631.411.3:631.434

Laboratoriumonderzoek naar de invloed van bezanding
op de consistentie van kieigronden
B. C. BAKKER
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen

Inleiding
Delaatstejaren vormen defysische eigenschappen vanzwarekieigrondenintoenemende mate een ernstig probleem. De bewerkbaarheid van deze gronden laat in het algemeen nogal te.wensen over, hetgeen degrondbewerking duur maakt en de mechanisatie van bepaalde werkzaamheden, b.v. het rooien van hakvruchten, bemoeilijkt. Een
ander bezwaar van dezwaregronden vormt degeringeweerstand onder natte omstandigheden tegen deinvloed van zwaremachines, waardoor ernstige verdichtingen kunnen optreden. Door de ongunstige bewerkbaarheid isde aangebrachte schademoeilijk
te herstellen.
Het zal duidelijk zijn dat in deze tijd van toenemende mechanisatie de genoemde bezwaren van de zware kieigronden steeds zwaarder gaan wegen. Mede door de beperkteregewassenkeuze en delagere opbrengsten bij bepaalde gewassen als pootaardappelen,erwten (VOIXEMAen HIBMA 1963)enbieten (GROOTENHUIS 1961)worden dezware
gronden de laatstejaren lager gewaardeerd dan delichte.
Het is dus begrijpelijk dat men zoekt naar wegen om de genoemde nadelen van zware
kieigronden te verminderen. Eén van de mogelijkheden daartoe is vermenging van de
klei met materiaal, dat een aanmerkelijk hoger gehalte aan grovere bestanddelen bevat. In de praktijk komt dit neer op diepploegen of bezanden. De laatste jaren zijn
hierover verschillende proeven aangelegd. Het resultaat van een dergelijke grondverbetering, waarbij in het algemeen in de bouwvoor klei met zand wordt vermengd, zal
niet alleen worden bepaald door de mengverhouding, maar ook door de fijnheid van
het opgebrachtezand. Wordt debouwvoor telichtgemaakt, ofwordtzeerfijn'zand gebruikt, dan bestaat de kans dat de gevoeligheid voor verslemping sterk toeneemt, terwijl bij gebruik van veelgrof zand het waterhoudende vermogen te gering wordt. Vol-*
gens recent onderzoek van BOEKELvarieert het in bodemfysisch opzicht optimale gehalte aan afslibbare delen van 17tot 30%, afhankelijk van defijnheid van het zand en
van de vraag welk structuuraspect - bewerkbaarheid, gevoeligheid voor verslemping,
vocht- en luchtvoorziening - als het belangrijkste moet worden beschouwd, waarbij
het bouwplan een rol speelt. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op gronden die van
nature in zwaarte verschilden (BOEKEL 1963). In hoeverre de te verwachten fysische
eigenschappen van door menging van zand en klei verkregen gronden met die van natuurlijke gronden overeenkomen, isnogriietbekend.
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Het leek ons gewenstna te gaan hoe defysische eigenschappen van kleigronden veranderendoortoevoegingvanverschillendehoeveelhedenzandenwelkeinvloeddefijnheidvanhetzanddaarbijheeft. Voorditdoelwerdinhetlaboratoriumvaneengroot
aantalmengselsvankleienzand deconsistentiebepaald,zoalsdoor BOEKEL(1959)is
beschreven.Hieruit kanworden afgeleid hoehetbij delichtere grondengesteldismet
degevoeligheidvoorverslempingenbijdezwaarderemethunweerstandtegenmechanischekrachtenenmethun bewerkbaarheid.
Wijze van onderzoek
Bijhet onderzoek werdgebruik gemaaktvantweezwarekleigronden dieonder praktijkomstandigheden vaak een zeer slechte structuur hebben, nl. een zeeklei uit het
Geestmerambacht eneenrivierklei uit de Bommelerwaard.
Enkelefysische enchemischegegevensvandezegrondenzijnvermeldintabel1.
TABEL1. Eigenschappen vandegebruiktekleigronden (gehalteninprocenten vandedroge stof)
Granulairesamenstelling

Grondsoort

P H " K C1

°r8stot

CaCOa

< 1 6 1 6 - 5 0 - 7 5 - 1 0 5 - 1 5 0 - 210- 300- 420- 600- 85050 n 75 n 105n 150n 210n 300n 420u 600n 850n 1200
V-

zeeklei

7,1

2,9

1,9

59,2 20,7 8,6 3,2 0,9 0,9 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1

rivierklei

4,9

3,0

0,0

57,0 19,2 4,4 2,6 4,2 4,1 2,8 1,1 0,8 0,6 0,2

Aanvankelijk washet debedoeling dezekleigronden temengenmet acht typen zand
van verschillendefijnheid (U-cijfers van ongeveer 30,70, 120en 200)envan uiteenlopendegelijkmatigheid* (eenhogegelijkmatigheid, aangeduidalstypeAeneenlagere,alstypeB).Inbijna allegevallenmoestenhiertoetweeofmeerzandgronden, ofbepaalde subfracties daaruit, worden vermengd in tevoren berekende verhoudingen.
Door gebrek aan eenvoldoende hoeveelheid van bepaalde subfracties, voornamelijk
van75-105en105-150(j.,kondentweetypennietwordensamengesteld,ni.diemeteen
U-cijfer van70en120meteenhooggehjkmatigheidspercentage. Degranulairesamenstellingvan deoverigezestypenzandisweergegeven infiguur1.
Deaandeluchtgedroogde,fijngemaakte endooreenzeefmetmaaswijdte 0,6mmgezeefdekleigrondwerdmetzodanigehoeveelhedenvandetypenzandgemengd,dathet
gehalteaanafslibbare delenafnam totresp.45,35,25en15%.
*Het begrip „gelijkmatigheid" dient ter onderscheiding vanzandmonstersmetgelijk U-cijfer enmet
verschillende verdelings- en sommeringskrommen. Met het gehjkmatigheidspercentage wordt degelijkmatigheid door één enkel cijfer weergegeven. Het is het grootste percentage aan een subfractie,
waarvan de grenzen der korrelgrootten zichverhouden als 1:2(zienormaalblad N 209,210en213).
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INVLOED B E Z A N D I N G OP CONSISTENTIE VAN K L E I G R O N D E N
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F I G . 1. Verdeling dersubfracties vandegebruikte typen zand

Bijdeberekeningvande mengverhoudingenwerd gemakshalvevoor beideHeigrondenhetoorspronkelijke gehalteaan afslibbare delenop60%gesteldengeenrekening
gehouden meteen geringe hoeveelheid slibfractie, aanwezig in sommige gebruikte
zandgronden.
Vandeopdezewijzeverkregenmengselswerduitrolgrens,vloeigrensenvochtgehalte
bij pF 2(„veldcapaciteit") bepaald (BOEKEL1959).
Invloed van bezanding op de gevoeligheid voor verslemping

De weerstand vaneen grond tegen dedispergerende werking van water komt in het
veldtotuitingindematevan oppervlakkige verslemping; de weerstand tegenplastischevervorming vaneennatte bovengrondindematewaarin debouwvoor ineengezaktis.
Eenmaatvoordezeweerstandwordtgevondendoorvergelijkingvandeveldcapaciteit
endevloeigrens.BijeengroteweerstandtegenstructuurvervalondernatteomstandigLandbouwvoorl. april1964
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F I G . 2. Verandering van vloeigrens en veldcapaciteit na menging met zand

heden zal in het algemeen de veldcapaciteit ver beneden de vloeigrens liggen. Is de
vloeigrensvan eengrondweiniggroter dan ofgelijk aanzijnveldcapaciteit, danbetekentditdathijondernatteomstandighedengemakkelijk ineenzalvloeien.
Deveranderingvandevloeigrensendeveldcapaciteitnavermengingmetverschillende
hoeveelhedenzandisweergegeveninfiguur2.Daaruitblijkt indeeersteplaats dat bij
dezeekleizonderzand develdcapaciteit niet veellagerligt dandevloeigrens, hetgeen
eropwijst, dat dezegrond ondernatteomstandigheden enigeneiging tot ineenzakken
zalvertonen.Uitander onderzoek (BOEKEL 1963)isgeblekendateengeringeverslempingkan optredenwanneerhetverschiltussenvloeigrensenveldcapaciteitkleinerdan
3 gew. % wordt, terwijl ernstige verslemping voorkomt wanneer de veldcapaciteit
groterisdan devloeigrens.Derivierkleiisinditopzichtmindergevoelig.
Doortoevoegingvanzandneemtzoweldeveldcapaciteitalsdevloeigrensduidelijk af,
maar naarmate het zand fijner is, wordt de afneming van de veldcapaciteit minder
groot dandievandevloeigrens.Datheeft totgevolgdatbijgebruikvaneen bepaalde
hoeveelheid fijn zand de veldcapaciteit gelijk aan of zelfs hoger dan de vloeigrens
wordt,hetgeenopeengrotegevoeligheidvoorverslempingwijst.Ter voorkomingvan
ernstigeverslempingzalmenbijgebruikvanfijn zandminder zwaarmoetenbezanden
dan bij gebruik van grof zand. Uiteraard spelen daarbij ook andere factoren dievan
invloedzijnopdegevoeligheidvoorverslemping(kalktoestand,gehalteaan organische
stof)eenrol.
Verschilingelijkmatigheid vanhetgebruiktezandheeft geenduidelijkeinvloeduitgeoefend opdebepaaldefysische eigenschappen.
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F I G . 3. Verandering van uitrolgrens en veldcapaciteit na menging met zand

Invloed van bezanding op de weerstand tegen mechanische krachten

De weerstand van de grond tegen plastische vervorming en tegen verdichting door
mechanische krachten - eninzeker opzicht ook deverkruimelbaarheidvan degrond kunnen worden gekarakteriseerd door deuitrolgrens en develdcapaciteit (vochtgehalte bij pF 2).Is develdcapaciteit veelhoger dan deuitrolgrens, dan wijst dat op eengeringeweerstand en een slechteverkruimelbaarheid. Een dergelijke grond op veldcapaciteit isplastisch en moeilijk teverkruimelen. Dit ishet gevalbij de onbehandelde zeekleieninminderematebij derivierklei.Isdeveldcapaciteit niet ofweinighoger dan de
uitrolgrens, dan heeft de grond eenbehoorlijke weerstand en kan gemakkelijk,worden
verkruimeld.
In het in de inleiding genoemde onderzoek (BOEKEL 1963) is onder meer aangenomen
dat voor een goede verkruimeling en voor het tegengaan van vervorming en verdichting een verschil van ten hoogste 4 gew. % tussen beide vochtgehalten mag bestaan.
Wanneer aangenomen wordt dat dezemaatstaf ook geldt voor dekunstmatige grondmengsels,dan kan uitderesultaten vandit onderzoek (ziefig.3)worden afgeleid dat in
alle gevallen door sterkere bezanding deliggingvan develdcapaciteit ten opzichte van
deuitrolgrensgunstiger wordt. Ditisinovereenstemmingmet deopgedane ervaringen.
Van belang is ook dat er een duidelijke invloed van de fijnheid van het zand op de
weerstand tegen vervorming en verdichting door mechanische krachten en de verkruimelbaarheid vandegrondkan worden aangetoond."Wordtin degrafieken van figuur 3
het kritieke verschil in vochtgehalte (Vc-Ug) van 4 gew. % aangegeven (gedeelte van
Landbouwvoorl. april1964

171

B. C. BAKKER

destippellijntussendekrommenVcenUg),dan blijkt duidelijk bijderivierkleimaar
ookwelbijdezeeklei,datnaarmatehetzandfijner wordt, ditkritiekeverschilbijeen
lagergehalte aan afslibbare delenzalworden gevonden. In onderstaande tabelwordt
eenenandernogeenssamengevat.
U-cijfer vanhetzand

34

70

115

200

%afslibbaredelenmoetkleinerzijndan:
voorzeeklei
voorrivierklei

29
50

31
45

26
36

15
27

Met defijnere typen zandzaldus sterker moetenwordenbezand danmet degrovere
omuithet oogpunt van stabiliteit enverkruimelbaarheid eengunstigresultaat temogenverwachten.
De gelijkmatigheid van de fractieverdeling van het gebruikte zand blijkt ook op dit
puntvangeenbetekenistezijn.
Besprekingvande resultaten
Uit het voorgaande isreeds duidelijk gewordendatmenbij het bezanden, gezienuit
hetoogpuntvanverslempingenweerstandtegenmechanischekrachten,aanbepaalde
grenzengebondenis.Vooralbijgebruikvanfijnere zandsoortenzullendemogelijkhedenbeperkter zijn. Eenovermaat vandergelijk zandkan ernstigemoeilijkheden door
verslemping opleveren, terwijl men ter verbetering van de verkruimelbaarheid juist
nietgauwteveel geeft.
Het isdusvanbelang degrenzen vanhet gehalte aan afslibbare delenvastte stellen,
waarbinnen zowel de weerstand tegen mechanische krachten als dietegen water zo
gunstig mogelijk wordt. Combinatie van beide structuuraspecten in één figuur kan
hierbijbehulpzaamzijn(figuur4).DelijnMgeeftdekritiekegrensaanmetbetrekking
tot de verkruimelbaarheid en de vervorming en verdichting door mechanische
krachten.Inhetgebiedrechtsvandezelijnliggendegronden,waarvandeveldcapaciteit meer dan 4gew. % boven deuitrolgrens ligt en dievolgens het voorgaande dus
geen voldoende weerstand en verkruimelbaarheid hebben. Lijn V geeft de kritieke
grensmet betrekkingtot degevoeligheidvoor verslemping aan. Bijdelinksvandeze
lijn gelegen gronden ligt develdcapaciteit boven devloeigrens, zodat men daar ernstigeverslempingkanverwachten.HetgebiedbegrensddoordeX-asendelijnenMen
V tot hun snijpunt S omvat de punten die een goede weerstand tegen mechanische
krachtenèntegenwateraangeven.
Duidelijk blijkt uit deze figuur dat bij toenemende fijnheid van het zand het traject
waarbinnenhetuiteindelijke gehalteaanafslibbare delen moet liggen,kleinerwordt.
Derivierkleibiedtinditopzichtwatruimeremogelijkheden dandezeeklei.
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F I G . 4. Kritieke grenzen van het gehalte aan afslibbare delen met betrekking tot
verkruimelbaarheid (M) en gevoeligheid voor verslemping (V) bijbezanding met
zand van verschillende fijnheid

Welk punt binnen het in figuur 4 begrensde gebied optimaal is,hangt af van de betekenis van debeidein beschouwing genomen structuuraspecten. Ishet b.v. erg belangrijk een grond met een goede bewerkbaarheid te hebben, terwijl de gevoeligheid voor
verslemping niet zo'n grote rol speelt (b.v. bij percelen met pootaardappelen), dan
moet men binnen de driehoek zo ver mogelijk links van lijn M proberen te komen.
Wanneer men echter verslemping zoveelmogelijk wilvoorkomen en een wat slechtere
bewerkbaarheid geenbezwaar is,moet menbinnen de driehoek zovermogelijk rechts
van lijn Vtrachten tegeraken. In het algemeen zalmen in dit opzicht de gunstigste resultaten krijgen bij gebruik van grof zand.
Overigensmoet eropworden gewezen dat aan dehand van deresultaten van dit onderzoek niet zonder meer een uitspraak kan worden gedaan over andere problemen op
het gebiedvan de bodemstructuur. In ditverband wordt genoemd de kans ophet ontstaan van zg. betonstructuren, een verschijnsel waarvoor men vooral op de rivierkleigronden nogal beducht is. De mening wordt wel geuit dat bij toepassing van te grof
zand het ontstaan van betonstructuren in de hand gewerkt zou worden. Deze mening
berust vaak op deveronderstelling dat degrovezanddeeltjes in degrofzandige (lichte)
kleigronden zich gedragen als grind in beton (MASCHHAUPT 1926).Volgens onderzoekingenvan HOOGHOUDTwasdehardheid gemeten aan gedroogde grond in dichte pakking, bij grofzandige kleigrond kleiner dan bij fijnzandige (HOOGHOUDT 1950). Ook
volgens deresultaten van ons onderzoek, waaruit bleek dat deweerstand van de grond
tegen dispergerende en mechanische krachten toeneemt bij het grover worden van het
zand, kan worden verwacht dat grofzandige kleigronden in het algemeen minder zullenworden verdicht enbij uitdroging minder hard zullen worden dan fijnzandige. Het
is niet onmogelijk dat het hard worden van grofzandige rivierkleigronden, dat in de
praktijk nogaleenswordtwaargenomen,aanandere oorzakenmoetwordentoegeschreven. Dit zalnader moeten worden onderzocht.
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Samenvatting en conclusies
Het gehalte aan afslibbare delenvaneenzeekleieneenrivierkleiwerdverlaagd door
toevoegingvanzandvan verschillendefijnheid. Consistentie-onderzoek van dealdus
verkregenklei-zandmengselsleiddetotdevolgendeconclusies.
a. De weerstand van degrond tegen water vermindert bij afnemend gehalte aan afslibbare delen.Kans opverslempingneemtdustoe.Naarmate het gebruiktezand fijneris, ishetgevaarvoorverslempinggroter.
b. De weerstand tegen vervorming enverdichting door mechanische krachten en de
verkruimelbaarheidvande grondnementoebij afnemend gehalteaanafslibbaredelen.
De grond wordt dus minder goed samendrukbaar enin het algemeen beter bewerkbaar.Heteffect vangrofzandis groterdanvanfijn zand.
c. Uit decombinatievanbeidestructuuraspecten volgt, datbijhetgebruikvande fijnerezandsoorten voor bezanding demogelijkheden beperkter zijn envoorzichtigheid
gebodenis. Ditgeldtinsterkerematevoorde zeekleidanvoorde rivierklei.Voorbeide
kleigronden worden degrenzenvoor het U-cijfer van het te gebruiken zand envoor
hetuiteindelijke gehalteaanafslibbaredelenaangegeven.
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