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Ontstaan van leisteen
Leisteen ontstaat uit klei of vulkanische stof die,
onder grote druk of hitte, in de loop van miljoenen
jaren omgevormd wordt tot leisteen. Dit gesteente
bestaat uit dunne laagjes op elkaar en heeft een
minerale samenstelling van zeer kleine korreltjes
zoals bijvoorbeeld kwarts, hematiet, moskoviet,

Uitgehakte stukken leisteen uit de groeve.

chloriet en pyriet. Dit is onder een microscoop  heel
goed te zien. Soms komen er in het gesteente
afdrukken van fossielen voor. Dit natuurproduct is
zeer duurzaam, bestand tegen 200 graden Celsius,
maar is ook vorstbestendig.  `Lei betekent duurzaam-
heid en schoonheid voor het leven'.

Gebruik van leisteen
Leisteen wordt al lange tijd gebruikt als dakbedek-
king. In Wales en Duitsland zijn vlak bij oude groeves
Romeinse leien gevonden uit de le en 2e eeuw na
Christus. In Wales vermoedt men dat de Romeinse
voorkeur uitging naar leisteen vanwege de duur-
zaamheid en de langere levensduur, 80 tot 100 jaar,
dan van stro en andere vormen van dakbedekking in
de vochtige omgeving. Het water loopt makkelijk van
de platte leisteen af. Eeuwenlang is er
gebruikgemaakt van de natuurlei, ondanks het feit
dat het zwaar werk was om zonder machines het
gesteente uit de groeves te halen en te vervoeren.

Het werk in de leigroeve.

Het gebruik van leisteen op het dak beleefde zijn piek
tijdens de industriële revolutie. Door de mechanisa-
tie werd het materiaal makkelijker te winnen en toe
te passen. Maar door het gewicht bleef het nog wel
lastig te transporteren. Vandaar dat het gebruik zich
in eerste instantie concentreerde rond de groeves in
Duitsland, België en Wales.
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Torenherstel Bessie in Nibbixwoud.

St. Cunerakerk in Nibbixwoud.

In Nederland is het materiaal vooral bekend van
kerktorens. Leisteen is ideaal om er de
torenspitsen mee te bekleden. Het is makkelijk te
bewerken. Door middel van koperen nagels en
roestvrijstalen haken is het goed windvast te bevesti-
gen op een houten ondergrond of op aangebrachte
panlatten. De panlatten hebben een van tevoren
vastgestelde hartophart afstand, dit al naar gelang de
afmeting van de leien. De leien zijn in werkelijkheid
veel groter dan wat men uiteindelijk te zien krijgt. Ze
worden zo over elkaar heen gedekt dat er maar 40%
zichtbaar overblijft.
De laatste decennia komt leisteen ook voor op daken
en gevels van woonhuizen en andere gebouwen
vanwege het fraaie uiterlijk. Door te spelen met
kleur, vorm en dekking kunnen mooie kunstwerken
gemaakt worden. Bijvoorbeeld met de Maas-, schub-,
oud-Duitse, Leuvense, Zwitserse of een wilde
dekking. Op deze manier kan nieuwbouw mooi
ingepast worden bij oude of monumentale
gebouwen.
In 1905 komt er in België echter een fabriek die
kunststof leien op de markt gaat brengen.

Schubdekking met natuurleien, Wijzend 64, Nibbixwoud.

Deze leien zijn goedkoper dan de natuurlei en lichter
in gewicht. De trekkracht en grote weerstand tegen
brand moesten gehaald worden uit het toevoegen
van asbest.
Echter in de jaren 80 van de vorige eeuw bleek dat er
tijdens de fabricage van de leien problemen konden
ontstaan voor de volksgezondheid vanwege de
asbestvezels in dit product.
In 1993 wordt gebruik van asbest dan ook verboden
en wordt de fabricage veranderd.
lwè kennen nu dus de natuurlei en de kunststofvezel
cementgebonden lei.
Natuurleisteen wordt nu gewonnen uit groeves over
de hele wereld. Van groene jade-achtige leisteen uit
China tot zwarte schilferige leisteen uit Duitsland. In
de mijnen worden grote blokken gezaagd. Deze
worden vervolgens verder op maat gezaagd en
daarna gesplitst in leien van enkele millimeters dik.
Vervolgens is het aan de leidekker om een en ander
in een mooie dekking op het dak aan te brengen. Met
niets anders dan een leihamer en wat nagels. Daar-
mee verschilt hij zelfs nu weinig van de leidekker van
2000 jaar geleden.

De moderne dakdekker aan het werk.
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