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Piet Lubking

In de loop der jaren zijn binnen de geotechnische
disciplines talrijke pogingen ondernomen om 

de grootte van de capillaire cohesie van vochtig
zand te bepalen. Een voor de hand liggende 
methode in dat verband is de uitvoering in het 
laboratorium van mechanische (schuif- of triaxi-
aal)proeven op representatieve zandmonsters. Van
al deze proeven geldt de triaxiaalproef in de vorm
van de vrije-prismaproef of unconfined compres-
sion test (UC-test) als de meest eenvoudige, snelle
en goedkope. 

Voorts kunnen capillaire-cohesiewaarden ook 
worden ontleend aan specifieke aanbevelingen,
richtlijnen of voorschriften die door bepaalde
(in)officiële instanties zijn uitgegeven. De daarin
opgenomen cohesiewaarden zijn niet alleen 
gebaseerd op resultaten van triaxiaal- en schuif-
proeven, maar ook op waarden die zijn terug-
gerekend uit in de praktijk gerealiseerde relatief
steile taluds van vochtig zand.

Mede onder invloed van de groeiende populariteit
van zandsculpturen bestaat er de laatste tijd een
groeiende belangstelling voor de zogenoemde
droge sterkte van steile zandtaluds. Onder ‘droge
sterkte’ wordt daarbij verstaan: de, na droging 
aan de lucht, ontwikkelde cilinder-druksterkte 
van aanvankelijk deels verzadigde, maar daarna
uitgedroogde zandmassa's. De ervaringen bij 
natuurlijke en kunstmatig aangebrachte zand-

massa's laten zien dat de sterkte daarvan na 
droging meestal vele malen groter is dan die van 
de oorspronkelijk vochtige massa's. De sterkte-
toename wordt daarbij in hoge mate bepaald door
de aard van de ‘verontreinigingen’ die voorkomen
in de vochtige zandmassa. 

In de literatuur gerapporteerde 
cohesiewaarden van vochtig zand
Vooral in bodemkundige publicaties zijn capillaire-
cohesiewaarden te vinden; deze zijn vaak afgeleid
op basis van de vochtspanningskarakteristiek 
of pF-curve van een zand, conform de door Koolen
en Kuipers [1984] aangegeven methode. In de 
geotechnische literatuur zijn ook veel resultaten
van mechanische beproevingen gerapporteerd,
bijvoorbeeld van triaxiaal- of schuiifproeven op
een specifiek zand onder een bepaalde rand-
voorwaarde voor wat betreft de verdichtings- en
verzadigingsgraad. Incidenteel is ook specifiek 
de invloed van de laatstgenoemde parameters 
op de cohesiewaarde geanalyseerd als functie van
de zandsoort. Een treffend voorbeeld daarvan is
gepubliceerd door Wagenbreth [1970]. Hij voerde
een serie schuifproeven uit op een drietal zanden
(grof, middelmatig en fijn) onder systematische 
variatie van zowel de verdichtingsgraad of 
relatieve dichtheid, als de verzadigingsgraad. In 
figuur 1 is voor ieder zand het verband weerge-
geven tussen de verzadigingsgraad en de capillaire
cohesie als functie van de relatieve dichtheid.

Veel van de resultaten van bovengenoemde onder-
zoeken zijn gebruikt om veilige capillaire-cohesie-
waarden te definiëren ten behoeve van richtlijnen
of voorschriften met betrekking tot toelaatbaar
geachte taludhellingen van zand in de GWW-
sector. Een bekend voorbeeld in dat verband is 
het DDR-voorschrift TGL 35983/2 [1984]. Daarin
zijn naast de correlatie van grondsoort en capillaire
cohesie aanduidingen van de verzadigingsgraad 
en relatieve dichtheid als variabelen opgenomen;
zie de tabel van figuur 2.

In de Duitse aanbevelingen volgens EAU [2004] 
en DIN18196 [2011] wordt eveneens de grond-
soortbeschrijving gebruikt om de capillaire-
cohesiewaarde te schatten; zie de beide tabellen
van figuur 3a+b. De grondclassificatiecodes in de
laatstgenoemde tabel worden als volgt omschre-
ven:
- SW en GW: goed gegradeerd zandgrind- respec-

tievelijk grindzandmengsel;
- SI en GI: onregelmatig gegradeerd (Engels: gap graded) 

zandgrind-, respectievelijk grindzandmengsel;
- SE en GE: slecht gegradeerd zandgrind-. respec-

tievelijk grindzandmengsel.
De in de tabellen vermelde cohesiewaarden als
functie van de grondsoort komen goed met elkaar
overeen en stroken bovendien met de tendens, 
die volgt uit de resultaten van allerlei separate 
beproevingen van diverse zanden. De hoogste 
cohesiewaarden worden gevonden bij de fijnste

COHESIE IN ZAND (DEEL 2)

COHESIE- EN DRUKSTERKTEWAARDEN 
VAN VOCHTIG EN GEDROOGD ZAND

Figuur 1 – Door Wagenbreth [1970] met
schuifproeven gemeten verbanden tussen 
de verzadigingsgraad en de capillaire cohesie
als functie van de relatieve dichtheid.

Figuur 2 – Richtwaarden voor de capillaire
cohesie volgens TGL 35983/2
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zanden, terwijl de cohesie in grind vrijwel verwaar-
loosbaar is.

De door Wagenbreth [1970] gevonden cohesie-
waarden, alsmede de in de tabellen vermelde
waarden vertegenwoordigen overigens pessimis-
tische aannamen, omdat in de praktijk binnen 
de zandmassa ten gevolge van uitdroging vaak
reeds enige verkitting of cementatie heeft plaats-
gevonden. 
Een en ander werd onder andere door Bilz [1983]
bevestigd op grond van praktijkwaarnemingen van
in het terrein gerealiseerde taluds en sleufdiepten.
Daarbij werden de cohesiewaarden teruggerekend
met behulp van formules die onder andere door
Kezdi [1969] zijn gepubliceerd. In deze formules
worden de geometrische afmetingen van de 
betreffende taluds (hoogte h en taludhelling !), de
wrijvingshoek " en de cohesie ccap van het zand,
alsmede het volumiek gewicht # van de zand-
massa als parameters gehanteerd; zie figuur 4. In
de figuur representeert G het gewicht van de 
afschuivende grondmoot, terwijl C de cohesie-
kracht en W de wrijvingskracht op het (rode) 
glijdvlak voorstellen.

Cohesiebepalingen met behulp 
van een vrije-prismaproef
De klassieke vrije-prismaproef of cilinderdruk-
proef, zoals beschreven door Keverling Buisman
[1940] en Huizinga [1942] kan op het strand of in
het laboratorium worden uitgevoerd. Daarbij
wordt een cilindrisch monster van vochtig zand
verticaal belast totdat bezwijken optreedt; zie 
figuur 5a+b.

Wanneer bij bezwijken van de cilinder de deviator-
spanning of bovenbelasting $dev bij bezwijken is
geregistreerd kan op basis van de theorie van
Mohr-Coulomb de grootte van de capillaire cohe-
sie ccap worden afgelezen als functie van de hoek
van inwendige wrijving "; zie figuur 6. In deze 
grafiek is, onder verwaarlozing van het eigen 
gewicht van het monster, de maximale boven-
belasting op de horizontale as weergegeven in kPa
of, in geval van een standaard-monsterdiameter
van 65mm, in Newton. Indien geen specifieke
meetapparatuur ter beschikking is kan het monster
eenvoudigweg worden belast met losse gewich-
ten; zie figuur 5b.

Figuur 3a+b –
Richtwaarden voor 

de capillaire cohesie 
volgens EAU 

respectievelijk
volgens DIN18196.

Figuur 4 – Evenwichtstoestanden volgens
Kezdi [1969] bij diverse taludvormen in 
cohesief zand. 

Figuur 5a+b - Zandmonster, onderworpen
aan een vrije-prismaproef (UC-test) op het

strand of op het bureaublad. 

Figuur 6 -Verband tussen bezwijkbelasting in kPa of
in N (op cilinder %65mm) en capillaire cohesie in kPa. 
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Steile taluds in vochtig zand en ook de tegenwoordig vaak indrukwekkend 
hoge zandsculpturen kunnen worden gerealiseerd door de werking van 
capillaire cohesie. Resultaten van vrije-prismaproeven geven aan dat de 
cilinder-druksterkte van vochtig zand maximaal circa 30 kPa bedraagt en 
sterk afhankelijk is van de fijnheid van het zand. De druksterkte kan echter 
gemakkelijk enige factoren tot zelfs enkele orden hoger liggen nadat het 
oorspronkelijk vochtige zand aan de lucht of in de oven is gedroogd. Dat is het
gevolg van in het zand aanwezige "verontreinigingen" als silica- en carbonaat-

verbindingen, organische materialen of microbiologische stoffen, die na 
uitdroging een zekere kitting of cementatie veroorzaken. Toevoeging van 
een geringe hoeveelheid bentoniet brengt in vochtig zand een kleine toename
van de druksterkte teweeg; na uitdroging van het materiaal blijkt de 
druksterkte echter spectaculair hoog. ‘Niet-verontreinigd’, zogenoemd
‘schoon’ zand vertoont in vochtige toestand wel een zekere cilinder-druk-
sterkte, maar gedraagt zich in gedroogde toestand als ‘los zand’.
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De parameter " van figuur 6 volgt uit de, na 
bezwijken opgemeten afschuifhoek &= (45 + "/2).
Omdat nauwkeurige opmeting van de afschuif-
hoek & in de praktijk meestal niet mogelijk is wordt
de grootte van de wrijvingshoek " in veel gevallen
geschat op basis van de texturele eigenschappen
van het zand en de pakkingsdichtheid van de zand-
massa.

Schatting van de wrijvingshoek 
t.b.v. de cohesieberekening
In de loop der jaren zijn binnen de geotechniek 
talrijke correlaties ontwikkeld om de  pieksterkte
"p van zand af te leiden uit enige specifieke zand-
eigenschappen en de pakkingsdichtheid van het
materiaal. Als zandeigenschappen worden daarbij
de korrelvorm, de gradering en soms ook de 
grofheid van het materiaal genoemd, terwijl de
pakkingsdichtheid wordt weergegeven door een
aanduiding van de relatieve dichtheid Re. In het 
algemeen kan daarbij de correlatie van figuur 7
worden gehanteerd. Het verband tussen de effec-
tieve wrijvingshoek en de relatieve dichtheid laat
daarbij een vrijwel lineair verloop zien in een brede
range; zie figuur 7. Naarmate het materiaal hoekiger,
beter gegradeerd en grover is kunnen binnen 
die range hogere waarden van de wrijvingshoek
worden verwacht.

Schmertmann [1978] signaleerde in dat verband
de invloed van de gradering en de grofheid en
geeft een viertal ranges aan voor grofkorrelige 
materialen; zie de rode lijnen in figuur 7:
A éénkorrelig grind; goed-gegradeerd 

grind-zand-leem 
B éénkorrelig grof zand; goed-gegradeerd 

middelmatig zand
C éénkorrelig middelmatig zand; 

goed-gegradeerd fijn zand
D éénkorrelig fijn zand

In de Britse norm BS 8002:1994 wordt, naast de 
invloed van de gradering ook expliciet de bijdrage

van de hoekigheid annex oppervlakteruwheid 
van de korrels genoemd als toeslag op de basiswrij-
vingshoek van " = 30 graden. Voor wat betreft de
laatstgenoemde parameter zijn drie categorieën
onderscheiden: ‘rounded’ = +0 graden,‘sub-
angular ‘ = +2 graden en ‘angular’ = +4 graden. In
de praktijk staan diverse methoden ter beschikking
om de korrelvorm te schatten op basis van visuele
beschouwing. De toeslagen ten gevolge van de
gradering zijn: ‘uniformly graded’ ( D60/D10 < 2 )
= 0 graden, ‘moderately graded’ (2 < D60/D10 < 6)
= +2 graden en ‘well-graded’ (D60/D10 > 6) = +4
graden; de gradering wordt daarbij afgelezen uit
het korrelgrootteverdelingsdiagram. 

Alle invloeden van texturele eigenschappen samen
kunnen echter ook snel en simpel worden gekwan-
tificeerd door middel van de bepaling van de zoge-
noemde ‘hoek van natuurlijk talud’. Daarbij wordt
een hoeveelheid droog materiaal vanuit een vast
punt boven een horizontaal, (niet zeer glad) houten
of metalen vlak gestrooid totdat een hoopje met
een duidelijk talud ontstaat; de hellingshoek daar-
van wordt gedefinieerd als de ‘hoek van natuurlijk
talud’. Daarbij dient vervolgens de invloed van de
verdichtingsgraad te worden opgeteld. Deze is,
zeker bij hogere waarden daarvan, relatief groot:
volgens BS 8002 [1994 (2001)] tussen 0 graden (bij
zeer losse pakking) en 9 graden (bij zeer dichte
pakking). Andere onderzoekers vermelden nog 
hogere waarden, zoals samengevat door Lubking
[2013].

Typisch Nederlandse strandzanden zijn doorgaans
relatief fijn, tamelijk afgerond en slecht-gegra-
deerd. Het verband tussen wrijvingshoek en 
relatieve dichtheid ligt voor deze zanden dan ook
aan de onderzijde van de aangegeven ranges; 
zie de blauwe lijn in figuur 7.

Cohesiewaarden van vochtig zand 
De eenvoudigste uitvoering van de vrije-prisma-
proef of unconfined compression test (UC-test) 

geschiedt volgens de in figuur 5b aangegeven pro-
cedure: het monster wordt trapsgewijs belast door
er gewichten op aan te brengen totdat bezwijken
optreedt. Daartoe dient natuurlijk tevoren een 
cilinder van verdicht, vochtig zand te worden 
aangemaakt. Vochtig zand van natuurlijke her-
komst heeft doorgaans een watergehalte van w =
circa (4-14)%; van zand dat droger of natter is
kunnen in het algemeen geen stabiele cilinders
worden gevormd. 

Uit de resultaten van provisorische proeven op 
cilinders '65 mm van diverse typen vochtig, 
verdicht Nederlands zand blijkt dat de bezwijk-
belastingen daarbij uiteenlopen van $dev = circa
(10-15) kPa ofwel Pdev = circa (20-30) N tot 
waarden van $dev > 30 kPa ofwel Pdev > 100 N. 
De laagste bezwijkwaarden worden gevonden 
bij relatief grove monsters met lage percentages
fijn materiaal (bijvoorbeeld betonzand of filter-
zand), de hoogste waarden bij relatief fijne zand-
monsters met hoge percentages fin materiaal
(bijvoorbeeld oude dekzanden of zee- en estuari-
umzanden).

De in figuur 5b afgebeelde provisorische vrije-pris-
maproef kan in het laboratorium nauwkeuriger
worden uitgevoerd met behulp van een drukbank.
Bij de klassieke drukbankapparatuur wordt de 
bovenbelasting geregistreerd door een dynamo-
meterring; de monsterverkorting wordt met 
behulp van een meetklokje gemeten; zie figuur 8a.
Bij de moderne, automatische drukbank worden
bovenbelasting en monsterverkorting met behulp
van electronica automatisch geregistreerd.

Een serie zandsoorten met uiteenlopende tex-
turele eigenschappen werd door Pachhai [2004]
onderworpen aan een cilinderdrukproef. De 
gemiddelde korreldiameter (D50) van de zanden
varieerde van 90(m bij Zeijenzand (een natuurlijk
bekkenzand) tot 320(m bij uitgezeefd betonzand.
Het percentage fijn materiaal (% deeltjes kleiner

Figuur 7 –
Verband tussen 
relatieve dichtheid
en wrijvingshoek
volgens diverse
bronnen.

Figuur 8ab –
Vrije-prismaproef 

of cilinderdrukproef
op een zandcilinder
met behulp van een
klassieke respectie-

velijk moderne 
drukbank.
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dan 63(m) verschilde van zand tot zand, evenals 
de gradering. Van het Itterbeckzand werden 3 
varianten onderzocht: het originele zand, het-
zelfde zand met 7,5% bentoniet en hetzelfde zand
met 15% bentomiet. De bentoniettoevoeging was
bedoeld om de invloed van relatief hoge percenta-
ges ‘plastic fines’ te vergelijken met die van de 
percentages fijn materiaal (silt en klei) in natuur-
lijke zanden. De bentoniet werd met het zand 
ermengd door middel van een speciaal procedé.
De zandcilinders werden door stampverdichting
verdicht tot relatief hoge verdichtingsgraden van
(97-102)% maximum Proctordichtheid (m.p.d.) 
bij watergehalten van (7-12)%. 

De resulterende bezwijkbelasting $dev en daaruit
afgeleide capillaire cohesie ccap zijn, tezamen 
met de texturele eigenschappen weergegeven in
de tabel van figuur 9.

De, voor de berekening van de capillaire cohesie
ccap noodzakelijke hoek van inwendige wrijving "
is geschat met behulp van de door Schmertmann
[1978] gepubliceerde relatie tussen relatieve
dichtheid en wrijvingshoek; zie figuur 7.

Cilinderdruksterkten van ‘verontrei-
nigd’ vochtig en gedroogd zand 
Na realisatie van een ophoging of ingraving van
vochtig zand of na voltooiing van een zand-

sculptuur zal de sterkte van de zandmassa in het
algemeen veranderingen ondergaan onder invloed
van uitdroging: het water verdampt en de water-
bruggen tussen de korrels drogen in. Afhankelijk
van de samenstelling van het zand-watermengsel
kunnen de volgende situaties ontstaan:
- Ingeval van zand dat van nature ‘verontreinigin-
gen’ bevat en/of vermengd wordt met ‘verontrei-
nigd’ water, resteert na verdamping van het water
in de korrelcontactpunten een droog residu dat
een zekere vorm van verkitting of cementatie 
teweegbrengt. De sterkte van de bindingen die
daarbij ontstaan hangt in hoge mate af van het type
‘verontreiniging’. Voor de hand liggende ‘veront-
reinigingen’ zijn silica- en carbonaatverbindingen,
organische materialen en microbiologische stof-
fen. In de praktijk gaat het daarbij om zouten,
kalkhoudende materialen, kleideeltjes, planten-
resten, zwammen en bacteriële excrementen. 
Deze kunnen voorkomen in alle natuurlijke zanden
die na winning geen bewerkingen als uitspoeling
of natte zeving hebben ondergaan.   

- In geval van een ‘schoon’ zandmengsel waarvan
noch het zand, noch het water ‘verontreingingen’
bevat zullen bij uitdroging de aantrekkende krach-
ten tussen de korrels volledig of vrijwel volledig
wegvallen. De droge zandconstructie stort daar-
door ineen en er blijft slechts een zandhoop over
waarvan de (natuurlijke) taludhelling wordt be-

paald door de kenmerken van het zand (korrel-
grootteverdeling en korrelvorm annex opper-
vlakteruwheid)
Een vochtig natuurlijk zandmonster, dat in een
droogstoof (bij 105 graden Celsius) wordt ge-
droogd en vervolgens in een cilinderdrukroef,
zoals aangegeven in figuur 8 tot bezwijken wordt
gebracht levert een bezwijkbelasting op die aan-
merkelijk groter is dan die van het oorspronkelijke
vochtige monster. Relatief ‘schone’ monsters,
zoals bijvoorbeeld van met kraanwater aan-
gemaakt en daarna gedroogd betonzand, ontwik-
kelen door droging een enige malen hogere
bezwijkbelasting, maar ‘natuurlijk verontreinigde’
monsters, zoals bijvoorbeeld met kraanwater aan-
gemaakt en daarna gedroogd sculptuurzand (uit de
Maas bij Cuijk) of Zeijenzand (uit een winput bij
Assen) vertonen bezwijkbelastingen die enige
orden hoger liggen dan de oorspronkelijke,
niet-gedroogde, vochtige monsters: zie de tabel
van figuur 10.

Als de zanden uit de tabel van figuur 10 zijn aange-
maakt met zeewater treedt in relatie tot met
kraanwater aangemaakte monsters nauwelijks of
geen verbetering van de vochtige-bezwijksterkte
op. Na droging is de bezwijksterkte van met 
zeewater aangemaakt zand aanmerkelijk groter
dan met kraanwater aangemaakt materiaal; zie 
figuur 10. Toevoeging van 1% bentoniet bij een

Figuur 9 –
Bezwijkbelastingen 
en daaruit 
berekende 
capillaire 
cohesie-waarden 
van diverse 
vochtige 
zandsoorten.

Figuur 11abc – Macro-opnames: droog, goed  gekit sculptuurzand.  / droog, nauwelijks gekit betonzand. / Kunstmatige zandsteen (‘SmartSoil’).

Figuur 10 – Bezwijkbelastingen van natte (vochtige) en droge
(gedroogde) cilinders zand van diverse herkomst en aangemaakt

met kraanwater, zeewater en bentoniethoudend water.



drietal zanden heeft op de vochtige-bezwijk-
sterkte alleen bij betonzand enige invloed; de 
invloed op de droge-bezwijksterkte is steeds zeer
groot te noemen. In sommige gevallen werd het
maximale bereik van de apparatuur (1240 kPa of
4114 N op een cilinder %65mm) overtroffen; zie de
tabel van figuur 10.

Macro-opnamen van gedroogd sculptuurzand en
betonzand tonen het verschil in verkitting of 
cementatie tussen ‘relatief schoon’ en ‘veront-
reinigd’ zand duidelijk aan. Vanwege de ‘veront-
reiniging’ van het sculptuurzand zijn bindingen tus-
sen de korrels zichtbaar, terwijl die bindingen in
het ‘relatief schone’ betonzand vrijwel ont-
breken; zie de figuren 11a+b. Figuur 11c laat een
macro-opname zien van, met behulp van bacteriën
in het laboratorium gevormde ‘zandsteen’, bekend
onder de naam ‘SmartSoil’, waarover o.a. Van
Paassen [2009] publiceerde. Vorming van soortge-
lijke zandsteen in de natuur vergt veel meer tijd
dan deze, met behulp van het ‘SmartSoil’-procedé
vervaardigde zandsteen.

Hassen [2004] onderzocht het met bentoniet 
verontreinigde Pleistocene zand dat vrijkwam bij
het boren van de Groene-Harttunnel. Het zand had
een gemiddelde korreldiameter D50 = 300(m 

en een gradering D60/D10 = 2,0, terwijl het oor-
spronkelijke percentage deeltjes kleiner dan 63(m
niet groter was dan 2. Cilinders van vochtig zand,
aangemaakt met vier verschillende percentages
bentoniet (0,15% - 0,6% - 1,0% - 2,0%) werden 
onderworpen aan een cilinderdrukproef als hier-
boven beschreven. De proefresultaten op vochtig,
zowel als gedroogd materiaal zijn weergegeven 
in de tabel van figuur 12. 

De resultaten laten zien dat lage concentraties
bentoniet nauwelijks of geen invloed hebben op de
vochtige-sterktewaarde; zand met meer bentoniet
tendeert naar iets hogere sterktewaarden, zoals
ook Pachhai [2004] bij Itterbeckzand vaststelde;
zie de tabel van figuur 10. De invloed van het 
bentonietgehalte op de droge-sterktewaarden is
echter zeer groot. De waarden komen overeen 
met de proefresultaten die door Pachhai [2004]
zijn gerapporteerd bij drie andere zanden met 1%
bentoniet; zie de tabel van figuur 10.

Conclusies 
Op grond van literatuurgegevens en de resultaten
van hierboven beschreven cilinderdrukproeven
kunnen ten aanzien van de druksterkte c.q. de 
cohesie van vochtig, dan wel gedroogd zand in de
natuur, in de GWW-praktijk en bij zandsculpturen

de volgende conclusies worden getrokken

- Gedrag van vochtig zand
De cilinderdruksterkten c.q. de capillaire-cohesie-
waarden die optreden in vochtig zand worden 
in hoge mate beheerst door de fijnheid van het 
materiaal. De maximale vochtige druksterkte ligt
in de praktijk bij natuurlijke zanden meestal niet
hoger dan 30 kPa, waardoor de capillaire-cohesie
in het algemeen niet groter is dan 10-12 kPa. 
De hoogste waarden worden geregistreerd in 
relatief fijn zand, dan wel zand met een relatief
hoog percentage fijn materiaal. In welke mate de
aard van het percentage fijn materiaal (‘silty or
plastic fines’) een rol speelt valt uit de gegeven 
set waarnemingen niet eenduidig af te leiden. 

- Gedrag van  gedroogd zand
In de natuur en in de GWW-praktijk worden regel-
matig zeer steile tot loodrechte taluds waarge-
nomen van in vochtige staat opgebouwd zand; 
zie figuur 13a. Wanneer een dergelijke zandmassa
aan de lucht wordt blootgesteld (of in een droog-
stoof wordt geplaatst) kan het materiaal een veel
hogere cilinderdruksterkte ontwikkelen als gevolg
van verkitting of cementatie in de korrelcontact-
punten. Laatstgenoemde verschijnselen kunnen
echter alleen optreden bij aanwezigheid van 
‘verontreinigingen’ in het zand of in het water
waarmee het zand wordt bevochtigd. Die ‘veront-
reinigingen’ kunnen zeer divers zijn van samen-
stelling: zouten, kalkhoudende materialen, kleien,
plantenresten, zwammen en bacteriële excremen-
ten. Zanden waaraan bentoniet is toegevoegd 
blijken na droging zeer hoge druksterkten te 
kunnen bereiken.Niet-verontreinigde massa's,
zoals bijvoorbeeld speciale, uitgespoelde labora-
toriumzanden of glasparels, ontwikkelen welis-
waar in vochtige toestand een zekere cohesie,
maar vertonen na droging als regel nauwelijks 
of geen cohesie meer en zullen als los zand uiteen-
vallen.

-  Voorschriften t.b.v. de praktijk
Het ontbreken van voldoende kittende of cemen-
terende ‘verontreinigingen’ in het zand vormt 
dus een gevaar voor de stabiliteit van taluds, die
worden blootgesteld aan uitdroging. Ook door
verzadiging van een vochtig, dan wel van een 
uitgedroogde talud kan de stabiliteit in korte tijd
tot nul worden gereduceerd als gevolg van het
plotseling wegvallen van de cohesie. Om die 
redenen worden in GWW-praktijkvoorschriften of
-aanbevelingen allerlei restricties gesteld aan de
levensduur, de hoogte en de steilte van taluds van
zandophogingen en -ingravingen. De gemeten 
cohesiewaarden mogen in stabiliteitsberekenin-
gen alleen worden meegerekend onder toepassing
van relatief hoge veiligheidsfactoren en in geval
van tijdelijk werk. Toevoeging van ‘echte’, in 
de GWW-praktijk toegepaste stabilisatiemiddelen
als cement, kalk, epoxy-harsen of bitumineuze 
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Figuur 13ab –
Steil, 12 meter 
hoog duintalud 
en zandsculptuur  
van de Domkerk 
(schaal 1:30) 
in Utrecht.

Figuur 12 –
Bezwijkbelastingen 
van vochtige (nat) en 
gedroogde (dr) cilinders
Pleistoceen zand met 
diverse concentraties 
bentoniet.
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materialen kan in het algemeen wel blijvend-sta-
biele zandtaluds garanderen. 

- Stabiliteit van zandsculpturen
Bij het concipiëren van zandsculpturen speelt 
de capillaire cohesie van het vochtige zand een
hoofdrol; de samenhangende zandkorrels laten
zich en masse gemakkelijk modelleren tot be-
paalde kunstzinnige vormen. In principe kan dan
ook van bijna ieder natuurlijk zand een sculptuur
worden gemaakt. 

De duurzaamheid van de vaak omvangrijke en hoge
objecten, zoals bijvoorbeeld de toren van figuur
13b, die moeiteloos maandenlang (in weer en
wind) intact bleef, word vrijwel volledig 
ontleend aan de verkitting of cementatie, die 
na droging tot stand komt. Daartoe dient het zand-
watermengsel van nature bepaalde ‘verontreini-
gingen’ te bevatten, die na droging leiden tot
stabilisatie van het materiaal. Zand zonder derge-
lijke stabilisatiemiddelen valt na droging uit elkaar
en is dus ongeschikt als sculptuurzand.

De bouwers van zandsculpturen hanteren de 
ongeschreven regel dat alleen puur, natuurlijk
zand, gemengd met van nature aanwezig water 

of met kraanwater, als constructiemateriaal mag
worden gebruikt. ‘Echte’ stabilisatiemiddelen uit
de GWW-praktijk mogen niet worden toegepast.
Gezien de omvang van veel zandsculpturen zou
overigens niet alleen de aankoop van de relatief
dure ‘echte’ stabilisatiemiddelen, maar ook het
mengen van die middelen met zand leiden tot 
onaanvaardbare productiekosten. 
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Iets moois willen maken. Of 
misschien gewoon de hoogste, de 
beste. En voor zo min mogelijk, 
zo veel mogelijk meters. Iedere 
opdrachtgever, iedere architect wil 
‘iets’ – streeft, verlangt en vraagt. 

Wat hun wens ook is, de ingenieurs 
en adviseurs van ABT zorgen voor de 
technische uitwerking. Al meer dan 
60 jaar. Geïntegreerde oplossingen, 
maakbaar en vooral haalbaar – hoe 
groot, klein, ingewikkeld of gewoon 

de vraag ook is. Grensverleggend 
waar nodig, maar altijd solide. Wat 
onmogelijk lijkt, toch mogelijk maken. 
Voor onze opdrachtgevers, voor onze 
medewerkers en voor een betere 
wereld. ABT bouwt aan ambities.

bouwen aan ambities

www.abt.eu


