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In deze bijlage volgt een beknopte beschrijving van
alle door ons tijdens de maanden juli, augustus en september
1978 bezochte observatiepunten.

Van deze in totaal 470 punten

hebben er ruim 300 (de reeksen 77-113 en 128-402) betrekking
op het eigenlijke studiegebied.

De overige observaties werden

gemaakt in een gebied dat een paar tientallen km verder ten
noorden ligt.

Enkele punten vallen samen met vroegere observa-

ties, beschreven in de dossiers van het Koninklijk Museum voor
Centraal Afrika (K.M.CA.) te Tervuren.

De hier gebcuikte

symboliek is dezelfde als in de tekst.

Het symbool S wordt

gebruikt wanneer een vlak gemeten werd, waarvan de betekenis
niet precies bekend is : het kan duiden op de gelaagdheid of
op een foliatie.

Met S , S 1 en S 2 (5ï) worden respektievelijk

de gelaagdheid, de eerste en de tweede foliatie bedoeld.
L duidt op een lineatie, D op een diaklaasvlak.

(!{) Om praktische redenen werd in deze tekst de symbolen S ,
S 1 en Sp als So, SI en S2 geschreven.
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: (K.M.CA.) 3095) : 3°00,13t ZB - 29°33,51' 0L
Aan de samenvloeiing : enkele kleine ontsluitingen die overeenkomen met het contact tussen magmatische en sedimentaire gesteenten.
1. Mesocraat, tamelijk grofkorrelig, porfierisch gesteente met
orthoklaas en plagioklaas,
2. lichtgroene, duidelijk gefolieerde fylliet (ref. VI), met bij
voorkeur ontwikkelde vlakken volgens S : N10W/60 tot 85W
In de contactzone afwisselend lichte (magmatische) en donkere
(intrusieve) banden. Ook treden enclaves op van fylliet in het
magmatisch gesteente.
: 2°59,96' ZB - 29°33,A»6' 0L
Kleine ontsluiting in de valleiwand, met een fyllietpaneel in
een magmatisch gesteente (fig. 1).
1. Groengrijze fylliet met witte lenzen en relicten van fenokristen, goed gefolieerd volgens S : N10W/70W
2. Micrograniet.
: 2°59,95' ZB - 29°33,^7' 0L
15 m stroomafwaarts V2, kleine ontsluiting in groene fylliet,
S : NS/70E.
: 2°59,90' ZB - 29°33,50' OL
In beide flanken van de vallei dagzomen basische gesteenten als
enkele kleine ontsluitingen.
Er komen verschillende facies van deze basische gesteenten voor :
amygdalaire (ref. V4a), fijnkorrelig compacte (ref. V4b) en
grofkorrelig compacte (ref. V4c).
: 3°00,44' ZB - 29°32,91' OL (zie ook 21 en K.M.CA. 3097)
Ontsluiting in en nabij een 10 m hoge waterval.
1. Schisteuze zure lava ("phyllite feldspathique"), met
concordante kwarts-, apliet- en toermalijnhoudende pegmatietaders (ref. V5a).
2. Microconglomeraat met gegolfde foliatie rond de rolkeitjes
(ref. V5b).
: (zelfde coördinaten als V5)
Bovenaan de waterval komt een steilrand voor bestaande uit fylliet
deels violet verkleurd door de verwering (Sischistes lie de vin",
ref. V6a). Deze is sterk getectoniseerd, met isoclinale plooitjes
soms duidelijk gemarkeerd door kwartsgangetjes (ref. V6b-c).
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: 2°55,55t ZB - 28°31*,54t OL
Vrij grote ontsluiting in het talud van de weg aan de brug over
de Muruhugurivier.
Zwarte fylliet met porfiroblasten.
SI * So is subhorizontaal. S2 staat loodrecht op So en wordt
door microlitons gemarkeerd.
: 3°OU,07' ZB - 29°35,82' OL
Grote ontsluiting in het talud van de weg.
Van boven naar onder :
(3) kleiig materiaal, niet in situ;
(2) grove vrij hoekige fragmenten (kwarts, kwartsiet, lateriet,
fylliet, magmatische gesteenten), eveneens niet in situ
("stone line") ;
(1) arène van nefeliensyeniet, met groene enclaves van chlorietfylliet.
: 3°04,l6' ZB - 29°35a64' OL
Grote ontsluiting in het talud van de weg. Contactverschijnselen
tussen alkalische gesteenten (graniet of syeniet) en fyllieten.
: 3°0^,67f ZB - 29°35,2nr OL
Grote ontsluiting in het talud van de weg (fig. 2) die het
contact toont tussen syeniet en fylliet. Contactmetamorfe
biotiet-chloriet-fylliet (ref. VlOa) vormt panelen in syeniet.
Deze laatste is parallel aan de foliatie (S : N85E/75W) in de
fylliet geïntrudeerd. De syeniet (ref. VlOb) is sterk gediaclaseerd met Dl : N30W/75E en D2 : N80E/vert.
:

(K.M.C.A.

1325): 3 ° 0 4 S 6 7 ' ZB - 29°35,24' OL

Grote ontsluiting in het talud van de weg. Gediaklaseerde fijnkorrelige kwartsiet met meer kwartsietische en meer fyllietische
banden, zeer sterk tectonisch gestoord. Grote wijzigingen van
allures op korte afstand ("quartzite disloqué").
So : N75E a N85E (helling sterk wisselend) S : N45W/55NE tot
horizontaal.
: (K.M.C.A. 132$ : 3°04,8l' ZB - 29°35,24' OL
Op de heuvel dagzooict massieve kwartsiet met bruine dendrieten.
Het gesteente vormt losse blokken (ref. V12).
: 3°04,86' ZB - 29°3^,77f OL
Vrij kleine ontsluiting in sterk verweerde fylliet ("schistes
lic de vin" of zeer verbleekt) (ref. V12b). Op dezelfde plaats
vindt men fragmenten groengrijze fylliet (ref. 13a). Steeds is
So = SI t S2.
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Fig. 1 - Punt V2. Fyllietpaneel in micrograniet
1. Fylliet ; 2. Micrograniet
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Fig. 2 - Punt V10. Typisch bodemprofiel voor de tropen
1. Klei (niet in situ) ; 2. "Stoneline" ; 3. Syeniet
4. Biotiet-chlorietfylliet met contactmetamorf aspect
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: 3°05,33t ZB - 2903zt,5JJ' OL
Ontsluiting in het wegtalud : groene fylliet met biotietporfieroblasten ; kwartsgangen met de allure van liggende
plooien. So = SI : N10E/50E.
: 3°05,86' ZB - a s ^ ^ ' OL
Kleine ontsluiting in het wegtalud met sterk verweerde fyllieten
(roodachtig of volledig vergruisd).
: (M.M.CA. 312)

2°57,32' ZB - 29o31,70, OL

Kleine ontsluiting in paars verweerde, oorspronkelijk vermoedelijk grijsgroene fylliet met twee druksplijtingen, crenulatie
en microlithonen. So = SI : N25E I N5E/70W ; S2 : N35W/
subvertikaal.
20 m hogerop vindt men op het pad fylliet met ritmische gelaagdheid en een tweede druksplijting. Bovendien blijkt nog een
derde richting (diaklaas) aanwezig. So = SI : N25E/30W_;
S2 : N35W ; D : ongeveer NS.
: 2°57,53' ZB - 29°31,68» OL
Het pad wordt hier gevormd door grofkorrelige kwartsiet met
heldere kwartsfragmenten. Dit gesteente vertoont een ritmische
gelaagdheid en heeft allures concordant met de fylliet van het
vorig punt. Alternerend met de kwartsietbanken treft men
fyllietbanken aan.
Iets verder naar boven toe vindt men plaatselijk ravinerende
contacten tussen kwartsiet (hier zelfs microconglomeraat) en
fylliet, ripple marks parallel aan de strekking (hier So = SI :
N5W tot N10E-65W) en zelfs kruisgelaagdheid in het microconglomeraat. Het polariteitscriterium, verschaft door deze kruisgelaagdheid (fig. 3)s wijst op een normale positie, d.w.z. het
geometrisch bovenste is tevens het stratigrafisch bovenste.
Wanneer men het pad naar boven toe volgt (richting punt Vl8),
treft men dezelfde gesteenten aan, d.w.z. kwartsieten en
fyllieten met graded bedding. Deze laatste is op zeer kleine
schaal waarneembaar (banden van enkele cm). Ook de allures van
de lagen blijven nagenoeg constant (ref. V17» georiënteerd
volgens N10E/65W).
: 2°57a52' ZB - 29°31a64' OL
Banken microconglomeraat met misschien vulkanische elementen,
afwisselend met grijze fyllietniveaus (ref. Vl8).
Daarop volgt naar het W toe een soort vervlakking zonder ontsluitingen.
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: 2°57a52' ZB - 29o31,50' OL
Diverse kleine ontsluitingen in grof conglomeraat, met rolkeien
tot vuistgrootte van fylliet, kwarts en kwartsiet. Hier is
steeds fylliet tussengelaagd.
SI = So : N10E/65E tot N10W/65E ; S2 : N30W.
Dit conglomeraat (ref. V19a, b s c) is plaatselijk sterk gemineraliseerd met magnetische Fe-erts (magnetiet).
: 2°5?,57' ZB - 29°31,46l OL
Langs de zuidelijke afdaling van de Mikiko treft men voortdurend
weer een afwisseling van fylliet, kwartsiet en microconglomeraat
aan, vaak met een duidelijke kruisgelaagdheid (fig. *0. De
subvertikale lagen zijn ongeveer NS gestrekt. Op de bergkam is
een typische micromorfologie waarneembaar, waarbij kwartsietkammen alterneren met fyllietdepressies.
: 3°00,44' ZB - 29°32,91' OL
Waterval van ongeveer 10 m hoogte (fig. 5) waarin hoofdzakelijk
groene, vrij goed gefolieerde zure lava's dagzomen. Deze vertonen relicten van veldspaatfenokristen en biotietporfiroblasten
(ref. V21a-p, V21r).
De ontsluiting wordt bovendien doorsneden door toermalijnhoudende pegmatiet-, kwarts- en aplietgangen. Deze verlopen concordant met de foliatie (ca. N20W-70 tot 80W). Tussengelaagd komen
in deze sequentie een tweetal niveaus voor die eerder een
vulcano-detritisch gesteente vertegenwoordigen (met fragmenten
van magmatische oorsprong, bestaande uit veidspaat en kwarts)
(ref. V21q en s). Bovenaan deze waterval komt een vervlakking
voor. Deze vertoont geen ontsluitingen, alleen tal van kwartsiet fragmenten.
: 3°00,32' ZB - 29°32985' OL
Blok in het wegtalud, bestaande uit vulkanisch of vulcanodetrietisch, matig gefolieerd gesteente met relicten van fenokristen of porfieroblasten van kx^arts en veidspaat, en langwerpige biotietslierten (ref. V22).
: 3°00,20' ZB - 29°32,78' OL
Rotswand langs het riviertje, bestaande uit hetzelfde gesteente
(ref. V23) S : N35W-70W.
: 3°00,22l ZB - 29°32,76-!OL
In het riviertje dagzoomt ditzelfde vulkanisch of vulcanodetrietisch gesteente (ref. V24).

10 am.

Fig. 3 - Punt VI7. Polariteitscriterium in kruisgelaagde sedimenten
De pijl wijst in de richting van de jongste lagen
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Fig. 4 - Punt V20. Ritmische afwisseling van grove en fijne lagen
in het kwartsietcomplex op de zuidflank van de Mikiko.
1. Microconglomeraat ("quartzite gravelleuse") ;
2. Kwartsiet ; 3. Grijze fylliet
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3°00,23' ZB - 29°32,69' OL
Het wegtracé blijkt hier te lopen op sterk verweerde fylliet
("schistes lie de vin").
3°00,12' ZB - 29°32,55* OL
Ontsluiting in het wegtalud : sterk verweerde fylliet ("schistes
lie de vin").
(K.M.CA. 3109) 3°00,05f ZB - 29°32353' OL
Kleine ontsluiting of bewogen blok, langs het riviertje. Het
gesteente is groenacntige goed gefolieerde fylliet met
S : N10W/75E (ref. V27).
3 o 00 5 04 , ZB - 29°32,59' OL
Ontsluiting in het wegtalud ; lichtgrijs, fyllietachtig eerder
verweerd gesteente (ref. V28). S : N20W/85E.
3o00,01t ZB ~ 29°32,65' OL
Ontsluiting in het wegtalud : fijnkorrelige, sterk getectoniseerde kwartsiet (ref. V29). Dl : N20W/20W ; D2 : N60W.
2°59s73' ZB - 29°32,72' OL
Sterk verweerde fylliet, zichtbaar in de wegberm.
2°59,73' ZB - 29°32,72' OL
Ontsluiting langs de weg : fijnkorrelige kwartsiet (ref. V31).
S : N25W/70W.
2°59,79' ZB - 29°32,51»' OL
Ontsluiting in het wegtalud : zure lava of vulcanodetrietisch
gesteente. Op het handstuk neemt men fenokristen of fenoklasten
van kwarts en veldspaat waar (ref. V32).
2°59,78' ZB - 29°32,43' OL
Ontsluiting langs de weg : sterk verweerde fylliet.
2059,69' ZB - 29°32,35' OL
Ontsluiting in het wegtalud : grijs, fijnkorrelig gesteente,
mogelijk zure lava of tuf (ref. V34, georiënteerd volgens
S : N25W/70W). Het gesteente is sterk gediaklaseerd volgens
N10E, N20E, N65W.
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2°59551f ZB - 29°32,45! OL
Ontsluiting in het wegtalud : fijnkorrelige, goed gelaagde
kwartsiet.
2°59,38' ZB - 29°32,65' OL
Ontsluiting langs de weg : saccharoïdale, eerder grofkorrelige
kwartsiet, plaatselijk gemineraliseerd (hematiet)(ref. V35).
2°59,33' ZB - 29°32,82' OL
Bodemprofiel in het wegtalud : goed ontwikkelde stone-line met
fyllietfragmenten. Daaronder komt kwartsiet met kwartsgangen
voor.
2°59,09' ZB - 29°32,74' OL
Ontsluiting in de vallei : microsyenietgang van ongeveer 5 m
breedte, in vermoedelijk vulcanodetrietisch, gefolieerd -gesteente
2°59,l4' ZB - 29°32,82' OL
Ontsluiting in de valleiwand : vervormde grijze fylliet.
vertoont contactmetamorfe kenmerken, alsook adertjes van
pegmatiet (kwarts en veldspaat)(ref. V38).

Deze

2 0 59 J 26 , ZB - 29°32,27' OL
Blokken grof conglomeraat met rolkeien van kwarts en kwartsiet.
De calibrering is slecht. Het gesteente is gemineraliseerd
(hematiet) en vertoont een fyllietische matrix.
Óp dezelfde plaats komt tevens een microconglomeraat met meer
hoekige fragmenten voor.
2°59,31' ZB - 29°32,2A» OL
Ontsluiting in de valleiwand
S : N50E/35SE
D : N65E/70NW

sterk getectoniseerde kwartsiet.

2°59,32' ZB - 29°32,19' OL
Ontsluiting in de valleiwand : bleke fylliet met S : N15E/70E en
D : N30W/70E.
Plaatselijk is dat gesteente meer fyllietisch, elders meer
kwartsietisch. Bovendien vertoont de ontsluiting belangrijke
kwartsaders met breccieuse randen, gericht volgens N85W/85SW.
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: 2o59,30! ZB - 29°32,19' OL
Kleine ontsluiting in de valleiwand : sterk verweerde saccharoldale kwartsiet.
S : N20W/60E ; D : N66W/UOSW
10 m stroomopwaarts : duidelijk arkosische, middelmatige
kwartsiet met kwartsader.
D : N75E/64&-* L : N32M8SW.
: 2°59,28' ZB - 29°32,15t OL
Ontsluiting in de valleiwand : sterk verweerde oorspronkelijk
waarschijnlijk groengrijze fylliet met S : N40W/75SW tot
vertikaal.
: 2°59,31' ZB - 29°32,15' OL
Kleine ontsluiting in de valleiwand : grijs fijnkorrelig vrij
sterk verweerd gesteente, mogelijk tuf of zure lava.
: 2°59,32f ZB - 29°32,09' OL
In de"neus" aan de bifurcatie : groengrijze fylliet, met So
volgens N20W/75E en D : N62E/79W.
: 2°59,36' ZB - 29032,llt OL
Kleine ontsluiting in de valleiwand : witte, tamelijk fijn
gelamineerde kwartsiet.
L : N25W/subvertikaal.
Op dezelfde plaats komt een los blok microconglomeraat voor.
: 2°59,30' ZB - 29o32,07* OL
In het valleitje is groengrijze fylliet ontsloten.
So : N20W/70E.
: 2°59s32t ZB - 29°32,00f OL
Op het pad, lopend op het interfluvium bevinden zich blokken
grof conglomeraat ; 80 m hogerop dagzoomt op het pad groengrijze
fylliet met S : N20W/65W.
: 2059s38t ZB - 29°32,00' OL
Grote concentratie aan fragmenten fijn, hoekig conglomeraat
(nagenoeg) in situ.
: 2°59,42' ZB - 29°31,99' OL
Kleine ontsluiting langs het pad, bestaande uit duidelijk fijn
gebande sterk verweerde fylliet.
So (=S1?) : N20W/85E.
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: 2°59,47' ZB - 29°31,95' OL
Bank bestaande uit intraformationeel microconglomeraat. Deze
weerspiegelt een ritmische sedimentatie en gaat naar onder en
boven over in fylliet met zelfde allures.
Dit conglomeraat is heterogeen en bevat kwarts-, kwartsiet- en
fyllietfragmentjes, alle afgeplat volgens de foliatie. Het
gesteente is nogal sterk verweerd.
S : W14W/80E.

W52 : 2°59,51f ZB - 29°31J86f OL
Banken kwartsiet en fylliet met sedimentatiefiguren, typisch
voor verwilderd rivierstelsel, en kwartsadertjes dwars op de
gelaagdheid.
So : N15W7 subvertikaal.
W5J> : 2°59354' ZB - 29°31,8l' OL
Op de top ontsluit weinig metamorfe schiefer cf fylliet,
verweerd tot "schistes lie de vin".
So : N20W/subvertikaal.
ËT54 : 2°59,51! ZB - 29031,76' OL
Even voorbij de top komt een steilrand saccharoïda^e, tamelijk
grofkorrelige, witte kwartsiet voor, met goed geïndividualiseerde korrels.
So : N15W/70E j Dl : N78E/85SE en D2 : N85W/55E.
§55 : 2°56,45' ZB - 29°34,l8' OL
Ontsluiting of grote boulder van ongeveer 2 m, bestaande uit
grofkorrelige monzodioriet. 10 m hiervandaan komt nog een
dergelijke blok voor (ref. V55).
V56 : 2°56,94' ZB - 29°34,15' OL
Concentratie aan grote blokken fijnkorrelige monzodioriet
(ref. V56).

157 : 2°56,90f ZB - 29°34,15' OL
Boulder (lm) monzodioriet (ref. V57).
V58 : 2°56,68» ZB - 29°34,07t OL
Boulder matig grofkorrelige groensteen (ref. V58).
V59 : 2°56,64' ZB - 29°34,03' OL
Boulder fijnkorrelige groensteen met witte lenzen, Op dezelfde
plaats : kleine ontsluiting in hetzelfde gesteente (ref. V59,
georiënteerd staal volgens S : N30E/70W).
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2056a65' ZB - 29°33,99' 0L
In de rivier vormt fijnkorrelig, donker doch uiterst sterk
verweerd materiaal een kleine stroomversnelling.
2°56,62' ZB - 29°34,01» OL
Steeds in de rivier : enerzijds fijnkorrelige, verweerde groensteen met S : N85E/vertikaal, anderzijds een boulder amfiboliet.
2°56,51' ZB - 29°3 2 M5' OL
Boulder fijnkorrelige groensteen (ref. V62a) ; 10 m stroomafwaarts vormt fijnkorrelige groensteen een watervalletje. In.
deze ontsluiting zijn twee stellen vlakken ontwikkeld, nl.
volgens N45W/vertikaal en N50E/75SE (ref. V62b).
2°56,55' ZB - 29°3 i M5 f OL
Grote verscheidenheid aan fragmenten : fijnkorrelige groensteen
(Vö3a), aderkwarts (V63b) en matig grofkorrelige groensteen, die
bovendien rijk is aan kwarts en kleine, afgeplatte amygdaaltjes
vertoont (V63c).
2°56,58' ZB - 29034,l4' OL
Kleine ontsluiting in groensteen. Het is twijfelachtig of ze
in situ(vast)is. Een stel vlakken volgens S : N72E/80S is
duidelijk ontwikkeld (ref. V6U).
2°56,72l ZB - 29°34,21» OL
Boulder fijnkorrelige groensteen met grote kwartslenzen
(amygdalen vermoedelijk)(ref. V65). Bovendien een boulder
compacte fijnkorrelige groensteen zonder amygdalen.
2°56,73' ZB - 29°34,22' OL
Grote rijkdom aan boulders van verschillende aard.
1) fijnkorrelige groensteen met lensvormige kwartsamygdalen,
2) matig grofkorrelige groensteen,
3) kwartsiet en aderkwarts,
4) gesteente met zeer grote, deels in reliëf geplaatste kwartsamygdalen (het buitenoppervlak lijkt haast op conglomeraat)
(ref. V66a, V66b).
2°56,70' ZB - 29°34,31* OL
Kleine ontsluiting gevormd door een insnijding van het riviertje.
Deze vertoont het verweringsprodukt van basische gesteenten
(fig. 6 ) . Vermoedelijk zijn hierin restanten van amygdalen aanwezig. Een kwartsader verloopt concordant aan S : N55W ü
N45W/70NE.
Tevens vindt men hier een blok groensteen met grote amygdalen.
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Fig. 5 - Punt V21. Schematische doorsnede door de ontsluiting.
1. Grijsgroene fylliet en zure lava j 2. Microconglomeraat ;
3. Pegmatietgang
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2°56>68' ZB - 29°34,36' OL
Grote concentratie aan fragmenten vrij grofkorrelige groensteen.
Vermoedelijk bevinden zich toch enkele dezer blokken in situ.
Hierbij blijkt het vlak volgens S : N50W si N25W/vertikaal
herhaaldelijk terug te keren (ref. V68).
2°56,65! ZB - 29°34,39' OL
Stroomversnelling in het riviertje, gevormd door groensteen met
witte lenzen tot 1 cm. De foliatie (So?) is goed ontwikkeld en
bedraagt N20W/88W.
2°56s62' ZB - 2903^,^21 OL
Vrij grote ontsluiting van groenstenen. Deze is hier fijnkorrelig en compact (ref. V70a en b ) . So bedraagt N25W tot N10W/85W.
Een kwartsader verloopt concordant met So.
30 m stroomafwaarts neemt men een nieuwe rotswand waar (fig. 7)>
die eveneens door groensteen gevormd wordt (ref. V70c : fijnkorrelig, met kwartsamygdalen).
Op de ontsluiting zijn drie stellen vlakken goed ontwikkeld nl.
volgens N65W/55N ; N45W/30NE (beide vermoedelijk diaklazen) en
N5W/72W (So?).
4 m verder naar het W dagzoomt amygdalaire groensteen (ref. V70e)
met tussenin nog een heel kleine ontsluiting in niet-amygdalaire
fijnkorrelige groenstenen (ref. V70b). De vermoedelijke So
bedraagt hier steeds ongeveer NS/65W. Diaklasering is ontwikkeld volgens N65W/75SW en N70E/72NW.
2°56,58' ZB - 2 9 ° 3 M 2 ! OL
Aan de samenvloeiing treft men een grote concentratie blokken
van matig grofkorrelige groensteen aan (ref. V71).
2°56,5V ZB - 29°3i*,ii6r OL
Boulder van hetzelfde gesteente (ref. V72).
2°51»53' ZB - 29°32*,50' OL
Boulder,steeds van hetzelfde gesteente (ref. V73).
2°56,51t ZB - 29°34,51' OL
Zeer kleine ontsluiting in fijnkorrelige groensteen. De vermoedelijke So bedraagt N55W/88W. Diaklazen zijn ontwikkeld volgens
N35E/70W.
2°56,51' ZB - 29°3^,59' OL
Zeer grote boulder (2 m) amygdalaire groensteen., vermoedelijk
nagenoeg in situ.

j "fin

Fig. 7 - Punt V70. Rotswand in basisch gesteente, met goed ontwikkelde
diaklazen
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Fig. 8 - Punt V84. Schets van de ontsluiting, die bestaat uit
chlorietfylliet met enkele golvende kwartsaders
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2°57,05? ZB - 29°34,15' OL
Aan de brug in de weide : grote concentratie blokken grofkorrelige monzodioriet.
3°07s63' ZB - 29°34,llt OL
Grote blokken aderkwarts en kwartsiet in de rivier.
3°07,6V ZB - 29°34>03' OL
Fragmenten kwartsiet en chlorietfylliet, niet in situ. De
fylliet vertoont door verwering een alternatie van groene en
paarse banden. Een tweede stel vlakken vormt een hoek van ca.
20° met bovenvermelde banding.
3°07963t ZB - 29o3**i03' OL
Een kleine ontsluiting in de valleiwand bestaat uit tamelijk
sterk gerekristalliseerde, witte kwartsiet. Muscovietkristallen,
duidelijk met het blote oog herkenbaar, vormen hierin fijne,
min of meer parallel gerichte lamellen. Verder vertoont het
gesteente twee druksplijtingen en is het duidelijk gecrenuleerd
(ref. V79). So = SI : K50W/vertikaal. Op dezelfde plaats
bevinden zich ook tal van aderkwartsfragmenten.
3°07,62' ZB - 29°3U,00' OL
Dubbele ontsluiting in de valleiwand. Enerzijds treft men grofkorrelige, gerekristalliseerde kwartsiet aan. Hierin zijn twee
stellen vlakken ontwikkeld, nl. volgens N45W/vertikaal en
N75E/vertikaal.
5 m verder naar het N dagzoomt groene micaschist (ref. V80) met
twee druksplijtingen. So bedraagt N70W/50N.
3°07,58' ZB - 29°33,96' OL
Kleine ontsluiting in sterk verweerde schist.
So = SI : N15W/75W ; D : N60E/55SE.
3°07ï58' ZB - 29°33s95' OL
Ontsluiting in dezelfde groenachtige schist met twee druksplijtingen en crenulatie.
3°07,57' ZB - 29°33,93' OL
Boulder matig grofkorrelige amfiboliet (ref. V83).
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f84 : 3°07,46' ZB - 29°33,92' OL
Hoog op de valleiflank komt een kleine ontsluiting in chlorietfylliet voor (ref. V84). Dit gesteente vertoont parallelle
kwartslenzen, waardoor een goed ontwikkelde foliatie ontstaan
is. Op de splijtvlakken is het zeer glimmerrijk. Drie stellen
vlakken zijn goed ontwikkeld, nl.

(1) So(?) : N60E a N80W/55NW, met concordante, lichtjes geplooide kwartsaders van enkele cm ;
(2) D : N45W/70NE ;

(3) vlak van de ontsluiting, mogelijk een diaklaas, volgens
N60EMOSE. Zie ook fig. 8."
785 : 3°07,59' ZB - 29°33>73' OL
Kleine ontsluiting in de valleiwand : micaschist (ref. V85).
Het gesteente is groengrijs, tamelijk verweerd en vertoont twee
druksplijtingen. De crenulatie is duidelijk zichtbaar. Verder
komen kwartslenzen, parallel aan So, voor.
So : WE/60S tot subvertikaal.
786 : 3 o 07,59' ZB - 29 0 33,77' OL
2 m brede ontsluiting, waarschijnlijk bestaande uit een getektoniseerde kwartsader. Hierin komen twee stel vlakken voor, nl.
volgens N20E/50W en N10W/65E.
787 : 3°07,57' ZB - 29°33>70f OL
Kleine ontsluiting in micaschist (ref. V87) met twee druksplijtingen en goed ontwikkelde crenulatie.
S : N80E/75S ; D : N25W/subvertikaal W.
788 : 3007,511, ZB - 29°33 5 70 t OL
Kleine ontsluiting in tamelijk verweerde chlorietfylliet (ref.
V88). Het gesteente vertoont kwartslenzen tot 1 cm, parallel
aan S : N40E/60SE.
789 : 3 o 07,53' ZB - 29°33,65f OL
Kleine ontsluiting in sterk verweerde fylliet of schist("schistes
lie de vin").
S : EW/subvertikaal ï een ander stel vlakken verloopt volgens
N25W/60NE.
^90 : 3°07,51' ZB - 29°33,64' OL
Kleine ontsluiting in talkschist. Het gesteente vertoont grote
kwartslenzen, parallel aan So, terwijl de splijtvlakken glanzen
(chloriet) en zacht aanvoelen (talk).
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3°07>49f ZB - 29°33,62' OL
Kleine ontsluiting in talkschist, met S : N75E/7SN.
3°07»^5f ZB - 29°33,55' OL
Zeer kleine ontsluiting : alternerend kwartsietische en
schisteuse banden. Laatstgenoemde zijn verweerd tot ';schistes
lie de vin". De dikte van de laagjes bedraagt ongeveer 5 cm.
So(?) : N5E/vertikaal.
3 m stroomafwaarts : fylliet of schist, verweerd tot "schistes
lie de vin" ; S : N45W/subvertikaal.
Op dezelfde plaats bevindt zich bovendien een blok saccharoïdale
kwartsiet.
3o07,46' ZB - 29°33,50' OL
Kleine ontsluiting in chlorietschist. Deze vertoont twee druksplijtingen met crenulatie ; So : N85W/85S (ref. V93).
3°07345' ZB - 29°33,49' OL
Massieve, matig grofkorrelige groensteen (arnfiboliet).
So(?) : N3OW/70NE. Echter twijfelachtig of deze kleine ontsluiting vast is (ref. V94).
3°07,45' ZB - 29°33,47T OL
Kleine ontsluiting in toermaliniet. So(?) : N50W/subvertikaal,
doch ook hier is het twijfelachtig of de ontsluiting vast is
(ref. V95).
3°07,27' ZB - 29°33>35' OL
Kleine ontsluiting in sterk verweerde fylliet ("schistes lie de
vin n ). Deze vertoont kleine bruine spikkeltjes, die misschien
overeenstemmen met verweerde porfieroblasten; So : N60E/40NW.
3°07,12' ZB - 29°33,20' OL
Tamelijk continue ontsluiting van ongeveer 15 m in het valleitje,
bestaande uit vrij compacte, grijze kwarts- albiet- biotietschist (ref. V97a-c). Aan de W rand van de ontsluiting treft
men een drietal m zeer sterk verweerde fylliet aan, terwijl nog
westelijker men een aanzienlijke concentratie grijze tot witte
kwartsietblokken waarneemt.
In deze ontsluiting werden drie stel vlakken waargenomen, nl.
volgens N10E/60SE, N85W7subvertikaal en N20W/55E.
3°07,11' ZB - 29°33,23' OL
Ontsluiting in de valleiwand, bestaande uit sterk paars verweerde gesteenten, mogelijk kwarts-albiet-biotietschist, So(?) :
N40E/85W.
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3°07,76' ZB - 29°3<M4' OL
Vanaf de samenvloeiing van de Nkokoma en deze rivier tot aan
punt 99 treft men geen ontsluitingen aan, alleen talrijke grote
kwartsietfragmenten.
Het punt 99 zelf betreft drie rotsblokken van ongeveer een
halve meter, bestaande uit matig grofkorrelige amfiboliet (ref.
V99). Men meet voor So(?) : N40W/85W en voor D(?) : N70E/70N,
hoewel het vaste karakter van de ontsluiting twijfelachtig is.
3°07,90' ZB - 29°33,88» OL
Kleine ontsluiting in hetzelfde gesteente. Ook hier zijn de
allures twijfelachtig. So(?) : N20W/subvertikaal en D :
NS/85N (ref. V100).
3°08,00' ZB - 29°33J85' OL
Grote concentratie aan losse blokken (tot 2 m) amfiboliet
(ref. V101).
3°08,23' ZB - 29033,57' OL
Donkerrood verweringsmateriaal van schisten of fyllieten.
3°08,2V ZB - 29°33,5V OL
Banken amfiboolschist of amfiboliet So(?) : N70W/75W (ref. V103.
georiënteerd volgens bovenvermeld vlak).
3°08)29' ZB - 29°33953' OL
Kleine groeve in sterk verweerd materiaal. Deze bestaat uit
micaschist (ref. V104) met roestkleurige porfiroblasten,
vermoedelijk verweerde granaat, vervangen door ijzeroxide).
Hierin meten we So : N60W/65SW. Deze wordt gecrenuteerd en
geeft aanleiding tot een tweede druksplijting. Ook neemt men
hier een isoclinale mesoplooi waar.
Verder treft men een zone aan met witte klei (waarschijnlijk
kaoliniet). Het is niet uitgesloten dat deze afkomstig is van
de verwering van pegmatiet (zie ook de aanwezigheid van zeer
grote, losse muscovietplaten). Zie ook fig. 9.
3°08,36' ZB - 29°33,45' OL
Zeer kleine ontsluiting in verweringsmateriaal van pegmatiet.
Ook hier liggen grote, losse muscovietplaten. Daarenboven
vindt men hier ook aderkwartsfragmenten.
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Fig. 9 - Punt V104. Kleine groeve in micaschist met pegmatietader.
1. Micaschist ; 2. Kwartsietische micaschist ; 3. Pegmatiet
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Fig. io - Punt V126. Ontsluiting in magmatische gesteenten.
1. Microsyeniet ; 2. Syeniet ; 3. Graniet
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3°08,66' ZB - 29°33,34' OL
Op de col leidend naar de Mont Teza : grote ontsluitingen in
grove rekristallijne kwartsiet (of microconglomeraat ?). De
duidelijk zichtbare gelaagdheid bedraagt hier N30WM0E.
3°08,77' ZB - 29°33,32! OL
Goed gelaagde fijnkorrelige kwartsiet, afwisselend met grove
kwartsiet (microconglomeraat ?). Twee stellen vlakken zijn
ontwikkeld, nl. volgens N35W/50NE (So?) en N25E/40E.
3°08,90t ZB - 29°33>30' OL
Hier dagzoomt een smalle zone micaschist, met grote roestbruine
porfieroblasten (vermoedelijk verweerde granaat). De volgende
paar honderd meters blijft men in deze micaschist (ref. V108).
De vermoedelijke gelaagdheid is haast horizontaal. Het voorkomen van grote muscovietplaten (5 cm) doet verder de aanwezigheid
van pegmatiet vermoeden. In het punt V108', waarvan de localisatie onder voorbehoud blijft, vormt het pad een kleine ontsluiting in grove kwartsiet, met vlakken ontwikkeld volgens N15W/70W
in contact met vermoedelijk pegmatiet.
3°09a20! ZB - 29°33,53' OL
Waarschijnlijk getectoniseerde kwartsader (breccieus aspect)
volgens N35W/subvertikaal W. Ongeveer op deze plaats grote ontsluiting in grofkorrelige kwartsiet met twee stel vlakken, nl.
subhorizontaal en N20E/steil W.
3°09,10' ZB - 29°33,6lt OL
Grofkorrelige kwartsiet of microconglomeraat, die weer ontsloten is als lichtjes in relief staande banken. Twee stellen
vlakken zijn ontwikkeld, nl. volgens N15E/28W en N20W/87E.
3°08,97' ZB - 29°33,68' OL
Vrij dunne laag saccharoïdale kwartsiet. 10 m oostelijker is
weer gravelleuse kwartsiet (korrels tot 0,5 cm ontsloten).
Tussen beide blijft een geleidelijke overgang te bestaan. Twee
stel vlakken zijn ontwikkeld : S : N45W/vertikaal en S : N55w7
5 ONE.
3°08,72*' ZB - 29033,88f OL
Ontsluiting op het pad in sterk verweerde micaschist, met roestbruine porfieroblasten. Ook witte verweringsklei en losse
muscovietplaatjes (tot 1 cm).
3°08,52f ZB - 29°33,96' OL
Grote concentratie aan blokken amfiboliet (ref. V113).
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: 2°59,84' ZB - 29°32,47' OL
Kleine ontsluiting of blok in een watervalletje, bestaande uit
microconglomeraat met vrij grove hoekige en afgeronde kwartskorrels. Deze vertonen een vage voorkeuroriëntatie (ref. M156a,
So(?) : N40E/85SE). De allures zijn evenwel twijfelachtig,
daar de ontsluiting misschien niet vast is.
10 cm hoger in de valleiwand dagzoomt grijze verweerde kwartsiet
(ref. M156c). Naar boven toe (dus W-waarts) wordt deze meer
fyllieteus. Men meet S : N35w775W. In de volgende waterval
(nog een 10-tal m westelijker) treft men grofkorrelige zandsteen
aan (misschien arkose, want benevens kwarts zijn er ook veldspaatkorrels, zie ref. V156b). De korrelgrootte gaat tot ongeveer 1 mm. Op dezelfde plaats vindt men een losse blok grijze
fylliet. Deze splijt volgens grote platen. Misschien ie interpreteren als tuf (ref. V156d).
: 2°59386' ZB - 29°32,46' OL
Fragment heterogeen gesteente met kwartsietische matrix, witte
lensjes en slierten tot 2 cm ; daarnaast ook gerolde fragmentjes
(tot 1 cm)(ref. M157a). 3 m hoger is een watervalletje met
bruin-wit kwartsietisch gesteente, misschien met lenzen. Twijfelachtig of deze kleine ontsluiting vast is (ref. M157b, vlak
georiënteerd volgens S? : EW/85W). Op die plaats treffen we
een los blok conglomeraat aan, met rolkeien tot 5 cm in een
vrij grove matrix.
Bovendien komen in dat gesteente georiënteerde slierten voor
(ref. 157c : kwartsietische rolkei uit dit conglomeraat, misschien met ook wat veldspaat).
: 2°59,89' ZB - 29°32,i42f OL
In de rivier komt kwartsiet voor (verweerd en gemineraliseerd,
goethiet) met onduidelijke lenzen (ref.Hi58).
: 2°59,92' ZB - 29°32,42' OL
Aan de bifurcatie vormt een conglomeraatachtig gesteente een
waterval. Dit gesteente heeft een fyllietachtige tot kwartsietische matrix, met daarin kwartsietkeien (5 cm) en in mindere
mate heldere kwart sen. :- De fragmenten zijn rond, hoekig of lensvormig (ref. M159 : benaderend georiënteerd vlak volgens
So(?) : N5W/85W). De sortering en calibratie zijn slecht.
: 2°59,78' ZB - 29°32,50» OL
Los blok gesteente ongeveer zoals voorgaande ; de matrix' is
sterk schisteus, met glanzende • splijtvlakken; rolkeien tot 5 cm.
Ook heldere hoekige kwartsen tot 1 cm (ref. Ml60). Errond treft
men grote blokken witte kwartsiet aan.
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119 : 2°59,73' ZB - 29°32,49t OL
Kleine ontsluiting in geel tot paarsverweerde fylliet, met
weirig metamor-f aspect. S : N12W/54W.
120 : 2°59,70' ZB - 29°32,49' OL
Kleine ontsluiting in grijswitte, fijnkorrelige kwartsiet.
Deze is sterk getectoniseerd. Daarnaast treft men een los blok
gesteente van het type M156d aan.
r

121 : 2°59,68! ZB - 29°32J431 OL
Stroomversnelling in het riviertje, gevormd door een fyllieteus,
vrij fijnkorrelig, groengrijs gesteente met lenzen totJ3 mm
(ref. Ml63) ; D : N53W/85NE.

ri22 : 2o59970« ZB - 29°32,37' OL

(

Grote waterval in groengrijs gesteente, met fragmenten tot
0,5 cm. D(?) : N15W/80E (ref. Ml64a).
3 m naar het E, onder de waterval, treft men microconglomeraat
aan ; S(?) : N20W/85E en D : N87E/74W (ref. Ml64b).

T123 : 2°59,7V ZB - 29°32,34' OL
Waterval in verweerde fylliet (ref. M156) ; S(?) : N25W/88W.
a24 : 2°59,74' ZB - 29°32,34' OL
Watervalletje gevormd door kwartsietisch, min of meer goed
splijtend, verweerd gesteente (ref. MI67).
ifl25 : 2°59,89' ZB - 29°32,55' OL
Zeer grote ontsluiting in fijnkorrelige, saccharoïdale, verweerde kwartsiet. Soms vertoont deze een alternerend grijze en
witte banding. Dl : N25E/55E en D2 : N85E/20S (met concordante
kwartsader).
V126 : (3075 K.M.CA.) : 3°00,38' ZB - 29°33,05' OL
Stroomversnelling langs de weg gevormd uit microsyeniet en
syeniet. De microsyeniet is fijnkorrelig, donkergrijs en heeft
een kwartsietisch aspect (ref. Ml69a). De syeniet is bleker
met fenokristen tot 0,5 cm (ref. Ml69b). Zie ook fig. 10.
V128 : 3°08,57! ZB - 29°35>95' OL
Grote ontsluiting langs de weg, overeenkomend met een smal doorbraakdal van de Nkokoma-rivier. Het gesteente is hier sterk
glanzende, groengrijze chloriet-sericietschist. Men neemt hierin geboudineerde kwartsaders waar, concordant met de foiiatie.
Het geheel is vrij intens gediaklaseerd. Men meet So : NIUW/85W
en twee stel D-vlakken, nl. volgens N38W/62SW en subhorizontaal
(ref. V128 a en b ) .
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'128': 3°08,58' ZB - 29°35,91' OL
Tegenover vorig puntvindt men op de linkeroever in de valleiwand
een ontsluiting van ongeveer '4 m breed., in dezelfde chlorietsericietschist (ref. V128 ? a-b).
129 : 3°08,66t ZB - 29°35,75f OL
Grote ontsluiting langs de weg in sterk verweerde sericietfylliet met concordante, geboudineerde kwartsaders (ref. 129a-b).
Datzelfde gesteente dagzoomt over een 150-tal m. V129c werd
100 m ten W van V129a-b genomen. Doorheen heel die ontsluiting
meet men voor So : N30W a N25W/70 a 85SW.
130 : 3°08,60' ZB - 29 0 35,55' OL
Kleine ontsluiting langs de weg : sterk verweerde, wijnrode
fylliet ; So : N28W/85SW.
131 : 3°08,60* ZB - 29°35,30' OL
8 m lange E-W ontsluiting langs de weg : kwartsiet en chlorietfylliet (ref. V 1 3 D ; So(?) ; N 6 W ' 7 0 E . D : subhorizontaal, zie
ook fig. 11).
'132 : 3°08,48' ZB - 29°35>08' OL
In het wegtalud treft men een grote blok fijnkorrelige groensteen aan, met kleine, ronde amygdalen, waarschijnlijk deel uitmakend van de terrasafzetting van de Nkokoma-rivier (ref. V132).
Op dezelfde plaats bevindt zich verweringsmateriaal van dit
gesteentetype : groenachtige, kleiige aarde met witte spikkeltjes.
'133 : 3°08,44' ZB - 29°34,76' OL
Grote rijkdom aan matig grofkorrelige amfiboliet (ref. V133).
134 : 3°08,50' ZB - 29°3^,66' OL
Kleine ontsluiting of losse blok fijnkorrelige groensteen (ref.
V131*, georiënteerd vlak wegens S : N6E/55E). Dit laatste is
echter zeer twijfelachtig.
135 : 3°08,58 t ZB - 29032»,66» OL
Ontsluiting van ongeveer 2 m, vermoedelijk vast, bestaande uit
grofkorrelige groensteen (ref. V135).
1

36 : 3°08,60' ZB - 29°3^,6lf OL
Zeer grote blok (2 m)
heeft hierop ontstaan
Amfibolen en glimmers
tot 3 cm. Het geheel

van bovenstaand gesteente. De verwering
gegeven aan putjes en bultjes van 0,5 cm.
op de splijtvlakken, naast kwartslenzen
vertoont een vage foliatie.
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Fig. 11 - Punt 131. Schets van de ontsluiting.
1. Kwartsiet ; 2. Chlorietfylliet ; 3. Aderkwarts
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7137 : 3°08,62' ZB - 29°34,58' 0L
Grote ontsluiting : 2 blokken van 2 a 3 m, en enige kleinere
blokken, vermoedelijk vast, bestaande uit amfiboliet. In al
deze blokken zijn de allures dezelfde, namelijk drie hoofdrichtingen volgens N30W/82NE, N46E/59NW ; N79W/69N. Dit kan waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als drie diaklazen (ref. V137)
7138 : 3°08,60' ZB - 29°34,53f 0L
Kleine ontsluiting in amfiboliet (ref. V138, met vlak georiënteerd volgens S : N43W/77NE). Een ander vlak is ontwikkeld
volgens N64E/64W.
7139 : 3°08,66' ZB - 29 o 34,50 , OL
Blok amfiboliet (ref. V139).

7140 : 3°08,77' ZB - 2 9 ° 3 M 3 ' OL
Fijne a m f i b o l i e t , voorkomend a l s een soort platform aan de oever

van het r i v i e r t j e (ref. Vl40).

7141 : 3°08,82' ZB - 29°34,42' OL
Kleine ontsluiting in verweerde amfiboliet.

S : N10W/55E.

7142 : 3°08,87' ZB - 29°34,28' OL
Kleine ontsluiting in sterk verweerde amfiboliet.
S : N45W/78NE en D : N85W/60NW.
7143

:

3°08,93' ZB - 29°34,l8' OL
Fragmenten roodbruin verweringsmateriaal. Dit is zeer glimmerrijk, waaruit men kan besluiten dat het oorsprongmateriaal
fylliet of micaschist was.

7144 : 3°08,97' ZB - 29°34,14' OL
Kleine ontsluiting in sterk verweerd fyllietisch gesteente
(ref. V144) ; S : N15W/65E.
7145 : 3°09,03' ZB - 29°34,09' OL
Tamelijk fijne saccharoïdale kwartsiet, ontsloten als een geheel
van kleine rotsen over een breedte van ongeveer 10 m, parallel
met de rivier. S : N5E/65E ; D : N85W/30S. Aan de overkant
van het valleitje treft men 20 ra stroomopwaarts een kleine ontr
sluiting aan in amfiboliet (ref. Vl45b).
So(?) : N20W/70E a N20E/70W
Dl : N85E/80N en D2 : NS/vertikaal.
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V1U6 : 3°09i08t 2B - 29o34,05' OL
Kleine ontsluiting in amfiboliet ; S : N44W/40NE ; D(?)
NSMOS (ref. V146).
V147 : 3o09,09' ZB - 29°34,00' OL
Ontsluiting in sterk verweerde fylliet of schist. Vermoedelijk
oorspronkelijk groen, met witte lensjes (ref. VI47) ;
S : N39W/57NE.
V148 : 3°09,l4f ZB - 29°34,01' OL
Kleine ontsluiting in goed gelamineerde micaschist, waarin men
geen crenulatie aantreft (ref. V148), georiënteerd volgens
So(?) : N35W/60NE.
V149 : 3o09,17f ZB - 29°311,01' OL
Ontsluiting in de valleiwand, gevormd door micaschist, met
roestbruineporfieroblasten, vermoedelijk verweerde granaat
(ref. V149), georiënteerd volgens S : N5E/65E.
V150 t 3o09,l6, ZB - 29°33,96' OL
Discontinue ontsluiting over 25 m in de vallei. Men treft van
NE naar SW 10 m granaatmicaschist aan, vervolgens 3 m fijne
kwartsiet, vervolgens weer 10 m granaatmicaschist. Doorheen
alle ontsluitingen blijft S vrij constant, nl. N20W a* N40W750NE
V151 : 3o07,6lf ZB - 29°34,39' OL
Ontsluiting langs de weg, alsook fragmenten in de riviervlakte
bestaande uit chlorietfylliet met kwartslenzen tot 0,5 cm.
Het gesteente is sterk getectoniseerd (zie de crenulatie)
(ref. V151).
V1511: 3°07,55' ZB - 29°3^,50! OL
Ontsluiting langs de weg in hetzelfde gesteente.
V152 : 3°07312' ZB - 29°34,59' OL
Kleine (losse) ontsluiting langs de weg in chlorietfylliet, met
tal van verweerde vlekjes tot 1 mm (ref. V152).
V153 : 3°07,l6' ZB - 29°32i,6l' OL
In de rivier komt een grote blok fijnkorrelige groensteen voor,
met kleine amygdalen (een paar mm). Het gesteente heeft een
vrij compact aspect (ref. V153a).
Op dezelfde plaats komt een blok in de valleiwand voor, bestaande uit groen gesteente met gecrenalèerd aspect. Amygdalen zijn
door verwering in reliëf geplaatst en kwartsgangen vormen
microplooitjes (ref.V153D).
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il54 : 3°07,l6t ZB - 29°34,64' OL
Losse blok in de rivier bestaande uit fijnkorrelige groensteen,
met onregelmatige amygdalen, die in reliëf geplaatst zijn door
verwering (ref. V15^a).
Op dezelfde plaats komt nog een blok redelijk fijnkorrelige
groensteen of amfiboliet voor.
f155 : 3o07,ll* ZB - 29°34,65' OL

1

15 m i n het z i j v a l l e i t j e komen blokken f i j n k o r r e l i g e
(type 153b) v o o r ) .

groensteen

Iri56 : 3°07 3 08* ZB - 29°3^,69' OL
Kleine o n t s l u i t i n g i n verweerde groene f y l l i e t ,
bruine s p i k k e l t j e s v e r t o o n t .
S : N25E/88W.

die kleine

Iri57 : 3°07,10' ZB - 29°3^,73' OL
Kleine ontsluiting langs het riviertje,: grijsgroene verweerde
sericietfylliet met ongeoriënteerde spikkeltjes van enkele mm
(ref. V157).
S : N75W/70N.
Iri58 : 3°07,08' ZB - 29°3^,75f OL
Kleine ontsluiting langs het riviertje : grijsgroene sericietfylliet (ref. V158), georiënteerd volgens S : N45W/70N.
p59 :

3°07J11'

ZB - 29°34,78' OL

Kleine ontsluiting in fijnkorrelige groensteen met kleine
amygdalen van ongeveer 1 mm (ref. V159). Men neemt tevens geboudineerde kwartsgangen waar (S : N63W/70N).
I\T160 : 3°07,12' ZB - 29°34,76! OL
Blok aderkwarts.
|Vl6l : 3°07,07' ZB - 29o31},80, OL
Grote concentratie aderkwarts.
Blok fijnkorrelige, redelijk goed splijtbare groensteen met
kwartsamygdalen, die door verwering in reliëf geplaatst zijn
(ref. Vi6l).
V162 : 3°07,04! ZB - 29°3^,86* OL
Kleine ontsluiting in fijnkorrelige groensteen met bleke en
donkergroene lensjes van 1 a 2 mm (ref. V162). Op dezelfde
plaats tal van aderkwartsblokken.
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V163 : 3°07,09' ZB - 29°34,88' OL
Kleine ontsluiting in sterk verweerde, massieve groensteen.
Deze vormt een bank in de rivierbedding. Men meet twee vlakken, nl. volgens N20W/80E, en volgens N10E/55E. Verder neemt
men in die ontsluiting een subhorizontale kwartsader waar.
Tegenover dat punt mondt een zijvalleitje uit. Hierin vindt
men vnl. aderkwartsblokken, naast fragmenten fylliet en fijnkorrelige groensteen.
V164 : 3°06,98f ZB - 29°31*,63' OL
Talrijke aderkwartsblokken. Het dalhoofd is bezaaid met fylliet
fragmenten en aderkwartsblokken.
V165 : 3°06,95' ZB - 29°35,l6' OL
1 m brede kwartsader.
Il66 : 3°06,91* ZB - 29035,l6' OL
Grote concentratie aderkwarts.
•167 : 3°06,87' ZB - 29°35,19! OL
Kleine ontsluiting in fylliet, die sterk verweerd is tot
"schistes lie de vin" ; S : N55W/55SW.
V168 : 3°06,83' ZB - 29°35,24* OL
Grote concentratie aan blokken aderkwarts.
§170 : 3°06,96* ZB - 29°35,2V OL
Fragmenten vettig glanzende mooi groene sericietfylliet met
kwartsaders.
Jl71 : 3°06,72f ZB - 29°35,23' OL
Grote blokken sterk verweerde fylliet ("schistes 31 e de vin').
10 m hier vandaan bevinden deze gesteenten zich in situ.
V172 : 3°06,72! ZB - 29°35,08' OL
Grote concentratie aderkwarts.
V173 : 3°06,67' ZB - 29035,11' OL
Rood \erweerde fylliet, met grovere laminae tussenin, vormt
een kleine ontsluiting ; S : N5E/45W.
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V174 : 3°06,83! ZB - 29°34,68' OL
Kleine ontsluiting in het dalhoofd : sterk verweerde groengrijze fylliet met roestkleurige porfieroblasten.
pi75 : 3°06,89f ZB - 29°34,58T OL
Opnieuw een kleine ontsluiting in de valleiwand : groengrijze
fylliet met porfieroblasten (ref. V175) ; S : N35W/50E.
|V176 : 3°06,91! ZB - 29°34,62' OL
Langsheen heel het valleitje komen aderkwartsblokken en fragmenten roodverweerde fylliet met gecrenuleerd aspect_voor.
V177 : 3°07,00' ZB - 29°34,54' OL
Grote blokken aderkwarts.
IV178 : 3o07,00l ZB - 29°34,57' OL
Kleine ontsluiting langs de rivier, gevormd door fijnkorrelige
compacte groensteen met amygdalen (ref, V178), georiënteerd
volgens S : N30W/45E, 5 m zuidelijker treft men hetzelfde gesteente aan. Deze ontsluiting vertoont tevens subhorizontale
kwartsaders.
IV179 : 3°07,10f ZB - 29034,59t OL
In de alluviale afzetting van de rivier komt hier een grote blok
compacte, fijnkorrelige groensteen voor, met amygdalen tot 5 mm
(ref. V179).
|V180 : 3°07,28' ZB - 29°34,62' OL
Kleine ontsluiting in zeer verweerde fylliet (oorspronkelijke
kleur vermoedelijk groen). Een goed ontwikkeld vlak verloopt
volgens N65E/20NW.
pl8l : 3°07,03' ZB - 29°34,43' OL
Kleine ontsluiting die waarschijnlijk bewogen heeft, in de
valleiflank. Het gesteente is groene fylliet met twee druksplijtingen (ref. Vl8l).
V182 : 3°07,02! ZB - 29°34,42' OL
Kleine ontsluiting in de valleiflank. Deze bestaat uit fylliet,
verweerd tot "schistes lie de vin". Bovendien neemt men in deze
ontsluiting kwartsaders waar. S : N35W/59SW ; D : N40E/80SE.
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Vl83 : 3007j01f ZB - 29°31*,39l OL
Band chlorietfylliet met geboudineerde kwartsaders. Daar deze
ontsluiting vermoedelijk niet helemaal in situ is, werden geen
allures gemeten (ref. Vl83).
V184 : 3°07,01» ZB - 29°3^,38' OL
2 m brede kwartsaders, met diaklasering volgens N45E/70SE.
V185 : 3°06,99' ZB - 29°32*>35' OL
Verweringsmateriaal van groensteen of amfiboliet (rode aarde
met bleke spikkeltjes) 5 D : N35W/75SE. Tussen Vl85jsn VI86
treft men over 50 m sterk verweerde fragmenten en twijfelachtige
kleine ontsluitingen van fylliet aan (roodachtig en sterk
schisteus).
V186 : 3°06,99' ZB - 29°3^,32' OL
Los blok grijze (vermoedelijk) kwarts-albiet-biotietschist met
biotietslierten. Het gesteente splijt nogal goed volgens grote
platen. Men ziet op het handstuk ook witte stipjes.
V187 : 3°06,97' ZB - 29°3^,30' OL
Kleine ontsluiting in oorspronkelijk vermoedelijk groene fylliet
waarin de verwering ontstaan heeft gegeven aan afwisselend
groene en bruine lamellen. Zeer smalle kwartsadertjes snijden
de foliatie (ref. Vl87).
V188 : 3°06,97' ZB - 29°31*,27t OL
Grote blok nagenoeg in situ, vermoedelijk bestaande uit grijze
kwarts-albiet-biotietschist, met kwartslenzen tot 1 cm en
biotietslierten (ref. Vl88).
V189 : 3°06,97' ZB - 29°31*,23ï OL
Ontsluiting gevormd door een waterval, vermoedelijk bestaande
uit dezelfde kwarts-albiet-biotietschist. Hier is het gesteente
sterk gediaclaseerd (Dl : N45W/subvertikaal en D2 : N80W/
subvertikaal). Het vertoont geen evidentie van amygdalen.
So : N3W7vertikaal I N19E/vertikaal (ref. Vl89a). 8 m oostelijker treft men, eveneens in de rivier, hetzelfde gesteente
aan, echter met kleine tot grote, parallel gerichte amygdalen
(ref. V189) ; So : N12W/83SW.
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V190 : 3°06,97f ZB - 29°3^,19f OL
20 ra lange continue ontsluiting aan de samenvloeiing met het
zijriviertje. Van E naar W onderscheidt men :
(1) grijsblaux^e kwarts-albiet-biotietschist, met amygdalen tot
1 cm (ref. V190a) \
(2) meer fillieteuse schist (ref. V190b) ;
op het handstuk treft men bruine spikkeltjes aan, doch
amygdalen ontbreken ;
(3) sericietfylliet (ref. V190c) met geboudineerde kwartsaders r
So : N15W a N5W/subvertikaal E.
V191 : 3°06,97' ZB - 29031l,17, OL
Nieuwe ontsluiting in lichtgrijze kwarts-albiet-biotietschist
(ref. V191).
So : N3E/84W j D : N45W/vertikaal.
V192 : 3o06,97f ZB - 29°34,11' OL
Kleine ontsluiting in verweerde, oorspronkelijk groengrijze
fylliet met twee druksplijtingen (ref. V192, georiënteerd
volgens So : N35W/15SW).
V193 : 3°06,97' ZB - 29°34,07' OL
Twijfelachtige ontsluiting in rood verweerde fylliet met geboudineerde kwartsaders.
S : N5W/80W ; D : N77W740SW.
V194 : 3°06,99' ZB - 29°34,03' OL
Dubbele ontsluiting in verweerde fylliet met geboudineerde
kwartsaders. Het gesteente glanst op de splijtvlakken.
So : N35W/70W tot NS/steil W.
V195 : 3°06s99' ZB - 29°34,00' OL
Kleine ontsluiting in sterk roodachtig verweerde fylliet ;
So : N32W/70W.
V196 : 3°06,96' ZB - 29°33,86' OL
In het amfitheater van het riviertje treft men twee kleine ontsluitingen aan : enerzijds groengrijze, chloriet-sericiet
fylliet (ref. V196a) met So : N10W/88W. Tien m naar bet NW
treft men sterk grafiteuse (zwarte) chloriet-sericiet fylliet
aan, met So : N15W/88W en een kwartsader schuin op dit vlak
(ref. V196b, georiënteerd volgens So).
V197 : 3°06,85' ZB - 29°33,93' OL
Ontsluiting in gelateritiseerde fylliet met S : N20E/40W.
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V198 : 3°06,56' ZB - 29°33,93T OL
Vrij grote, ruiniforme ontsluiting in witte kwartsiet met grijze
fyllietische slierten (ref. V198). Het enige goed ontwikkelde
stel vlakken verloopt volgens N85E/20S.
V199 : 3o06,49, ZB - 29°33s95' OL
Ontsluiting in gelateritiseerde fylliet ; So : N15W/85W 5
N5W/vertikaal.
V200 : 3°06,52» ZB - 29°33,96' OL
Waterval, gevormd door zwarte fylliet ; So : N4W/55E.
V201 : 3006,51^, ZB - 29°33,97' OL
Blauwgrijze, fijnkorrelige kwartsiet (ref. V201).
So : N2E/subvertikaal.
V202 : 3°06,58' ZB - 29033s99' OL
Twee kleine ontsluitingen in chloriet-sericietfylliet : in de
meest oostelijke is deze fylliet erg grafiteus, met kubische
holten wijzend op de aanwezigheid van pyriet (ref. V202).
2 m naar het W : gewone sericietfylliet (ref. V202) ;
So : N2W/62W.
V203 : 3°06,55' ZB - 29°32*,01t OL
Kleine ontsluiting in de valleiwand met groene (vermoedelijk
chloriet-sericiet-)fylliet met geboudineerde kwartsaders ;
So : N5E/75W.
20 m naar het E : kleine ontsluiting in gelijkaardige fylliet,
So : NS/vertikaal.
V204 : 3°06955' ZB - 29°34,03' OL
Kleine ontsluiting in rood verweerde, vermoedelijk oorspronkelijk groene chloriet-sericietfylliet, met bruin verweerde lensjes tot 1 cm.
So : N10W/70W tot N5E/80W ; D : N35E/vertikaal.
V205 : 3°06,58' ZB - 29°34,12' OL
Kleine ontsluiting in vermoedelijk gelijkaardige, groene fylliet
So : N20W/vertikaal tot N5W/vertikaal.
V206 : 3°06,59' ZB - 29°31*,l2*f OL
Verweerde ontsluiting in groene fylliet.
So : N10E/80W.
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17207 : 3°06,6l' ZB - 29034,l4' OL
Nieuwe kleine ontsluiting in sterk verweerde "schistes lie de
vin".
p208 : 3°06,6l' ZB - 29°34,l6f OL
Ontsluiting in de waterval aan de samenvloeiing : groene
chloriet-r.ericietfylliet (ref. V208). So : N30W/65W.
IT209 : 3°06,59' ZB - 29034,l3, OL
Kleine oncsluiting in fijnkorrelig, groen, schisteus gesteente
met sferoldale witte vlekken (ref. V209). So : N10EA70W.
piO : 3°06,59' ZB - 29°3i*Jl8' OL
Ontsluiting in de valleiwand : groene (vermoedelijk chlorietsericiet-)fylliet en geboudineerde kwartsaders. So : N2W/81W.
p i l : 3°06,64' ZB - 29°34,l8* OL
Kleine ontsluiting in groene chloriet-sericietfylliet
("schistes lie de vin")(ref. V211). So : N15W/80W.
p i 2 : 3°06,6l' ZB - 29°34,15' OL
Ontsluiting in de valleiwand : groene chloriet-sericietfylliet
(ref. V212). So : N35W/70E tot N22W/65W.
p i 3 : 3o06,62l ZB - 29 o 3^50' OL
Ontsluiting in de rivier : zelfde groene fylliet ;
So : N22W/80N ; Dl : N40E/10SE ; D2 : N6OE/6ONW.
N21H : 3°66,62' ZB - 29°31*,50t OL
Ontsluiting in de valleiwand : zelfde groene chloriet-sericietfylliet (ref. ¥214). So(?) : N75W750SW tot N56W/50SW ;
D : N60E/7W.
p215 : 3°0696l' ZB - 29°34,51' OL
Over heel de rivierbocht is (discontinu) groene (waarschijnlijk
chloriet-^ericiet-)i'ylliet ontsloten.
pl6 : 3°06,71' ZB - 29°3i*,55' OL
Juist in de samenvloeiing met het zijriviertje dagzoomt grijze
kwarts-albiet-biotietschist ("zure lava"), zonder amygdalen
(ref. V216). So : N10W/75W.
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V217 : 3°06s70f ZB - 29°34>57' OL
Kleine ontsluiting in groene (vermoedelijk sericiet-chloriet-)
fylliet, vergelijkbaar met ref. V214. So : N50W/80NE ;
D : (golvend vlak) N74E/52W.
V217': 3°06,70' ZB - 2903iis57, OL
Los blok kwarts-albiet-biotietschist (nzure lava") met amygdalen
tot 3 cm.
V218 : 3°06,77' ZB - 29032i,57* OL
Kleine ontsluiting of blokken kwarts-albiet-biotietschist.
V219 : 3°06,8l' ZB - 29034,54' OL
Vrij grote NE-SW gerichte ontsluiting in kwarts-albiet-biotietschist (ref. V219b) met zeer goed georiënteerde amygdalen).
Het monster werd georiënteerd volgens So : N15W/75W.
V220 : 3°06,82' ZB - 29°3^,53f OL
Kleine ontsluiting in groene (vermoedelijk chloriet-sericiet-)
fylliet met concordante, geboudineerde kwartsader.
So : N10W/50NE.
V221 : 3o07,62' ZB - 29°33,69t OL
Op de uiteinde van het interfluvium : kleine ontsluiting in
micaschist. Deze vertoont twee druksplijtingen en is duidelijk
gecrenuleerd (ref. V221, georiënteerd volgens S2 : N35W/35W).
V222 : 3°07,69' 2B - 29°33,68' OL
Grote aderkwartsconcentratie.
V223 : 3°07>7^' ZB - 29°33,65' OL
Belangrijke kwartsader, volgens ca. N^OW.
V224 : 3°07,80' ZB - 29°33,47t OL
Groot aderkwartsblok.
V225 : 3°07,86l ZB - 29°33,46» OL
Grote concentratie aderkwarts, alsook enkele groensteen- of
amfibolietfragmenten, door de rivier aangevoerd.
V226 : 3°07,95f ZB - 29°33,38' OL
Concentratie van blokken fijne amfiboliet en aderkwarts.
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V227 : 3°07395f ZB - 29°33935' 0L
Kleine ontsluiting bestaande uit sterk verweerde pegraatiet.
V228 : 3°07,19' ZB - 29°32,94' OL
Blok grofkorrelige, breccieuze aderkwarts, ofwel grof
gerekristalliseerde kwartsiet.
V229 : 3°08,20' ZB - 29°32,7^' OL
Grote pegmatietgang (kwarts, veldspaat, muscoviet) met mooie
schriftgraniettextuur.
V230 : 3o08930t ZB - 29°32,76' OL
Blok fijne amfiboliet, waarschijnlijk ongeveer in situ,
V231 : 3°08,40' ZB - 29°32,7i*t OL
Bank grove kwartsiet van het type Teza. Deze vertoont een vage
scheve gelaagdheid. So : N60E/50NW ; D : N40E/85SE. 10 m noordelijker wordt deze kwartsiet fijnkorreliger, schisteuser en
vertoont muscoviet op de splijtvlakken.
V232 : 3°08,09' ZB - 29°32,66' OL
Groot blok waarschijnlijk ter plaatse, bestaande uit amfiboliet
So : NS/70E.
V233 : 3°08,01' ZB - 29°32,51' OL
10 m hoge waterval, gevormd door amfiboolschist (ref. V233a),
V233b) ; So : N40E/50NW.
V234 : 3008,05f ZB - 29032,57' OL
Kleine ontsluiting in vrij verweerde amfiboliet of amfiboolschis
So : H40E/75NW.
V235 : 3°08,04» ZB- 29°32,77t OL
Kleine ontsluiting, waarvan het vaste karakter twijfelachtig
lijkt. Deze bestaat uit amfiboliet, met volgende allures :
So : N45E/30 a 40NW ; Dl : N16E/81W ; D2 : N35W/45W ; D3 :
N70E/59E.
V236 : 3°08,01' ZB - 29°32,78» OL
Belangrijke kwartsader.
V237 : 3o07,97t ZB - 29°32,80! OL
Fragmenten verweerde fylliet en pegmatiet.
blokken amfiboliet.

20 m stroomafwaarts:
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V238 : 3°07,97' ZB - 29°32?88' OL
Kleine ontsluiting in micaschist met twee druksplijtingen.
SI is mees* opvallend en bedraagt N73E/62NW ; S2 crenuleert SI
en verloopt volgens N15W/75W.
V239 : 3°07,71l ZB - 29°32,97' OL
Kleine ontsluiting bestaande uit enkele blokken breccieuse
gemineraliseerde, getectoniseerde kwartsiet (ref. V239).
S : N20W/
V240 : 3o07,76' ZB - 29°33s01' OL
Kleine ontsluiting in amfiboliet (ref. V2kö).
Di : N80W/80S en D2 : subhorizontaal.

So(?) : N55/vert.

V241 : 3°07,70' ZB - 29°33,28' OL
10 m brede kwartsader.
V242 : 3°07,65' ZB - 29°33,28f OL
Grote blok aderkwarts, alsook geelachtig verweerde micaschistfragmenten. Aan de overzijde van de rivier komt dit gesteente
-eveneens sterk verweerd- am situ voor (ref. V242).
So (= Sl(?)): N70E/56W ; S2 : N15W/vertikaal.
V243 : 3°07,52' ZB - 29°33,^6t OL
Kleine ontsluiting in hetzelfde roodachtig verweerd materiaal.
So(?) : N85E/35S.
V244 : 3o07a1»9, ZB - 29033,46* OL
Grote concentratie amfibolietblokken.
V245 : 3°07,l6' ZB - 29<>33»1^5, OL
Blokken grijsblauwe kwarts-albiet-biotietschist. Kleine ontsluiting in verweerde fylliet met porfieroblasten ; So : N65E/
35NW.
V246 : 3°07,09' ZB - 29°33^7' OL
Ontsluiting in de valleiwand, gevormd uit fijne blauwgrijze
kwarts-albiet-biotietschist.
So : N55E/20NW ; Dl : N75W/60E en D2 : N10W/75E.
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V247 : 3o07,01t ZB - 29°33s51f OL
Ontsluiting in de valleiwand bestaande uit kwarts-albiet-biotietschist, zowel amygdalair als niet amygdalair (zgn. zure lava)
(ref. V247). So : N60E/80NW ; D : N60W/vertikaal.
V248 : 3°06>89' ZB - 29°33,50' OL
Verweerde aarde afkomstig van groengrijze (sericiet(?)-)fylliet
So : N35E/70W.
Tussen punten V2*J7 en V248 vindt men talrijke groengrijze
fyllietfragmenten.
V249 : 3°08,46' ZB - 29°35,04' OL
Los blok amygdalaire groensteen, alsook talrijke blokken grofkorrelige groensteen (ref. V2M9).
V250 : 3°08,50' ZB - 29°3^,97f OL
Ontsluiting in de valle ".wand : groengrijze f ylliet ; S : N20W/
70W. Tevens talrijke blokken grofkorrelige groensteen.
V251 : 3°08,53' ZB - 27°3^,99' OL
Ontsluiting in de vallaiwand : groengrijze sterk verweerde
fylliet ; S : N15E/65W ; D : N60W/75W. 5 m naar het W. :
kleine ontsluiting in verweerde groensteen of amfiboliet. Deze
is concordant met de fylliet, waarmee ze vaag in contact komt.
V252 : 3°08,55t ZB - 29°31*,96* OL
Grote concentratie groensteen- of amfibolietblokken,
V253 : 3°08,69' ZB - 29°3*»,96' OL
Enkele ontsluitingen langs de rivier : fijnkorrelige groensteen
met verlengde of onregelmatige amygdalen (ref. V253).
V254 : 3o08,7i*, ZB - 2 9 ° 3 M 5 ' OL
Grote concentratie aan groensteen- of amfibolietblokken.
V255 : 3°08,88« ZB - 29°34,73' OL
Grote concentratie over een paar tientallen meters aan grofkorrelige groensteen of amfiboliet.
V256 : 3o08,95' ZB - 2 9 ° 3 M 8 ' OL
Grote concentratie aan blokken amfiboliet of groensteen. Daarnaast ook één blok grofkorrelige groensteen met een zekere
foliatie.
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V257 : 3°09,04' ZB - 29°3^,64' OL
Steeds belangrijke concentratie aan blokken grofkorrelige
groensteen.
V258 : 3°09,09* ZB - 29°34,53' OL
Enkele kleine rotsen vormen een vrij grote ontsluiting, bestaande uit amfiboliet. Drie stellen vlakken, nl. volgens N15W/60W
(met concordante kwartsader), N55E/80NW en N15W/40NE.
V259 : 3°09,20' ZB - 2 7 ° 3 M 9 ' OL
Fragmenten rood verweerde fylliet of schist.
V260 : 3°09,22f ZB - 29°34,38' OL
Ontsluiting in de valleiwand, gevormd door fijnkorrelige kwartsiet ; So : N30W/60NE ; Dl : N10E/50W en D2 : N60E/85E.
20 m verder naar het NW treft men grove kwartsiet met scheve
gelaagdheid aan. Deze blijkt af te wisselen met fijnkorrelige
muscovietrijke banden.
V26l : 3°09,15' ZB - 29034,l8t OL
Ontsluiting in fijnkorrelige kwartsiet, zeer rijk aan grove
muscoviet op de splijtvlakken ; S : N40W/50NE.
V262 : 3°09,15t ZB - 29°3^,l8* OL
Ontsluiting in fijnkorrelige kwartsiet, zeer rijk aan grove
muscoviet op de splijtvlakken j S : N40W/50NE.
V263 : 3°08,89' ZB - 29°34,35* OL
Kleine ontsluiting in roodachtig verweerde micaschist met
muscoviet j S : N60W/65SW.
V264 : 3°08,88f ZB - 29031t,4l, OL
Verweerde amfiboliet, gefolieerd volgens S : N54W/80NE.
V265 : 3°08,74' ZB - 29°34,55' OL
Kleine micaschistontsluiting in het pad : S : N25W/36SW.
V266 : 3°07»88' ZB - 29°35,03' OL
Grote concentratie aderkwarts- en getectoniseerde en gemineraliseerde kwartsiet.
Gedurende het vervolg van het riviertje stroomopwaarts treft
men voortdurend fragmenten rood verweerde fylliet aan, met
vermoedelijk oorspronkelijk groengrijze kleur.
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V267 : 3°07,84' ZB - 29o35,08' OL
Twijfelachtige, kleine ontsluiting in de valleiwand : groengrijze, verweerde fylliet. De foliatie S : K25E/70W is echter zeer
onzeker.
V268 : 3°07,88' ZB - 29035,l4! OL
Kleine ontsluiting in het valleitje : verweerde fijn gelamineerde fylliet met grovere tussenlaagjes van ca. 1 cm. Ook
hier is de foliatie S : N50W/35NE twijfelachtig, omdat de ontsluiting misschien niet helemaal in situ is.
V269 : 3°07,92' ZB - 29°35,09' OL
Kleine ontsluiting langs het riviertje : verweerde fylliet en
geboudineerde kwartsadertjes. Hier bedraagt de foliatie
S : N50W/30N.
V270 : 3°08,20' ZB - 29°35,07' OL
Talrijke aderkwartsblokken alsook een groensteen- of amfibolietblok.
V271 : 2°08,20' ZB - 29°3i*,77' OL
Kleine ontsluiting in de valleiwand : totaal verweerde groensteen of amfiboliet.
V272 : 3°08,23' ZB - 29°32*,74' OL
Kleine ontsluiting in sterk verweerde fylliet met kwartsader
volgens N30W/75W. Gedurende een 50-tal meteis stroomopwaarts
dagzoomt diezelfde fylliet discontinu.
V273 : 3°08,32f ZB - 29°31*,51t OL
Talrijke groensteen- en aderkwartsblokken. De aarde is donkerrood en wijst op de aanwezigheid van basisch gesteente.
V274 : 3°08,26' ZB - 2 9 ° 3 M 9 , O L
Grote blok amfiboliet.
V275 : 3°08,30' ZB - 29°3^,54' OL
Blokken fijnkorrelige groensteen (ref. V275).
V276 : 3°08,JO' ZB - 29°34,20' OL
Blok groensteen of amfiboliet.
V277 : 3o08>32' ZB - 29°32*,l6» OL
Blok verweerde amfiboliet alsook een kleine blok fijnkorrelige
groensteen met amygdalen (ref. V277).
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V290 : 3°07,91' ZB - 29°34,4l' OL
Grote blok amfiboliet met lichte vlekken.
V291 : 3°08,01* ZB - 2903^,47' OL
Kleine ontsluiting in verweerde groengrijze fylliet.
So : N28W/70E.
V292 : 3°08,03' ZB - 29°3**,47' OL
Blok amygdalaire fijnkorrelige groensteen (ref. V292).
V293 : 3o07,77! ZB - 29°34a12' OL
Strook zonder ontsluitingen, met alleen fragmenten aderkwarts
en sporadisch amfiboliet, waarbij de aarde steeds donkerrood is.
V291» : 3°07,62' ZB - 29°3^,52J OL
Al of niet getateritiseerde aderkwartsblokken.
V295 : 3o07,1i7, ZB - 29°3^s93' OL
Fragmenten verweerde groengrijze fylliet.
V296 : 3°07,35' ZB - 29°35,15' OL
Aderkwarts- en verweerde fyllietfragmenten.
V297 : 3o07,1^l, ZB - 29°35a4l* OL
Gelateritiseerde aderkwartsblokken.
V298 : 3°07,3^' ZB - 29035,2*7, OL
Kleine ontsluiting in diep verweerde, gelateritiseerde fylliet J
S : N85W/85S.
V299 : 3°07,39' ZB - 29°35,43' OL
Fragmenten aderkwarts en verweerde fylliet in of nagenoeg in
situ.
V300 : 3°07,iUl ZB - 29°35,39' OL
Kleine ontsluiting in zeer sterk verweerde fylliet ; S : N55E/
50SE.
V301 : 3°07,*»3! ZB - 29°35,36' OL
Aderkwartsblokken met richting ontwikkeld volgens S : N85W tot
N65W.
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V302 : 3o07,^7' ZB - 29°35,32' OL
Kleine ontsluiting in groene fylliet ; S : N85E/55N.
Tussen de punten V302 en V303 treft men verweerde groene
fylliet met roestbruine spikkeltjes aan.
V303 : 3o07,53f ZB - 29°35,27f OL
Belangrijke concentratie van aderkwarts.
V304 : 3°08,67' ZB - 29°36,58f OL
Grote concentratie van getectoniseerde aderkwarts.
V305 : 3°08,67' ZB - 29°36,*12I OL
Ontsluiting in de rivierbedding : glimmerrijke raetakwartsiet,
goed gefolieerd volgens S : NlOE/vertikaal (ref. V305,
georiënteerd volgens hoger vermeld vlak).
V3C6 : 3°08,73' ZB - 29°36,4l! OL
Zeer sterk verweerde fylliet \ S : N15E/80W.
V307 : 3°08,95' ZB - 29036,l8t OL
Aan de samenvloeiing juist vóór het doorbraakdal treft men een
grote concentratie aderkwarts aan (blokken tot 2 m ) . Anderzijds
treft men tussen V306 en V307 geen ontsluitingen aan, alleen
verweringsmateriaal afkomstig van fylliet.
V308 : 3°09,02» ZB - 29°36,04» OL
Continue ontsluiting van 10 m in de wand van het doorbraakdal :
chlorietschist ; S : NS/85E ; D : Subhorizontaal.
V309 : 3°09,07» ZB - 29°36,04' OL
Ontsluiting in de valleiwand ; hetzelfde gesteente. Men neemt
tevens geplooide kwartsadertjes waar. So : N15W/75W.
V310 : 3°09,07' ZB - 29°36,0O' OL
Hoog in de valleiwand van het doorbraakdal komen blokken vrij
grove, eerder verweerde kwartsiet voor. Deze moeten nagenoeg
ter plaatse zijn.
V311 : 3o09,ll, ZB - 29°35,97f OL
Tot het einde van het doorbraakdal neemt men chlorietschist
waar ; So : N15W/80W.
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V332 : 3°09,27' ZB - 29°36,01' OL
Kleine ontsluiting in chlorietschist, niet helemaal in situ
(ref. V312).
V313 : 3°09,32' ZB - 29°36,01» OL
Kleine ontsluiting in de valleiwand : chlorietschist. Bovendien vertoont deze geboudineerde kwartsaders, concordant aan de
foliatie, die hier S : N10W/40E bedraagt.
V314 : 3°09,35' ZB - 29°35,39' OL
Grote aderkwartsblokken met twee stel vlakken, nl. volgens
N45W/55SW en N30W7vertikaal.
V315 : 3°09,55! ZB - 29°36,01' OL
Blokken en kleine ontsluitingen met witte, zeer fijnkorrelige
kwartsiet. S(onder voorbehoud) : N54W/80SW.
V316 : 3°09545' ZB - 29035,91f OL
Kleine ontsluiting in verweerde schist of fylliet ; So : N5E/7SI
V317 : 3o09,1t7, ZB - 29°35,88! OL
Blokken amygdalair en niet amygdalair basisch gesteente (ref.
V317)» alsook aderkwartsblokken.
V318 : 3°09s49' ZB - 29°35,85' OL
Grote concentratie aan blokken grof gerekristalliseerde metakwartsiet (ref. V318).
V319 : 3o09,l»9, ZB - 29°35,8l' OL
Blokken groensteen of amfiboliet.
V320 : 3°09,1I7I ZB - 29°35,78' OL
Kleine, twijfelachtige ontsluiting in amfiboliet of groensteen
S(onder voorbehoud) : N65E/45N.
V321 : 3°09,46f ZB - 29°35,69' OL
Blokken en/of kleine ontsluitingen basische gesteenten (groensteen en amfiboliet , ref. resp. V321b en V321a) ; S (onder
voorbehoud) : N25W/70S.
V322 : 3o09,46' ZB - 29°35,6lf OL
Blokken en kleine ontsluitingen fijnkorrelige groensteen met
onregelmatige amygdalen (ref. V322) ; S (onder voorbehoud) :
N50W/65SW. Bovendien beweegt men zich hier al over geruime afstand in donkerrode aarde.
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V323 : 3°09,1*6' ZB - 29°35,52' OL
Ontsluitingen langs de rivier, bestaande uit niet-amygdalaire
fijnkorrelige groensteen. De bij voorkeur ontwikkelde vlakken
zijn georiënteerd volgens S : N5W/75W en S : N30W/80W. 20 m
stroomopwaarts vindt men dezelfde gesteenten met vlakken ontwikkeld volgens S : N15E/81E.
V324 : 3o09,**6, ZB - 29035,^7' OL
Kleine ontsluiting langs de rivier in zeer verweerde fylliet ;
So : N38W/80SW ; D : N2W7vertikaal.
V325 : 3o09,53' ZB - 29°35,75' OL
Kleine ontsluiting in verweerde amfiboliet en groensteen.
V326 : 3°09,51' ZB - 29°35,24' OL
Kleine ontsluiting in groensteen of amfiboliet ; S : N25E/75W ;
D : N75E/vertikaal.
V327 : 3°09,53' ZB - 29°35,19' OL
Ontsluiting langs de rivier, bestaande uit amfiboliet. Op schaa
van de ontsluiting ziet men hier de foliatie ombuigen over een
afstand van enkele meter van N25W/80E in het N tot N5E/60W in
het S.
V328 : 3°09,53' ZB - 29°35,15* OL
In de valleiwand bevindt zich uiterst verweerde amfiboliet ;
S : N15W/80W ; D : N30W/75W.
V329 : S ^ j l S ' ZB - 29°35,36» OL
Kleine ontsluiting op de heuvel in gelateritiseerd gesteente,
misschien fylliet ; So : N25E/vertikaal.
V330 : 3°09,05' ZB - 29°35,25' OL
Twijfelachtige ontsluiting bestaande uit fijnkorrelige groensteen ; S : (onder voorbehoud) N35W/57E.
V331 : 3°08,97' ZB - 29°35,38f OL
Vermoedelijk verweringsmateriaal van basisch gesteente, alsook
één blok fijnkorrelige groensteen met onregelmatige amygdalen.
V332 : 3°08,96' ZB - 29°35,39' OL
Kwartsader, approximatief verlopend volgens NS/80E.
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V333 : 3o08,99' ZB - 29°35,42' OL
Ontsluiting in de valleiwand, bestaande uit fijnkorrelige groensteen ; S : N32W/70E ; Dl : N75E/75S en D2 : subhorizontaal.
V334 : 3°08,88' ZB - 29°35,43' OL
Blokken fijnkorrelige groensteen.
V335 : 3°08,77' ZB - 29035,44' OL
Ontsluiting in de valleiwand met gelateritiseerd gesteente,
misschien oorspronkelijk fylliet. Deze vertoont bij voorkeur
ontwikkelde vlakken volgens S : N70E/55S.
V336 : 3°08,72' ZB - 29°35,47' OL
Ontsluiting in de valleiwand : zeer sterk verweerde fylliet
("schistes lie de vin").
V337 : 3°08,69' ZB - 29°35,J*9' OL
Ontsluiting in de valleiwand : fijnkorrelige groensteen. Deze
vertoont bij voorkeur ontwikkelde vlakken volgens S : N7E/85W
(ref. V337). Over de laatste paar honderd meters vóór de
monding van deze rivier in de Nkokoma vindt men geen ontsluitingen meer. Anderzijds worden hier de fyllietfragmenten talrijker
alsook de aderkwartsfragmenten. Sporadisch treft men nog blokken groensteen aan.
V338 : 3°08,59' ZB - 29°36,36' OL
Pyllietfragmenten alsook fragmenten glimmerrijke metakwartsiet.
V339 : 3°08,58' ZB - 29°35,42' OL
Blok fijnkorrelige groensteen met amygdalen (ref. V339).
V340 : 3°08,65' ZB - 29o35,i^0• OL
Ontsluiting in de valleiwand : fijnkorrelige groensteen, met
onregelmatige amygdalen (ref. V 3 W . De bij voorkeur ontwikkelde vlakken verlopen volgens N33E/60ES N50W/vertikaal, N10E/88W.
Op dezelfde plaats treft men een kwartsader aan, gericht volgens
N65E/60SW, alsook talrijke aderkwartsblokken. Hier meet men
evenwel in het gastgesteente (groensteen) vlakken volgens
N10W/88E en N80W/85W.
V34l : 3°08,67' ZB - 29°35,36' OL
Groot blok (1,5 m) fijnkorrelige groensteen. Op dezelfde plaats
is de verweringsaarde donkerrood. Waar deze laatste nog min of
meer coherent is, meet men goed ontwikkelde vlakken volgens
S : N17E/87E.
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V342 : 3°08,69' ZB - 29°35,31*f OL
Min of meer coherent verweringsmateriaal, vermoedelijk van
basische gesteenten. Hierin meet men goed ontwikkelde richtingei
volgens N15W/75W (waarschijnlijk S) en volgens N20W/70E.
V343 : 3o08,70t ZB - 29°35,32' OL
Kwartsader, georiënteerd volgens N85W/70N.
V344 : 3°08,73' ZB - 29°35,32' OL
In de wand van het valleitje bevindt zich een klein blok (30 cm)
witte, fijnkorrelige, saccharoïdale kwartsiet. Het is twijfelachtig of dit in situ is. Verder is de concentratie aan kleine
fragmenten fillieteuse kwartsiet hier vrij groot.
V345 : 3°08,73* ZB - 29035,31' OL
Kleine ontsluiting in sterk verweerde fylliet ("schistes lie de
vin"). Twijfelachtig of deze in situ is.
V346 : 3o08,74l ZB - 29°35,30' OL
Blok fijnkorrelige groensteen. Op te merken valt dat de verweringsaarde steeds roodachtig is.
V347 : 3°08,77' ZB - 29°35,23! OL
Kleine ontsluiting in zeer verweerd materiaal, vermoedelijk van
fijnkorrelig, basisch gesteente. So : N20W/70W ; duidelijke
D : N5E/35E.
V348 : 3°08,78' ZB - 29°35,20t OL
Getectoniseerde kwartsader, vermoedelijk georiënteerd volgens
N80E/vertikaal.
V349 : 3°08,78! ZB - 29°35,l8' OL
Grote concentratie aan blokken aderkwarts en fijnkorrelig
basisch gesteente.
V350 : 3o08,99t ZB - 29035,12t OL
Vele blokken fijnkorrelig, basisch gesteente.
V351 : 3°08,92' ZB - 29°35,l8» OL
Tussen V350 en V351 wordt steeds basisch gesteente aangetroffen.
In V351 ligt een blok (2 m) dergelijk gesteente.
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V352 : 3008,78t ZB - 29o35,30' OL
Enkele grote blokken fijnkorrelig basisch gesteente. Op de
blok die het meest kans maakt vast te zijn meet men So : N30W/
vertikaal, met concordante, golvende kwartsader.
V353 : 3°08,46t ZB - 29°46' OL
Aderkwarts, georiënteerd volgens N70E/vertikaal ; 20 m noordelijker treft men een zeer grote concentratie van aderkwartsblokken aan. Op het grootste blok (vermoedelijk vast), werden twee
stellen vlakken gemeten, nl. volgens N35W/70SW en N10E/60E.
V354 : 3°08,43' ZB - 29°35,tl' OL
Opnieuw grote concentratie van aderkwartsblokken.
V355 : 3o08,34' ZB - 29°35,iJl' OL
Naast aderkwarts ook enkele blokken witte, fijnkorrelige, verweerde saccharoïdale kwartsiet.
V356 : 3°08,31' ZB - 29°35,39* OL
Kleine ontsluiting (1 m) in de valleiwand : fijnkorrelige
saccharoïdale kwartsiet, met nogal compact aspect ; So(?) :
N3W/80W. Diaklazen zijn ontwikkeld volgens EW en N60W.
V357 : 3°08,23' ZB - 29°35,38» OL
Sterk verweerd materiaal :
1) verweerde, kleiige brokken, misschien afkomstig van een
basisch amygdalair gesteente,
2) donkergrijze aarde met kleiige fragmenten,
3) oranje-achtige verweringsaarde met grijze vlakken, misschien
verwering van basisch gesteente; S : N25W/65W.
V358 : 3°08,22' ZB - 29°35,38t OL
Verweerde fragmenten van fylliet ("schistes lie de vin"),
aderkwarts en vermoedelijk basische gesteenten.
V359 : 3°08,10' ZB - 29°35,39* OL
Zeer verweerde fyllietfragmenten.
V360 : 3°08,05' ZB - 29035,1*2, OL
Kleine ontsluiting in zeer verweerde fylliet.("schistes lie de
vin"). So : N35W/30E ; Dl : N30W/75W en D2 : N45E/70E.
V36l : 3°08,03f ZB - 29°35,50' OL
Twee kleine amfibolietblokken (ongeveer 20 cm), waarvan de afkomst uiterst twijfelachtig is.

V362 : 3°08,l6' ZB - 29°35,65' OL
Grote concentratie verweerde fyllietfragmenten (tussen V36l en
V362 : vele blokjes aderkwarts en minder kwartsiet).
V363 : 3°08,25' ZB - 29°35,68' OL
Kleine ontsluiting, vermoedelijk in situ, doch misschien bewoger
tot "schistes lie de vin" verweerde fylliet.
So : N20E/68E ; Dl : N35W/80SW ; D2 : N65W/vertikaal.
V364 : 3°08,31' ZB - 29°35,64' OL
Tussen V363 en V364 valt de grote concentratie van aderkwartsfragmenten op. In V364 treft men weer sterk verweerde fylliet
aan.
V365 ï 3°07,34' ZB - 29°3^,72' OL
Tussen de weg en dit punt treft men hoofdzakelijk tot "schistes
lie de vin" verweerde fyllietfragmenten aan, alsook één blok
groenachtige epidootrijke groensteen en aderkwarts.
V366 : 3o07,28* ZB - 2903^,8l' OL
Twijfelachtige kleine ontsluitingen : tot "schistes lie de vin"
verweerde fylliet. Deze bevinden zich (nagenoeg) in situ,
doch zijn misschien bewogen.
V367 : 3°07,27' ZB - 2903*t,85' OL
Tot "schistes lie de vin" verweerde fylliet ; deze bevindt zich
vermoedelijk in situ. So : N45W/70NE(?).
V368 : 3°07,20' ZB - 29°3i»,99,0L
Tussen V367 en V368 treft men losse, verweerde fyllietfragmentei
aan. Wat vooral opvalt zijn de talloze grote laterietblokken
( l m ) . Tot aan het dalhoofd vindt men vooral verweerde fyllietfragmenten, wat kwartsiet, aderkwarts en vooral lateriet.
V369 : 3°07,08' ZB - 29°3^59' OL
Groot fragment in het wegtalud : geëpidotiseerde groensteen
(ref. V369).
V370 : 3°06,92' ZB - 29°35,02' OL
Ontsluiting in het wegtalud : geel tot paars verweerde fylliet
met So : N15W/70SW.
V371 : 3°06,68' ZB - 29035,19f OL
Ontsluiting in het wegtalud : paars verweerde fylliet
So : N15W/80W en D : N20WM5E.
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V372 : 3°06,50f ZB - 29°35,26' OL
Ontsluiting in het wegtalud : verweerde, goed gefolieerde grijze
glanzende fylliet ; So : N30E/40SE en D : N5W/85E. Hierin verloopt een kwartsader volgens N70W/80S (ref. V372).
V373 : 3o06,27, ZB - 29°35,26* OL
Pyllietontsluiting in het wegtalud ; So : N22E/90SE.
V374 : 3°09,591 ZB - 29°36,76' OL
10 ra lange ontsluiting langs de weg : sterk verweerde fylliet
(ref. V374). So : N10E/80W.
V375 : 3o09,58' ZB - 29°36,78' OL
In de rivier komen talrijke blokken (tot 2 m) groensteen voor,
zowel met als zonder amygdalen (ref. V375). Hierin komt het
vlak volgens S : N20W/60SW geregeld terug.
V376 : 3°09,6l' ZB - 29°55,77' OL
Ontsluiting bestaande uit drie blokken (waarschijnlijk in situ)
fijnkorrelige groensteen. So : N38W/75NE en D : N70E/80SE.
V377 : 3°09,77' ZB - 29°35,66' OL
Grote concentratie blokken grofkorrelige groensteen (ref. V377).
S : W22E/80E en D : N60W/57«E
V378 : 3°09,84' ZB - 29°35,63' OL
Blokken groensteen in de rivier, met vaak terugkerend vlak
volgens N13W (ref. V378).
V379 : 3°09,89' ZB - 29°35,59* OL
Kleine qmfibolietontsluiting
op de oever van het riviertje (ref.
V379, georiënteerd volgens S : N33W/60NE) ; Dl : N82W/70S en
D2 : N17E/vertikaal.
Daarnaast komt in de rivier zelf een groot blok fijnkorrelige
groensteen voor. Doorheen heel V379 komen vlakken volgens
N45E/80SE herhaaldelijk voor.
V380 : 3°09,93' ZB - 29°35,65t OL
Discontinue ontsluiting op de rivieroever : van W naar E '» matig
grove groensteen (ref. V380a), iets fijnere groensteen (ref.
V380b), fijnkorrelige groensteen met kleine amygdalen (ref.
V380c en d ) .

V381 : 3°09,95' ZB - 29°35,6lf OL
Ontsluiting in matig grofkorrelige groensteen of amfiboliet
(S : N50W/70NE). Grote concentratie van blokken grove groensteen (ref. V 3 8 D .
V382 : 3°09,96t ZB - 29°35»58' OL
Vermoedelijk vaste ontsluiting in grofkorrelige groensteen.
Daarnaast blokken matig grofkorrelige tot fijnkorrelige groensteen.
V383 : 3°09,99' ZB - 29°35,54' OL
Zeer grote blokken (tot 3 m) grofkorrelige groensteen.
V38U : 3°09,96' ZB - 29035,^7' OL
Rots matig fijnkorrelige groensteen of amfiboliet. So : N10W/
80SW tot 80NE ; Dl : N35E/80SE en D2 : EW/70N.
Grote concentratie grofkorrelige groensteen. Dit gesteente
vormt tevens een watervalletje. S : N5W/85E ; D : N30W/vert.
Tenslotte komt nog een aderkwartsblok van ongeveer 1 m voor.
V385 : 3o09i95' ZB - 29°35,45f OL
Grote concentratie aan blokken zeer grofkorrelige groensteen
alsook een blok matig grofkorrelige groensteen of amfiboliet.
V386 : 3°09,97' ZB - 29°35,43' OL
Ontsluiting in grove groensteen.

D : N80W/vertikaal.

V387 : 3°09,99' ZB - 29°35,42' OL
Ontsluiting in de valleiwand : grofkorrelige groensteen (ref.
V387) S : N5W/80W.
V388 : 3°20,05' ZB - 29°35»36' OL
Vrij grote ontsluiting langs de rivier : grofkorrelige groensteen. S : N15W/~vertikaal. Dl : N60W/85SW en D2 : N8OE/6ON.
V389 : 3°10,07' ZB - 29035,28' OL
Aan de bifurcatie dagzoomt nogmaals grofkorrelige groensteen.
Hetzelfde gesteente is overigens discontinu tussen V388 en
V389 ontsloten.
V390 : 3°09J86' ZB - 29°35,12' OL
Belangrijke aderkwartsconcentratie.
niet meer waargenomen.

Groenstenen worden hier
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V391 : 3°09,93' ZB - 29°35,05' OL
Zeer kleine ontsluiting in sterk verweerde fylliet of schist
("schistes lie de vin").
V392 : 3°09,95' ZB - 29°35,03' OL
Groot blok amfiboolschist in de valleiwand. In de omgeving
treft men trouwens meer dergelijke blokken aan (ref. V392).
V393 : 3°09,96' ZB - 29°35,00t OL
Ontsluiting in de valleiwand met matig grofkorrelige, witte
kwartsiet. So : N15W/55W ; D : N40E/85NW.
V394 : 3°09,92f ZB - 29°34,93' OL
Micaschistontsluiting in de valleiwand (ref. V394).
N25E/70W, sterk gecrenuleerd.

So = SI :

V395 : 3°09,95' ZB - 29°34,88' OL
Micaschistontsluiting in het zijriviertje en langs het pad met
So = SI : N5W/85W en D : N85W/70S.
V396 : 3°10,02' ZB - 29°35,07' OL

O n t s l u i t i n g i n de valleiwand : s t e r k g e t e c t o n i s e e r d e k w a r t s i e t
("quartzitehachuré").
V397 : 3°20,01" ZB - 29°35,09' OL
Ontsluiting in de valleiwand : ondefinieerbaar gelateritiseerd
gesteente. So : N5W/85E.
V398 : 3°09,99' ZB - 29°35,l4' OL
Amfiboolschistontsluiting in de valleiwand (ongeveer 5 m lang)
(ref. V398). So : N15 w7 vertikaal ; D : N50E/75SE.
V399 : 3°10,01' ZB - 29°35,15' OL
Ontsluiting in de valleiwand : vermoedelijk grijze, verweerde
micaschist.
V400 : 3°09,92f ZB - 29°35,64' OL
Ontsluiting in het wegtalud : eerder verweerde sericietfylliet
(ref. V400), georiënteerd volgens So : N35W/88SW ; D : N85W/55N.
V401 : 3°09,80' ZB - 29°35,8l» OL
Sterk verweerde fyllietontsluiting in het wegtalud (ongeveer
10 m lang). So : N5E/80E.
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V402 : 3°09,78' ZB - 29°35,85* OL
4 m brede, getectoniseerde kwartsader in het wegtalud. Men meet
hierin twee vlakken, nl. volgens N20E/75W en N20W/40E. Tussen
V402 en het plaatsje Burarara treft men enkele kleinere ontsluitingen in fylliet aan.
V403 : 2°59,30t ZB - 29°32,8lf OL
Grote concentratie van tot "schistes lie de vin" verweerde fylliet. Daarin bevinden zich overblijfselen van afgeplatte
kwartslenzen (tot 1 cm).
V404 : 2°59,20' ZB - 29°32,73' OL
Ontsluiting in het wegtalud : gelamineerde, verweerde fylliet.
So : N15W/80E.
V405 : 2°59,08T ZB - 29°32,49' OL
In het wegtalud dagzoomt een intrusief gesteente, vermoedelijk
graniet, verweerd tot arène.
V406 : 2°59,00' ZB - 29°32,31T OL
Verweerd en gemylonitiseerd grauwackoïd gesteente dagzomend in
het wegtalud. Deze ontsluiting is 20 m lang en vertoont plaatselijk een gesteente met fragmentjes tot 1 cm. Elders is het
gesteente meer fijnkorrelig. So : N5W/55W ; D : N78E/75S.
V407 : 2°58,92t ZB - 29°32,27' OL
Ontsluiting in het wegtalud met donkergrijze fylliet. Concordant aan So : N5W/85E neemt mee een gebroken kwartsader waar.
V408 : 2°58,86t ZB - 29°32,24' OL
Los kwartsietblok van ongeveer 1,5 cm.
V409 : 2°58,91' ZB - 29°32,20' OL
Watervalletje bestaande uit grijze fylliet met So : N8W/80W.
V410 : 2°58,91' ZB - 29°32,l8' OL
Ontsluiting in het valleitje : grijze fylliet met porfieroblasten van chloritoïd ; vermoedelijk twee druksplijtingen ;
So : N15W/vertikaal.
V411 : 2°58,9lf ZB - 29°32,l4' OL
Ontsluiting in de valleiwand : goedgelaagde, glimmerrijke kwartsiet. So : N5W/vertikaal ; D : N83W/86N en N73E/80N. 10 m
stroomopwaarts treft men grijze fylliet aan met chloritoïdporfieroblasten ; So : N10W/85W.
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V4l2 : 2°58,9lf ZB - 29°32 > U t OL
Kleine ontsluiting in verweerde fyliieteuse kwartsiet.';
So : N20W/vertikaal.
V413 : 2 0 58 J 78 f ZB - 29°32,15* OL
Ontsluiting op het interfluvium : conglomeraat met afgeplatte
kwartsfragmenten tot 4 cm ; So : N7W/84E.
V414 : 2°58,84' ZB - 29°32,09f OL
Ontsluiting in de valleiwand : verweerde grijze fylliet met
twee druksplijtingen ; So : N10W/87E.
V415 : 2°58,86« ZB - 29°32,12' OL
Ontsluiting in de valleiwand : goedgelaagde kwartsiet ;
So : NS/84H ; 5 m oostelijker worden fragmenten bleekverweerde
fylliet aangetroffen.
V4l6 : 2°58,89' ZB - 29°32,08' OL
Ontsluiting in de valleiwand : vrij grove kwartsrijke fylliet ;
So : N3W/80W.
V417 : 2°58,92! ZB - 29°32,04' OL.
Kwartsiet dagzomend in de valleiwand. De korrelgrootte is sterk
variabel en gaat tot enkele mm. Daarnaast neemt men fyllietachtige intercalaties waar. So : N8W/65E. Verder is een scheve
gelaagdheid vaag zichtbaar, alsook een gegradeerde gelaagdheid.
V418 : 2°58,95' ZB - 29°32,03' OL
In de valleiwand is kwartsiet van het hierboven beschreven type
ontsloten.
V419 : (K.M.CA. 1706) : 2°58,36' ZB - 29°32,29f OL
Ontsluiting in het wegtalud : grijze fylliet met kleine
porfieroblasten ; So : N44W/75W.
V420 : 2°58,36! ZB - 29°32,27' OL
Kleine ontsluiting langs het riviertje : fylliet met contactmetamorf aspect ; So : N25W/77E.
V421 : 2°58,38t ZB - 29°32,26' OL
Kleine ontsluiting langs het riviertje : groengrijze fylliet.
So : N15E/75W. Tevens vindt men hier een los conglomeraatblok,
met kwartskeien tot 4 cm en een kwartsietische matrix.
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V422 : 2°58,39' ZB - 29°32,24' OL
Ontsluiting in de valleiwand, bestaande uit grijze fylliet net
chloritoïdporfieroblasten en twee druksplijtingen : So : N5E/75W
V423 : 2 0 58^7» ZB - 29°32,07' OL
Op en langs het pad dagzoomt fijne, witte kwartsiet over 15 m.
Deze band is ook aan de overkant van de vallei duidelijk te
vervolgen. So : N8W/72W.
V424 : 2°58,39' ZB - 29°31,96' OL
In de vallei dagzoomt een nieuwe band (ongeveer over M m) fijne
kwartsiet. So : N20W7vertikaal. Tevens vindt men hi.er grote
blokken conglomeraat met kwarts- en kwartsietlenzen tot 3 cm in
een fyllieteuse matrix. De keien zijn parallel aan So afgeplat.
V1J25 : 2°58,38l ZB - 29°31,91t OL
Rotswand, bestaande uit zeer grof conglomeraat van het hogervermeld type. Hier bereiken de fragmenten afmetingen tot 10 cm.
Het gesteente is slecht gesorteerd, doch de keien zijn goed
afgerond. Bovendien komen tussengelaagde fyllietniveaus voor.
So : N4E/20W ; D : N35W/80NE.
V426 : 2°58,42' ZB - 29°31,82' OL
Op de top van de heuvel dagzoomt witte kwartsiet met schuine gelaagdheid. Plaatselijk neemt men ritmische gelaagdheid waar.
So : N8E tot NlOW/vertikaal.
V427 : 2°58,35' ZB - 29°31,85* OL
20 m brede ontsluiting op de heuveltop : conglomeraat met afgeronde kwarts- en kwartsietkeien in een kwartsietische matrix j
So : N12W/85W. Deze wisselt af met meer fijnkorrelige (micro)
conglomeraatbanken (So : N3E/vertikaal).
V428 : 2°58,46' ZB - 29°31,91' OL
Langs het pad dagzoomt microconglomeraat, met heldere, hoekige
kwartsen in een zandige matrix ; So : N5W/vertikaal.
V429 : 2°58,55' ZB - 29°32,01' OL
Op het pad kan men hier een 1 m brede fyllietband waarnemen
tussen meer kwartsietisch materiaal. De fylliet is grijs en
vertoont chloritoïdporfieroblasten. So : N5W/vertikaal.
M 3 0 : 2°58,57* ZB - 29°32,05' OL
Ontsluiting in conglomeraat, die naar het W overgaat in kwartsie'
So : NlOW/vertikaal.
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V431 : 2°58,62* ZB - 29°32,0*P 0L
Kleine ontsluiting in microconglomeraat.
V432 : 2°58,6l' ZB - 29°32,11* OL
8 m hoge waterval in goed gelamineerde, grijze fylliet.
So : N18W/85W.
V433 : 2°58,57' ZB - 29°32,19' OL
Ontsluiting in de valleiwand, bestaande uit grijze fylliet met
verweerde porfieroblasten. So : N10W/73E.
V W

: 2°58,57' ZB - 29°32,22' OL
Fylliet, verweerd tot "schistes lie de vin", ontsloten in de
valleiwand. So : N26W/82W.

V435 : 2°58,57' ZB - 29°3292ii' OL
Ontsluiting van 1 m breedte in de valleiflank : grijze fylliet
met (chloritoïd ?) porfieroblasten. So : N15E/75E.
V436 : (K.M.CA. 1700) : 2°58,57f ZB - 29°32,28' OL
Vrij grote ontsluiting in bet wegtalud : grijze fylliet met
porfieroblasten. So : N35E/35SE ; D : N83W770N. 50 m naar het
E treft men in het wegtalud dezelfde fylliet aan met So : N15W/
85E.
V437 : 2°58,38' ZB - 29°32,31' OL
Ontsluiting in het wegtalud : groengrijze fylliet (So : N20E/
85W), die naar het E toe in contact komt met granietarène.
V438 : 3°00,97' ZB - 29°33,l6» OL
Ontsluiting op en langs het pad : magmatisch gesteente met
porfierisch aspect en biotietslierten (ref. V438, georiënteerd
volgens So : N18W/75E).
V439 : 3°00,98! ZB - 29°33,l6» OL
8m ten E van V438 dagzoomt grijs, fijnkorrelig gesteente met
veldspaatfenokristen (mogelijks zure lava of tuf).
So : N10W/80W (ref. V439).
nkO

: 3°01,01f ZB - 29°33,15' OL
Ontsluiting op het pad : porfierisch gesteente (ref. V440).

V44l : 3°01,01' ZB - 29°33,15! OL
Nieuwe kleine ontsluiting in porfierisch gesteente (ref. V44l).
So : N25W/80W ; D : subhorizontaal.
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V442 : 3°01,01' ZB - 29°33,15* OL
Kleine ontsluiting in grijs fijnkorrelig gesteente, vermoedelijk
zure lava met trachietische structuur. So : N30W/vertikaal ;
D : subhorizontaal (ref. V442).
V443 : 3°01,01t ZB - 29°33,15f OL
Kleine ontsluiting in porfierisch gesteente.
V444 : 3o01,02l ZB - 29°33,12t OL
Kleine ontsluiting in lichtgrijs tamelijk fyllieteus gesteente,
vermoedelijk zure lava, dooraderd met kwarts (ref.„V444).
So : N27W/55W. 4 m verder naar het W dagzoomt weerom porfierisch gesteente.
V445 : 3°01,04' ZB - 29°33,H' OL
Kleine ontsluiting : grijs gesteente met witte spikkeltjes.
So : N38W/vertikaal.
V446 : 3°01,05f ZB - 29o33,09t OL
Grijs, vrij compact gesteente met witte spikkeltjes is ontsloten
in het dal (ref. V446, georiënteerd volgens So : N28W/82SW).
V447 : 3°01,08' ZB - 29°33,07' OL
Kleine ontsluiting in grijs heterogeen gesteente (ref. V447a)
met So : N12W7vertikaal. Daarnaast komt een blok grijs gesteente met zeer grote lenzen voor (ref. V447b).
V448 : 3°01,09f ZB - 29°33,05' OL
Kleine ontsluiting in schisteus grijs gesteente met uitgerekte
amygdalen ; So : N20W/50W (ref. V448).
V449 : 3o01s09' ZB - 29°33,03f OL
Zeer fijnkorrelig grijs gesteente, dagzomend in de valleiwand.
So : N30W/30W.
V450 : 3°01,10' ZB - 29°33,03' OL
In de valleiwand dagzoomt vermoedelijk hetzelfde gesteente
(ref. V450). 5 m westelijker dagzoomt steeds ongeveer hetzelfde
gesteente, hier evenwel met kleine witte spikkeltjes.
V451 : 3o00,98l ZB - 29°33,l8' OL
In de vallei is porfierisch gesteente ontsloten.

So : N25W/80E.
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V452 : 3°00,97! ZB - 29°33,20' 0L
Steilrand met porfierisch gesteente van het vorig type ;
So : N18W/80E j D : N40E/60NW (ref. V452). Deze ontsluiting is
ongeveer 15 m breed (discontinu) en vormt in de rivier zelf een
watervalletje.
V453 : 3°00,97' ZB - 29°33>23T OL
Kleine ontsluiting in hetzelfde gesteente (ref. V453, georiënteerd volgens So : N15W/80W). 10 m stroomafwaarts bevindt
zich een kleine ontsluiting in hetzelfde gesteente. So bedraagt
hier N32W785SW.
V454 : 3°00396' ZB - 29°33,24' OL
Kleine ontsluiting in hetzelfde porfierisch gesteente ; So :
N45W/85W (ref. V454, georiënteerd volgens So).
V455 : 3o00,96, ZB - 29°33,26l OL
Rotswand bestaande uit hetzelfde porfierisch gesteente met
So : N55W7vertikaal tot N40w7vertikaal. Bovendien merkt men
hier een goed ontwikkeld, subhorizontaal diaklazenstel.
V456 ; 3°00,94' ZB - 29°33,27f OL
Kleine ontsluiting, steeds in porfierisch gesteente. So : N37W7
80E i D : N25E/vertikaal. Op de ontsluiting merkt men kwartsaders, enerzijds parallel aan de gelaagdheid en anderzijds
volgens N40W/35W.
V457 : 3°00,94' ZB - 29°33,28' OL
Kleine ontsluiting (1 ir?) in hetzelfde porfierisch gesteente ;
So : N45W/87W ; D : N43&/85SE. 5 m westelijker bevindt zich
nog een dergelijke kleine ontsluiting met So : N15W/80W en
D : N60E/80N.
V458 : 3°00,96' ZB - 29°33,31' OL
Vrij grote ontsluiting in de valleiwand : porfierisch gesteente;
So : N15W/70W en D : N37E/72N.
V459 : 3o00,92f ZB - 29°33,31' OL
Kleine ontsluiting in de valleiwand : steeds hetzelfde porfierisch gesteente. So : N38W/70SW ; D : N53E/85SE.
V460 : 3°00,90' ZB - 29°33,35' OL
Tussen dit punt en de samenvloeiing blijft hetzelfde porfierisch
gesteente ontsloten (ref. V460). D : N20W7vertikaal ;
N70E/vertikaal.
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V46l : 3°00,90' ZB - 29°33,50' OL
Verweerde ontsluiting (arène) in hetzelfde porfierisch gesteente
V462 : 3°00,98' ZB - 29°33,38' OL
Ontsluiting in de valleiwand : in het E bestaat deze uit grijs,
goed gefolieerd gesteente (ref. V462a). So : N27W/82W. Dit
gaat naar het W over in meer grofkorrelige, vermoedelijk extrusief gesteente (ref. V462b).
V463 : 3°01,01' ZB - 29°33,35l OL
Verweerd, vrij heterogeen gesteente, dagzomend in de valleiwand.
V465 : 3°01,08' ZB - 29°33,31' OL
Hetzelfde gesteente voorkomend als een kleine ontsluiting met
So : N30W/70SW.
V466 : 3°01,09' ZB - 29°33,30f OL
Ontsluiting in de valleiwand : porfierisch extrusief gesteente.
So : N37W/85SW ; D : N85W/70S.
V467 : 3°01,10' ZB - 29°33,27' OL
Ontsluiting langs het riviertje : goed gefolieerd grijs gesteente met veldspaatfenokristen. So : N38W/80NE (ref. V467,
georiënteerd volgens So).
V468 : 3°01,13' ZB - 29°33,23t OL
Groot blok lichtgrijs gesteente met biotietspots en microplooitjes (ref. V468).
V469 : 3°01,HP ZB - 29°33,19f OL
Kleine ontsluiting in afwisselend grijs en wit gefolieerd gesteente (ref. V469) ; So : N25W/88E ; D : subhorizontaal en
N45E/vertikaal.
V470 : 3°01,l6' ZB - 29°33,l6' OL
Kleine ontsluiting in gelijkaardig gesteente, echter met minder
sterk uitgesproken foliatie. So : N25W/75W ; D : N60E/vertikaal

