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Cohesie en watergehalte van vochtig zand
Zand is een intrigerend materiaal. In losse, droge
toestand kan het stromen als een vloeistof; 
verzadigd met water gedraagt het zich als een 
suspensie; maar gemengd met een beetje water
blijkt het een vormvast bouwmateriaal dat naast
drukspanningen ook trekspanningen kan opnemen. 
Al sinds mensenheugenis bouwen kinderen met
strandzand. Ze voegen wat zeewater aan het 
materiaal toe om zandtaartjes, zandkastelen of 
andere voorstellingen te modelleren. Intuïtief
weten ze dat het zand daartoe enigszins vochtig
moet zijn en dat het bij voorkeur ook een zekere
verdichtingsgraad moet hebben. 

Uitvoerders in de GWW-sector hebben door de
eeuwen heen waarschijnlijk ook gebruik gemaakt
van dergelijke strandervaringen; daardoor wisten
zij dat taluds in vochtig, relatief dicht zand steiler
kunnen worden opgezet dan in droog, losgepakt
zand, en dat de begaanbaarheid van een onder-
grond van vochtig, verdicht zand beter is dan 
van verzadigd of droog, los zand. Blijkens een 
bijna 40 eeuwen oude muurschildering werd het
slede-transport van zware lasten ten behoeve van
de bouw van de Egyptische piramiden mogelijk
gemaakt door de ondergrond van woestijnzand te
bevochtigen; zie figuur 1a+b, ontleend aan Fall
[2014]. De afbeelding van figuur 1b laat zien dat
daarbij overvloedig water werd toegediend.

Bij al deze toepassingen wordt gebruik gemaakt
van de negatieve waterspanning die optreedt in
een vochtige, dat wil zeggen gedeeltelijk met

water verzadigde zandmassa. Die zuigspanning is
verantwoordelijk voor een zeker cohesief gedrag. 
De grootte van de optredende cohesie en ook het
verband tussen de cohesiewaarde en de bijbe-
horende verzadigingsgraad zijn pas in de vorige
eeuw nauwkeuriger geanalyseerd binnen de 
diverse aardwetenschappelijke en fundamenteel-
fysische disciplines. 

Sinds het begin van de 20e eeuw is in de bodem-
kunde veel aandacht besteed aan de zogenoemde
bodemvochtzone, de gedeeltelijk verzadigde 
laag tussen maaiveld en grondwaterstand. De 
negatieve waterspanning in deze laag is van groot
belang voor de groei van plantenwortels, maar 
is ook van invloed op de begaanbaarheid van 
de grond. 
Reeds in de beginjaren van de grondmechanische
discipline (circa 1930) analyseerden grondmecha-
nici de sterkte van deels verzadigde zandmassa's
in simpele proeven. In dezelfde periode onder-
zochten grondwerkspecialisten en wegbouw-
kundigen op basis van de zogenoemde Proctor-
proef het verdichtingsgedrag van vochtig zand
onder invloed van een bepaalde hoeveelheid
stamp-energie. Tegelijkertijd voerden veel onder-
zoekers analytische berekeningen uit ter bepaling
van de aantrekkingskracht die heerst tussen 
korrels waarbij in de korrelcontactpunten een
kleine hoeveelheid water wordt vastgehouden. 
Sinds het einde van de vorige eeuw worden in 
de kunstzinnige en recreatieve sector overal ter
wereld zandsculpturen verwezenlijkt met vochtig
zand als bouwmateriaal; zie de figuren 2a+b. 

De daarbij gebruikte materiaalkennis stoelt vrijwel
volledig op ervaring. 
Ten behoeve van allerlei toepassingen in de pro-
cesindustrie wordt sinds enkele decennia in 
diverse fysische laboratoria fundamenteel onder-
zoek verricht naar het fysisch-mechanisch gedrag
van korrelig materiaal, gemengd met vloeistof.

Principe van cohesie in zand
De watermoleculen in de poriën van een vochtige
zandmassa worden aangetrokken door de korrels;
het water probeert zoveel mogelijk kwartsopper-
vlak te bedekken. Daardoor beweegt het onder 
invloed van de oppervlaktespanning naar de 
locaties waar het met twee korrels tegelijkertijd
contact kan maken, dat wil zeggen in de korrel-
contactpunten. Reeds bij zeer lage watergehalten
worden in de korrelcontactpunten vochtbruggen
gevormd die bekend staan onder de naam ‘capil-
laire bruggen’ of ‘waterbruggen’. Een waterbrug
vormt een ring van water rond een korrelcontact-
punt. In figuur 3 zijn dergelijke waterbruggen
weergegeven in een deels verzadigde zandmassa.

De adhesie tussen water en silica alsmede de op-
pervlaktespanning van het water veroorzaken 
in dat punt een gekromde vloeistofspiegel. Ter
weerszijden daarvan heerst een drukverschil,
waardoor een zekere kleefspanning tussen de aan-
grenzende korrels optreedt. De kleefspanning
wordt meestal aangeduid als ‘capillaire cohesie’;
in de geotechniek wordt in dat verband meestal de
term ‘schijnbare cohesie’ gebruikt vanwege het
feit dat de betreffende cohesie wegvalt in een 

Cohesie in zand
(Deel 1) 

Figuur 1a-b – Muurschildering in Egypte: slede-transport van een zwaar beeld en close up van de bevochtiging
van de zandondergrond met een gieter; volgens Fall [2014].
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volledig droge of volledig verzadigde korrelmassa. 

Beproevingen in de bodemkunde
In de bodemkunde wordt de vochtsituatie in de
bodemvochtzone gewoonlijk weergegeven door
de zogenoemde vochtspannings- of retentie-
karakteristiek, ook wel betiteld als de pF-curve.
Deze grafiek representeert het verband tussen de,
op een bepaalde hoogte boven de grondwater-
spiegel in de poriën heersende zuigspanning en de
verzadigingsgraad op die diepte. De zuigspanning
of negatieve waterspanning kan worden weer-
gegeven in kPa of in centimeters waterkolom,
waarbij 1 kPa overeenkomt met 10 cm water-

kolom. In de bodemkunde wordt echter vaak 
de zogenoemde pF-waarde gehanteerd als de 
logaritme van het aantal centimeters waterkolom.
In plaats van de verzadigingsgraad Sr in % kan op
de horizontale as ook het watergehalte worden
uitgezet. In de bodemkunde wordt daarbij als
regel het volumetrisch watergehalte wa [V/V] 
gehanteerd, in de geotechniek meestal het gravi-
metrisch watergehalte w [m/m]. Het verband tus-
sen beide watergehalten volgt uit w = wa.!w/!dr,
waarin !w de dichtheid van water en !dr de droge
dichtheid van grond voorstelt.
In figuur 4a is de pF-curve getekend van een rivier-
zand met een gemiddelde korreldiameter D50 =

200"m en een gradering D60/D10 = 4,0.
De pF-curve is het resultaat van een specifieke 
retentie- of pF-proef, die onder andere is beschre-
ven in de norm NEN-EN-ISO 11274;2014. In 
feite is de proef een simulatie van een situatie, 
die in het veld ontstaat nadat de, aanvankelijk met
het maaiveld samenvallende grondwaterstand
verlaagd is tot een bepaalde diepte. Na voldoende
verlaging ontstaat boven de gedaalde water-
spiegel een kleinere of grotere zone waarin een
negatieve waterspanning of zuigspanning heerst .
Alle poriën in deze zogenoemde capillaire zone
zijn nog gevuld met water. In zand kan deze zone
een hoogte hebben van een aantal decimeters;

Figuur 2a-b – Zandsculpturen in Blankenberge (2008)
en op South Padre Island bij Houston (2012).

Figuur 4a-b –
Resultaat van 
een pF-proef op 
rivierzand alsmede
het    daaruit, 
volgens Koolen en
Kuipers [1983] 
afgeleide verloop
van de capillaire 
of schijnbare 
cohesie .

Samenvatting
Sinds mensenheugenis wordt in de GWW-sector gebruik gemaakt van de 
cohesie die optreedt in vochtig zand ten gevolge van de ontwikkeling van capillaire
waterspanningen die heersen in de korrelcontactpunten van het materiaal. 
De grootte van deze zogenoemde capillaire cohesie hangt in hoge mate af van 
de texturele eigenschappen (korrelgrootteverdeling, korrelvorm en korrelsamen-
stelling) van het zand, maar wordt nauwelijks beïnvloed door het aanwezige 

watergehalte. Recent fundamenteel fysisch onderzoek toont aan dat binnen een
relatief grote range van watergehalten tussen de bijna droge toestand (w = ca. 4%)
en de vochttoestand juist beneden het optimum-watergehalte volgens de 
Proctorproef, een vrijwel constant niveau van capillaire cohesie heerst. Kinderen
die zandkastelen bouwen aan het strand passen deze wetenschap al eeuwen 
intuïtief toe door willekeurige watergehalten te hanteren; in de geotechniek 
en bodemkunde bleef de invloed van het watergehalte meestal onbesproken.  

Figuur 3 – Gedeeltelijk verzadigde zandmassa met 
waterbruggen in de korrelcontactpunten.
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Figuur 7a-b – Spanningen op het monster  en afschuifhoek na bezwijken,
zoals vastgelegd door Huizinga [1942] .

deze wordt betiteld als de capillaire-stijghoogte.
In de capillaire zone bedraagt de verzadigings-
graad minstens Sr = circa 95-100%. Na verlaging
van de waterspiegel zijn de grotere poriën in 
de bovenste lagen niet meer in staat het water vast
te houden; het water draineert. Bij zand gebeurt
dat meestal kort nadat de dalende grondwater-
spiegel de capillaire stijghoogte heeft bereikt. De
kleinere poriën in de laag boven de capillaire 
zone vormen kanaaltjes die in verbinding blijven
staan met het grondwater. In deze zogenoemde
funiculaire zone zijn niet alle poriën meer gevuld
met water, maar de zuigspanning die het water 
in de kleinere poriën vasthoudt is in principe 
groter dan in de capillaire zone. Na verdergaande
verlaging van de waterspiegel kan in het zand 
direct beneden het maaiveld alleen nog water
worden vastgehouden in de korrelcontactpunten.
Naarmate de afstand tot het grondwater groter is
zullen door verdamping en uitdroging steeds meer
volkomen droge pockets in de zandmassa ont-
staan. In deze zogenoemde pendulaire zone is de
zuigspanning in de het resterende (hang)water re-
latief hoog, terwijl de verzadigingsgraad meestal
lager is dan ongeveer 30%. 
De situatie met een pendulaire, funiculaire en 
capillaire zone is weergegeven in figuur 5.

Door sommige onderzoekers is de pF-curve ge-
bruikt om een voorspelling te doen inzake het ver-
loop van de capillaire of schijnbare cohesie in de
bodemvochtzone. Door Koolen en Kuipers [1983]
werd gebruik gemaakt van de, voor onverzadigde
grond aangepaste wet van Terzaghi :
#' = # - ua + $(ua - u)
waarin: 
#' = korrelspanning in kPa
# = totaalspanning in kPa
ua = luchtspanning in kPa 
u = waterspanning in kPa 
$ = dimensieloze factor
De grootte van de factor $ is volgens de meeste
onderzoekers afhankelijk van de verzadigings-
graad Sr en de grondsoort; in zandgrond kan $
gelijk gesteld worden aan de verzadigingsgraad
Sr, mits Sr > 50%. De zuigspanning die heerst in de
poriën van de verzadigde en onverzadigde grond
boven de grondwaterspiegel wordt betiteld als
zuiging of capillaire spanning #cap.
Wanneer lucht in de poriën niet is ingesloten, maar
in contact staat met de buitenlucht geldt: ua = 0.
Daardoor wordt de aangepaste wet van Terzaghi:
#' = # + $ . #cap

Een en ander betekent dat er in het volcapil-

laire gebied boven de grondwaterspiegel een 
effectieve-spanningsverhoging optreedt van
%#'[kPa] = &w.h, waarbij &w het volumiek gewicht
van water in kN/m3 voorstelt en h de hoogte in
meters boven de grondwaterspiegel. In het daar-
boven gelegen gebied kunnen de grofste poriën
het water niet meer vasthouden, waardoor de 
korrelmassa gedeeltelijk verzadigd raakt. Naar-
mate de afstand tot het grondwater toeneemt
ontstaan steeds meer en steeds kleinere lege 
poriën en neemt de verzadigingsgraad en daar-
door ook de factor $ geleidelijk af, terwijl de 
capillaire spanning groeit. Dientengevolge zal 
de effectieve-spanningsverhoging %#' = $. #cap
in het onderste deel van de funiculaire zone 
waarschijnlijk een maximale waarde bereiken.
De weerstand tegen afschuiving, die in grond door
Coulomb wordt gedefinieerd als ' = #'n. tg ( + c
wordt in deels verzadigd zand dus gemodificeerd
tot: ' = #'n . tg ( + $ . #cap. tg (

Daarin representeert #'¯ de heersende korrel-
spanning en ( de effectieve hoek van inwendige
wrijving van het zand.
Hieruit volgt dat in gedeeltelijk verzadigd zand
een cohesie aanwezig is ter grootte van ccap = $ .
#cap . tg (. In figuur 4b is op basis van de pF-curve
van figuur 4a het verloop van de capillaire 
of schijnbare cohesie uitgezet; daarbij is aan-
genomen dat de hoek van inwendige wrijving 
( = 35 graden bedraagt. Naarmate de afstand 
tot het grondwater toeneemt stijgt de cohesie,
in het volcapillaire gebied aanvankelijk lineair en
in het direct daarboven gelegen gebied minder
progressief. Bij verzadigingsgraden lager dan 
Sr = circa 50% kunnen weliswaar locaal hoge zuig-
spanningen, c.q. cohesiewaarden voorkomen,
maar zal de cohesie binnen de totale zandmassa
verder afnemen vanwege het steeds frequenter
voorkomen van droge pockets. Het werkelijke 
cohesieverloop bij verzadigingsgraden, lager dan

Figuur 5 – Vochtsituatie
in de bodemvochtzone na
zodanige verlaging van de
grondwaterstand dat de
grond aan het maaiveld
bijna droog is.

Figuur 6a-b – Een druipkasteel van zand
bezit een watergehalte dat behoort bij de
veldcapaciteit (circa pF1,8); een stabiele
zandcilinder heeft een verzadigingsgraad
tussen 5 à 10% en 35 à 50%.
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Sr = circa 50% is niet exact te voorspellen; tot aan
het maaiveld neemt het in ieder geval af.

Beproevingen in de geotechniek
Reeds in de beginjaren van de grondmechanica
werd veel aandacht besteed aan de zogenoemde
‘vrije-prismaproef’ op zand. Deze beproevings-
methode werd door Keverling Buisman [1940] als 
eerste beschreven. De experimenten vonden
plaats op vrijgegraven, ongeroerde monsters 
in een zandterrein, maar vooral ook op verdichte
cilinders van vochtig zand in het laboratorium. In
het eerste geval blijven de onbelaste cilinders 
in stand door de, in de funiculaire en pendulaire
zone heersende zuigspanningen; zie de figuren 4a
en 5. De laboratoriumcilinders worden gemaakt
van een met water vermengde korrelmassa. Een
dergelijke vochtige korrelmassa komt overeen met
de situatie in het pendulaire gedeelte van de bo-
demvochtzone. 

Teneinde genoemde cilinders in stand te houden
dient enerzijds het watergehalte van de zand-
massa zo hoog te zijn dat locaal geen grote, droge
pockets kunnen ontstaan, anderzijds mag het 
watergehalte niet groter zijn dan de zogenoemde
veldcapaciteit; zie figuur 4a. Deze grootheid geeft
de vochtsituatie weer na drainage (onder invloed
van de zwaartekracht) van een oorspronkelijk 
verzadigde grondmassa. Het daarbij resterende
watergehalte wordt bijvoorbeeld aangetroffen in
druipkastelen die kinderen aan het strand plegen
te maken; zie figuur 6a. In het zand heerst dan een
zuigspanning van gemiddeld ongeveer 60 centi-
meter waterkolom (pF 1,8); in deze situatie zijn 
alleen de poriën met een diameter kleiner dan 30 "m
gevuld met water. 

In de praktijk blijkt dat het vochtige zand van een
stabiele zandcilinder als weergegeven in figuur 6b
een verzadigingsgraad Sr kan bezitten tussen 5 à
10% en 35 à 50%. Verzadigingsgraden die groter
zijn dan deze range leiden snel tot verweking; 
beneden die range gelegen verzadigingsgraden
veroorzaken zoveel droge pockets dat de zand-
massa instabiel wordt.
In de, bijna een eeuw oude vrije-prismaproef 
(Engels: unconfined compression test) onderzocht
Keverling Buisman [1940] de sterkte-eigenschap-
pen van vochtig zand); zie figuur 7a+b. In deze
klassieke proef wordt een vochtige-zandcilinder
tot bezwijken gebracht onder invloed van een 
verticale bovenbelasting of deviatorspanning
#dev. Op de buitenzijde van de cilinder is de zuig-
spanning of capillaire hoofdspanning #cap werk-
zaam; zie figuur 7a. 
De sterkte, in de vorm van de hoek van inwendige
wrijving en de cohesie, wordt doorgaans bepaald
door registratie van de deviatorspanning #dev bij

bezwijken en de hoek ) die het glijdvlak bij af-
schuiving maakt met de horizontaal; zie figuur
7a+b. In een Mohr-Coulomb-diagram kan de 
bezwijkspanningstoestand grafisch worden weer-
gegeven. Deze wordt gerepresenteerd door een
cirkel met een straal ter grootte van de verticale
bovenbelasting #dev. Zie figuur 8. 

De omhullende aan de bezwijkcirkel kan worden
getekend als de grootte van de wrijvingshoek (
bekend is. Deze laatste laat zich volgens figuur 8
afleiden uit de opgemeten afschuifhoek ) na 
bezwijken van de cilinder: ) = 45 + (/2. 
De grootte van de heersende zuigspanning of 
capillaire korrelhoofdspanning #cap is daarmede
bekend. Deze spanning is vergelijkbaar met de 
celspanning in een triaxiaalproef. De grootte van
de capillaire cohesie ccap kan uit figuur 8 worden
afgelezen als het lijnstuk dat door de omhullende
wordt afgesneden van de verschoven verticale as.
Op basis van figuur 8 kan worden afgeleid:
- de verhouding tussen de maximale bovenbelas-
ting #dev en de zuigspanning (of capillaire hoofd-
spanning) #cap is een functie van de hoek van
inwendige wrijving (; zie figuur 9a. 
- het lineair verband tussen de capillaire cohesie
ccap en de maximale bovenbelasting #dev is een
functie van de hoek van inwendige wrijving; zie 
figuur 9b.

Zoals onder andere is aangegeven in de Britse
Code of Practice BS 8002 [1994 (2001)] is de
grootte van de wrijvingshoek (een functie van de
texturele eigenschappen en de verdichtingsgraad
van het zand. De grootte van de zuigspanning als
functie van het watergehalte c.q de verzadigings-
graad blijft echter bij de allereerste vrije-prisma-
proeven van Keverling Buisman [1940] en Huizinga
[1942] onbesproken en ook in latere geotechni-
sche publicaties wordt daaraan weinig of geen
aandacht besteed. 

Beproevingen in grondwerk en 
wegenbouw
Bij verdichtingswerkzaamheden in de Neder-
landse grondwerk- en wegenbouwdiscipline wordt
al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw gebruik
gemaakt van de zogenoemde Proctorproef. In
deze laboratoriumverdichtingsproef wordt bij een
gedefiniëerde hoeveelheid stampenenergie de
droge dichtheid bepaald als functie van het daarbij
toegepaste watergehalte. Het verband tussen
droge dichtheid en watergehalte wordt betiteld
als de Proctorcurve; zie figuur 10. Voor Neder-
landse zanden blijkt de droge dichtheid onder in-
vloed van de ‘normale’ stampenergie van 600
kJ/m3 een zogenoemde maximale (droge) Proctor-
dichtheid te vertonen bij watergehalten van circa
12% tot 15%; onder invloed van de ‘verzwaarde ‘

Figuur 8 –
Mohr-Coulomb-
diagram dat de 
spanningstoestand 
bij bezwijken 
aangeeft.

Figuur 9a-b – Mohr-Coulomb-diagram dat de spanningstoestand bij bezwijken aangeeft.
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stampenergie van 2700 kJ/m3 liggen die waterge-
halten enige procenten lager. Deze maximale
droge dichtheden dienen in de praktijk als referen-
tiedichtheid bij de verdichtingscontrole van het
betreffende zand. 
In figuur 10 zijn van een bepaald zand de Proctor-
curven (normaal en verzwaard) weergegeven voor
de volledige range van watergehalten van droog
tot vrijwel verzadigd. Uit de gemeten Proctorcur-
ven blijkt dat bij watergehalten die niet ver verwij-
derd zijn van het verzadigingswatergehalte de
mate van verdichting het grootst is. In de (vrijwel)
verzadigde korrelmassa kunnen onder invloed van
de stampenergie gemakkelijk herschikkingen van
korrels plaatsvinden, waardoor dichte pakkingen
ontstaan. Bij lagere watergehalten dan genoemde
12 tot 15% wordt een dergelijke herschikking c.q.
verdichting in meerdere of mindere mate belem-
merd door de capillaire cohesie die heerst in deze
deels verzadigde korrelmassa.

In de laboratoriumpraktijk wordt de Proctor-
stampproef gewoonlijk uitgevoerd bij minimaal 5
watergehalten, te beginnen bij een watergehalte
beneden het verwachte optimumwatergehalte 
en eindigend juist beneden het verwachte verza-
digingswatergehalte. Op deze wijze kan de 
gezochte curve, en daarmee de maximumProctor-
dichtheid en het optimumwatergehalte, door-
gaans gemakkelijk worden bepaald. Voor Neder-
landse zanden ligt de maximumProctordichtheid
meestal in de range !Pr = (1,55-1,85) t/m3 ; de 
verzwaarde maximum-Proctordichtheid ligt 
ongeveer 5% hoger. Het optimumwatergehalte
vertoont een range van ongeveer 12% tot 15%; 
de verzwaarde proef levert een range op van 
ongeveer 10% tot 13%.

Proctorproeven bij relatief lage watergehalten 
beneden w = circa 6-8 % zijn in de praktijk weinig
zinvol en worden daarom als regel niet uitgevoerd.
Beproevingen bij dergelijke lage watergehalten
blijken een vrijwel constant niveau van relatief
lage droge-dichtheidswaarden op te leveren. 
Het constante lagere dichtheidsniveau laat zich
verklaren door het feit dat de voor verdichting 
belangrijke herschikking van de korrels wordt 
belemmerd door de capillaire cohesie. Het feit 
dat het lagere dichtheidsniveau constant is voor
een range van watergehalten vormt een indicatie
dat de capillaire cohesie over deze range een 
constante waarde heeft. Die waarde neemt bij 
relatief zeer lage watergehalten beneden 2-3%
weer af, waardoor in bijna droog materiaal weer
een betere herschikking, c.q. hogere droge dicht-
heid kan worden gerealiseerd.

Theoretische beschouwingen
Aangaande het verloop van de capillaire cohesie-
waarden als functie van het watergehalte zijn in de
loop der jaren veel praktische en theoretische stu-
dies ondernomen. Allereerst werd het elementaire
vraagstuk van de aantrekkingskracht tussen twee
aangrenzende korrels in beschouwing genomen. 
In de korrelcontactpunten ontstaan daarbij ringen
van water, die worden betiteld als ‘capillaire brug-
gen’ of ‘waterbruggen’. Ter weerszijden van de
concaaf gekromde vloeistofspiegel wordt een
drukverschil gehandhaafd dat groter is naarmate
de kromtestraal van het vloeistofoppervlak kleiner
is. Het drukverschil representeert de zuiging of
negatieve waterspanning, waardoor de korrels
naar elkaar toe worden getrokken. 
De aantrekkingskracht tussen twee door een wa-
terbrug verbonden korrels kan op basis van fysi-
sche benaderingen worden gedefinieerd;

[Goulding [2006] heeft veel van deze benaderin-
gen samengevat. Daarbij blijkt dat de trekspan-
ning # [kPa] die heerst in het contactvlakje tussen
twee korrels recht evenredig is met de oppervlak-
tespanning q [ kN/m] en omgekeerd evenredig
met (het kwadraat van) de straal van de korrel R
[m]; Lu en Likos [2004] geven bijvoorbeeld aan:
# = r2(r1 +r2) q / R2.r1
Hierin representeren r1 en r2 parameters die de
vorm en inhoud van de waterbrug bepalen volgens
figuur 11; beide zijn een functie van de korrelaf-
meting R. 

Ten opzichte van de lucht bedraagt de oppervlak-
tespanning van zuiver water van 20 graden Celsius
q = 73.10-6 kN/m; alcohol levert een veel lagere
waarde op ( q = 23.10-6 kN/m), terwijl kwik bij 
die temperatuur een oppervlaktespanning heeft
van q = 476.10-6 kN/m. Warmer water van 50-80
graden Celsius heeft een circa 10% lagere opper-
vlaktespanning en water waaraan bijvoorbeeld
een detergent (bijvoorbeeld zeep of een ander
wasmiddel) is toegevoegd kan een ongeveer drie-
maal lagere oppervlaktespanning opleveren. 
Algemeen kan dus worden gesteld dat onder nor-
male natuurlijke omstandigheden de trekspanning
# [kPa] tussen twee, door een waterbrug verbon-
den korrels sterk afhankelijk is van de korrel-
grootte; in fijner zand ontstaat een grotere
aantrekking. Bij een hoger watergehalte neemt
het waterbrugvolume tussen de twee korrels toe,
zodat de concave welving kleiner wordt met als
gevolg een vermindering van de aantrekkings-
kracht tussen de korrels. Die vermindering wordt
echter gecompenseerd door de vergroting van 
het contactoppervlak van het water met de beide
korrels. Daardoor blijft de door de waterbruggen
uitgeoefende aantrekking tussen de korrels 
constant.

Fundamenteel fysisch onderzoek
Bovenstaande beschouwing geldt voor een situa-
tie waarbij het gravimetrisch watergehalte in de
zandmassa slechts enige procenten bedraagt.
Rond één enkele korrel bevinden zich maximaal
ongeveer zes enkelvoudige waterbruggen en de
configuraties van de vloeistofcontacten binnen de
korrelmassa zijn duidelijk.

Figuur 10 –
Verloop van de 
normale- en 
de verzwaarde- 
Proctorcurve van 
een zand: het 
verband tussen 
bereikte droge 
dichtheid en 
het toegepaste 
watergehalte.

Figuur 11 –
Schematische

weergave 
van een 

"waterbrug" .
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Om echter te weten te komen hoe die configura-
ties veranderen bij hogere watergehalten en te be-
grijpen welk mechanische gedrag daar bij hoort is
het noodzakelijk om binnenin het materiaal te kij-
ken. Een optische microscoop kan dat proces niet
zichtbaar maken, omdat het licht door de korrels
in alle richtingen wordt verspreid. Om dit pro-
bleem te ondervangen werd door Herminghaus
[2013] van het Max Planckinstituut gebruik ge-
maakt van de moderne techniek van de röntgen-
microtomografie. Daarbij wordt de vochtige
korrelmassa van alle kanten verlicht door een rönt-
genstraal. Omdat deze door water, kwarts en lucht
op verschillende manier wordt geabsorbeerd, 
levert elk beeld een goed gedefinieerd silhouet
op. Herminghaus c.s. produceerden met behulp
van het synchroton ESRF (European Synchroton
Radiation Facility) in Grenoble driedimensionale
beelden van vochtige zandmonsters; daarin is 
duidelijk zichtbaar hoe het water is verdeeld 
tussen de korrels.

Uit de meetresultaten blijkt dat naburige enkel-
voudige waterbruggen vanaf een gravimetrisch
watergehalte van w = circa 2% met elkaar in con-
tact komen en als gevolg daarvan samensmelten.
Aangezien de betreffende korrels meestal onge-
veer gelijke afmetingen hebben komt die samen-
smelting altijd tot stand als de capillaire bruggen
specifieke afmetingen bereiken. Op dat moment
bevat de brug zoveel water dat de hoek * in figuur
11 een waarde * = !/3 heeft bereikt. Daardoor
wordt de gezamenlijke holle ruimte tussen telkens
drie korrels met water gevuld. De korrels vormen
een zogenaamde ‘trimer’, een kleine, vochtige
cluster van drie oorspronkelijke waterbruggen, die
getransformeerd zijn tot ‘lussen’ waarvan de bij-
behorende hoek * iets is afgenomen, omdat voor
het vullen van de binnenruimte een zekere hoe-
veelheid vloeistof is gebruikt. Bij verdere verho-
ging van het watergehalte groeien de trimers
weer, waardoor de hoek *, die behoort bij hun
‘lussen’, wederom de waarde * = !/3 nadert. Als
deze is bereikt smelten alle ‘lussen’ weer samen
met naburige waterbruggen tot nog grotere clus-
ters met vier, vijf of meer lussen; zie de figuren
12a+b, die ontleend zijn aan Herminghaus [2013]
en Seemann [2009].

Met behulp van het tomografisch onderzoek 
konden de boven beschreven clustervormen als
gevolg van vergroting van het watergehalte 
duidelijk worden waargenomen. Bij toename van
het watergehalte ontstaan dus geen nieuwe wa-
terbruggen meer, maar worden steeds grotere
clusters gevormd. 
De capillaire spanning in vloeistofclusters wordt
bij hogere watergehalten steeds nauwkeuriger 
beheerst door de hoek * = !/3. Dat betekent 

dat de aantrekkende kracht, c.q. de capillaire
spanning over een relatief grote range van water-
gehalten alleen wordt bepaald door de korrel-
grootte en de oppervlaktespanning van de
vloeistof.

Ondanks het feit dat de betreffende watergehal-
ten in zand kunnen oplopen tot waarden van 
w = circa (12-15)% geven de tomografische waar-
nemingen aan dat in die toestand nog veel kleine,
met lucht gevulde holle ruimten aanwezig zijn.
Daarbij ontstaat een filigrain-achtige waterstruc-
tuur; alle korrels staan in contact met wateropper-
vlakken en worden door de oppervlaktespanning
bijeengehouden.
Over een relatief grote range van watergehalten
tussen w = circa 2% en w = circa (12-15)% vertoont
de korrelmassa dan ook een vrijwel constant 
niveau van negatieve waterspanning of  capillaire
spanning #cap. Bij watergehalten groter dan deze
range,dat wil zeggen bij verzadigingsgraden
boven Sr= circa (50-75)% wordt de toestand van
volledige verzadiging benaderd; als die is bereikt
bevindt zich geen lucht meer in de korrelmassa,
waarmede ook de aantrekkende kracht tussen de
korrels is verdwenen. 

De boven beschreven fenomenen zijn door de 
betreffende onderzoekers experimenteel geve-
rifieerd. Daarbij is een drietal verschillende 
laboratoriumproeven uitgevoerd op vochtige 
korrelmassa's met watergehalten in de bewuste
range van w = circa 2% tot w = circa (12-15)%:
- zuivere-trekproeven, door een cilindrisch mon-
ster tot aan bezwijken horizontaal te laten rond-
draaien in een centrifuge-opstelling;
- fluïdisatieproeven, door in een verticaal cilin-
drisch monster trillingen te introduceren totdat
het materiaal gaat vloeien;
-   cyclische afschuifproeven, door een verticaal 
cilindrisch monster tot aan bezwijken bloot te stel-

len aan een horizontale wisselbelasting; 
Ook de resultaten van deze door Seemann e.a.
[2009] beschreven proeven laten zien dat de 
mechanische eigenschappen van het vochtige 
materiaal praktisch onafhankelijk zijn van de
grootte van het watergehalte.

Ervaringen aan het strand en bij 
industriële processen
Kinderen die aan het strand zandkastelen constru-
eren houden geen rekening met de texturele 
eigenschappen van het zand; het aanwezige
strandzand is een hard gegeven. Ten aanzien van
de verzadigingsgraad, c.q. het watergehalte geldt
hetzelfde. Uit ervaring weten kinderen dat het
zand enigszins vochtig moet zijn. Bij een teveel aan
water dreigt weliswaar verweking, maar ze komen
er al snel achter dat onder invloed van de zwaarte-
kracht drainage plaatsvindt en dat het resterende
watergehalte een cohesief materiaal oplevert; 
zie ook het druipkasteel van figuur 6a. Voorts zijn
ze zich ervan bewust dat het bouwwerk extra 
stevigheid kan krijgen door het materiaal eniger-
mate te verdichten.

Zandsculpturenbouwers hebben zich oorspron-
kelijk laten leiden door diezelfde ervaringen. 
Al snel werden echter allerhande recepten en
handleidingen ontwikkeld om constructies te 
realiseren van optimale stabiliteit en duurzaam-
heid; zie Anonymous [2015]. Zo worden er eisen
gesteld aan de zandsoort, aan de wijze van 
verdichting van het zand en aan het toe te passen
watergehalte. Merkwaardigerwijze wordt daarbij
slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van de
ervaringen met vochtig zand, die in de loop der
jaren in de technische disciplines zijn opgedaan.
Met name over de textuur van het zand en het 
toe te passen watergehalte bestaat onder zand-
sculpturen-bouwers veel verwarring. Vaak wordt
gesuggereerd dat voor het maken van zandsculp-

Figuur 12 – Door de micro-
tomografie waargenomen 

waterlussen die de clustering van 
de korrels bewerkstelligen 

alsmede een viertal cluster-
vormen: capillaire waterbrug (cb)

tussen 2 korrels, 3 samengesmolten
korrels of trimer (tr), 5 samen-

gesmolten korrels of pentamer (pt)
en 6 samengesmolten korrels of 
tetrahëdonvulling (th); volgens

Seemann e.a. [2009] en 
Herminghaus [2013]



turen speciaal, zogenoemd sculptuurzand met een 
bepaalde herkomst c.q. texturele samenstelling
(korrelgrootte, -vorm en -gradering) moet worden
gebruikt. Uit bovengenoemde ervaringen kan
worden afgeleid dat van vrijwel alle Nederlandse
zanden gemakkelijk stabiele sculpturen kunnen
worden gemaakt. Met name ten aanzien van 
het toe te passen watergehalte van het zand 
worden zeer uiteenlopende richtlijnen gehanteerd
die sterk afhangen van in bepaalde gevallen 
toegepaste werkwijzen en locaal opgedane erva-
ringen. Op basis van de uitkomsten van recent 
fysisch onderzoek en geheel in overeenstemming
met eeuwenlange ervaringen van spelende 
kinderen aan het strand blijkt echter dat het toe 
te passen watergehalte praktisch irrelevant is: 
de grootte van de capillaire cohesie blijkt over een
relatief lang traject van watergehalten constant.
In de procesindustrie hebben veel fabrikanten 
ervaren dat de mechanische eigenschappen van
vochtige korrelmassa's over een brede range van
watergehalten niet veranderen. In de farmaceu-
tische industrie zijn de fabrikanten zich allang 
bewust van het feit dat de productieprocessen 
bij menging van het basispoeder en de actieve 
ingrediënten met water over een relatief lang 
traject van watergehalten vrijwel evenveel energie
te vergen.

Conclusie
Binnen de technische disciplines is voldoende 
expertise beschikbaar om te concluderen dat de
weerstand tegen vervorming bij steil opgezette
taluds en diepe ingravingen in vochtig zand, 
alsmede bij alle mogelijke typen zandsculpturen,
maar ook bij het mengen van vochtige korrel-
massa's in de procesindustrie primair afhankelijk 
is van de texturele eigenschappen van het zand 
en de toegepaste verdichtingsgraad. De verzadi-
gingsgraad c.q. het watergehalte speelt daarbij
praktisch geen rol.

Zand met een watergehalte van enkele procenten
veroorzaakt reeds een zekere capillaire cohesie;
bij toevoeging van meer water blijft deze vrijwel
onveranderd. Indien verzadigd geraakt zand vrij
kan draineren onder invloed van de zwaartekracht
ontstaat bij de veldcapaciteit een vochtige zand-
massa die bij gelijkblijvende verdichtingsgraad
eenzelfde cohesie oplevert.
Daarmede wordt in feite bevestigd wat kinderen,
spelend aan het strand al intuïtief weten: in 
principe heeft verandering van het watergehalte
geen invloed op de grootte van de capillaire 
cohesie en daarmede op de stabiliteit van vochtige
zandconstructies.
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