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0 Inleiding 

Het betreft hier pragmatische classificaties, uitgewerkt door een werkgroep in het 
kader van de aan natuursteen gelinkte activiteiten van de BUtgb en de adviesraden 
van BCCA en COPRO. Deze groep bestaat voornamelijk uit geologen, actief in het 
domein van natuursteen en zijn toepassingen in de bouw. (*) 

Deze classificaties richten zich hoofdzakelijk op het classificeren van een gesteente 
vanuit een macroscopisch oogpunt. Ze verschillen dus van een petrografische 
classificatie. Zij beogen vooral een gebruik in de bouwindustrie (wegen en 
gebouwen). Saliene, fosfaathoudende, koolstofhoudende gesteente enz. worden dus 
niet in de classificaties weerhouden. 

De classificaties verschillen naargelang de oorsprong van de steen. Ze werden 
opgemaakt voor de drie grote groepen van gesteenten : 

- magmatische gesteenten; 
- metamorfe gesteenten; 
- sedimentaire gesteenten. 

Op macroscopisch niveau is ook de kleur een belangrijk criterium om de keuze van 
een steen te bepalen. Het betreft hier een relatief subjectief visueel gegeven dat 
moeilijk anders dan kwalitatief te bepalen is voor heterogene, geaderde en gelaagde 
gesteenten.  

Indien een gesteente voldoende homogeen van kleur is, dan kan deze laatste 
volgens 2 methodes worden bepaald: 

- een colorimetrische meting volgens de coördinaten L, a en b 
[DIN 6174 Farbmetrische Bestimmung von Farbabstanden bei Körperfarben nach der 
CIELAB-Formel. Berlin, Beuth Verlag GmbH, januari 1979.]; 

- een meting op basis van de Rock Color Chart. 
[Geological Society of America, Boulder, Colorado]. 

1 Magmatische gesteenten of stollingsgesteenten 

1.1 Uitgangspunt voor de classificatie 
Het betreft hier een vereenvoudigde classificatie, gebaseerd op de classificatie van 
Streckeisen.  De norm NBN EN 12670 verwijst eveneens naar deze classificatie.  

De classificatie gebeurt in functie van de verhouding tussen de in het gesteente 
aanwezige hoofdmineralen. De classificatie wordt in microscopie gebruikt door de 
verschillende mineralen precies te kwantificeren.  Zij is echter eveneens van 
toepassing  voor een macroscopische beschrijving aangezien de hoeveelheid en de 
aard van de voornaamste mineralen een variabel macroscopisch aspect aan de 
gesteenten verlenen. 

                                                 
(*) : T. De Ruyver (COPRO), R. Van Rossum (MET), J.P. Cnudde (RUG), M. Briessinck (Vlaamse  
Gemeenschap), R. Dreesen en D. Lagrou (VITO), P. Bonmariage (BCCA), V. Netels en B.Misonne (Fédération 
belge des carrières de Pierre Bleue-Petit Granit),  F. Tourneur (Pierres et Marbres de Wallonie),  
J. Elsen (KULeuven), D. Nicaise en F. de Barquin (WTCB).  
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Zo toont bijvoorbeeld een graniet vaak een overwegend roze kleur (grijze en roze 
mineralen van grote omvang) doorspekt met kleine zwarte mineralen, een gabbro een 
donkere zwarte kleur en een dioriet een meer grijs aspect. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- dieptegesteenten (intrusieve gesteenten) ontstaan door langzame afkoeling; 
- ganggesteenten (of intermediaire gesteenten); 
- vulkanische gesteenten (extrusieve gesteenten) ontstaan  door relatief snelle 

afkoeling. 

Men spreekt van een zuur magmatisch gesteente wanneer kwarts het dominerende 
mineraal is en van een basisch magmatisch gesteente wanneer het dominerende 
mineraal een ijzer- en magnesiumhoudend is, bijvoorbeeld pyroxeen. 

Noot: In België is het enige gesteente van deze soort de “porfier" van Quenast-Bierghes-
Lessines, momenteel voornamelijk geëxploiteerd onder de vorm van granulaten. Het 
gaat hier om een kwartsrijke microdioriet met porfirische structuur. De term “porfirisch” 
omvat alle magmatische gesteenten (hoofdzakelijk vulkanische) met grote kristallen 
(bijv. veldspaten) in een fijnkorrelige (microlitische) grondmassa.  Deze steen is 
tientallen jaren gebruikt voor de productie van straatkeien. 
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1.2 Classificatie van de magmatische gesteenten 

 
 

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 

1 Stollingsgesteenten         

    1.1 dieptegesteenten         
        1.1.1 zuur     
            1.1.1.1 syeniet 
            1.1.1.2 graniet 
            1.1.1.3 granodioriet 
        1.1.2 intermediair     
            1.1.2.1 dioriet 
            1.1.2.2 monzoniet 
        1.1.3 basisch     
            1.1.3.1 gabbro  
        1.1.4 ultrabasisch     
            1.1.4.1 peridotiet 
            1.1.4.2 duniet 
        1.1.5 foïdoliet     
    1.2 vulkanische gesteenten       
    1.2.1 zuur   
            1.2.1.1 trachiet 
            1.2.1.2 rhyoliet 
            1.2.1.3 daciet 
        1.2.2 intermediair     
            1.2.2.1 andesiet 
            1.2.2.2 latiet 
        1.2.3 basisch     
            1.2.3.1 bazalt 
        1.2.4 ultrabasisch     
            1.2.4.1 tefriet 
        1.2.5 pyroclastisch     
            1.2.5.1 vulkanische tufsteen 

    1.3 ganggesteenten 
(subvulkanisch)     

    1.3.1 zuur   
      1.3.1.1 pegmatiet 
            1.3.1.2 syenietporfier 
            1.3.1.3 granietporfier 
        1.3.2 intermediair     
            1.3.2.1 diorietporfier 
        1.3.3 basisch     
            1.3.3.1 gabbroporfier 
            1.3.3.2 doleriet 
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1.3 Enkele voorbeelden van magmatische gesteenten 
 

 

2 Sedimentaire gesteenten 

2.1 Uitgangspunt van de classificatie 
Sedimentaire gesteenten bedekken ca. 75% van de landoppervlakte, wat hier een 
belangrijke variabiliteit met zich meebrengt. Het gaat over gedesintegreerde, 
verweerde en vervoerde materialen of over chemische precipitaties of over 
materialen van gemengde oorsprong. 

De hier ontwikkelde classificatie houdt vooral rekening met de overheersende aard 
van het gesteente eerder dan met de ontstaanswijze ervan.  Men heeft dus 
voornamelijk silica-rijke (kwarts en silicaten zoals klei) of carbonaatrijke gesteenten. 

In het geval van de silica-rijke gesteenten van ofwel detritische (siliciclastische) 
oorsprong, ofwel (bio-)chemische precipitatie houdt men bij de classificatie enkel 
rekening met de grote categorieën van gesteenten die op de bouwmarkt voorkomen. 

Wat de carbonaatrijke gesteenten betreft, is de classificatie in eerste instantie 
(pragmatisch) gebaseerd op de aan- of afwezigheid van dolomiet, een element dat 
van belang kan zijn voor de veroudering van de steen en het ontwikkelde patina, 
evenals op de aanwezigheid van detritische elementen (zoals kwarts en glauconiet). 

Voor de kalkstenen en de dolomitische kalkstenen, wordt een onderscheid gemaakt 
op basis van het al of niet overvloedig aanwezig zijn van fossielen die macroscopisch 
herkenbaar zijn, de aanwezigheid van oölieten, de breccieachtige textuur of de aard 
zelf van de chemische precipitatie zoals travertijn (of kalktuf). Voor fossielrijke 
kalkstenen wordt het dominerende fossiel vernoemd (bijvoorbeeld crinoïdenrijk, 
koraalrijk en schelpenrijk). 

In de norm NBN EN 12670 is de weerhouden classificatie deze van Folk, een 
classificatie die vooral in een petrografisch kader wordt gebruikt (microscopisch 
onderzoek). Nochtans kan deze classificatie ook toegepast worden wanneer men 
zich baseert op een eenvoudig onderzoek met de loep (handlens). 

Nr. NIVEAU AARD VOORBEELDEN 

1.1.1.1 syeniet Labrador Bleu 
1.1.1.2 graniet Rosa Porrinho Tam 
1.1.1.3 granodioriet Blanco Castilla Lanhelin 
1.1.2.1 dioriet Pepperino dark van China 
1.1.3.1 gabbro  Belfast Black Impala 
1.2.3.1 bazalt Twilight 
1.2.5.1 vulkanische tufsteen Eifel 
1.3.1.3 granietporfier Bethel White 
1.3.2.1 diorietporfier "Porfier" van Quenast 
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Het spreekt voor zich dat deze classificatie geen rekening houdt met bepaalde 
aspecten zoals de geologische ouderdom van het gesteente, wat een belangrijk 
element is voor sedimentaire gesteenten. In het algemeen neemt de intensiteit of het 
effect van de diagenese (consolidatie en/of cementatie) van een sedimentair 
gesteente toe met zijn geologische ouderdom. Een verhoging van de diagenese 
resulteert meestal in een compacter, harder en minder poreus gesteente. 
Zo kan een Mesozoïsche witsteen (die zachter en poreuzer is) zich in dezelfde 
“rubriek” bevinden als een Paleozoïsche blauwe steen (die harder en niet poreus is).  
(voorbeelden hiervan zijn de Euvillesteen en de Petit Granit.)                                       
Niettemin zullen de kleur en vooral de technische kenmerken (volumemassa, 
porositeit, druksterkte enz. ) het onderscheid duidelijk maken. 

Noot: In België zijn de uitgebate sedimentaire gesteenten hoofdzakelijk silica-rijk of 
carbonaatrijk, van detritische of chemische oorsprong (precipitatie of neerslag) of van 
gemengde oorsprong, maar ook bioclastisch (fossielfragmenten). 
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2.2 Classificatie van sedimentaire gesteenten 
NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 

2 sedimentaire gesteenten             
    2.1 siliciclastische + kwartsrijke gesteenten             
        2.1.1 zandsteen         
            2.1.1.1 kwartsareniet     
            2.1.1.2 lithische areniet    
           2.1.1.3 arkose/subarkose     
            2.1.1.4 wacke     
            2.1.1.5 kalkzandsteen     
            2.1.1.6 ijzerzandsteen     
        2.1.2 schieferige zandsteen         
        2.1.3 kleisteen/schalie         
        2.1.4 mergel         
        2.1.5 vuursteen/verkiezelingen         
        2.1.6 conglomeraat-breccie         
    2.2 carbonaatrijke gesteenten             
        2.2.1 kalksteen       
      2.2.1.1 micritische    
            2.2.1.2 fossielhoudende      
                2.2.1.2.a met brachiopoden 
                2.2.1.2.b met crinoiden 
                2.2.1.2.c met schelpen van mollusken* 
                2.2.1.2.d met rifvormende organismen** 
            2.2.1.3 oölitische      
            2.2.1.4 tuf/travertijn     
            2.2.1.5 breccie     
        2.2.2 dolomietrijke kalksteen       
      2.2.2.1 micritische    
            2.2.2.2 fossielhoudende      
            2.2.2.3 oölitische      
            2.2.2.4 tuf/travertijn     
            2.2.2.5 breccie     
        2.2.3 kalkrijke dolomiet         
        2.2.4 dolomiet         
        2.2.5 detritische kalksteen         
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* : schelpen van mollusken waaronder lamellibranchiaten, cephalopoden (bijvoorbeeld Orthoceras), gasteropoden enz. 
** : rifbouwende organismen waaronder koralen, sponsachtigen, wieren en bepaalde mollusken (o.a. Rudisten) enz. 

2.3  Enkele voorbeelden van sedimentaire gesteenten 

 
Nr. NIVEAU AARD VOORBEELDEN 

2.1.1 zandsteen   
2.1.1.1 kwartsareniet Pierre de Staneux, de Spixhe, Tiense kwartsiet, Landeniaan kwartsiet  
2.1.1.2 lithische areniet Grès Durs Famenniens du Condroz, Grès jaunes décalcifié famenniens 
2.1.1.3 arkose/subarkose Pierre de Waimes  
2.1.1.5 kalkzandsteen Luxemburgse zandsteen, Fontenoille, Gobertange, Balegemse steen 
2.1.2 schieferige zandsteen  Grès schisteux du Siegenien 
2.1.3 kleisteen/schalie  Mustang-Jaddisch; Herbeumont 
2.1.5 vuursteen/verkiezelingen  Silex d'Eben Emaël 
2.2.1.1 micritische kalksteen  Noir de Tournai 

Noir de Mazy- Golzinne 
Calcaire noir de Dinant (Salet) 

2.2.1.2 fossielhoudende kalksteen   
2.2.1.2.b  met crinoïden Pierre Bleue de Belgique 

Petit Granit du Bocq 
Pierre d’Irlande 
Pierre de Longpré 
Euville-Lérouville  
Pouillonnay 

2.2.1.2.c rijk aan of met schelpen van mollusken Rojo Alicante 
2.2.1.2.d met rifvormende organismen Calcaire corallien du Frasnien (marbres) 

Antique de Meuse 
2.2.1.3 oölitische kalksteen Calcaire de Meuse-Vinalmont 

Moca Creme 
Caliza Capri 
Anstrude 
Rocheron Massangis, Savonnière 
Vilhonneur 

2.2.1.4 kalktuf-travertijn  Travertino Romano 
2.2.1.5 kalksteenbreccie  Grande Brèche 
2.2.2.5 kalksteenbreccie Marron Emperador 
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3 Metamorfe gesteenten 

3.1  Uitgangspunt van de classificatie 
Een metamorf gesteente is een gesteente dat in vaste vorm een verandering heeft 
ondergaan door toename van temperatuur en/of druk.  Dit vertaalt zich in de 
uitkristallisering van nieuwgevormde mineralen en in het ontstaan van speciale 
texturen en structuren onder invloed van fysische en chemische omstandigheden die 
verschillen van die van de vorming van het oorspronkelijke gesteente.  

De metamorfe fenomenen zijn divers en complex met als gevolg dat de hieruit 
ontstane gesteenten zeer gevarieerd zijn, wat hun typologie en nomenclatuur ook 
complex maakt. 

Talrijke classificatiesystemen zijn ontwikkeld geweest op basis van de aanwezigheid 
van hoofdmineralen maar ook van accessorische mineralen, die toelaten de 
temperaturen en drukken op het ogenblik van het metamorfisme te definiëren. Deze 
informatie vereist een gedetailleerde petrografische analyse. 

Een bijzonder aspect van de fijnkorrelige metamorfe gesteenten (kleirijk van 
oorsprong) zoals de fyllieten en de kwartsfyllieten, is de mogelijkheid om in platen te 
worden gekloven (de schistociteit). 

Er werd dan ook beslist om slechts de meest voorkomende grote families van 
metamorfe gesteenten te onderscheiden, die gebaseerd zijn op minerale facies met 
twee tegengestelde texturen, namelijk de gebande en de niet-gebande metamorfe 
gesteenten. 

Een gelijkaardige maar verschillende benadering is voorgesteld in de Europese norm 
NBN EN 12670. 

Noot: Dergelijke gesteenten in België zijn bijvoorbeeld de steen van Ottré, de ijzerhoudende 
schist van de Lienne, kwartsieten en quartzo-fylladen van Cambrium-Ordovicium 
ouderdom, … 
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3.2  Classificatie van de metamorfe gesteenten 
 

  
NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 

3 metamorfe gesteenten             
  3.1 gefolieerde gesteenten     

        3.1.1. leisteen     

        3.1.2 fylliet/kwartsfylliet     

        3.1.3 micaschist     
        3.1.4. gneis     
        3.1.5 amfiboliet/eclogiet     
        3.1.6 myloniet     

  3.2 niet-gefolieerde 
gesteenten     

        3.2.1 marmer     
            3.2.1.1 calciethoudende marmer 
            3.2.1.2 dolomitische marmer 
        3.2.2 kwartsiet     
        3.2.3 migmatiet     
        3.2.4 hoornfels     
        3.2.5 granuliet     
        3.2.6 serpentiniet*     

        
 * hydrothermaal veranderde peridotiet    

 

3.3 Enkele voorbeelden van metamorfe gesteenten 

 

Nr. NIVEAU AARD VOORBEELDEN 

3.1.1 leisteen Schiste de la Vilette, Pierre d'Ottré 
3.1.4 gneis Brasilian Gold Giallo Veneziano 
3.2.1.1 calciethoudende marmer Carrara, Naxos 
3.2.1.2 dolomitische marmer Thassos 
3.2.3 migmatiet Jacaranda,  

Multicolor red, 
Paradiso Vert Tropical 

 
 
 
   
 


