
Inleiding
Het overgrote deel van de werkzaamheden van
een geotechnicus heeft betrekking op belastingen
die constant aanwezig zijn of eenmalig voor-
komen. Er zijn echter ook belastinggevallen die
als 'cyclisch' gekarakteriseerd kunnen worden.
Voorbeelden hiervan zijn het intrillen van dam-
wandplanken, verkeerstrillingen, belasting van

de zeebodem door windgolven en aardbevingen
en golfbelasting op een golfbreker. De grootte
van de enkele belastingamplitude is hierbij vaak
zo klein dat deze zonder problemen door de
grond als statische belasting opgenomen kan
worden. Toch ontstaan er vaak problemen zoals
te veel verzakking, wateroverspanningen e.d.
Dit komt omdat bij een cyclische belasting
verschijnselen (cumulatieve effecten) relevant
worden die bij een eenmalige belasting een
verwaarloosbare rol spelen. 

Het doel van dit artikel is om kwalitatief inzicht
in het gedrag van zand onder cyclische belasting
te geven. In het kader van dit artikel is het,
gezien de omvang van de problematiek, niet
mogelijk om in detail op alle aspecten in te gaan.
Begonnen wordt met een kwalitatieve (filosofische)
beschrijving van het gedrag op korrelniveau
(micro schaal). Daarna wordt het gedrag op
macro schaal beschreven. Hierbij wordt eerst
het gedrag van droog (of in ieder geval gedrai-
neerd) zand besproken. Daarna wordt het 
gedrag bij ongedraineerd, verzadigd zand
beschreven ('ongedraineerd' gedrag). 
Tot slot wordt aandacht besteed aan situaties
waarbij de situatie tussen volledig gedraineerd
en volledig ongedraineerd in ligt. Voor een

aantal praktijkproblemen wordt op hoofdlijnen
de mogelijke aanpak beschreven. 

Kwalitatieve beschrijving 
gedrag op korrelniveau
Voor een goed begrip van het gedrag van zand
onder een wisselende belasting wordt eerst een
kwalitatieve beschrijving hiervan op korrelniveau
gegeven. In essentie bestaat zand uit een
stapeling van korrels met daartussen poriën.
Deze poriën kunnen leeg zijn, gedeeltelijk
gevuld met water of volledig gevuld zijn met
water. In rustsituatie rusten de korrels op elkaar
en worden de spanningen via contact krachten
overgedragen (subfiguur I in figuur 2). 
Een trilling betekent in feite dat de korrels iets
heen en weer willen verschuiven. Voor het
begrip kan een trilling het beste worden gezien
als een kleine schuifvervorming. Bij een zeer
kleine trillingsamplitude (schuifrekamplitude)
zullen de korrels alleen een beetje heen en weer
bewegen, maar niet blijvend t.o.v. elkaar ver-
plaatsen. Bij iets grotere schuifrekamplituden
kunnen ze blijvend ten opzichte van elkaar ver-
plaatsen. Dit is weergegeven in de subfiguren II
en III. Als er niets in de ruimte tussen de korrels
zit kunnen ze een iets dichtere pakking aanne-
men (contractie, ze vallen als het ware in de
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Gedrag van zand onder
cyclische belasting

In sommige situaties is niet het gedrag
van de grond onder statische belasting
van belang, maar het gedrag onder een
wisselende (cyclische) belasting. 
Meestal is de stabiliteit bij een enkele
wisseling wel voldoende. Bij meerdere
belastingwisselingen kunnen cumulatieve
effecten als de opbouw van waterover-
spanning en de mogelijke verdichting 
van het zand relevant worden en
ongewenste gevolgen hebben. 
In dit artikel wordt ingegaan op de
fysische achtergrond van het gedrag 
van zand onder cyclische belasting.
Hiermee heeft de geotechnische adviseur
het benodigde inzicht om de verschijn-
selen te begrijpen. Voor een aantal
praktijkproblemen wordt geschetst 
welke aanpak gevolgd kan worden 
voor de geotechnische analyse.  

Figuur 2 Gedrag korrelskelet (schematisch) 
bij wisselende belasting.

Figuur 1  Voorbeeld van verdichting 
door cyclische belasting.



ruimte tussen de korrels, subfiguur III). 
Hierdoor ontstaat er elders in het korrelskelet
weer enige ruimte zodat bij een volgende wisse-
ling dit proces zich kan herhalen. De verdichting
bij iedere volgende wisseling neemt wel af.
Als de schuifrek groter wordt zullen de korrels
weer over de volgende korrels worden verschoven
zodat dan het volume (tijdelijk) wil toenemen.
Voor statische belasting (schuifvervorming)
verschijnsel staat dit bekend als ‘dilatantie’. 

In veel gevallen zijn de poriën tussen de korrels
gevuld met water. Voordat de korrels dichter
op elkaar kunnen gaan zitten moet dit water
eerst wegstromen, waar enige tijd voor nodig is.
Bij een laag frequente belasting is deze tijd wel
aanwezig en is het gedrag niet wezenlijk anders
dan hiervoor beschreven. Bij een hoogfrequente
belasting is de tijd tussen twee wisselingen te
kort om het water te laten wegstromen.
Het gevolg is dat de korrels in eerste instantie
een deel van hun onderlinge contact verliezen
(subfiguur II). Hierdoor neemt de korrelspanning,
en daarmee de sterkte, af. In het extreme geval
is alle contact tussen de korrels verdwenen en
gedraagt de grond zich als een vloeistof. Dit
wordt vaak aangeduid met de term ‘verweking’.
Na enige tijd is het teveel aan water wegge-
stroomd en zitten de korrels wel dichter op
elkaar. Het resultaat is dat het volume van de
grond alsnog afneemt, maar dan vertraagd
t.o.v. het moment van belasting (subfiguur III).
In de praktijk is niet altijd duidelijk wat met de
term 'verweking' wordt bedoeld. Soms wordt
hiermee de situatie bedoeld dat het zand geen
enkele korrelspanning heeft, soms wordt ook
het proces dat tot verlies van korrelspanning
leidt hiermee bedoeld. Om misverstanden uit te
sluiten zouden de termen ‘volledige verweking
en ‘gedeeltelijke verweking’ gebruikt kunnen
worden. 

Gedrag bij droog zand
In een eerder artikel [De Groot et al 2007] is
het spannings- en vervormingsgedrag van een
korrelskelet uitgebreid besproken. Hier zal de
essentie worden herhaald. In figuur 3 wordt het
gedrag (volumerek εvol) tijdens een gedraineerde
triaxiaalproef getoond. Hierin is p' de gemiddelde
korrelspanning, q de deviatorspanning, ϕ de
hoek van inwendige wrijving en γ de totale
schuifrek.

Bij kleine schuifrekken is er sprake van con-
tractie (volume afname). Bij losgepakt treedt
veel contractie op; bij dichtgepakt zand weinig.
Bij toename van de schuifrek wordt het zand
weer losser (dilatantie). Bij vastgepakt zand 
kan dit aanzienlijk zijn. Bij losgepakt zand is er
nauwelijks sprake van dilatantie. 
De rek waarbij de contractie overgaat in dila-
tantie wordt het ‘fase transformatie (phase
transformation)’ punt genoemd. In figuur 3 is
dit punt aangeduid met een cirkeltje. De
schuifrek is hierbij nog klein (orde 0,5% voor
vast zand en orde 3% voor los zand). 

Bij de meeste cyclische belastingen zijn de
optredende schuifrekken klein. Vaak zal de
richting van de belastingverandering (en daar-
mee die van de schuifspanning) omkeren al
voordat het fase transformatiepunt wordt
bereikt, of vlak daarna, zodat nog nauwelijks
dilatantie is opgetreden. In deze fase zal
wederom eerst enige contractie optreden en
vervolgens dilatantie. In figuur 4 is het verloop
van de volumerek weergegeven voor twee
verschillende schuifrek amplitudes. 
De volumeverkleining per belastingwisseling
neemt af naarmate het zand dichter wordt. 
De volumeverkleining is het sterkst als de
beginspanning een isotrope spanning is, 
d.w.z. de beginschuifspanning (of begin

deviatorspanning) nul is en waarbij de 
cyclische belasting symmetrisch is. 

Bij zeer kleine schuifrekamplituden gaat het
zand zich min of meer elastisch gedragen. In de
praktijk wordt vaak een ‘drempelwaarde’ voor
de schuifrekamplitude gehanteerd waaronder
geen blijvende verplaatsing zou optreden. 
De grootte hiervan wordt vaak gesteld op 0,5
à 1,5 10-4. Uit proeven met zeer veel belasting-
wisselingen blijkt echter dat ook onder deze
grenswaarde nog enige verdichting kan optreden.
Voor de meeste praktische problemen zal het
begrip ‘drempelwaarde’ bruikbaar zijn om
situaties waar cyclisch gedrag van zand wel of
niet van belang kan zijn te onderscheiden. 
Voor situaties waar sprake is van een zeer groot
aantal wisselingen en zeer strenge eisen aan 
de vervorming hoeft dit niet het geval te zijn. 

Gedrag bij verzadigd 
ongedraineerd zand
Als het zand verzadigd is met water en als het
water niet kan wegstromen, dus als het zand
zich ongedraineerd gedraagt, kan de verdichting
niet optreden. In plaats daarvan zal zich water-
over- of onderspanning ontwikkelen. Als de
gemiddelde totale spanning p gelijk blijft, 
zal de toename van de wateroverspanning gelijk 
zijn aan de afname van de korrelspanning p'. 
De grootte van wateroverspanning u hangt
enerzijds af van de plastische volumerek door
contractie (of dilatantie), εvol

pl, anderzijds van
de stijfheid van het korrelskelet bij isotrope
ontlasting, die uitgedrukt kan worden in de
elastische compressiemodulus K:

Hiermee is er een verband tussen de verdichting
en de opbouw van de waterspanning bij cyclische
belasting. 
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Figuur 3  Volumerek van middel vastgepakt zand als functie van 
dichtheid en schuifrek

Figuur 4  Ontwikkeling van de volumerek bij cyclische belasting.



Figuur 5 toont een kenmerkend spanningspad
voor een ongedraineerde spanningsgestuurde
cyclische triaxiaalproef op redelijk vastgepakt
zand. Duidelijk hierin is dat de isotrope korrel-
spanning afneemt bij toenemend aantal wisselingen.
Uiteindelijk neemt deze zover af dat het span-
ningspad langs de bezwijklijnen heen en weer
gaat bewegen (het zogenaamde ‘vlinderen’).
Gedetailleerde inspectie van het spanningspad
toont aan dat bij de eerste wisselingen de toe-
name van de waterspanning vrij sterk is en
vervolgens afneemt. Dit komt overeen met
het gedrag bij een gedraineerde proef waarbij
de verdichting per cyclus afneemt bij toenemend
aantal wisselingen. Als de korrelspanning sterk
is afgenomen neemt de opbouw van de water-
spanning per wisseling juist weer toe als gevolg
van de toename van de verhouding q/p'. 

Net als bij het gedraineerde gedrag is er een
dilatant en een contractant gebied te onder-
scheiden. Hier wordt dat zichtbaar als een
gebied waarbij de waterspanning toeneemt
(de korrelspanning afneemt) en een gebied

waarbij de waterspanning afneemt (de korrel-
spanning neemt toe). Bij vastgepakt zand
wisselen toename en afname elkaar gelijkmatig
af op het eind van de proef tijdens het vlinderen
langs de bezwijklijn. Bij dat zand treedt aan het
eind van de proef geen volledig bezwijken op,
althans niet een doorgaande vervorming. 
Wel is dan de stijfheid van het monster in 
het midden van elke cyclus zover afgenomen, 
dat de schuifrekamplitude erg groot is. 

Figuur 6 toont de ontwikkeling van de water-
overspanning tijdens de proef van figuur 5 en
laat zien dat het verloop van de wateroverspan-
ning uit twee componenten bestaat. De eerste
is een variatie per belastingwisseling. De tweede
is een opbouw van de gemiddelde waterover-
spanning per belastingwisseling. Voor de analy-
se is het goed onderscheid te maken tussen deze
twee componenten. De variatie tijdens de cyclus
wordt 'instantane' of 'momentane' waterover-
spanning genoemd. Hij wordt veroorzaakt door
elastische samendrukking van het korrelskelet
en/of het poriënwater. De toename per cyclus

wordt, ter onderscheiding, de ‘residuele’
wateroverspanning genoemd. In dit artikel
wordt voornamelijk aandacht besteed aan de
residuele wateroverspanning. Die wordt in
het rechter deel van figuur 6 aangegeven
met een dikke rode lijn. 

Die lijn geeft het verband tussen het aantal
belastingwisselingen en de wateroverspanning.
Hij wordt vaak benaderd met de volgende
uitdrukking [Seed Rahman 1978]:

Hierin is σ’v0 de oorspronkelijke verticale
korrelspanning en θ een empirische constante,
de grootte hiervan is ongeveer 0,5 tot 1. 

De hier beschreven proef is spanningsgestuurd
(met een constante schuifspanningsamplitude).
Soms worden er ook vervormingsgestuurde
cyclische triaxiaalproeven gedaan, dus met een
constante schuifrekamplitude. In dergelijke
proeven is de opbouw van de wateroverspanning
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Figuur 7 Aantal cycli tot verweking als functie van belasting en 
relatieve dichtheid. 

Figuur 8 Opbouw wateroverspanning tot evenwichtssituatie.

Figuur 5 Effectief spanningspad ongedraineerde cyclische triaxiaalproef. Figuur 6 Ontwikkeling waterspanning in ongedraineerde 
cyclische triaxiaalproef.



veel gelijkmatiger en wordt over het gehele
traject een geleidelijke afname van de water-
spanningsopbouw per cyclus gezien, over-
eenkomstig de afnemende verdichting per
wisseling in een gedraineerde proef.

Een belangrijke parameter die uit dergelijke
proeven wordt bepaald is het aantal cycli tot
verweking (Nliq). Deze parameter is een functie
van de (relatieve) dichtheid en van de (relatieve)
schuifspanningsamplitude. Voor het opstellen
van deze relatie dient een serie cyclische triaxi-
aalproeven te worden uitgevoerd. Het resultaat
wordt vaak gepresenteerd in de vorm van een
grafiek (zie figuur 9) waarbij op de verticale as
de (relatieve) schuifspanningsamplitude (cyclic
shear stress ratio, CSSR) staat en op de horizon-
tale as het aantal cycli tot verweking. 

Het verband tussen het aantal belastingwisse-
lingen tot verweking Nliq en de (relatieve)
belasting amplitude wordt vaak benaderd 
met de volgende uitdrukking:

Hierin zijn a en b empirische parameters. 
De grootte van a ligt meestal in de orde 0,4 
tot 1 en van b in de orde van 0,15 tot 0,3. 

Gedrag bij verzadigd zand met 
gelijktijdige drainage
In het voorgaande zijn twee extremen bespro-
ken, de situatie waarin het zand zich gedraineerd
gedraagt en de situatie waarin het zand zich
ongedraineerd gedraagt. De eerste situatie is

een situatie waarbij geen water aanwezig is of
waar iedere wisseling zo lang duurt dat alle
wateroverspanning in deze periode kan dissipe-
ren. De tweede situatie is die waarbij de tijds-
duur van de belastingwisselingen zo kort is dat
in deze periode praktisch geen wateroverspan-
ning kan dissiperen. Een voorbeeld van beide
situaties wordt gevonden als het effect van
meerdere treinen op de ondergrond wordt
beschouwd. De tijdsduur van een enkele passage
is zo kort dat hierin praktisch geen waterover-
spanning kan dissiperen (situatie praktisch
ongedraineerd). De tijdsduur tussen twee
treinpassages is echter zo lang dat hierin alle
opgebouwde wateroverspanningen van de
voorgaande treinpassage zal dissiperen. Er zijn
echter veel situaties die zich tussen deze twee
extremen bevinden. Hierbij kan gedacht worden
aan golfbelasting, het heien van palen, het
intrillen van damwanden, etc. De vraag is nu
wat dit betekent voor de opbouw van de
wateroverspanning. 

De situatie van gecombineerde waterspannings-
generatie en -dissipatie laat zich in een 1-dimen-
sionale situatie beschrijven met de volgende
consolidatievergelijking:

Hierin is A(t) de zogenaamde bronterm en
cve.δ2u/δz2 de dissipatie term, waarin cve de
consolidatiecoëfficiënt voor elastisch grond-
gedrag is. De situatie van bijvoorbeeld een
zeebodem met losgepakt zand over een diepte
d, belast door windgolven laat zich met deze
differentiaalvergelijking beschrijven. 

Ter vereenvoudiging zal de situatie van een
constante bronterm A(t) = C worden beschouwd.
Verder wordt ter vereenvoudiging verondersteld
dat deze constant is over de diepte van de zand-
laag. Hiermee laat zich de stationaire situatie
bepalen door te stellen δu/δt = 0. De rand-
voorwaarden zijn dat aan de bovenkant (z=0)
de wateroverspanning nul is (u(z=0) = 0). 
De andere randvoorwaarde is dat op de
onderkant van de zandlaag de waterstroming
nul is (δu/δz(z=d) = 0). Oplossen van de
resulterende differentiaalvergelijking geeft: 
u(z) = -0,5.C/cve.z2+C/cvedz

De werkelijkheid is gecompliceerder dan in dit
eenvoudige voorbeeld. Door dissipatie verdicht
het zand. Dit heeft een vermindering van de
waterspanningsgeneratie per belastingwisseling
tot gevolg. Na enige tijd is de snelheid van dissi-
patie groter dan die van de waterspanningsgene-
ratie en zal de wateroverspanning gaan afnemen.
Uit proeven blijkt echter dat er meer aan de
hand is. Zolang er geen volledige verweking
optreedt, blijkt de weerstand van het korrel-
skelet tegen verweking sterker toe te nemen
dan volgt uit de verandering van de (relatieve)
dichtheid [Smits e.a. 1978]. Dit wordt wel het
'geschiedeniseffect' genoemd. Bij het bepalen
van het risico op verweking bij bijvoorbeeld
offshore sleufaanvullingen bepaalt dit effect
mede het risico. Kwantificeren en meenemen
van dit effect maakt vaak het verschil tussen
de beslissing wel en niet verdichten of afstorten
van de sleufaanvulling. 

Als het materiaal verweekt, of als het anderszins
een grote schuifvervorming ondergaat, wordt dit

Gedrag van zand onder cyclische belasting
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Figuur 9 Verloop gemiddelde wateroverspanning bij gelijktijdige
opbouw en dissipatie van wateroverspanningen, illustratie effect
van verdichting envan het geschiedeniseffect. 

Figuur 10 Verloop gemiddelde wateroverspanning bij gelijktijdige opbouw en 
dissipatie van wateroverspanningen, illustratie effect van verdichting en 
van het geschiedeniseffect. 



positieve effect weer teniet gedaan. Het is zelfs
mogelijk dat daarbij de weerstand tegen verwe-
king kleiner is dan in het begin. Dit verschijnsel
duidt er op dat de structuur van het korrelskelet
een belangrijke parameter is. Helaas is deze in
de praktijk niet te meten. 

Adviespraktijk
De analyse van situaties waar cyclisch gedrag
een rol speelt verloop in een aantal stappen.
In dit hoofdstuk zal voor een aantal regelmatig
voorkomende situaties geschetst worden op
welke wijze het probleem geanalyseerd kan
worden. Afhankelijk van de situatie kan het
nodig zijn om bepaalde onderdelen in meer
detail te analyseren.

Taludstabiliteit dijk of golfbreker op 
zand in aardbevingsgebied 
In gebieden waar met aardbevingen rekening
moet worden gehouden is het vaak de vraag of
er verweking van de ondergrond kan optreden
en wat de invloed daarvan op constructies is. 

Voor de analyse van dit probleem zijn de
volgende 5 stappen nodig:
I. Bepaal de ontwerp aardbevings belasting.
II. Bepaal de respons van de ondergrond op

het aardbevingssignaal.
III. Kies, op basis van literatuurgegevens,

het equivalent aantal cycli voor de ontwerp
aardbevingsmagnitude, deze is geldig
voor een equivalente schuifspannings-
amplitude van 65% van de piekwaarde
[Youd e.a. 2001].

IV. Bereken wateroverspanning met behulp van
relaties als figuur 6 en 7. 

V. Beoordeel de taludstabiliteit tijdens en
direct na de aardbeving.

Opdrijven van een pijpleiding in een met 
zand afgedekte geul in de zeebodem
Offshore leidingen worden vaak begraven onder
de zeebodem, bijvoorbeeld om ze te beschermen
tegen krabbende ankers. Ze zijn zwaarder dan
water, maar veelal lichter dan verweekt zand.
Verschillende malen is geconstateerd dat ze na
enige tijd op de zeebodem lagen, in plaats van
eronder. Dat kan voorkomen worden door het
zand waarmee de geul gevuld wordt, voldoende
doorlatend te kiezen of aanvullend te verdichten.

De analyse omvat de volgende 7 stappen: 
I. Schat de relatieve dichtheid van het aanvul-

materiaal (een veilige schatting is Re = 0,2).
II. Bereken CSSR in zand in geul als functie van

golfhoogte [Yamamoto e.a. 1978].
III. Bepaal snelheid waarmee golfhoogte

maximaal kan groeien en daarmee snelheid
waarmee CSSR kan groeien.

IV. Bereken simultaan u(z,t) en Re(z,t) als functie
van CSSR voor meerdere waarden van elasti-
sche consolidatiecoëfficiënt cve met formule
in figuur 8, gecorrigeerd voor het effect van
tussentijdse dissipatie. 

V. Kies waarde van cve waarbij de gradiënt
van de wateroverspanning over de hoogte
van de leiding (zie figuur 9) kleiner is dan
het effectief gewicht van de leiding.

VI. Schat stijfheid zand in decompressie en
bereken minimaal vereiste doorlatendheid
en daaruit minimaal vereiste D15.

VII.Als uit stap VI een niet haalbare eis volgt
moet het ontwerp worden herzien. 

Een voorbeeld van dergelijke analyse is te vinden
in [De Groot & Meijers 1992].

Stabiliteit en deformatie van gewichts-
constructie op zandige zeebodem 
onder golfaanval
Caissongolfbrekers en olie-opslagtanks (gravity
structures) op zee ondervinden veelal een zware
golfbelasting, terwijl de fundering relatief klein
is. Daardoor kan de waarde van CSSR hoog
worden en bestaat het gevaar van verweking van
de funderingsgrond als deze uit zand bestaat.
Gedeeltelijke verweking kan al voldoende zijn
om enige afschuiving tijdens de piek van de
belasting van een extreem hoge golf mogelijk
te maken. 

De analyse omvat de volgende stappen:
I. Bepaal de maatgevende golfcondities en

hieruit het maatgevende verloop van de
golfhoogte voordat de constructie wordt
belast door de ontwerpgolf 

II. Bereken de bijbehorende golfbelasting
(golftop en golfdal), bijvoorbeeld met
‘Goda’ [Oumeraci et al 2001]

III. Bepaal het verloop van de CSSR in de
ondergrond voor deze reeks golven met
een geschikt rekenmodel; vergelijk [De
Groot e.a. 2001].

IV. Bereken de opbouw van de waterover-
spanning en dissipatie van de water-
overspanning t.g.v. deze golfreeks. 

V. Bepaal de stabiliteit van de constructie
tijdens de ontwerpgolf waarbij deze
wateroverspanning aanwezig is. 

Een meer uitgebreide beschrijving van de vereiste
analyse is te vinden in [de Groot e.a. 2006b].
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Figuur 11 Analyse risico opdrijven offshore pijpleiding. Figuur 12 Analyse stabiliteit caissongolfbreker onder golfaanval
.



Zakking maaiveld bij trillend plaatsen of 
verwijderen van een damwand
Bij het in- en uittrillen van damwanden treden
vaak verzakkingen op in de omgeving. Dit is
een gevolg van verdichting van de ondergrond.
De cyclische belasting wordt veroorzaakt door
de trillingen die vanuit de damwand worden
uitgestraald naar de omgeving. Een paar
kenmerkende getallen voor deze situatie zijn:
- duur: 2 à 5 minuten
- aantal wisselingen: 5000 à 15.000
Hierbij is de situatie niet meer volledig als
ongedraineerd maar ook niet als volledig
gedraineerd te beschouwen. Bij de analyse zal
dus het gelijktijdig optreden van verdichting,
opbouw van wateroverspanning en dissipatie
van wateroverspanning in rekening moeten
worden gebracht. De belasting wordt veroor-
zaakt door de schuifspanning op het grensvlak
damwand-grond. De maximum waarde hiervan
wordt mede bepaald door de grootte van 
de wateroverspanning. De analyse omvat de
volgende stappen:
I. bepaal de trillingsamplitude als functie

van de afstand tot de damwand.
II. bepaal de plastische volumerek door

deze trillingsamplitude en geschat aantal
belastingwisselingen.

III. corrigeer de volumeverandering voor
de bijdrage van het damwandvolume. 

IV. vertaal de volumeverandering naar
een maaiveldzakking.

Een uitgebreide beschrijving van de mecha-
nismen en de beschikbare rekenmodellen is 
te vinden in [Meijers 2007].

Afsluitende opmerkingen
In dit artikel is de fysica achter het gedrag 
van zand bij cyclische belasting beschreven.
Hierbij is uitgegaan van de situatie waarbij de
beginspanning een isotrope spanning is, d.w.z.
de beginschuifspanning (of begin deviatorspan-
ning) nul is en waarbij de cyclische belasting
symmetrisch is. Als dat niet zo is kunnen
enigszins afwijkende verschijnselen optreden.
Bij vast zand en een relatief hoge statische
schuifspanning is bij ongedraineerde proeven
gebleken dat de waterspanning afneemt bij een
cyclische belasting [Ibsen 1994]. Bij gedraineerde

proeven zal in zo'n geval het zand losser worden. 
Anderen aspecten die het gedrag bepalen zijn
onder andere de (geologische) leeftijd van de
afzetting, de wijze waarop het zand is afgezet,
hoekigheid, korrelgradering, percentage silt en
spanningsrotaties. In het kader van dit artikel
kan daar niet verder op in worden gegaan.
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