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GROND IN DE HAND HOUDEN – DE VORM VAN ZANDKORRELS (1)

IDENTIFICATIE EN CLASSIFICATIE 
VAN DE KORRELVORM

Piet Lubking

Beheersing van het materiaal grond is voor de 
geotechnicus van cruciaal belang; kennis van de 
basiseigenschappen is een eerste vereiste. Door
grond letterlijk en figuurlijk op een verstandige 
manier in de hand te houden wordt bereikt dat 
geotechnische problemen niet uit de hand lopen.

Ontstaan van zand 
Het overgrote deel van de Nederlandse zanden 
bestaat uit zogenoemd detritisch (Lat. detritus = 
afbraak, afval) materiaal, dat ontstaat bij fysisch-
mechanische verwering van continentaal graniet of
van vulkanisch gesteente. Dergelijke verwering van
grove rotsmassa’s tot kleinere elementen geschiedt
onder invloed van ijs (kapotvriezen, schuren onder
gletsjers), zwaartekracht (impact bij vallen), water
(botsingen in stromende beken en rivieren, impact
door golfslag en stroming) en wind (impact door
botsingen).

Andere, veel minder voorkomende detritische 
zanden worden gevormd doordat in ondiep, 
tropisch oppervlaktewater dunne laagjes calcium-
carbonaat neerslaan op minuscule silt-, schelp- en
koraaldeeltjes; zo worden ronde zogenoemde 
oöiden (Gr. oöeides = eivormig) gevormd, die voor-
namelijk uit kalk bestaan.
Behalve detritisch materiaal worden in een zand-
massa ook vaak zogenoemde biogene (Gr. bios =
leven, genos = gemaakt van) zanddeeltjes aange-
troffen. Meestal zijn het overblijfselen van dierlijke
of plantaardige wezens in de vorm van skeletover-
blijfselen van zeeorganismen (stukjes bot, schelp en
koraal of delen van zeesterren en zeeëgels). Verder
behoren daartoe ééncelligen met omhulsels van
kalk (Foraminiferen en Kalkalgen) en andere resten

van levende wezens, zoals Diatomeeën of Kiezel-
algen.
Als gevolg van de verschillende wijzen van ontstaan
en transport inclusief de randvoorwaarden 
gedurende de geologische geschiedenis van het
materiaal wordt er op Aarde een gigantisch aantal
verschillende zandsoorten aangetroffen waarvan
de korrels variëren voor wat betreft samenstelling,
grootte en vorm; zie figuur 1. Per korrelmassa zijn
bovendien variaties mogelijk in korrelgrootte-
verdeling, dat wil zeggen in de verhoudingen van
de procentuele hoeveelheden in de massa aan-
wezige korrelgroottefracties.

Beschrijving van de
individuele-korrelvorm 
In de loop der jaren is door talrijke onderzoekers 
in diverse disciplines getracht de verschillende 
aspecten van korrelvorm te beschrijven. In de 
literatuur zijn daardoor veel verschillende indelingen
en benamingen van de korrelvorm in omloop. In de
geotechniek wordt meestal gebruik gemaakt van
eenvoudige, uit de klassieke geologische literatuur
stammende specificaties van het midden van de 
vorige eeuw. Recentelijk zijn veel nieuwe, moderne
methoden ontwikkeld ten behoeve van disciplines
als morfologie en gedrag tijdens industriële proces-
sen.

In de geotechniek vindt de vaststelling van de vorm
van een individuele korrel meestal plaats op grond
van visuele waarneming: met het blote oog, 
met behulp van een microscoop of automatisch met
behulp van zogenoemde “image analyzing techni-
ques”. Voor morfologische en/of industriële 
processen worden naast deze beeldanalyse-tech-

nieken ook meer geavanceerde modelleertechnieken
toegepast op basis van Fourier-analyse en fractale
analyse.
In de geotechniek worden voor wat betreft de 
korrelvormaanduidingen meestal diverse schaal-
grootten onderscheiden: bij stenen of brokken
wordt de bolvormigheid bepaald en bij zand en
grind meestal de hoekigheid in samenhang met de
bolvormigheid, terwijl soms ook de oppervlakte-
ruwheid van kleine contactvlakjes in beschouwing
wordt genomen. 

Sfericiteit van stenen of brokken
Een aanduiding op relatief grote schaal (van stenen,
keien of brokken), dat wil zeggen met het blote oog
goed zichtbare objecten, vindt meestal plaats op
basis van de bolvormigheid. De bolvormigheid of
sfericiteit (Engels: sphericity) S kan worden 
gekwantificeerd als de diameter van de grootste 
ingeschreven bol in relatie tot de diameter van 
de kleinste omgeschreven bol. De sfericiteit van
een grote korrel kan op eenvoudige wijze worden
bepaald door de afmetingen in drie, onderling
loodrechte richtingen (a als de grootste, b als de
middelste en c als de kleinste maat) te registreren.
Daarna wordt aan de hand van de verhoudingen 
b/a en c/b vastgesteld in welke mate de korrel 
een bepaalde vorm benadert: een bol (Engels: 
spheroid), een schijf (Engels: disc), een blad 
(Engels: blade) of een staaf (Engels: roller); zie 
figuur 2a. Getalsmatig wordt de sfericiteit op 
verschillende manieren gedefinieerd als een functie
van de maten a, b en c. Eén der bekendste definities
is die volgens Krumbein [ 1941]: S = [b.c/a2]1/3. 
De diverse S-waarden zijn gevisualiseerd door de
rode lijnen in figuur 2b.

Figuur 1 – Zandkorrels
vertonen een grote 
variatie in vorm.

Figuur 2a+b –
Bepaling van de sfericiteit

van een korrel op basis 
van de verhouding van 

de afmetingen in drie 
onderling loodrechte 

richtingen a, b en c.



Hoekigheid en sfericiteit van 
zand- of grindkorrels 
Op een kleinere schaal (zand- en grindkorrelniveau)
wordt vooral de afronding van de diverse hoeken
en randen van de korrel in beschouwing genomen.
Deze zogenoemde hoekigheid (Engels: angularity)
of mate van afronding (Engels: roundness) R 
kan worden gedefinieerd als de gemiddelde krom-
mingsstraal van de hoeken en randen van de korrel
in relatie tot de diameter van de grootste inge-
schreven bol. 

De hoekigheid of mate van afronding R, maar ook
de rondheid of sfericiteit S op zand- of grindkorrel-
niveau zijn in de loop der jaren door een groot aan-
tal onderzoekers omschreven en gekwantificeerd
door een korrel visueel (met het blote oog, door
een microscoop of automatisch met behulp van een
analyzer) te vergelijken met afbeeldingen op zoge-
noemde vergelijkingskaarten (Engels: reference
charts). Dergelijke korrelafbeeldingen bestaan
soms uit verzamelingen foto’s of andere semi-ruim-
telijke tekeningen; meestal worden dergelijke 
afbeeldingen echter vervangen door de projecties
of schaduwbeelden ervan. Bekende vergelijkings-
kaarten met bijbehorende kwantificaties van de
vorm zijn de kaarten volgens Powers [1953] voor
wat betreft R en de kaarten volgens Rittenhouse
[1943] voor wat betreft S; zie de figuren 3 en 4. 

Aan de afbeeldingen op de vergelijkingskaarten
worden per categorie meestal getalswaarden 
toegekend in de vorm van een range en/of een 
gemiddelde. De hoekigheid volgens Powers wordt
onderverdeeld in een zestal categorieën en 
verloopt van gemiddeld R = 0,15 (uiterst hoekig) 
tot gemiddeld R = 0,85 (uiterst afgerond). Per 
categorie worden twee afbeeldingen weergege-
ven: de meer bolvormige versie (“high sphericity”)
en de meer langwerpige versie (“low sphericity”). 
Volgens Rittenhouse verloopt de sfericiteit in de
praktijk van S = 0,45 (zeer langwerpig) tot S = 0,95
(zeer bolvormig). 

Eventuele combinatie van beide parameters R en S
resulteert in een overall-parameter, de zoge-
noemde ”regelmatigheid” (Engels: regularity), aan-
geduid als ρ = (R+S)/2; zie de vergelijkingskaart
volgens Krumbein en Sloss [1951] , weergegeven 
in figuur 5. 

Ruwheid van het korreloppervlak 
De oppervlakteruwheid (Engels: surface roughness)
van een korrel is werkzaam op veel kleinere schaal
dan de sfericiteit of de hoekigheid. De oneffen-
heden op de relatief kleine, min of meer platte 
gedeelten van het korreloppervlak zijn het gevolg
van het verweringsproces. Zij zijn zichtbaar in de
vorm van inslagkratertjes door botsingen met 

andere harde deeltjes, krassen ten gevolge van
gletsjertransport of putten en afdrukken door 
omringende korrels bij samendrukking van korrel-
massa’s. Soms ontstaat een dof, mat oppervlak
door ontelbare kleine botsingen met andere korrels
tijdens windtransport of een glad, gepolijst opper-
vlak ten gevolge van afschuring door woestijnzand
of ijs. Verder worden zeer kleine onregelmatig-
heden van het oppervlak gevormd door zeer lokale
heterogeniteiten in de slijtweerstand van het 
korrelmateriaal.

Om praktische redenen blijft de beschrijving of
classificatie van de oppervlakteruwheid in de 
geotechnische praktijk meestal achterwege; zo
nodig wordt soms gebruik gemaakt van methoden
uit de tribologie. Bij de analyse van het gedrag van
korrelmassa’s in de geotechnische praktijk of in 
industriële processen kan de oppervlakteruwheid
van individuele korrels een cruciale rol spelen; denk
aan de helling van taluds of aan de stroming van
korrels uit een silo.

Korrelvormaanduidingen 
van een zand(monster) 
In de geologische en geotechnische praktijk 
bestaan talrijke voorschriften of richtlijnen ter 
vaststelling van de beschrijving annex kwantifice-
ring van de korrelvorm van een groep korrels of een
bepaald zand(monster). Veel van de daarbij voor-
geschreven werkwijzen in de geotechniek zijn geïn-
spireerd op de oorspronkelijke publicatie van
Powers [1953]. Op basis van een vergelijkingskaart
wordt de hoekigheid R van het mateiaal bepaald
door van een representatief monster van 50 of meer 
korrels de (geometrisch) gemiddelde R-waarde vast
te stellen. Dat wordt gerealiseerd door korrel voor
korrel visueel te vergelijken met de afbeeldingen
op de vergelijkingskaart en vervolgens het 
rekenkundig gemiddelde van de daarbij gevonden
R-waarden te berekenen. 

In de loop der jaren zijn talrijke variaties op deze
methode ontwikkeld onder toepassing van enigs-
zins gemodificeerde proefparameters. Niet alleen
het aantal te analyseren korrels kan daarbij verschil-
len van enkele tot soms wel 100, maar vooral 

ook de representatieve selectie van de korrels. 
Natuurlijke zanden bestaan immers uit korrels van
verschillende grootte, die niet alle eenzelfde kor-
relvorm vertonen; bij de meeste normale zand-
soorten blijken de grove fracties relatief meer
afgeronde korrels te bevatten dan de fijnere 
fracties. 
Soms wordt daarom bij de bepaling van de korrel-
vorm van een zand(monster) rekening gehouden
met de onderlinge verhouding van de fractiegroot-
ten, dat wil zeggen met de korrelgrootteverdeling.
Aan de diverse fracties waaruit dat zand is op-
gebouwd wordt dan een R-waarde toegekend,
waarna de algemene korrelvorm van het zand wordt
berekend aan de hand van de onderlinge massa-
verhouding van de fracties.
In veel gevallen wordt echter de korrelvorm van een
zand(monster) simpelweg en snel vastgesteld op
basis van globale visuele vergelijking van een
groepje korrels met afbeeldingen annex R-waarden
op een vergelijkingskaart.

R- en S-waarden van 
zandsoorten in de praktijk
In de geologische en geotechnische praktijk is de
aanduiding van de korrelvorm in termen van 
sfericiteit S en hoekigheid R breed geaccepteerd.
De op basis van vergelijkingskaarten bepaalde S- en
R-waarden kunnen afwijkingen vertonen ter
grootte van circa 0,1 maar zijn niet groter dan 0,2.
In het algemeen is de variatie van de gemiddelde 
S-waarde veel kleiner dan de variatie van de 
gemiddelde R-waarde. De sfericiteit van de meeste
zanden bedraagt ongeveer S ≈ 0,7; extra hoekige
zanden (met een lage R-waarde) komen zelden
voor. 

Globaalweg verschaffen de beide parameters S 
en R bruikbare informatie over de geologische ge-
schiedenis van de korrelmassa’s. De mate van 
afslijting (erosie) die de deeltjes tijdens het trans-
port ondergaan beïnvloedt vooral de hoekigheid.
De R-waarde is dan ook een maat voor de afstand
die het materiaal heeft afgelegd en ook voor de
hardheid van het moedermateriaal; een grote R-
waarde wijst op een lange afgelegde weg, een
kleine R-waarde op een korte. De S-waarde is met

Figuur 3 –
Voorbeeld van een 
vergelijkingskaart 
volgens Powers 
ter bepaling van 
de mate van afronding
(Roundness R)

17
G E O T E C H N I E K S E P T E M B E R 2 0 2 1

C O L U M N



18G E O T E C H N I E K S E P T E M B E R 2 0 2 1

Figuur 4 – Voorbeeld 
van een   vergelijkings-
kaart volgens Rittenhouse
ter bepaling van de mate
van bolvormigheid 
(Sphericity S).

Figuur 5 –
Combinatie van de 
parameters R en S 

ter bepaling van de 
mate van regelmatigheid 

(Regularity ρ).
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name afhankelijk van het type moedermateriaal 
en verandert relatief weinig tijdens het transport.
Verder zijn grovere korrels in het algemeen meer af-
gerond (grotere R) dan fijnere korrels en hebben
meestal een gladder oppervlak. Ook per zandsoort
vertonen de grovere fracties voorts meer afronding 
en hebben meestal een gladder oppervlak. Kwarts-
deeltjes kleiner dan 50 µm blijken nauwelijks nog
gevoelig voor winderosie, terwijl watererosie 
doorgaans alleen effect heeft op deeltjes groter
dan 500 µm. 
Als gevolg van verwering c.q. slijtage nemen de

beide waarden R en S dus in principe toe, hoewel
niet proportioneel. Door het afbreken van stukjes
van de korrel kan de sfericiteit S soms ook toe-
nemen bij afnemende R. Voorts kunnen afgeronde
deeltjes (met een hoge R-waarde) soms een lage
sfericiteit vertonen (ellips- of discusvormig) en
deeltjes met een hoge sfericiteit kunnen zeer 
hoekig zijn (kubus- of zesvlakvormig).
Binnen een geologisch proces zullen de patronen
van erosie, transport en sedimentatie van een 
korrelmassa ook op hun beurt worden beïnvloed
door de sfericiteit en hoekigheid van de betrokken

korrels. Datzelfde geldt voor het gedrag van 
korrelmassa’s in de geotechniek of in industriële
processen. Daaraan wordt in een volgende column
aandacht besteed.

Deze en andere onderwerpen die voor de 
praktiserende geotechnicus interessant en 
belangrijk kunnen zijn, komen aan de orde in de 
door PAO Techniek en Management aangeboden
cursus CGF-M (Masterclass ‘Handen aan de grond’)
en worden behandeld in het bijbehorende boek
‘Grondgedrag’ (www.grondgedrag.nl). !
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Reuzenarbeid brengt op unieke wijze de geschiedenis van de
bouw van het moderne Nederland in de periode 1861–1918 in
beeld. Door grote investeringen in waterbouw en infrastructuur
brak een periode van economische bloei aan. Nederland werd
klaar gemaakt voor een nieuwe tijd.
Overal in het land gonsde het van de bouwactiviteiten en 
kwamen nieuwe kanalen, spoorwegen, sluizen en bruggen tot
stand. De aanleg van het Noordzeekanaal verbond Amsterdam
rechtstreeks met de zee. Ook Rotterdam kreeg een Nieuwe 
Waterweg. In Nederland lag ’s-wereld grootste sluis en 
Europa’s grootste spoorbrug. Er werd ‘reuzenarbeid’ verricht.
De Nederlandse aannemerij werd een volwassen bedrijfstak.
Op het moment dat de fotografie nog in de kinderschoenen
stond, nam de minister het besluit de bouw van rijks openbare

werken vast te leggen. De beste fotografen van die tijd werden
ingeschakeld. Historicus en geograaf Willem van der Ham,
heeft deze bijzondere collectie foto’s uit de vergetelheid 
gehaald. 
Reuzenarbeid toont al deze grote werken door heel Nederland
in woord en beeld. In speciale thema’s gaat Van der Ham in op
de stand van de techniek, werktuigen en het bouwproces, maar
ook de arbeidsomstandigheden, de hoge heren en het werk-
volk, nationale trots en ontrafelt hij de geheimen van het 
omringende landschap.
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