/85
T 26, Ontsluiting ong. 50 m verder langs weg van zelfde grijze
fyllieten
S2 293/82
51 204/47
T 27. Opnieuw ontsluiting van grijze fyllieten
52 112/85
51 208
T 28. Ontsluiting van grijze fyllieten
52 308/82
51 niet zichtbaar
Georiënteerd staal T28 volgens S2
T 29. Ontsluiting naast de weg van grijze fyllieten
Aanwezigheid van verweerde kristalletjes (granaat ?)
52 274/85
Georiënteerd staal T29 volgens 32
T 30. Ontsluiting over ong. 50" m langs weg
Heterogeen breccieachtig materiaal, bevat fragmenten kwartsiet
en fyllieten, vertoont zekere foliatie en vormt waarschijnlijk één van de typische SS strukturen
Staal T30
T 31. Kleine ontsluiting van ong. 20 m2, niet in situ
Kwartsiet, wit tot lichtgrijs, fijnkorrelig; sterk tektonisch
gestoord
Staal T31
T 32. Ontsluiting vormt dunne band over 50 m langs flank en nagenoeg // met de kam
Kwartsiet, lichtgrijs, fijnkorrelig.
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T 33. Ontsluiting langs nagenoeg loodrechte flank
G-rijs en rood gehande siltstones (?)? gesteente is iets grover dan schiefers. Rode banding waarschijnlijk ten gevolge
van ijzerhoudende laagjes.
50 240/65
51 278/72
Staal T33
Tweede meting 10 m verder op de flank
50 196/50
51 279/85
Derde meting 5 m verder: voorkomen van lenticular structure
en loadcast
50 246/45
51 106/85
T 34. Ontsluiting van kwartsader
ï '35. Ontsluiting van zelfde siltstones iets lager op de flank
Tamelijk hoog mikagehalte
50 gemeten op handing, ong. 232/60
51 86/86
T 36. a) Ontsluiting van grijze fyllieten
Schistositeit (S2 ?) 336/65
Banding 290/60
Blokken liggen ong. in situ
Georiënteerd staal T36 volgens S2
B) Zelfde grijze fyllieten 20 m verderop
Schistositeit (S2 ?) 124/55
T 37. Ontsluiting over enkele tientallen m2, blokken niet in situ»
dicht tegen rivier aan
Grijsgroene, tamelijk sterk verweerde fyllieten
Staal T37 is echter meer kwartsitisch van samenstelling
ï 38. Losse fragmenten grijze fyllieten langs de weg, tegen rivier
aan
T 39. Ontsluiting van grijze fyllieten
Metamorf karakter van gesteente neemt toe; op de spl3jtvlakken komen duidelijk zichtbare mikakristallen voor
Voorkomen van kwartsaders met aan de randen een zeer hoog
gehalte van mika*s, grijsgroen van kleur.
Het geheel vertoont het uitzicht van een mikaschist, waarschijnlijk is deze schikking echter ontstaan door hydrothermale verschijnselen.
Schistositeit (S2 ?) 108/.67
Banding is subhorizontaai
Georiënteerd staal T39 volgens S2
T 40. Metamorf karakter daalt terug: de grijze fyllieten worden
kompakter
Schistositeit 300/50
Georiënteerd staal T40 volgens schistositeit
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T 41. Ontsluiting op top van erSte, in de weg
Grijze fyllieten, sterk verweerd
Schistositeit 96/45
f 42. Ontsluiting in de weg van grijae fyilieten
Schistositeit 280/73
T 45, Ontsluiting langs de weg: grote boulders dagzomen over ong.
50 m
Kwartsiet, lichtgrijs, fijnkorrelig
So approximatief 136/45
Staal f43
f 44. Ontsluiting langs weg over enkele tientallen m
Grijze fyllieten met rode verweringskleur, sterk mikahoudend
Schistositeit 153/50
Georiënteerd staal T44 volgens ashistcsiteit
T 45. Grijze fyllieten, idem als T44
Schistositeit.120/45
f 46, Kwartsiet, lichtgrijs, fijnkorrelig
Ondulerende hand van 0,5 n dikte met verdikkingen(boudinages?)
So 352/52
T 47. Kwartsiet, lichtgrijs, fijnkorrelig entaraelijk schisteus
Eode verweringskleur, lieht mikahoudend
Schistositeit 148/85
D 215/62
Staal T47
f 48, Ontsluiting langs weg over 10 m
Kwartsiet, grijs, fijnkorrelig, mikahoudend, fijn gelamineerd
Gesteente ontsluit in dunne bankjes
So 305/40
310/40
D 97/85
Georiënteerd staal T48 volgens D
T 49. Kwartsiet, grijs met witte vlekken? ontsluit als ondulerende
banken
Schistositeit (?) 314/85
So (ld m verder) 172/25
D 246/53
320/50
72/66
Staal T49
T 50. Ontsluiting van zelfde kwartsiet, sterk ondulerend
Schistositeit 314/subvertikaal
D 206/88
332/65
T 51. Ontsluiting op top van crête, langs weg
Kwartsiet, middelmatig tot fijnkorrelig, wit tot lichtgrijs
• •. / • • •
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Lokaal voorkomen van pyrietkubusjes, kwartsaders en gerekristalliseerd kwarts met conchoïdale "breuk
Gesteente is gediaklaseerd
So (?) 180/45 (misschien D?)
T 52. a) kwartsader over ong. 25 m in weg
b) lichtgroene fyllieten, zeer groot mikagehalte
Schistositeit 110/75 (S2?)
Lineatie 30 ( misschien é-lineatie; lineatie die ontstaat
door intersektie van S2 en SI)
S2 crenuleert SI
Georiënteerd staal T52b volgens S2
T 53. Grijze fyllieten, minder metamorf dan T52
Schistositeit 256/70
B 230/35
T 54. Ontsluiting vanaf top van crête, over de weg en langs de
flank
Kwartsiet, wit, fijnkorreligj lokaal rekristallisatie
So 252/55
D 166/87
Yoorkomen van pyrietkubusjes
T 55. Fyllitische kwartsiet, wit, zeer fijnkorrelig, hoog mikagehalte
Schistositeit 324/70 (schistositeit gemeten langs licht
ondulerend vlak, waarschijnlijk vervorming ten gevolge van
creep)
D subhorizontaai
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T 56. Kleine ontsluiting aan bron, niet in situ
Blokken donkergrijsgroene metabasiet, fijnkorrelig
Alluviale bodem is zwart
T 57. Ontsluiting aan kleine elektrische centrale in afgegraven
flank
Band van weinig of niet gekonsolideerde keien: stone-line
Afmetingen van keiea gaande van 30 cm tot kleiner dan 0.5 cm
Sorteringsgraad zeer laag
De keien bestaan hoofdzakelijk uit aderkwarts, sommige fragmenten bestaan uit metabasiet.
Dikte van de stone-line: 30-35 cm
F 1/11j

Onder de band komen op 1 plaats zeer sterk verweerde groene
fyllieten voor, waarschijnlijk niet in situ
T 58» Kontinue ontsluiting langs flank van kanaaltje over 20 m
Stone-line ongeveer 2.5 m beneden maaiveld, dikte max. 20 cm
Keien bestaan uit aderkwarts en roche verte, afm. 5 cm,
sommige tot 20 cm
P 1/12
Na 20 m stopt de band plotseling. Verderop komt hij nog lokaal
voor
T 59. Losse blokken roche verte aan bronnetje, niet in situ
T 60, Opnieuw ontsluiten van stone-line in kanaal, lokaal overschrijdt
de dikte 0.5 m
Afmetingen van de keien nemen ook toe
Eronder: lokaal ontsluiten van boulders roche verte; bevatten biotietkristallen
Staal Ï60
F 1/13
T 61. Ontsluiten van roche verte ten S. van kanaaltje, grote boulders in situ
Lokaal voorkomen in roche verte van amygdaloïdale geoden, zeer
klein van afmetingen
Staal T61
T 62. Stone-line loopt verder door in kanaal, wordt tot 2 m dik
Keien bestaan hoofdzakelijk weer uit aderkwarts, grootte
gaande van 5 cm tot blokken, groter dan 0.5 m
Onder stone-line: ontsluiting van groene fyllieten, zeer
sterk verweerd
Schistositeit 3metingen 292/75
302/85
313/75
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Deze metingen stemmen overeen met S2 van de grijze fyllieten
van T19 tot T29
T 63. Stone-line wordt opnieuw zeer dun en sterk ondulerend
Ontsluiting "bevindt zich in kanaaltje ong. 100 m verder
Onder de band komen "blokken roche verte voor, fijnkorrelig
Strekking van blokken approximatief NS.
Stone-line band duikt in"SE-SSE richting
Staal T63
T 64. Ontsluiting van roche verte in alluviale vlakte van Buyongwe
Voorkomen van kwartsfenokristen (of amygdaloSdale geoden)
Strekking ong. ÜF8W
T 65. Kwartsader ontsluit in kanaal met NS-riehting
Bikte ong. 4 m
Kwarts is sterk gefissuriseerd met subvertikale en subhorizontale diaklazen
T 66. Ontsluiting ©ver ong. 60 tot 70 m aan de barrage op d,e Buyongwe
Doleriet, donkergroen en wit, korrelgrootte is groter dan
bij metabasieten
Strekking (alignement) ong. 292
D 300/72
110/30
Staal T66
T 67. Ontsluiting van roche verte, fijnkorrelig; grote boulders
over ong. 50 m in alluviale vlakte
T 68. Aanwezigheid van lichtgroene modder ia bron, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van groene fyllieten
T 69. Ongeveer 20 m verderop: fragmenten roche verte, tamelijk
grofkorrelig, niet in situ
T 70. Ontsluiting langs flank van crête van kwartsbreccie» sterk
verweerd
Fragmenten zijn eerder klein
Maakt deel uit van grote US-struktuur, goed zichtbaar op
luchtfoto
T 71» Ontsluiting langs weg over enkele tientallen m2
Kwartsbreccie met grove fragmenten, sterk verweerd
T 72. Ontsluiting van blolrken kwartsiet, wit fijnkorrelig en met
pyrietkubusjes
Blokken bevinden zich aan bron, niet in situ
'T 73. In de bron treffen we weer lichtgroene modder aan, afkomstig
van groene fyllieten
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T 74. Ontsluiting van blokken kwartsbreccie, sterk goethiethoudend
Gesteente niet in situ
T 75. Ontsluiting van kwartsbreccie in situ
Grote blokken langs de weg op de flank van de crête, over
oppervlakte van enkele tientallen m2
T 76. Kleine ontsluiting in flank langs de weg
Grijs-rood gebande schiefers, sterk mikahoudend, met zandige
interkalaties
Voorkomen van lenticular structures
Schistositeit valt samen met banding 145/65
Waarschijnlijk is het gesteente vervormd door creep
Georiënteerd staal T76 volgens schistositeit
T 77. Ontsluiting in de weg van kwartsietf wit, fijnkorrelig, mikahoudend
Gesteente vertoont banding die enigszins gestoord is
Voorkomen van schieferige niveaus
Schistositeit / 3o 138/81
138/85
GeöfcLënteerd staal T77 volgens So
T 78. Ontsluiting 20 m verderop in de weg
Kwartsiet, wit, fijnkorrelig, met veel schieferige niveaus
Hoograikagehalte,kwartsiet splijt in plaatjes
So 130/75
D 216/88
7 79. Kwartsiet, wit, fijnkorrelig met mikarijke niveaus, / So
Deze niveaus zijn groen van kleur en lijken sterk op de
groene fyllieten van het Bugarama
So 139/75
Georiënteerd staal T79 volgens So
T 80. Ontsluiting langs weg naar Musenyi
Grote blokken kwartsiet, wit, fijnkorrelig
Alignement van blokken is NNE
T 81. Ontsluiting tussen boomwortels van grijze fyllieten, sterk
verweerd
1 duidelijke schistositeit 252/80 (mogelijk verstoring van
het gesteente door de werking van de boomwortels)
Er is een tweede schistositeit aanwezig, die gecrenuleerd
•wordt door de eerste
T 82. Blokken grijze fyllieten langs de weg, niet in situ
Duidelijk aanwezigheid van 2 schistositeiten
Staal T82
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T 83* Ontsluiting over ong. 50 ra langs de flank van de crête (E-flank)
Kwartsiet, wit, fijnkorrelig, lokaal gerekristalliseerd
Alignement van blokken 120-130 (NE)
T 84. Kwartsiet, wit, fijnkorrelig met veel fyllitische niveaus,
die zeer mikarijk zijn
Schistositeit / So 134/80
Gesteente sterk tektonisch gestoord
T 85. Ontsluiting ong. 20 m verderop
Het aantal fyllietniveaus in de kwartsiet neemt toe (de kleur
van de fyllietniveaus is grijs)
Voorkomen van mesoplooi So ( van N naar S )
104/85 (de afstand tussen elke
270/80 meting bedraagt 2 m)
253/70
De fyllietniveaus zelf vertonen een mikroplooiing
Staal T85
De ontsluiting loopt door over ong. 50 m in de weg. De strekking blijft konstant NE
T 86. Kwartsiet, wit, fijnkorrelig, geen mika's
Alignement van blokken So 292/88
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T 87. Kleine ontsluiting langs weg in bos
Grijze zandige schiefers, sterk rood verweerd, met enkele
kleine kwartsietfragmenten
Metingen onmogelijk ten gevolge creep
Staal T87
T 88. Zeer kleine ontsluiting langs weg op crête
Kwartsiet, wit, fijnkorrelig, licht mikahoudend
So 110/55
Staal T88
T 89. Hood verweerde zandige schiefers in de weg
So / schistositeit 116/?
Staal T89
T 90. Ontsluiting in de weg
Kwartsiet, wit, zeer fijnkorreligen met veel ityllitische
niveaus, sterk gestoord
Se approximatief 298/80
T 91« Ontsluiting %an "blokken-kwartsiet, grijswit, grofkorrelig
niet in situ
T 92. Ontsluiting halverwege op flank, niet in situ
Rood verweerde grijze schiefers, fijn gelamineerd, mikarijk
op de schistositeitsvlakken
Staal T92
T 93» Grijze schiefers, rood verweerd» sterk gestoord
Lokaal "begin van lateritisatie
T 94# Kleine ontsluiting in bos
Hood verweerde zandige schiefers
Schistositeit / So 138/88
T 95* Blokken aderkwarts, niet in situ, sterk verbrokkeld
T 96. Ontsluiting in wegje
Kwartsiet, wit, zeer fijnkorrelig
Staal T96
T 97. Grote ontsluiting zee-- laag op flank over opp. van 100 m2
Kwartsiet, wit, fijnkorrelig, plaatselijk gerekristalliseerd
Het gesteente bevat geen mika*s en vertoont een soort lami' natie So 30/70 (?)
Staal T97
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IB 98. Kleine ontsluiting van ong. 5 m2, halverwege op flank
Zeer sterk verweerde grijze schiefers
T 99. Ontsluiting op flank naast valleitje, niet in situ
Blokken kwartsiet, wit, fijnkorrelig; bevat tamelijk grote
mikapailletjes en verspreide grovere korrels ( grootte tot
0.5 cm)
T 100. Ontsluiting halverwege op flank over een opp. van 20 m2,
niet in situ
Kwartsiet, wit, fijnkorrelig; lokaal voorkomend: grovere
kwartskorrels, gerekristalliseerde fragmenten
T 101. Grote ontsluiting or> flank,van kwartsiet, wit, fijnkorrelig
So 274/70
D 36/62
Tweede meting So 274/57
Voorkomen van slickensides op diaklaasvlakken ( F2/1 )
Verspreid voorkomen van grove, blauwgriize kwartskorrels
Staal T101
T 102. Ong. 50 m verderop, bijna aan top van erête: ontsluiting
van dezelfde kwartsiet, lokaal gerekristalliseerd (donkergrijs)
So 276/82
T 103. Grote ontsluiting, praktisch op top van crête
Kwartsiet, wit, zeer fijnkorrelig,, splijting in plaatvorm,
makroskopisch zijn er eohter geen mika's zichtbaar
IiOkaal voorkomen van gerekristalliseerde fragmenten
So 324/68 ( 3 «.faouderlijke metingen)
144/88
148/86
Staal T103
T 104. Ontsluiting over ong. 50 m
Kwartsiet, wit, zeer fijnkorrelig; het gehalte verspreide grove korrels neemt toe
Lokaal gerekristalliseerd en doorsneden met kwartsaders
Splijting gebeurt in plaatvorm: So 120/88
D 270/62
Staal T104 (P2/2)
f 105. Kwartsiet, witgrijs, middelmatig grofkorrelig tot fijnkorrelig, slecht gesorteerd; ijzerhoudend
Staal T105
T 106. Ontsluiting, niet in situ, van grijze zandige schiefers, rood
verweerd
T 107. Ontsluiting langs weg op top van crête, niet in situ
Grove kwartsbreccie, sterk verweerd
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T 108. Ontsluiting op top van crête, praktisch in situ
Kwartsiet, wit, tamelijk fijnkorrelig, sterk verweerd
Staal T108
3? 109. Ontsluiting op flank van crête en niet in situ
Grijze schiefers, rood verweerd
Tamelijk grote mikapailletjes op splijtvlakken
T 110. Ontsluiting afgegraven in helling, opp. ong. 10 m2
Sekwentie van boven naar onder:
1) Zandige schiefers, grijs, licht mikahoudend
2) Kwartsietband, dikte 20 cm, fijnkorrelig, licht mikahoudend
"Voorkomen van verspreide, zeer dunne schieferige niveaus
3) Afwisseling van kwartsiet en schiefers
(zandige schiefers en sehisteuze kwartsiet)
So 175/34 (mogelijk storing ten gevolge van creep)

Stalen T110A schiefers
T110B kwartsiet
T 111. Ontsluiting langs flank en tegen top van crête
Kwartsiet, wit, fijnkorrelig
T 112. Kwartsiet, wit, fijnkorrelig en met verspreid voorkomende
grove, blauwgrijze korrels
T 113. Ontsluiting over enkele tientallen m op top van crSte
Zelfde kwartsiet, wit, fijnkorrelig
Voorkomen van gerekristalliseerde blokken
T 114. Ontsluiting naast de weg
Pyllitische schiefers, grijs-rood geband in parallele laminatie
Op splijtvlakken komen mikakristallen voor tot 3 mm
Lokaal sterk gestoord, waarschijnlijk door creep
So (2 metingen) 290/45
280/47
Georiënteerd staal T114 volgens S Q
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T 115. Ontsluiting over een vijftigtal m, op de flank en ƒ aan de
heuvelkam
Kwartsiet, grijs, tamelijk grofkorrelig, tot op zekere diepte rood verweerd
Staal T115
So 166/70
D 3 metingen: 48/70
54/75
56/85
f 116. Kwartsiet, grijs, grofkorrelig
De korrelgrootte neemt eohter lichtjes af ten opzichte van
Til 5
Lokaal komen op de "blokken goed uitgekristalliseerde kwartsaders voor (F2/7)
Staal T116
T 117* Ontsluiting iets lager op flank over een vijftiental m
Srote Mokken in situ: kwartsiet, grijs maar rood verweerd
Korrelgrootte neemt nog af

T 118» Ontsluiting langs flank, waarschijnlijk in situ
Grijze zandige schiefers, mikahoudend, met roodbruine vlekken van verweerde mineralen
1 duidelijke sehistositeit: 144/78
Mogelijk nog tweede sehistositeit aanwezig
Staal T118
ï 119. Zelfde kwartsiet als T117, tamelijk grofkorrelig
D 230/50
T 120. Kleine ontsluiting van grijze schiefers, sterk gelateri"fcï söörd

So of sehistositeit (?) 142/75
P2/9
f 121. Ontsluiting langs wegje over ongeveer 50 m tot aan hronnetje
Pyllieten met fijne laminaties als grijs-witte handing

*.•/ ..•
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Het gesteente vertoont duidelijk 2 schistositeiten

51 /So
52 vormt hoek mat SI
Metingen zijjn onmogelijk ten gevolge de sterke verwering
vaat net gesteente
Staal T121A t wavy "bedding of tektonische verstoring (?)
P2/10
Staal T121B t tektonisch verstoorde laminatie
Staal T121C : vertoont duidelijk 2 schistositeiten
Staal T121D s vertoont eigenaardige bolvormige strukturen
T 122. Ontsluiting van hetzelfde gesteente aan de bron, in situ
Eerste serie metingen enkele m voor de "bron:
So 142/30
158/30
144/45
Georiënteerd staal T122 volgens So 154/45 (F2/11)
Tweede serie metingen aan "bron zelf: (10 m verder)
So 119/85
132/86
Gesteente is tamelijk sterk tektonisch verstoord
Aanwezigheid van groot kwartsietblok bovenop fyllieteni
waarschijnlijk van helling gerold (fyllietlagen vertonen
geen plooiing onder kwartsietblok)
(P2/12-P2/13)
T 123. Ontsluiting in ïlank achter hut
Srijze fyllleten met fijne parallele laminatie
So 170/15 (mogelijk storing door creep)
Staal T123
T 124. Ontsluiting langs flank boven riviertje van grijze zandige
schiefers met fijne parallele laminatie
So 123/8?
Staal Tl24
T 125. Ontsluiting in rivier, waarschijnlijk niet in situ
(rivier is de Mukinyamaganga)
Sterk rood verweerde, grofkorrelige kwartsiet
ftet ernaast, blokken grijze fyllieten
ï 126. Kleine ontsluiting op flank, waarschijnlijk in situ
Kwartsbreccie, wit, grofkorrelig
Staal T126
T 127. Rood verweerde grijze schiefers met hoog mikagehalte
Schistósiteit / So 295/45
Staal T127
T 128. Ontsluiting naast de weg van hetzelfde gesteente
So 110/30
T 129. Ontsluiting achter hut, hoog op de flank
u-rijs gehande schiefers
Schistósiteit 301/85
Georiënteerd staal 'ï'129 volgens schistósiteit (niet ff So)

17
f2/15

t storing door creep

f 130. Ontsluiting in de weg
Kwartsiet* grijs, tamelijk grofkorrelig,waarschijnlijk niet
helemaal in situ
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19-9-79
f 131. Ontsluiting in de weg, niet in situ
Kwartsiet, gerekristalliseerd, oorspronkelijk waarschijnlijk grofkorrelig
Staal T131
T 132. Losse blokken, niet in situ, in riviertje
Zeer grove kwartsbreccie, afkomstig van IS-struktuur ten
S. van de ontsluiting
Staal T132
T 133. Ontsluiting in de weg over een tiental in
Grijze fyllieten met op het eerste zicht slechts 1 schistoSchistositeit 352/45
92/30
Toorkomen van vlekken in het gesteente, afkomstig van verweerde mineralen
Stalen T133A en T133B
T 134» Ontsluiting in de weg, in situ
Grijze fyllieten
Schistositeit, 2 metingen 112/subvertikaal
108/ subve rt ikaal
Lokaal gelateritiseerd en doorsneden met kwartsaders
T 135. Grote boulders in situ aan riviertje
Kwartsiet, tamelijk fijnkorrelig, wit, maar gedeeltelijk
gerekristalliseerd en doorsneden door een tamelijk grote
kwartsader
Staal T135
T 136, Ontsluiting in de weg over een vijftal m
Zwartgrijze fyllieten met duidelijk 2 schistositelten
Stalen T136A
T136B
Georiënteerd staal T136C volgens schistositeit 116/35
T 137. Ontsluiting langs de weg van dezelfde zwartgrijze fyllieten,
zeer sterk verweerd
T 138, Grote ontsluiting in flank van groene fyllieten, zeer sterk
verweerd
Schistositeit E-W
Staal Tl38
ï 139. Ontsluiting langs de weg
Kontakt tussen kwartsiet en groene fyllieten
Schistositeit 262/88
ï 140» Ontsluiting uitgegraven naast weg, in sleuf
Grijze schiefers , sterk mikahoudend, zandig
1 schistositeit 148/74
Schiefers in kontakt met kwartsietbank
Staal T140
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T 142. Ontsluiting van grijze fyllieten, met tamelijk grote mikapaillettes op de splijtvl&kken
Schistositeit 132/55
Tweede meting 10 m verder 132/subvertikaal
Lokaal komen kleine storingen in de gelaagdheid voor
Derde meting 20 mverder 132/87
T 143. Ontsluiting van nieuwe kwartsietbank, wit, fiinkorreli^
Het gesteente splijt in plaatvorm
So 128/80
D 76/65
Dikte bedraagt minimaal 10 m
De kwartsiet wordt doorsneden door kleine kwartsade-rs, // D
Stalen T143A
T143B
T 144. Ontsluiting van dezelfde kwartsietbank op ong. 10 m van de
weg
D 1) 210/68
2) 82/70
V
! f d e L , n a a r h e t S ' t o e ^or<ien de plaatjes dunner ( aantal
mikarijke niveaus neemt toe)
Staal T144
Situatieschets T140-T144:
*

3»n

*

^2*-

icki'e/ert

Foto's: F2/17 kontakt T140
P2/18 T143B
F2/19 Kwartsaders / D (T143)
T 145. Ontsluiting op een 20tal m van de weg, over een afstand
van ong. 100 m
Kwartsietbank, wit, tamelijk grofkorrelig
• Blokken liggen in situ op de ton van de crête
So 136/subvertikaal (F2/20)
D 217/43
182/63
Het geheel is sterk doorsneden met kwartsaders (F2/21)
Stalen T145A
T145B
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, Ong. 12 m verder van de weg af: nieuwe sekwentie van
kwartsietbanken
Het gesteente is wit en tamelijk grofkorrelig? fragmenten
tot 0,5 cm dik
Staal T146
Situatie:
wt
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F2/22
. Ontsluiting aan de andere-kant van de weg, opnieuw over
lange strook
Kwartsietbank» wit, fijnkorrelig
So nog steeds dezelfde als T145
De "bank is ong. 1 m dik
Staal T147
• Rieuwe kwartsietbank, witr tamelijk fijnkorrelig, doorsneden
door goed uitgekristalliseerde kwartsaders
D 210/65
De dikte van de fcank gaat tot ong. 15 m
Staal T148
Situatie:
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• Ontsluiting in sleuf naast weg
Grijze schiefers, sterk mikahoudend
Vertonen duidelijke laminatie, en daarmee een hoek vormend
een schistositeit
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De schiefers zl$n fyllieteus van samenstelling
1 duidelijke schistositeit (vormt hoek met laminatie)
306/50
Stalen T149A
T149B (met 2 schistositeiten)
T 150. Ontsluiting over 100 m naast de weg
Zelfde grijze schiefers als T149
Sehistositeit vormt hoek met laminatie
Georiënteerd staal T150A volgens So 308/72
Staal T150B
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20-9-79
T 151. Enkele boulders kwartsiet in de weg, wit, zeer fijnkorrelig
Kwartsiet bevat mika's die glimmerveldjes vormen binnen
het gesteente
Lokaal gerekristalliseerd
Alignement van blokken 68/43 (?)
Staal T151
T 152. Grote ontsluiting langs flank tussen 2 ravijnen inr over
een opp. van enkele honderden m2
Kwartsiet, wit, zeer fijnkorrelig, bevat mikaveldjes
So 294/60
296/70
D 80/47
198/84
Georiënteerd staal T152 volgens So 294/65
P2/25
T 153. Nieuwe ontsluiting van dezelfde kwartsiet, hoger op de flank
D 195/40
Kwartsiet is gerekristalliseerd OTD de diaklazen (P2/26)
Staal T153
T 154. Zelfde kwartsiet, lokaal sterk gerekristalliseerd
So 111/70
D 342/60
Stalen T154A
T154B
T 155. Zelfde kwartsiet, lokaal eveneens gerekristalliseerd
Goed ontwikkelde diaklazen met kwartsaders
D 159/19
346/64
So (?) 104/70
T 156, Kleine ontsluiting op vooruitspringende punt tussen 2 ravijnen in
Zelfde kwartsiet, meeste blokken liggen niet in situ
So 112/80
T 157. Grijze fyllieten, sterk verweerd
Zeer groot mikagehalte op de splijtvlakken
1 schistositeit // So 112/35
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27-9-79
f 158. Zeer grote ontsluiting (groter dan 300 m2) langs zeer steile flank
Grove kwartsbreccie, sterk doorsneden met goethietmineralisaties. De fragmenten "bestaan uit aderkwarts.
Strekking ong. 250/80
Staal f158 (F2/31-32)
T 159. Ontsluiting langs weg Tan 5 m2
Gelateritiseerde kwartsiet, tamelijk grofkorrelig, wit en
met "bruinrode verweringskleur
Tamelijk hoog mikagehalte
So 296/80
Staal EL59A
T159B (met grote witte vlekken)
P2/35
f 160. Ontsluiting in en naast de weg van grasgroene fyllieten,.
tamelijk sterk verweerd (ontsluiting 10 m2)
Schistositeit 98/70
Georiënteerd staal T160 volgens schistositeit
F2/36
T 161, Ontsluiting in de weg van lichtgrijsgroene fyllieten met 2
sehistositeiten
S (2?) 98/75
T 162. Ontsluiting in de weg van 1 m2
ïamelijk sterk gelateritiseerde fyllieten, oorspronkelijk
waarschijnlijk grijs
Schistositeit 94/50
Georiënteerd staal T162
T 163. Ontsluiting langs de weg van sterk verweerde zwartgrijze
fyllieten met 2 sehistositeiten
Ontsluiting loopt door over ong. 20 m
Georiënteerd staal T163 volgens schistositeit 108/45
T 164. Ontsluiting naast de weg
Kwartsiet met mesoplooi
Kwartsiet, grijswit, tamelijk grofkorrelig, hoog mikagehalte (splijten in platen)
So (van N. naar S. langs de weg)
132/78
155/63
205/60
146/85
Georiënteerd staal T164 volgens So 132/78
P3/1-2
Situatie:
/N
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Tweede, kleinere plooi iets meer naar het H.
T 165. Grote ontsluiting naast de weg van 25 m2
Kwartsiet, fijn- tot grofkorrelig, slecht gesorteerd,
witgrijs, hoog mikagehalte
So 140/80
Georiënteerd staal T165A volgens So 300/87
Staal 1165B
T 166, Ontsluiting van dezelfde kwartsiet met hoog mikagehalte
So 140/80
T 167. Ontsluiting van dezelfde
echter
So 167/70
D 264/78
Georiënteerd staal T167A
Staal T167B, lijkt sterk
terkalaties nabij Gakere

kwartsiet} het mikagehalte daalt

volgens So 146/67
op kwartsiet met fyllietische in(T78-79)

T 168. Ontsluiting in sleuf, uitgegraven naast de weg(kleiner dan
1 m2)
Fyllietische sehiefers, grijs, hoog mikagehalte, vertonen
duidelijke handing
Georiënteerd staal Ï168A volgens schistositeit 120/88
Stalen T168B
T168C (mikroplooi)
Gesteente is mogelijk subgrauwaeke: bevat misschien gesteentefragmenten
f 169. Ontsluiting rechts van weg in sleuf
Kwartsietbank van ong. 1.5 m dikte, grijs, mikrokonglomeratisch (korrelgrootte gaande van fijn tot grof, niet gesorteerd)
Georiënteerd staal T169A volgens So 305/65
Kwartsiet in kontakt met sehiefers, fijn gelamineerd en
met duidelijk ontwikkelde mika's op splijtvlakken
1 schistositeit zichtbaar, / So
306/65
T 170. Ontsluiting links van weg
Kwartsietbank, tot 7 m dik; dit, fijner dan T169
So 307/89
D 204/75
230/30
Sttal T170
*U*r.
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T 171. Ontsluiting rechts van de weg
Dezelfde schiefers als T169
2 sehistositeiten
Georiënteerd staal T171 volgens schistositeit 305/80, / So
Het gesteente bevat eveneens dunne kwartsietinterkalaties
T 172. Ontsluiting rechts van weg
Kwartsiet, grijs, mikrokonglomeratisch, doorsneden met tamelijk grove kwartsaders
So 296/80
Staal T172
T 173. Kontakt tussen kwartsiet en schiefers. De schiefers zijn
fyllietisch met grote mikapailletten op de splijtvlakken
Slechts 1 schistositeit zichtbaar
Voorkomen van kwartsiet-loadcast in de schiefers
F2/6-7
/

lO^r,

ii i i f

il1'

T 174» Ontsluiting rechts van de weg
1) schiefers, fijn gelamineerd met zeer dunne kwartsietinterkalaties, bevatten veel mikapailletten op de splijtvlakken
2) Er onder: kwartsiet, zeer sterk verweerd, zeer grofkorrelig(mikrokonglome rati sch)
So 118/60
Voorkomen van kwartsadertjes doorheen kwartsiet
Stalen T174A: kwartsiet
T174B: schiefers
ï 175. Kleine ontsluiting naast weg van verweerde grijs-rode schiefers met hoog mikagehalte
Schistositeit 126/88
T 176. Ontsluiting naast weg van kwartsietische schiefers
Zeer fijne grijs-rode banding
Georiënteerd staal T176 volgens schistositeit, // So

152/45

T 177. Hetzelfde gesteente, ontsloten links van de weg
Rood verweerd, zeer mikarijk op de splijtvlakken
So 130/45
T 178. Ontsluiting in flank naast de weg
Grote blokken gelateritiseerd aderkwarts, sterk verbrokkeld
Voorkomen van goethiet
Staal T178
T 179. Grote boulder van aderkwarts, niet in situ
Sterk verbrokkeld
Staal T179
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T 180, Ontsluiting van kwartsader, ong. in situ
Strekking approximatief 266 (N-S)
T 181. Ontsluiting van fyllitiscne sehiefers
G-rijs-rode banding
2 schistositeiten 1) / So(banding)
2) nagenoeg loodrecht erop
Eerste schistositeit is het duidelijkst 318/80
Georiënteerd staal T181 volgens schistositeit nr. 1
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28-9-79
T 182. Laterietontsluiting op top van crête.
Oorsprongsgesteente: grijze schiefers, met mikapailletjes
op de splijtvlakken
T 183. Ontsluiting van hetzelfde materiaal, iets lager op de flank
I 184. Kleine ontsluiting op de flankf gesteenten niet in situ
Grijze schiefers met tamelijk grote mikapailletten op de
splijtvlakken, tamelijk sterk gelateritiseerd
Staal T184
T 185. Ontsluiting van dezelfde grijze schiefers, ong. in situ
Schistositeit 96/65
T 186. Ontsluiting van schiefers, grijs-rood gehand en met grote
mikapailletten op de splijtvlakken
Schistositeit / So 118/70
G-eöriSnteerd staal T186 volgens So
T 187. Sekwentie van grijze schiefers en witgrijze, zeer fijnkorrelige kwartsiet (bevat verweerde pyrietkubusjes)
So konstant over grote afstand 118/70
De sekwentie werd geplaatst in volgorde van waarnemen, dit
is van beneden naar hoven op de heuvel en van I naar S.
Indien we aannemen dat de Burundienlagen S-waarts hellen,
betekent dit dat we van oudere naar jongere lagen gaan.
SekwentieÏ
(F3/15-18)
schiefers ong. 30 cm
kwartsiet 10 cm
schiefers 35 cm
kwartsiet 10 cm
schiefers 50 cm
kwartsiet 5 cm
schiefers 1.10 m ( in het schieferniveau komen 2 dunne
kwartsietinterkalaties voor)
kwartsietische schiefers lOcm
schiefers 40 cm
kwartsiet 15 cm
schiefers met dunne kwartsietinterkalatie 1 m
kwartsiet 4 cm
schiefers 40 cm
kwartsiet 3 cm
schiefers 30 cm
kwartsiet ( met gri^s-rode banding) 10 cm
schiefers 45 cm
kwartsiet 6 cm
schiefers 12 cm
kwartsiet met dunne schieferige niveaus 25 cm
schiefers 30 cm
schieferige kwartsiet 4 cm
schiefers 45 cm
kwartsiet 10 cm
schiefers 5 cm
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kwartsiet 25 cm
sckiefers 10 cm
schieferige kwartsiet 15 cm
schiefers 20 cm
kwartsiet 5 cm
schiefers 10 cm
kwartsiet 5 em
schiefers 5 cm
schieferige kwartsiet 5 cm
schiefers 5 cm
schieferige kwartsiet 25 cm
schiefers 5 cm
kwartsiet 5 cm
schiefers 5 cm
kwartsiet 20 cm
schiefers 15 cm
kwartsiet 3 cm
schiefers 10 cm
kwartsiet 10 cm
schiefers 10 cm
kwartsiet 5 cm
schiefers 20 em
kwartsiet, wit, grofkorrelig, pyrietkubusjes, dunne schieferige interkalaties 25 cm
schiefers 5 cm
kwartsietische schiefers 5 cm
schiefers 5 cm
kwartsietische schiefers 5 cm
schiefers 5 cm
kwartsietische schiefers 5 cm
schiefers 15 cm
kwartsietische schiefers, gelateritiseerd 10 cm
schiefers met zeer dunne kwartsietinterkalaties 10 cm
kwartsiet, grijs, fijnkorrelig 5 cm
C doorsneden met kwartsadertjes van ong. 2 mm)
schiefers 7.30 m
fijne kwartsietinterkalaties
load cast van kwartsiet : lengte 20 cm
hoogte 5 cm
kwartsiet is tamelijk
grofkorrelig, grijs
kwartsiet 30 cm
Totale dikte : 17.50 m
Georiënteerde stalen T187A Kwartsiet volgens So 120/37
T187B Schiefers volgens So 100/70
T 188. Ontsluiting op top van crête langs klein wegje, gesteente
niet in situ
Blokken kwartsiet, grijs, fijnkorrelig, met pyrietkubusjes
T 189. Ontsluiting in wegje van grijze schiefers
Schistositeit / So 100/15
Voorkomen van tamelijk grote mikapailletten op de splijtvlakken
Staal T189
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T 190. (Jrote ontsluiting in weg naar top van crête
Opnieuw sekwentie van schiefers en kwartsieten
Scliiefers 8 grijs, fijn geband, 1 schistositeit
Kwartsiet : grijs, mikahoudend, fijnkorrelig
So // schistositeit 115/30
Volgorde van weergeven en chronologische volgorde idem
als Tl87
Sekwentie s
kwartsiet, wit, fijnkorrelig, purietkristallen 3 m
schiefers 0,5i
kwartsiet 10 cm
schiefers 20 cm
kwartsiet 20 cm
schiefers 11 m
kwartsietische schiefers 10 cm
schiefers met kleine loadcast van kwartsiet 1.5 si
kwartsiet 10 cm
schiefers 3 m
Totale dikte : 19.60 m
Stalen T190A grijze kwartsiet
T190C witte kwartsiet
Georiënteerd staal T190B schiefers volgens So 115/30
T 191. Ontsluiting over ong. 20 m van grijze schiefers
Voorkomen van 2 bankjes kwartsiet van ong. 30 cm dikte
T 192. Ontsluiting dicht tegen kam van heuvel
Kwartsietbank van ong. 5 m dikte, grijswit* fijnkorrelig
So 126/68
D 236/65
T 193. Ontsluiting aan dalhoofd
Losse blokken kwartsiet, niet in situ
Het gesteente is grijs, tamelijk fijnkorrelig, doorsneden
door kwartsadertjes
T 194. Ontsluiting langs flank, gesteente niet in situ
Losse blokken kwartsiet, wit, middelmatig tot grofkorrelig
Voorkomen van verweerde pyrietkristalletjes tot 3 mm
T 195» Ontsluiting in flank achter hut
Sekwentie van schiefers en kwartsieten
Schiefers : grijs, k-Vkarijk op splijtvlakken, 1 schistositeit
Kwartsiet 1 idem 194, schieferig, splijt in platen met mikakristallen op splijtvlakken
So // schistositeit 120/40
Stalen T195A schiefera
T195B kwartsiet
Tekening zie volgend tlad
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T 196, Ontsluiting op top van crête, gesteente niet in situ
Losse blokken kwartsiet,grijsgroen (verweringskleur ? ) ,
fijnkorrelig en met niet verweerde purietkristallen tot
0,5 cm
Staal T196
T 197. Kleine ontsluiting in weg van grijze schiefers, ro'od ver*
weerd
Schistositeit 98/subvertikaal
T 198, Ontsluiting van dezelfde schiefers in wegje
Schistositeit 117/85
Sehieferbank van 8 m dikte
Voorkomen van enkele kwartsietloadcasts(twijfelachtig)
ï 199. Ontsluiting in weg van grijs-rood gebanöe schiefers (fijne
laminatie)
Schistositeit 95/80
Gesteente is sterk verstoord, mogelijk door creep
De mogelijkheid bestaat dus dat het niet helemaal in situ
ligt.
T 200. Losse blokken kwartsiet, grijs, fijnkorrelig, pyrietkubusjes
T 201. Ontsluiting van grijs gebande schiefers» ong. in situ
Schistositeit 288/87
T 202. Ontsluiting in weg van dezelfde schiefers over een afstand
van ong. 10 m
Schistositeit 91/70
Gesteente is sterk gestoord door creep
T 203. Ontsluiting van kwa*tsietbank, dikte max. 3 m
Het gesteente is witgrijs, fijnkorrelig
Voorkomen van sterk ontwikkelde splijtrichting ( in platen)
So 135/58
Het gesteente is eveneens sterk gestoord
T 204. Sekwentie j sehieferbank
kwartsiet 30
schiefers 80
kwartsiet 15
F3/20-21

11 m, sterk gestoord
cm, grijs, fijnkorrelig
cm
cm

T 205. Opnieuw sekwentie van schiefers en kwartsieten
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Boven

In de volgorde van het opnemen, krijgen we eveneens de
chronologische volgorde
Sekwentie :
-grijze schief
6 in
-kwartsietisehe schiefers 2 m
-schiefers 25 ai
-kwartsiethank, grijswit, fijnkorrelig, met sehieferinterkalaties 7 m
-Schiefers met kwartsiet-loadcast 3 m

-kwartsiet 1 m
-schiefers 15 m
So 99/70
-afwisseling schiefers en kwartsiet; naar hoven toe in
de chronologische volgorde worden de kwartsiethankjes
gaandeweg dikker en frekwenter? So 135/70? dikte 18 m
-Voorkomen van sterk gestoorde lagen over 2 m
-Afwisseling, schiefers en kwart si e thank;] es over 6 m
-Ombuiging van lagen So 142/35
-schiefers 3 m
-afwisseling schiefers en kwartsiet 2 m
- sehiefers 35 cm
-kwartsiet 1 m
-schiefers 2.5 m
-kwartsiet 30 cm
^
Onder -schiefers 2.5 m
Situatie:

!

De sekwentie is hier van hoven naar onder weergegeven in de
omgekeerde volgorde van de terreinopname. Van onder naar
hoven krijgen we dus chronologische volgorde
T 206. Ontsluiting van

kwartsietische schiefer 19 m
So 91/65
kwartsiet 0,5 i
schiefers 3 m

T 207. Kleine ontsluiting in de weg
Zeer sterk gestoorde grijze schiefers
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29-9-79
T 208. Ontsluiting aan dalhoofd, in situ
Blokken kwartsiet, witgrijs, korrelgrootte gaande van grof
(3 mm) tot fijn, slecht gesorteerd
Staal T208
T 209. Ontsluiting op flank in wegje, gaande van boven naar beneden
( van jong naar oud dus)
Sekwentie j
- kwartsietische schiefers (grijs-rood gehand)
So // schistositeit 136/80
Loadcast van kwartsiet : Staal T209B (P3/25)
Lengte 15 cm
Hoogte 10 cm
kwartsiet is zeer fijnkorrelig,
mikahoudend
-kwartsiet 5 .cm
- schiefers i m
- kwartsiet 20 cm
So 150/57
- schiefers 10 em
kwartsiet 15 cm
- schiefers 20 cm
- Kwartsiet is gelijk aan gesteente van T208
Staal T209A kwartsiet
T 210. Ka 10 m nieuwe ontsluiting van kwartsietbamk, dikte 0.5 m
Voorkomen van kwartsaders
Nog iets verder nieuwe kwartsietbank, minstens 3 m dik
De kwartsiet is zeer grofkorrelig, witgrijs
So 312/78
Staal T210 (vertoont zeer hoog mikagehalte)
T 211» Ontsluiting van 2 kwartsietbanken waartussen een schieferbank van ong. 1 m
De kwartsiet is eerder grofkorrelig
9b 130/68
T 212. Kontinue ontsluiting langs en boven dalhoofd
Gaande van onder naar boven op de helling, komen we dus
eerst de oudere lagen tegen.
Enkel de kwartsietbanken zijn ontsloten.
Sekwentie :
Boven - kwartsiet, wit, fijnkorrelig 20 m
Staal T212B
schiefers 2 m
So 139/85
2 m - kwartsitische schiefers 30 cm
So 149/87
2 m - kwartsiet, fijnkorrelig, witgrijs 3 m
4 m - kwartsiet, fijnkorrelig, witgrijs 3 m
Staal T212A
2 m - kwartsiet, grijs, grofkorrelig, licht ondulerend 3 m
So 157/47
146/43
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- kwartsiet, grijs, grofkorrelig

40 cm

T 215. Ontsluiting van kwartsader, ƒ strekking over 2 m dikte
Over 5 m geen ontsluiting
T 214. Hieuwe bank ontsloten s kwartsiet, grofkorrelig zoals Ï208
So 100/70
D 207/62 — D nagenoeg loodrecht op So
De dikte van de bank bedraagt 3 m
Staal £214
Green ontsluiting over 4 m
T 215. a) Kwartsietbank 4 m
Gesteente is middelmatig tot fijnkorrelig, grijs en
doorsneden met kwartsaders
fc) sehiefers 8 m
Gesteente is grijs
Schistositeit / So 121/50
Staal T215A
T 216. a) Kwartsietbank 70 cm
Gesteente is middelmatig tot grofkorrelig, wit
So 118/86
D 205/66
Staal T216A
1) Kwartsietische sehiefers
Gesteente is fijnt grijs-rood gehand en bevat duidelijke
mikakristalletjes op de splijtvlakken
So idem als a)
e) Kwartsietbank 8 m
&«steente is grofkorrelig, wit en zeer sterk verweerd
So idem als a)

f 217. Grote s c h i e f e r l a a g l a g e r op flank met een d i k t e van 15 m
Het g e s t e e n t e v e r t o o n t een f i j n e g r i j s - r i d e l a m i n a t i e
Be lagen verlopen s u b v e r t i k a a l
S t a a l T217 CF5/26-28)
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T 218, Ontsluiting langs de weg van laterieten, duidelijk afkomstig Tan grijze schiefers
f 219. Los blok kwartsiet, niet in situ
Gesteente is grofkorrelig zoals T208» sterk rood verweerd
Situatieschets van punten T209 tot £217

•e
i»

35
0. Ontsluiting naast de weg van grijze fyllietische schiefers,
rood verweerd
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schistositeit 155/55

-.-i£_.Z
D (?) 37/34
1. Ontsluiting van dezelfde schiefers
Schistositeit 192/50
2. Ontsluiting van hetzelfde gesteente
Schistositeit 252/20
Doorsneden door 2 kwartsaders met strekking 214/50
P3/29
3. Ontsluiting van hetzelfde gesteente, sterk verbrokkeld
Schistositeit 226/14
Staal T223
4. Kwartwbreccie die del uitmaakt van K-S struktuur
Bestaat uit grove fragmenten die zelf grofkorrelig van samenstelling zijn; iets verder daalt de grootte van de samenstellende fragmenten tot 5 ram
Strekking 96/vertikaal
Staal T224
5. Kwartsbreccie in vorm van aders binnen verweerd rood materiaal, waarschijnlijk afkomstig van grijze fyllietische
schiefers
Strekking 283/68

30-9-79
T 226. Ontsluiting in wegje van grijze fyllietische schiefers,
niet in situ
In kontakt hiermee en iets hoger op de helling: kwartsiet,
witgrijs, grofkorrelig
log iets hoger: kwartsader, zeer grof uitgekristalliseerd,
en in situ
Strekking 103
Staal T226A schiefers
T 227. Ontsluiting in wegje over ong. 8 m
Nagenoeg volledig gelateritiseerde schiefers, niet in situ
T 228. Ontsluiting van dezelfde schiefers, minder verweerd en in
situ
Schistositeit 306/82
Georiënteerd staal T228 volgens schistositeit
T 229. Ontsluiting in flank naast de weg
Grijze schiefers met zeer fijne grijs-rode banding, mikakristallen op de splijtvlakken
Kwartsiet, grijswit, mid.delmatig tot grofkorrelig
T 230. Zie aansluitend hij opsomming T232 op 1/10/79
T 231.
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1-10-79
T 232. Kontinue coupe langs de weg
Bij S-waarts hellende lagen "betekent dit, dat als we de weg
van N naar S volgen, we steeds jongere lagen ontmoeten.
De sekwentie die volgt wordt gegeven in de volgorde van opname en dus van oud naar jong (oud staat bovenaan)
Sekwentie :
kwartsiet, witgrijs, middelmatig tot grofkorrelig, doorsneden met grove kwartsaders 3.5 m
So 148/67
Staal T232A
Grijze schiei'ers, verweerd en gestoord door creep 1.30 m
Kwartsiet 4 m
So 291/80
kwartsietische schiefers, grijs gelamineerd 4 m
So // schistositeit 316/75
Georiënteerd staal Ï232B volgens So 306/65
Grote mika'pailletten op splijtvlakken
kwartsiet, iets grover dan voorgaande
2 m
So 117/78
grijze schiefers, gestoord door creep 53 m
«A&'/e
So 300/55
^
Staal T232C
Hierbij aansluitend : T229, T230, T231
T 229. Grijze schiefers,zeer fijn grijs-rood gehand, mika's op de
splijtvlakken
11 m
So 306/80
Staal T229A
Dunne kwartsiethank, sterk gediaklaseerd (P3/30)
So 299/80
D 86/35
Grijze schiefers

30 cm

40 cm

Kwartsiet, zeer fijnkorrelig, grijs en doorsneden met kwatts«
aders , 30 cm
Schieferhank 30 m
So 130/85
3 kwartsaders (30-40-10 cm) zie tekening achteraan
So 135/suhvertikaal
So 300/65
Georiënteerd staal T229C volgens So 309/75
Voorkoiren van hardere bank
Over 3 m geen ontsluiting
Schiefers 11 m
So 318/68
Ka 9 m voorkomen van 2 hardere bankjes
Totaal T232 en T229 = 104 m
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IT 230. Over een afstand van 14.5 m langs de weg : grijze schiefers
sterk verweerd
So 315/34
Staal T230
T 231. Ontsluiting van kwartsietbank; blokken liggen nagenoeg in
situ.
Dikte bedraagt maximaal 6 m
Het gesteente is witgrijs, fijn- tot grofkorrelig en slecht
gesorteerd
Staal T231
Foto's : T229 in eerste schieferlaag, voorkomen van kwartsietblok, loodrecht OD de strekking van de schiefers.
P3/31
1229 in tweede schieferlaag, voorkomen van kwartsaüers
P3/32
T 233. Nieuwe sekwentie : ( weergegeven in volgorde van opname)
Kwartsiet, grijswit, middelmatig tot grofkorrelig, voorkomen van mika's, ijzerhoudende fragmenten
So ong. 303
Dikte 2 m
Grijze schiefers

2m

Kwartsiet 25 cm
Schiefers 25 cm
Kwartsiet 1.5 m
Schiefers 2 m; So ong, 292
Kwartsiet, wit, grofkorrelig 0.5 m
So 307/88
D 24/69 en 200/24
Schiefers 1 m
Kwartsiet, grijswit, grofkorrelig, voorkomen van goethiet
1 m
Schiefers, sterk gestoord 1 m
Kwartsiet, grijswit, middelmatig tot grofkorrelig 0.60 m
Staal T233A
Schiefers 1 m
Kwartsiet, witgrijs, middelmatig tot grofkorrelig, voorkomen van mika's 40 cm
Schiefers, bevat loadcasts van kwartsiet, 6.50 m
Kwartsiet is grijswit, zeer grofkorrelig (fragmenten
tot 0.5 cm)
3o 306/80
Kwartsiet, grijswit, middelmatig tot grofkorrelig, mika's
voorkomen van kwartsader
2 m
Schiefers met goed ontwikkelde mikapailletten op de splijtvlakken 3 m
Kwartsiet 15 cm
Schiefers 35 cm
Schieferige kwartsiet 5 cm
Schiefers met kwartsietinterkalaties tot 5 cm
7 m
De interkalaties worden gaandeweg frekwenter
Kwartsiet 1 m
Schiefers 2.5 m
So 306/80

Kwartsiet 40 cm
Schiefers 5.5 m
Kwartsiet, witgrijs, middelmatig tot grofkorrelig 0.5 m
Schiefers 5 m
Kwartsietische schiefers 70 cm
Kwartsiet 1 m
Schiefers met 2 kwartsietinterkalaties van 10 cm
6m
Kwartsiet 7 m
Schiefers met 3 kwartsietinterkalaties van 15 cm
13 m
Kwartsiet met kwartsader 1.5 m
(F3/35)
Schiefers met kwartsietinterkalaties tot 20 cm
24 m
So 116/87
Gaandeweg worden de kwartsietinterkalaties frekwenter
Kwartsiet 0.5 m
Schiefers 1 m
Kwartsiet 1 m
Schiefers 40 cm
Kwartsiet 2.5 m, met schieferinterlelatie van "2 A cm'
Schiefers 1 m
Kwartsiet 2.5 m
Schiefers 3 m, met kwartsietinterkalatie van 15 cm
Kwartsiet 0.5 m
Schiefers 3 m, met kwartsietinterkalatie van 4C cm
Kwartsiet 8 m, met schieferniveaus tot 0,5 m
Schiefers 0.5 m
Kwartsiet 15 cm
Schiefers 10 cm
Kwartsiet 15 cm
Schiefers 40 cm
Kwartsiet 30 cm
Schiefers 30 cm
Kwartsiet 20 cm
Schiefers 20 cm
Kwartsiet 3 m
Schieferige kwartsiet 1 m
Kwartsiet 1 m
Schiefers 1 m
Kwartsiet 5 m, met schieferige kwartsietniveau:
Schieferige kwartsiet 0.' 0 m
Kwartsiet 2 m
Kwartsietische schiefers 0.5 m
Kwartsiet 1 m
Schiefers
er 0.5 m
Schieferige kwartsiet d m
Alternatie kwartsiet - schieferige kwartsiet
0.5-0.4/0.7-0.4/0.5-0.2/0.3-1 (So 296/i •2)/?.
3-0 m
bchieiers 4-5 m
'otale dikte 160 m
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Foto's : 1) loadcast in schieferlaag F V 3 4
2) kwartsader in kwartsietDank P3/35
T 234. Ong. 10 m verderop j ontsluiting van kwartsiethank
Dikte 5 m
T 235. Ontsluiting in flank naast de weg van grijze fyllietische
schiefers
So 314/47
Dikte 40 is
Staal T235
T 236. Ontsluiting in flank van 2-3 m2
Grijze schiefers, gelateritiseerd en gestoord door creep
T 237* Ontsluiting achter hos, van "blokken kwartsiet, grijswit, mid
delmatig tot grofkorrelig
Slechts enkele blokken liggen in situ
So 318/70
T 238. Ontsluiting van kwartsiethank, dikte 4 m
Het gesteente is wit, fijnkorrelig, pyriethoudend
So 298/75
Staal T238

41
2-10-79
T 239. Blokken kwartsiet, ong. in situ, ontsloten in "bos
Het gesteente is wit, fijn- tot middelmatig grofkorrelig
Alignement van "blokken N46E
Binnen de kwartsiet komen grovere korrels verspreid voor
Staal T239
T 240. Ontsluiting van nieuwe kwartsiefbank, zelfde eigenschappen
Dikte ong. 8 m
So 112/87
Lengte van de ontsloten bank 100 m
T 241. Kwartsiet, grijswit, middelmatig grofkorrelig; lokaal
gerekristalliseerd, bevat mika*s
Staal 2241
T 242. Ontsluiting van nieuwe bank van iets grovere kwartsiet,
lager op de helling
Lokaal rekristallisatie
Dikte 12 m
So N40E
Staal T242
T 243. Opnieuw ontsluiting van dezelfde kwartsiet
Het gesteente bevat veel mika's : splijt in dunne platen
Dikte 4 m
So 131/75
Staal T243
T 244. Kleine baak, lager op de flank
6 m
Kwartsiet is grof, grijswit en sterk rood verweerd
Fragmenten van dezelfde bank komen nog tot 15 m lager voor
So 103/89
Staal T244
T 245. Kwartsiet, wit, middelmatig tot fijnkorrelig
So H18E
Staal T245
ï 246. Blokken kwartsiet, geen metingen mogelijk
Staal T246
T 247. Ontsluiting van ong. 20 m.2
Zelfde kwartsiet, iets grovere korrels
So 108/87
T 248. Ontsluiting over meer dan 100 m2
Kwartsiet, wit, middelmatig tot fijnkorrelig
So 129/65
T 249. Kleine ontsluiting over 20 m2
Kwartsiet, wit, grofkorrelig, sterk rood verweerd, doorsneden door kwartsader

42
T 250. Kleine ontsluiting lager op flank
Kwartsiet, wit, middelmatig tot fijnkorrelig
Quartzite en plaquettes
So 121/83
D 195/88
T 251. Ontsluiting nog lager op de helling
Kwartsiet, wit, middelmatig tot grofkorrelig, doorsneden
door kwartsadertjes
Slechts enkele "blokken komen voor in situ
T 252. Ontsluiting van fragmenten grijze schiefers, gelateritiseerd
niet in situ, langs klein wegje
Iets verderop komen ze wel in situ voor So $33E
T 253. Ontsluiting van dezelfde schiefers in wegje
So 304/50
Voorkomen van zichtbare mikapailletten op de splijtvlakken
T 254. Grote ontsluiting (500 m2) langs flank Tan rood verweerde
grijze schiefers, met zichtbare mikakristalletjes op de
splijtvlakken
So ƒ schistositeit 327/68
Staal T254
Iets verder naar het S :*So 325/55
log 20 m verderop ; voorkomen van 3 hardere "banken van 15 cm
sterk verbrokkeld
So 325/58
T 255. Grijze licht-kwartsietische schiefers in de flank ontsloten
over 10 m2
So 309/30
$ 256. Zelfde materiaal, ontsloten in wegje
So 298/57
T 257. Kwa rtsiet, wit, fijn tot middelmatig grofkorrelig
Blokken in situ op top van crête, verspreid over 30 m2
So 320/80
D 233/78
T 258. Blokken verspreid over ong. 40 m2 langs flank tussen 2
dalhoofden
Kwartsiet, wit, tamelijk grof
ï 259. Ontsluiting over 20 m2
Kwartsiet, wit, zeer grofkorrelig, doorsneden door kwartsaders
So N40E
Staal T259
ï 260. Kwartsiet, wit, iets minder grof dan 259
So N52B
T 261. Zelfde kwartsiet als T260, ontsloten naast de weg over
lange strook

43
T 262. Ontsluiting van dezelfde kwartsiet, iets lager OP de flank
So 290/86
Staal T262
T 263. Kwartsiet, iets grover, ontsloten langs de flank
Ontsluiting van meerodan 1000 m2
So 120/87
T 264. Zelfde kwartsiet als T262
Ontsluiting hoger op flank over oppervlakte van ong. 500 EL"!
So idem T263.
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