
Inleiding
Bij zettingberekeningen wordt het samendrukbare
grondpakket altijd opgedeeld in dunne laagjes,
opdat de korrelspanning zonder bezwaar als 
constant per laagje kan worden verondersteld.
Met de formule van Terzaghi kan dan de samen-
drukking van een laagje worden berekend. De 
gesommeerde samendrukking geeft de zetting
van het maaiveld.
Het zou elegant zijn wanneer de formule van 
Terzaghi geïntegreerd kon worden over de volle-
dige dikte van het samendrukbare pakket. Zulke
integralen worden hieronder gepresenteerd voor
een paar eenvoudige situaties.
In een zusterartikel in het tijdschrift Stromingen
van de Nederlandse Hydrologische Vereniging
(Stromingen 30 (2017), nummer 4, pag. 37) zijn
deze geïntegreerde relaties toegepast.

Vereenvoudigingen
Om de wiskunde hanteerbaar te houden zijn de
volgende vereenvoudigingen gedaan:
– De meest elementaire vorm van de formule van
Terzaghi is gebruikt:

      
(1)

waarin:
! = 1-D samendrukking in verticale richting (posi-
tief bij afname van de dikte) [m/m]
C = samendrukkingsconstante [1]
"'initiëel = korrelspanning in de oorspronkelijke 
situatie [kPa]
"'uiteindelijk = korrelspanning in de situatie nadat
een belasting is aangebracht [kPa]

– Alleen 1-D situaties in verticale richting worden
beschouwd, met oneindige laterale uitgestrekt-
heid. 
– Een uniforme samendrukkingsconstante is aan-
genomen. 
– Alleen primaire samendrukking wordt beschouwd,
geen kruip.
– Atmosferische poriedruk boven de grondwater-
spiegel; daaronder is de drukverdeling hydrosta-
tisch.
– Voor het gehele samendrukbare pakket wordt
een uniform soortelijk gewicht aangenomen, zo-
wel onder de grondwaterspiegel (!subm [kN/m3],
submerged = onder water gedompeld ) als erboven
(!ontw [kN/m3] ).
– Tussen de twee soortelijke gewichten als hier-
boven genoemd is de relatie # gedefinieerd:  

[1]                                          (2)

– Het effect van 'submergence' van bodemlagen of
van belastingen is niet meegenomen (met uitzon-
dering van case H).

Case A  Belasting aan maaiveld, met 
de grondwaterspiegel ook aan maaiveld
Analytische integratie wordt aanmerkelijk vereen-
voudigd wanneer de belasting p [kPa] wordt 
beschouwd als een laag materiaal met een soorte-
lijk gewicht !subm [kN/m3] en een 
laagdikte a [m], die verder 'belastingdikte' zal 
worden genoemd, zie figuur 1.

      
(3)

De zettingformule kan nu worden teruggebracht

tot:                                                                                            

                                    
(4)

waarbij z = de diepte onder maaiveld [m]

In deze vorm kan de zetting eenvoudig worden
geïntegreerd over de dikte H van een samendruk-
baar pakket:  

                                
(5)

Met de substitutie  w = z + a wordt dit:   

        

(6)

Wanneer we bedenken dat 

en wordt de zetting over het 

gehele pakket H: 

                                                                                       (7)

Dit is een verrassend eenvoudige uitkomst, en
makkelijk te onthouden vanwege de symmetrie.
Het is echter ongebruikelijk om een lengte onder
het ln-teken te hebben, zelfs wanneer de uitkomst
onafhankelijk is van de keuze van eenheid van
lengte (zoals hier eenvoudig is aan te tonen). Om
hieraan tegemoet te komen wordt hier ook een 
alternatieve vorm met identieke betekenis getoond:

(8)
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Zettingformule van 
Terzaghi geïntegreerd

Figuur 1 – Belasting aan maaiveld; grondwater aan maaiveld. Figuur 2 – Functie B (H;a) voor a = 1,5 m.
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Vergelijkingen (7/8) staan voor de gesommeerde
samendrukking van oneindig dunne laagjes
waarop de formule van Terzaghi is toegepast.

Een voorbeeld: gegeven een 7 m dikke leem-
laag met !subm = 8 kN/m3 , met grondwater aan
maaiveld en C = 40. De opgebrachte belasting
bestaat uit 0,7 m zand van 17 kN/m3. Dan is  

a = 0,7
17
8 =1,5m en B(7;1,5)= 3,96 m, zodat de

maaivelddaling s= 
3,96
40   = 0,10 m. 

Het is handig, voor het vervolg, om vergelijkingen
(7/8) te definiëren als een functie B:

                                
(9)

Ter illustratie is in figuur 2 het verloop van de func-
tie B getekend voor a = 1,5 [m].

De functie B heeft een afgeleide naar H gelijk aan
oneindig op het punt H = 0: de samendrukking is
oneindig groot voor het allerbovenste grond-
laagje. Dat is helemaal in lijn met de formule van
Terzaghi, die daar ook niet goed raad mee weet.
De samendrukking van een bovenlaagje van ein-
dige dikte is wel goed gedefinieerd. Het 'pro-
bleem' van het bovenste laagje is bij de integratie
verholpen.

Bij toenemende H zal functie B, en dus ook de 
zetting, onbegrensd hoge waarden kunnen aan-
nemen. Altijd zal dus tenminste een globale 

indicatie van H nodig zijn (globaal vanwege het 
ln-teken).
In de praktijk is wel een maximum te bedenken.
Het komt in Nederland niet voor dat rekening
moet worden gehouden met samendrukbare lagen
dieper dan 20 m onder maaiveld. Wanneer de 
belastingdikte a < 5 m zal de maximale zetting 
bedragen:

      
(10)

In de functie B blijken H en a verwisselbaar: een
belastingdikte van x [m] bij een pakketdikte van y
[m] zal een zelfde zetting veroorzaken als een be-
lastingdikte y [m] met een pakketdikte x [m].
Het verloop van de functie B bij gegeven pakket-
dikte H is dan ook identiek aan het verloop zoals
getekend in figuur 2. Ook daar is het effect van
een zeer geringe belasting slecht gedefinieerd.

Case B   Zonder grondwater
Hoezeer de functie B een fundamentele beschrij-
ving van de samendrukking van grondpakketten

geeft wordt duidelijk als droge grond wordt 
beschouwd met atmosferische poriedruk en waar
extra grond van dezelfde soort als de ondergrond
op wordt opgebracht. De belastingdikte a moet 
in dat geval betrokken worden op het droge soor-
telijk gewicht !droog en de belastingdikte is dan
gelijk aan de werkelijke dikte van de opgebrachte
grond. Zie figuur 3.
Maar ook dan geldt: .

In dit elementaire geval blijkt de zetting van het
oorspronkelijke maaiveld dus een zeer eenvoudige
relatie te zijn van de dikte van de opgebrachte
grond en de dikte van het oorspronkelijke pakket
(en natuurlijk van de samendrukkingsconstante C).
Hoewel deze configuratie in de praktijk nauwelijks
voorkomt, is hij het basisschema van de functie B.

                                                                                           
In figuur 4 is een papieren 3-D maquette van 
functie B in elkaar geplakt. Nog een bijzonder-
heid: op de lijn x=y vertoont de functie een recht-
lijnig verloop:

                          

(11)
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Samenvatting
De analytische integratie van de zettingformule van Terzaghi wordt hier 
gepresenteerd voor enkele eenvoudige situaties van dikkere samendrukbare
pakketten. De zettingsberekening bestaat dan niet meer uit de optelling 
van een stapel dunne laagjes, maar bestaat nog maar uit één vergelijking.
De basisvergelijking voor de samendrukking van een volledig grondpakket

blijkt te bestaan uit de hier gedefinieerde en zeer eenvoudige B-functie.
De geïntegreerde oplossingen zijn afgeleid voor eenvoudige schematisaties en
de gebruiker zal handigheid moeten krijgen in de vertaling van reële situaties
naar deze schematisaties. De gebruiker wordt dan beloond met een praktisch 
gereedschap voor een snelle schatting van zettingen.

Figuur 3 – Droge grond met opgebrachte laag. Figuur 4 –3-D maquette van functie B.
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Case C  Gelijk aan case A, maar met 
onsamendrukbare bovenlaag
Wanneer een nauwelijks samendrukbare boven-
laag aanwezig is met dikte d [m], zoals getekend
in figuur 5, verloopt de berekening ook eenvou-
dig:

(12)

Case D  Verlaging grondwaterspiegel 
vanaf maaiveld
Het grondwater staat aanvankelijk aan maaiveld in
dit geval, maar wordt verlaagd tot h [m-mv] zoals
te zien in figuur 6. De toename van de korrelspan-
ning !"beneden de nieuwe grondwaterspiegel is:

         
(13)

Deze toename kan worden beschouwd als een
belastingdikte:

   
(14)

De parameter # neemt een waarde aan van rond
0,8 voor schoon zand dat vrijwel volledig leeg-
loopt bij drainage.
Voor weinig samengedrukt veen dat bij drainage
vrijwel geen poriënwater verliest kan # waarden
hebben tot 15 of zelfs hoger.

De samendrukking !onder door de belastingdikte
van vergelijking (14) is getekend in de grafiek van
figuur 7 en is gelijk aan:

                   
(15)

De totale samendrukking door een belastingdikte
van #h die op het hele pakket werkt, is gelijk aan
het samengestelde oppervlak I + II + III in figuur 7
en kan worden geschreven als:

                   
(16)

De samendrukking sboven van de gedraineerde

grond (dus over de diepte h) is:

(17)

Per saldo wordt de zetting door de verlaging van
de grondwaterspiegel gevormd door het opper-
vlak I + II in figuur 7 en  bedraagt:

(18)
wat kan worden uitgeschreven als:

(19)

Wanneer #h/H << 1, gaat vergelijking (19) over in:

(20)

Vergelijkingen (18) t/m (20) zijn niet bepaald een-
voudige uitdrukkingen die voor een snelle bereke-
ning kunnen worden gebruikt. Ze zijn echter nodig
als basis van case G later in dit artikel

10 GEOTECHNIEK – Juni 2018

Figuur 6 –Grondwaterverlaging vanaf maaiveld.

Figuur 7 –Samendrukking bij grondwaterverlaging vanaf maaiveld. Figuur 8 –Belasting aan maaiveld; grondwater beneden maaiveld.

Figuur 5 –Met onsamendrukbare bovenlaag.
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Case E  Grondwaterverlaging 
beschouwd als belasting aan maaiveld
Wanneer de verlaging vanaf maaiveld wordt be-
schouwd als een belastingdikte #h, bedraagt de
zetting:

(21=16)

De zetting wordt daarmee overschat met een
grootte die overeenkomt met oppervlak III in 
figuur 7. De overschatting is klein wanneer 
#h/H << 1.

Als voorbeeld weer de 7 m dikke leemlaag met
!subm = 8 kN/m3 en C = 40. De waarde van # zal
rond 1,2 bedragen. De grondwaterspiegel
wordt nu verlaagd vanaf maaiveld naar een
diepte van 0,6 m-mv, zodat de belastingdikte
aontw = 0,72 m. Aan de voorwaarde van #h/H <<
1 wordt dus mooi voldaan.
Met B(7;0,72) = 2,39 zal de zetting bedragen 
sontw " 2,39

40 = 0,06 m.

De zetting ten gevolge van het verlagen van een
grondwaterspiegel (die aanvankelijk niet aan
maaiveld stond) kan op soortgelijke wijze worden
berekend als het verschil van twee situaties.

Case F   Belasting aan maaiveld; 
grondwaterspiegel beneden maaiveld
In de situatie van figuur 8 kan ook gebruik worden
gemaakt van ontwatering als belastingdikte:

(22)

Ook hier mag #h niet te groot zijn (zie case E) maar
omdat het hier om het verschil tussen twee fouten
gaat, zal de resulterende fout minder belangrijk
zijn.

Case G  Verlaging van een 
grondwaterspiegel
De zetting door een  verlaging van de grondwater-
spiegel, van h naar (h+!h) m-mv  zoals getekend
in figuur 9, kan worden geschat met de rekenwijze
zoals uitgelegd bij case E. Veel eleganter is diffe-
rentiatie van vergelijking (19) naar h:

(23)

waarin de hulpparameter $ uitsluitend is geïntro-
duceerd voor een eenvoudige formulering van
case H hierna.
Uit vergelijking (23) is te zien dat !s/!h steeds
kleiner wordt naarmate h toeneemt. Dat komt
overeen met het bekende gedrag dat de extra zet-
ting steeds geringer wordt bij verdere verlagingen
van de grondwaterspiegel.
Vergelijking (23) mag worden toegepast voor ge-
ringe verlagingen !h; eventueel moet de !s/!h
worden gebruikt bij een grondwaterspiegel hal-
verwege het verlagingstraject.

Bij het verlagen van de grondwaterspiegel treden
geen veranderingen in korrelspanning op boven de
oorspronkelijke spiegel. Dat geeft de mogelijk-
heid eventuele afwijkende grondlagen of zelfs 
belastingen te vertalen naar een equivalente
grondlaag met soortelijk gewicht %ontw. Uiteraard
moet de pakketdikte H dan overeenkomstig wor-
den aangepast.

Case H  Correctie van case G voor 
onder water geraakte grond
Bij gebruikt van vergelijking (23) blijkt een correc-
tie voor het onder water geraken van grondlagen
door zetting verrassend eenvoudig.
De effectieve verlaging van de grondwaterspiegel
!heffective [m] is immers gelijk aan:

                       
(24)

waarbij:
b = absolute verlaging van de 

grondwaterspiegel [m]
!s = zetting van maaiveld die het 

gevolg is van b [m]
Zie figuur 10. Daaruit volgt:                                           

(25)

Met als resultaat:

(26)

en

(27)

In bovenstaande vergelijkingen (24) t/m (27)  is 
de pakketdikte H als onveranderd aangenomen.
Eigenlijk is dat niet correct, maar de fout zal te 
verwaarlozen zijn zolang !s/H << 1.

In een 5 m dikke veenlaag met %subm = 1,5
kN/m3, C = 4  en # = 6 wordt de grondwater-
spiegel verlaagd van 0,4 m-mv naar 0,7 m-mv.
De afgeleide !s/!h nemen we halverwege het
verlagingstraject, op h = 0,55 m-mv. Dan zal

.

Daaruit volgt: en

De nieuwe grondwaterdiepte wordt dus 0,54
m-mv. Het punt halverwege het verlaging-
straject moet dus wat hoger worden gekozen,
bijvoorbeeld op 0,47 m-mv. Dan worden $ = 1,33, 
!s = 0,17 m en !heffective= 0,13m. Iteratie
klaar, dus. 
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Figuur 9 –Grondwaterverlaging. Figuur 10 – Correctie voor submergence.
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Discussie en conclusies

Ver doorgevoerde vereenvoudiging
De voorwaarden waaronder deze berekeningen
echt geldig zijn, zijn zeer stringent. Ze zijn daarom
niet geschikt voor een uiteindelijke berekening
van zettingen zoals bij controleberekeningen. De
hier gepresenteerde schattingen zijn niet bedoeld
als concurrent voor de gedetailleerde computer-
programma's die voor zettingsberekeningen 
bestaan.
Om handig gebruik te maken van deze bereke-
ningswijze moet een stevige abstractie van de
werkelijkheid worden opgesteld. Zo zal rekening
moeten worden gehouden met het feit dat de
grootste samendrukking plaats vindt in de opper-
vlakkige lagen, zodat de samendrukkingscontante
daar zwaar weegt. Ook is de samendrukkingscon-
stante van dezelfde grond boven het grondwater
meestal duidelijk hoger (de grond dus minder 
samendrukbaar) dan eronder. Om toch tot een 
uniforme C-waarde te komen moet de gebruiker
dus 'door de oogharen kijken' en dat vergt ervaring
en inzicht. Voor nogal wat situaties zal trouwens
blijken dat de abstractie zo ver van de werkelijk-

heid ligt dat het resultaat niet meer zinvol is.

Verrassend eenvoudige wiskunde
De berekeningen zijn op het eerste gezicht mis-
schien niet erg eenvoudig, maar al heel snel zal de
gebruiker eraan gewend zijn. De B-functie neemt
een centrale plaats in en deze is zo eenvoudig dat
hij snel een vaste plaats in het geheugen vindt: 

B(x, y) = (x+y)ln(y+y)–xln(x)–yln(y)

Vervolgens gaat het om het ontwikkelen van 
handigheid in het spelen met die B-functie.
De vergelijking voor de verlaging van een grond-
waterspiegel (vgl. 23) is niet zo eenvoudig uit het
hoofd te leren en zal dus steeds moeten worden
opgezocht. Maar deze vergelijking – en zeker in
combinatie met de correctie voor submergence –
is zo praktisch dat hij toch interessant zal zijn 
voor mensen die regelmatig  met zettingen door
verlagingen van de grondwaterspiegel te maken
hebben.

Voor een eerste aftasting
De berekeningen lijken zeer geschikt voor een eer-
ste aftasting. Zoals gezegd: ze zijn geen vervan-

ging van controleberekeningen met sophisticated
computerprogramma's. Ze zijn meer geschikt voor
het sigarendoosje of een moderner equivalent.

Vingeroefening voor beginners
De berekeningen zouden ook wel interessant kun-
nen zijn voor studenten om een idee te krijgen van
de samendrukking van dikkere lagen. Of om vanuit
Terzaghi's formule de zaak nog eens na te bouwen
en al doende door te krijgen hoe die in elkaar
steekt.

Aanvullende cases?
Tijdens het opstellen van dit artikel en vooral bij
het herschrijven met langere pauzes daartussen,
bleken steeds weer nieuwe mogelijkheden boven
te komen. Het idee van het definiëren van de 
B-functie, bijvoorbeeld, kwam pas na een tijdje 
en daarmee het veel makkelijker formuleren van
berekeningen voor wat meer ingewikkelde situa-
ties. Waarschijnlijk zijn de mogelijkheden nog 
niet uitgeput. Het zou mooi zijn als vakgenoten
met dit begin aan de slag gingen en toevoegingen
bedachten.  "
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