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Het is weer zomer. Een mooie tijd om de begin-

selen van de grondmechanica nog eens expe-

rimenteel met zand en water te demonstreren 

aan de goegemeente: aan je kinderen, op de 

school van je kinderen, of gewoon met gasten 

op het strand. Hoe kun je nu beter anderen in 

de magie van grond introduceren dan door zelf 

met zand en water de basale verschijnselen te 

demonstreren?     

Grond is een raar materiaal, daar begint het 

allemaal mee. Het is stevig als je erop drukt – 

je kan er gewoon overheen lopen –  maar het 

valt uit elkaar als je er aan trekt. Heel anders 

dan beton of staal of plastic.  Dat komt omdat 

het korrels zijn. U lezer, als geotechnicus, weet 

dat natuurlijk, maar voor anderen kan dat een 

eye-opener zijn. Nu is grond niet het enige kor-

relmateriaal dat iedereen kent. Veel levensmid-

delen zijn ook korrels. Niet iedereen heeft dage-

lijks graan in handen, maar suiker en gemalen 

koffie wel. Korrels vertonen onderlinge wrijving 

en dat bepaalt het gedrag van een verzameling 

van heel veel korrels – bijvoorbeeld in een pak 

gemalen koffie. Als het vacuüm nog in een pak 

vacuümkoffie zit – voor zover je dat zo kunt zeg-

gen – is het net een baksteen waar je iemand 

een gat mee in het hoofd kunt slaan. Als je een 

hoekje van het pak af knipt stroomt er lucht tus-

sen de korrels en opeens is het een  heel ander 

materiaal: met je duim druk je er zo een deuk in, 

als was het een pakje boter. Hoe komt dat? In de 

beginsituatie drukt de luchtdruk via de buiten-

kant van het pak de korrels heel stevig op elkaar 

en dat maakt dat het geheel zich als één mono-

liet gedraagt. 

Bij zand werkt het net zo. Daarom is zand op 

grote diepte ook zo’n mooi stevig funderingsma-

teriaal.  Anders dan zand op het strand. Wie een 

eind door mul zand loopt weet daarvan mee te 

praten. Je zakt er een heel eind in weg doordat 

het oppervlakkige zand geen wrijving heeft en 

zijdelings wegstroomt. Als we naar de waterlijn 

lopen en water in het spel komt wordt het nog  

interessanter. Vochtig zand is steviger dan droog 

zand, dat is een kwestie van de capillaire kracht 

die de korrels aan elkaar ‘plakt’. Is het zand nog 

natter en raakt het verzadigd dan speelt de ca-

pillaire kracht geen rol meer en hangt het van de 

dichtheid van het zand af wat er gebeurt. 

Het strand is een onuitputtelijke bron van proef-

jes met water en zand. Wij Nederlanders zijn 

een volk van waterbouwers, en wie heeft niet in 

zijn jeugd met zand dammen gebouwd om geu-

len af te sluiten op het strand. Wat een teleur-

stelling alleen, als het water gewoon onder de 

dam blijkt door te lopen en ondertussen ook nog 

de dam ondermijnt. De eerste les daaruit is het 

beeld wat grondwater is. Hele volksstammen 

hebben een beeld van grondwater dat zich in 

grote holle ruimtes zou bevinden – zoiets als de 

druipsteengrotten van Han in België. Het zand 

hier op het strand geeft het levend voorbeeld van 

hoe het wel zit: de holtes zijn er wel, maar ze zijn 

op millimeter-schaal en kleiner. Maar u moet er 

natuurlijk wel bij zijn om de minder oplettende 

toeschouwer daarop te wijzen. 

De tweede les is dat het stromende grondwater 

de korrels die onder water toch al minder wegen 

– door Archimedes, weet u nog – een beetje uit 

elkaar drukt. De korrels verliezen het onderling 

contact, het geheel zijn stevigheid en korrel voor 

korrel wordt afgevoerd. Korrels zakken naar be-

neden en verminderen de dichtheid nog extra, 

en de hele dam zakt als een pudding in elkaar 

Het materiaal verweekt. 

Hoe verweking in zijn werk gaat zie je ook mooi 

langs de waterlijn. Als je bij de waterlijn met de 

punt van je voet op de grond tikt zie je een plasje 

zand-watermengsel ontstaan. Wat er gebeurt 

is dat je met het tikken de korrels in beweging 

brengt. De korrels gaan dichter op elkaar zit-

ten, en is er minder ruimte voor het water en dat 

komt bovenopdrijven. Dat kun je een paar keer 

doen maar dan is het zand zover verdicht dat de 

korrels niet dichter op elkaar kunnen en moet je 

eindje verder om het nog eens te demonstreren. 

Het plasje zand-watermengsel is verweekt zand: 

een dikke vloeistof met een hoog soortelijk ge-

wicht. Een spectaculaire demonstratie daarvan 

was de proef die hoogleraar geotechniek Ver-

ruijt rond 1990 deed. Bij de afdeling  Geotech-

niek van de TU Delft staat een vier meter hoge 

tank met zand waarin men water kan laten op-

stromen en zo drijfzand maken. Verruijt daagde 

zijn studenten uit om er in te springen – voor een 

kratje bier. De uitdaging werd aangenomen en 

de student zakte inderdaad tot zijn middel in het 

zand – maar niet verder.  Verdrinken is er dus 

niet bij in drijfzand, maar er in je eentje weer uit 

te komen – dat is wel een probleem (1). 

Verweking is ook met een simpel huis-tuin-en-

keuken-proefje mooi te laten zien. Neem een 

lege plastic fles, knip de bodem eruit en vul 

hem tot halverwege met water en strooi er zand 

in tot aan het wateroppervlak. Zet er een blok 

hout of ijzer bovenop bij wijze van modelgebouw. 

Geef nu een tik tegen de zijkant en het blok zakt 
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Gevolg van verweking bij een aardbeving (Adapazari, Turkije, 1999) – 

schijnbaar onbeschadigd maar wel 60˚ uit het lood



scheef weg. Door de tik raken de korrels los van 

elkaar, het water kan niet snel weg, er ontstaat 

even drijfzand en het blok zakt weg. Het is het-

zelfde effect als optreedt bij het tikken met je 

voet op het zand bij de waterlijn.   

Het proefje kan ook iets geavanceerder. Neem 

twee plastic flessen en verbindt de tuiten met 

een stuk tuinslang. Vul de ene met zand met 

weer een modeltorentje erbovenop, en de ande-

re met water. Begin met de watercontainer laag 

en laat het ‘grondwater’ geleidelijk omhoog ko-

men in het zand. Als je de grondwaterstand ge-

leidelijk  verhoogt worden de korrels schijnbaar 

lichter en wordt de onderlinge wrijving kleiner. 

Daardoor verliest de grond zijn draagkracht en 

ook hier valt het torentje om als het water hoger 

komt. 

Verweking treedt op in zand dat losgepakt is:  

veel ruimte tussen de korrels. Bij dichtgepakt 

zand treedt een ander interessant verschijnsel 

op dat u als geotechnicus onmiddellijk benoemt 

als dilatantie. Op het strand zie je lopend langs 

de waterlijn het soms om je voet heen een stuk-

je droog worden. Daar is de situatie dat het zand 

vastgepakt is. Iedere gedwongen vervorming (in 

dit geval doordat je erop gaat staan) leidt tot het 

uit elkaar drukken van de korrels zodat méér 

ruimte tussen de korrels ontstaat. Daarin kan 

het water uit de omgeving weglopen zodat aan 

het oppervlak een droge plek ontstaat. Een op-

merkelijk verschijnsel dat door druk uit te oefe-

nen op het zand het volume groter wordt – voor 

u geen verrassing, maar voor een onbevangen 

toeschouwer toch wel gek. Of u die toeschouwer 

dan met schuifspanningen, volumerek en het 

woord  dilatantie moet lastig vallen – dat staat 

nog te bezien.   

En ook dit fenomeen is met een simpel proefje 

te demonstreren. Bij het verwekingsproefje in 

de plastic fles raakt het zand geleidelijk ver-

dicht. Giet het water af totdat het water net bo-

ven het zand uitkomt. Knijp nu in de fles en het 

water zakt, het zand wordt droog.  

Ze zeggen wel eens dat geotechniek zo’n on-

zichtbare wetenschap is omdat alles wat je 

doet onder de grond zit. Maar so what? Micro-

elektronica kan je ook niet zien maar daar heeft 

niemand het over onzichtbaar. Het effect kun je 

wel degelijk zien, maar misschien moet iemand 

je er even op attent maken. Die iemand bent u, 

geotechnische lezer. Maak grondgedrag tast-

baar voor een lekenpubliek!

Referentie

[1]  http://www.kennislink.nl/publicaties/in-

drijfzand-kun-je-niet-verdrinken
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Reacties zijn welkom op:

reactiegeotechniek@geonet.nl  
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Verwekingsproefje met twee plastic flessen

Waterbouw
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en funderingstechnieken maakt 
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of op een slappe ondergrond 

mogelijk – milieuvriendelijk, 

voordelig en veilig.
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