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Dakleischist van Adoisières d’Herbeumont, 
een rijke geschiedenis vol kleuren en vormen
De Belgische leisteengroeve ‘Les Adoisières d’Herbeumont’ 
is sinds 1999 opnieuw in volle expansie. “Onze schiste is 
een oorspronkelijk sedimentair, metamorf gesteente dat 
voornamelijk bestaat uit kleimineralen en kwartskorrels 
met een zeer fijne granulometrie”, licht Benoît Pierlot toe. 
“Het gesteente beschikt over een fijne, homogene struc-
tuur. Er worden enkele grote kristallen van kwarts en veld-
spaat waargenomen, evenals ‘oogstructuren’ bestaande uit 
kristallen van chloriet en/of muscoviet. Dankzij zijn geringe 
porositeit is onze schiste tegen alle zuren bestand en be-
houdt hij zonder enig gebruik van behandelings- of bescher-
mingsproducten zijn natuurlijke patina.” Dat én het feit dat 
het materiaal makkelijk te bewerken is, zorgt ervoor dat de 
steen nu voor tal van toepassingen wordt gebruikt. Binnen 
en buiten. Op dit moment wordt bijna 75% van de produc-
tie gebruikt in de architectuur, 15% in de tuinsector en 10% 
voor stadsvernieuwing. 

Succesverhaal
Bij de heropening van de leisteen-
groeve in 1999 door Benoît Pierlot 
en Michel Bouvy geloofde bijna nie-
mand in de slaagkansen. De groeve 
lag al 25 jaar stil en werd steeds on-
dergronds uitgebaat. Er werd enkel 
ontgonnen voor bedekkingen en 
schindeldaken. 

Siersteen produceren in openlucht? 
De oudere werknemers die het ge-
woon waren af te dalen naar de 
‘goede’ leisteen, vonden dat dit af-
breuk deed aan hun werk en hun pro-
duct. Ook al waren de huizen in de 
streek gebouwd in schiste. Gelukkig 
werden alle negatieve bedenkingen 
terzijde geschoven en opende de 

eerste Belgische leisteengroeve in 
openlucht. 

Oorspronkelijk wilden de initiatiefne-
mers vooral leisteen maken. Maar die 
droom gaven ze al snel op. Slechts 
3% afgewerkt product bij de ont-
ginning was een onhoudbare score. 
Bovendien stortte de prijs van de lei-
steen in, vooral als gevolg van buiten-
landse concurrentie. 

Pierlot en Bouvy besloten daarop zich 
volledig toe te spitsen op siersteen. 
Het bleek een schot in de roos. De 
groeve haalde een productie van 13 
tot 15.000 m2 in 2005, 50 tot 80% 
van het materiaal werd daarbij omge-
zet in producten.

Promotie
Ook de vraag nam gestaag toe. Groot 
voordeel daarbij was dat de leisteen 
van Herbeumont in twee tinten be-
staat: een bruine en blauwe variant. 
In België wordt eerder naar blauwe 
schiste gevraagd, terwijl de bruine 
meer in trek is in het buitenland.

De talrijke troeven werden daarbij ge-
combineerd met een intense promo-
tie. Daar waar de productie vooral 
de vrucht is van het werk van Michel 
Bouvy, is alles wat communicatie be-
treft het domein van Benoît Pierlot. 
Zijn inspanningen zorgen voor nieuwe 
bekendheid van de kwaliteitsvolle 
producten. 

Al vlug wordt bekend dat de schiste 
zich makkelijk laat verwerken en zich 
zo perfect leent voor mooie binnen-
decoraties: wasbakken, werkvlakken, 
douchekuipen, tabletten, ruw afge-

werkt of gepolijst. De behandeling met 
de diamantborstel doet de koperkies 
uitkomen, zodat de steen een oude 
patina krijgt die erg in de smaak valt.

Leisschist in de tuin
Daarnaast wordt de dakleischist ook 
voor tal van toepassingen in de tuin 
gebruikt. Voor muurtjes, trappen, 
boordstenen, tegels, muurdekstenen, 
schanskorven, bestrating,… Om zowel 
moderne als originele creaties te reali-
seren. Aangezien schiste vorstvast is, 
is het een doeltreffende en duurzame 
keuze voor buitentoepassingen. Een 
constructie in natuursteen neemt met 
de jaren in waarde toe, aangezien ze 
dag na dag mooier wordt. Zonder enig 
onderhoud.

En schistesnippers zijn ideaal om  het 
visuele aspect van een waterpartij te 
benadrukken of een bloembed of wan-
delpad te verfraaien. Hun voordelen? 
Ze verhinderen de groei van onkruid, 
behoeden de grond voor uitdroging, 
verzuren de grond niet en houden 
erosie tegen. Een waardig alternatief 
voor houtsnippers.

www.ardoisieres.be

www.votrejardin.be
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