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VOORWOORD
Geschiedenis
De ontstaansgeschiedenis van dit boek is als volgt. In
1980/1981 organiseerde het Consulentschap voor Bodemaangelegenheden inde Landbouw teWageningen een nieuwe versie van de 'CursusBodemkunde', in opdracht van de
Afdeling Scholing van het Ministerie van Landbouw enVisserij. Dit iseen nascholingscursus op post-HBO-niveau. Als
docenten traden medewerkers op van de Stichting voor Bodemkartering(Stiboka),hetInstituutvoorCultuurtechnieken
Waterhuishouding (ICW) en enige andere instellingen. Zij
stelden hun lessenopschrift, medemetdebedoelingdeteksten alsbasistelaten dienenvoor een leer- en handboek bodemkunde. Met deredactievanBodemkunde vanNederland
houden zich bezig H. de Bakker (Stiboka) en W.P. Locher
(Hogere BosbouwenCultuurtechnischeSchool).Deredactie
heeftdeeersteconceptenvandeauteurstot eentweede concept bewerkt dat weer wetenschappelijk goedgekeurd werd
door deoorspronkelijke auteur,wat eenderdeconcept opleverde,klaarvoor eindredactie.
Alleen bij deze werkwijze is het mogelijk bij een zo omvangrijke stof te komen tot een boek, dat zowel didactisch
aanvaardbaar alswetenschappelijk verantwoord isendatbovendien ééngeheelvormt.Aangezien degevolgde werkwijze
tijdrovendis,zalhetnogenigetijddurenvoor hetboekgeheel
klaaris(geplandeverschijningsdatum:1990). Indetussentijd
hebben sommige instellingen behoefte aan schriftelijke leerstofdieuitditwerkvoortvloeit.Vandaardeeerderevoorpublikatie van een gedeelte van deel 1 (Bodemnatuurkunde) in
1985.Erwasgehooptdatbeidedeleninseptember1987compleetbeschikbaarzoudenzijn,maardit isnietmogelijkgebleken. Vandaar dat opnieuw tot een voorpublikatie is overgegaan en wel met een uitbreiding van deel 1 en een eerste
uitgave van deel 2, beide alleen verkrijgbaar bij de Stichting
voor Bodemkartering.
Aan deel 1, Algemene Bodemkunde, ontbreken nu nog de
hoofdstukken:
1 Inleiding
14 Bouwvoorbodemkundeengrondbewerking
16 Chemische processen
19 Grondwaterstandsbeheersing
22 Bodemverontreinigingen bodembescherming.
Devolgende hoofdstukkenzijnnogonvoldoende bewerkt:
7 MineralogievanNederlandsegronden
12 Luchthuishouding
13 Warmtehuishouding.
Deel 2 heet Bodemgeografie vanNederland. Weliswaar zijn
hiervanallehoofdstukken aanwezig,maartoch isookditdeel
nognietvolledig. Metnameisdelaatsteparagraafvanelkvan
de hoofdstukken 32 t/m 36, die o.a. een korte beschrijving
van de zestien kaartjes op de bijgevoegde fragmentenkaart
moetbevatten,niet uitgewerkt.
Ditdeelheeftbehalvedebijlageninhetboekalslossebijlagen:
FragmentenuitdeBodemkaartvanNederland 1:50000 (kortweg de fragmentenkaart genoemd), een Geologische kaart
vanNederland 1:1000000en hetBijlagenboekje (Veldboekje
Bodemkunde) waarinalleelementen,dienodigzijnomdeNederlandsegrondentedetermineren,zeerbeknoptzijnopgenomen.
Didactischeopzet
Dedidactischeopzetisdoorderedactieontwikkeld insamen-

werking metdevakgroepvanbodemkundelerarenaandeHogere Agrarische Scholen. Nadruk is gelegd op eenoverzichtelijke indelingennummeringenopmateriaalvoorzelfstudie.
Dehoofdstukken (b.v.hoofdstuk4) zijningedeeldinparagrafen (b.v. §4.3) ensubparagrafen (b.v. 4.3.1 en4.3.2).Items
alsfiguren,tabellen,formules,vragenenz.hebbeneendoorlopende nummering indemarge,dieook begint methet hoofdstuknummer, b.v. 4.1t/m 4.80. Menmoeterdusop lettendat
er verschil istussen §4.1 en 4.1 (item 4.1,in dit geval een
rekenvoorbeeld).
Degeschiktheidvoorzelfstudie hebbenwetrachtente bevorderen door het maken van rekenvoorbeelden en vragen. De
verwerkingsvragenstaanindelopendetekst;uitgewerkteantwoorden vindt uin bijlageA.Aan heteindvan elk hoofdstuk
staan repeteervragen waarmee b.v. een uittrekselte makenis;
daarvanzijngeenantwoordenopgenomen.
Bodemkundige kennisisexperimenteelvergaard.Omhieriets
vantelatenblijkenzijnenigeproevenopgenomen.Hetproefresultaat is ook beschreven om detekst geschikt te laten zijn
als louter leesstof. In hetalgemeen isgeprobeerd te schrijven
van'concreet' naar'abstract'.
Leerboekennaslagwerk
Op een kleine markt als de Nederlandse is het niet mogelijk
omallerlei bodemkundeboekenop hoger-onderwijsniveau te
maken. Dit boek moet dus meer doe/endienen. Het kan als
leerboekwórden gebruikt in alle klassen van hoger beroepsonderwijs, zoals Hogere Agrarische Scholen, maar ook op
Universiteiten (HBO en WO worden tegenwoordig samen
'hoger onderwijs' genoemd). Erzijntwee niveaus indetekst:
grote letters met basisstof en kleine letters met uitweidingen
enverdiepingen.
Voor het gebruik alshandboek denken we aan verschillende
categorieën.Leerlingenvandehoogsteklassenvanhetvoortgezet onderwijs zouden het boek kunnen gebruiken bij het
makenvanscripties.Voortskaniedereendieinzijn/haar werk
met bodemkunde te maken heeft, behoefte hebben aan een
naslagwerk en eventueel aan bijscholing. Daarom moet het
boekook kunnenfungeren alseenhandboek metelementaire
bodemkundige kennis. Degeschiktheid alsnaslagwerk hebbenweo.a.trachtentebevorderendoor hetopnemenvaneen
uitvoerig trefwoordenregister (bijlage B), een symbolenlijst
(bijlage C)enlijstenmetaanbevolen literatuur per hoofdstuk.
Namen ensymbolen engrootheden zijnzoveel mogelijk aangepastaandenormenenvoorschriften vanenrond hetInternationalestelselvaneenheden(SI). Groothedenmetdezelfde
dimensie krijgen i.h.a.eenzelfde hoofdsymbool;specificering
gebeurtmetindexen.
Mensen die al wat langer in het vak zitten, zullen daardoor
nogal wat nieuwigheden tegenkomen;voor henkandesymbolenlijst inbijlageCvanextrabelangzijn. Bovendien isachterin enige hoofdstukken eentabel opgenomen vande indat
hoofdstuk ingevoerde grootheden waarbij ook oude namen
vermeld zijn. Grootheden zijn cursief gezet, eenheden recht
(Sl-voorschrift).
De lijsten met aanbevolen literatuur geven een keus uit vele
mogelijkheden. Niet-vermeld betekent dus niet: 'afgeraden'!
Alsdeliteratuuropgavealindelijstvangeraadpleegdeliteratuurstaatisbijaanbevolen literatuur alleendeauteurvermeld.
Getallen achter een dubbele punt betekenen bij literatuurverwijzingen:bladzijdenummers.
Medewerkers
Alle auteurs en redactionele medewerkers hebben hun werk

ambtshalveverricht. Daarnaastzijnermensendieeenbijdrage
'pro-deo'geleverdhebben.
De volgende tabellen geven een overzicht wie wat gedaan
heeft.
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2.1 DEAARDE

H00FDSTUK2:ALGEMENE GEOLOGIE
door P.Cleveringa,S.Bijlsma (t) enW.deGans

2.1.1 Inleiding
Geologie isdewetenschap, diedeaarde bestudeert: dewordingsgeschiedenis, de opbouw en samenstelling ervan, de
krachten,diedaarbijeenrolspelenenhetopdeaardeontwikkelde leven.Dekennisomtrent dewordingsgeschiedenis van
deaardeisenwordtgrotendeelsontleendaanfysischeenchemische processen, die ook nu nog plaats vinden. Dit betreft
processen enkrachten,diezowelvan buitenaf {exogeen),als
van binnenuit (endogeen) desamenstelling, devorm van de
aardeendeaardkorst beïnvloeden.Dedenkwijze indegeologie,waarbij nunogindenatuurwerkzamefysischeenchemische processen alsuitgangspunt worden genomen omvroegere veranderingen in en aan deaardkorst te verklaren,noemenwe hetactualiteitsprincipe. Hiermeezalduidelijkzijn,dat
de geologie zich zowel bezighoudt met recente geologische
processen,alsmethetzoeken naarverklaringenvoor het ontstaan van de aarde,de opbouw ervan en het voorkomen en
de verbreiding van bepaalde gesteenten,dit laatste vooral in
verband met het opsporen van bruikbare en exploiteerbare
hoeveelhedenertsenenmineralen.
In 2.1.2 bepalen we ons tot de opbouw van deaarde en het
feitenmateriaal,waaroponzehuidigekennisgebaseerdis.
2.1.2 Opbouw vande aarde
Deaarde iseen planeet met een bijna bolvormig lichaam.De
straal hiervan bedraagt ongeveer 6350 kilometer. Hoewel de
gemiddeldedichtheidvandeaarde5520 kg/m 3is,hebbende
gesteenten aan het oppervlak een gemiddelde dichtheid van
ongeveer 2600 kg/m3, zie ook tabel 4.65. Hieruit blijkt, dat
de aarde uit 'gesteenten' opgebouwd is, die onderling afwijkendedichthedenvertonen.
Hetinwendigevandeaardekannietdoordirectewaarnemingen bestudeerd worden, vandaar, dat onze kennis hiervan
langsindirectewegverkregendientteworden.Zeberustvoor
het grootste gedeelte dan ook op de interpretatie van gegevens,verkregen uitseismologischonderzoek (bijvoorbeeld
voorspellingenenregistratievanaardbevingen) enonderzoek
van hetvulkanismeendaarmeesamenhangendeverschijnselen. Dank zij al dezegegevens weten we,dat deaarde isopgebouwd uiteenkern,eenmanteleneenkorst.

oceanische rug

subductiezone

oceanische korst

hydrosfeer
(o.a.oceanen)
lithosfeer ,
.aardkorst)
atmosfeer

6378

sooo (dikte inkm)

1000

si
oE

2.1 Figuur
Schematische doorsnede door de aarde.In het bovenste deel van de mantel
zijnmetpijltjes deconvectiestromen (2.4.2) weergegeven.

De straal van de kern is ongeveer 3450 kilometer (figuur 2.1). De dichtheid
van de kern moet ongeveer 10000 kg/m 3 bedragen, omdat hierdoor het gewichtstekortaandebuitenkantvandeaarde(dichtheidca.3000kg/m3)gecompenseerd wordt. De kern zou kunnen bestaan uit een mengsel van nikkel en
ijzer {nife), waaruit ook sommige meteorieten,die op aarde ingeslagen zijn en
waarvanderestantenophunmineralogischesamenstellingzijnonderzocht,zijn
opgebouwd.
Deaardmantel zou bestaan uit eenmengselvan silicium enmagnesium (sima,
dichtheid3300kg/m 3 ).Dezeveronderstelling isvooralgebaseerdopdesamenstelling vangesteentebrokken uit de mantel,die bij lava-uitstromingen of vulkaanuitbarstingen naar boven worden gebracht. De mantel is ongeveer 2900
kmdik;doordehogedrukishetgesteenteviskeus.
Ook in het onderste deel van de korst kunnen we gesteenten met een 'sima'achtige samenstelling vinden (dichtheid 2900 kg/m 3 ). Het bovenste deel van
de korst heeft een dichtheid van 2700 kg/m3. Silicium en aluminium vormen
hier debelangrijkste elementen (sial). Vergeleken met de kernende mantel is
dediktevandeaardkorst (6-35 km) gering (figuur2.1).

Gegevens uit boorgaten en mijnen hebben geleerd, dat de
temperatuur indeaardkorst metdedieptetoeneemt. Hetaantal graden,waarmee de temperatuur per lengte-eenheid oploopt,noemenwegeothermischegradiënt.Degeothermische
gradiënt in de korst is niet overal gelijk. Vroeger werd aangenomen,datdeaardebijhaarvormingeenzeerhetevloeibare
bol geweest is, waarbij door een steeds verdere verdichting
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van de stof- en gasdeeltjes, onder invloed van de zwaartekracht en afkoeling van het oppervlak, deaardkorst ontstaan
zouzijn (contractietheorie).Thansneemtmenaan,datdeaarde over een eigen warmtebron beschikt, in de vorm van radioactieve elementen,zoals kalium, uranium enthorium. Bij
verval hiervankomtveelwarmtevrij.
2.2 SAMENSTELLING VAN DE AARDKORST
2.2.1 Inleiding
In descheikunde worden stoffen,die nietverder in ongelijke
stoffen tesplitsenzijn,elementen genoemd.Deaardebestaat
scheikundig gesproken uit zo'n kleine 100 elementen. In de
natuurkomendezeelementenmeestalvoorinonderlingeverbindingen,doordateenof meerdereatomenvan afzonderlijke
elementen een molekuul van de betreffende verbinding vormen.Zovormeneenatoom ijzer (Fe) entweeatomen zwavel
(S) een molekuul zwavelijzer (FeS2), eenstof, die wij uit de
gesteentenkennenonderdenaampyriet.Wesprekendanvan
hetmineraal pyriet.
Gesteentenzijnopgebouwd uitmineralen.Sommigegesteentenbestaanuitslechtseenmineraal,demeesteuitmeermineralen.
2.2.2 Mineralen
Mineralen zijn homogene, natuurlijke stoffen met een vaste
chemischesamenstellingenkristalstructuur. Demeestemineralen zijn chemische verbindingen van meerdere elementen;
enkele bestaan uit één element. Een achttal elementen, namelijk zuurstof (O), silicium (Si), aluminium (Al), ijzer (Fe),
calcium (Ca),natrium (Na),kalium (K) enmagnesium (Mg),
/ 1

Kubisch

vormen onderling mineralen met uiteenlopende eigenschappen. Deaardkorst isvrijwel geheel (98%) opgebouwd uit mineralencombinaties van dezeelementen.Zuurstof en silicium
zijnhiervanweerdebelangrijkste.Demeestvoorkomendegesteentevormende mineralen van de aardkorst behoren tot de
silicaten.
Deverbinding Six0 Ykomtdanook inallegesteentevormende
mineralenvoor. Indeverhouding 1Si-en2O-atomen (Si02)
kennen we deze verbinding als het mineraal kwarts. Meestal
komt dit inzogenaamde adersvoor ingesteenten en laat het
geen duidelijke kristalvorm zien, omdat er bij de kristallisatie
uit een waterige oplossing onvoldoende ruimte beschikbaar
isgeweest. Isdie ruimte erwel,dan ontstaan als begrenzing
kristalvlakken. Maar voor beide gevallen geldt, dat het Si0 2
kristalliseert,datwil zeggen,datdeatomengeordend worden
volgenseenvoor debetreffende stof kenmerkendkristalroosteroftralie.
Erbestaat een eindeloze verscheidenheid aan kristalvormen,
omdat het ruimterooster, waarin elk mineraalzijn atomen ordent, aanleiding kan geven tot sterk uiteenlopende kristalbegrenzingen.Dehulpwetenschapvandekristallografie heeft
ordeningindezeverscheidenheidgebracht.Datheeftgeresulteerdineenkristalstelsel,waarbijzevenhoofdvormen worden
onderscheiden (figuur 2.2).
Ingesteentenzijndemineralenzeldenopgrondvanhunkristalvormherkenbaar.
Vandaar,datmeestalgebruik gemaaktwordtvanuitgesteentengezaagdeplakjes (slijpplaatjes), die vervolgens tot ca.3/100 mm dikte afgeslepen worden.
Deze kunnen met behulp van het doorvallend licht van een polarisatiemicroscoopbestudeerdworden.Opgrondvanverschilleninoptischeeigenschappenvandediversemineralenblijkendezedetermineerbaar.
Een moderne methode is die van de röntgenanalyse, waarbij de opbouw van
hetkristalroosteronderzocht wordt.

/1

Alleribbenzijnevenlangenstaan loodrecht opelkaar

'X

/

90'

Deribben staan loodrecht opelkaar. Dehorizontalezijneven lang,
maardeverticalezijnlangerof korter

Tetragonaal

a=bio

Hexagonaal
J

Debovenkant endeonderkantzijneenzeshoek;de verticale
ribbenzijneven lang

Trigonaal

Dezevormontstaatdoor een kubus langs eendiagonaal in elkaar
tedrukken.

Rhombisch

Drieongelijke ribben,die loodrecht opelkaar staan

^
Deribbenzijnongelijkvan lengte,twee ribben snijdenelkaar onder
eenhoekvan 90°

Monoklien

. / *
Triklien

2.2Figuur
Dehoofdvormen vanhetkristalstelsel.
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Deribbenzijnongelijkvan lengteen snijden elkaar onder verschillende hoeken

2.3a Tabel
Samenstelling van enkele belangrijke gesteentevormende
tabel2.16 en hoofdstuk 6.

mineralen. Zie verder

S a m e n s t e l l i n g van belangrijke g e s t e e n t e v o r m e n d e mineralen

afzettingsgesteenten (sedimenten)

klastische sedimenten
chemische sedimenten
organogene sedimenten

metamorfe gesteenten

kwarts
orthoklaas
E *

—>

E cä

plagioklaas
NaALSi3 0 8 - CaAI2 Si 2 0 B
(mengkristallen vanalbiet en anortiet)
glimmers

muscoviet

KAU (ALSi3 0,o) (OH, F)

biotiet

K(M 9 , Fe)3 (ALSi3O,0) (OH,F)z

amfibolen

bijv.
hoornblende

pyroxenen

bijv.
augiet

Ca 2 (M,,Fe) 5 (OH) 2 (Si,0 1 I ) 2
soms ook Al
Ca(Ma,Fe)Si206
soms ookAl enNa

iü S
c

Stollingsgesteenten
Stollingsgesteenten zijn ontstaan door afkoeling en stolling
vanuit eenvloeibare fase (magma).Zeworden verder onderverdeeld naar hunsamenstelling en dediepte,waarop zegestoldzijn (tabel2.3c). Naardesamenstellingwordt gesproken
overzureenbasischegesteenten.Men moetdaarbij nietdenkenaande normale begrippen zuur en basisch uit dechemie.
Hetgaat bij gesteenten omderelatieve hoeveelheden kiezelzuur, dat vrij (als kwarts) of in de samenstellende mineralen
aanwezig is. Zuur betekent hier: veel kiezelzuur en basisch:
weinig kiezelzuur. Zure gesteenten (b.v. graniet) zijn vrijwel
altijd lichtvankleur enbasische (b.v. basalt) donker (zieverder2.4.4).

KALSi 3 0 8

veldspaten

S

o o
-o >

(Ms, Fe) 2 Si0 4

olivijn

Naast de genoemde gesteentevormende mineralen, komen
nog zogenaamde accessorische mineralen in de aardkorst
voor. Hunaandeelisklein (ca.2%),maardeeconomischebetekenis ervan is groot. Deze mineralen worden naar de aard
vanhunverbindingen ingedeeld (tabel 2.3b).
2.3b Tabel
Namen en chemische samenstelling
neralen.

van enige bijkomende

Elementen
goud
zilver
koper
grafiet
diamant
zwavel

Au
Ag
Cu
C
C
S

Oxyden
korund
hematiet
magnetiet
limoniet
opaal

Carbonater
Al 2 0 3 calciet
CaC03
Fe203 dolomiet
CaMg(C0 3 ) 2
Fe304
FeO.OH.H20
Si0 2

Fosfaten
vivianiet
apatiet

(Fe3P04)2.8H20
Ca„(F.CI)(P0.)3

(accessorische)

mi-

Sulfiden
pyriet
galeniet

FeS2
PbS

Haliden
fluoriet
naliet

CaF2
NaCI

sfaleriet

ZnS

sylvien

KCl

Sulfaten
bariet
anhydriet
gips

BaSO.
CaSO»
CaSO,.2H20

Nitraten
chilisalpeter

NaN0 3

Femischesilicaten (Fe- en Mg-mineralen)
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talk
Mg,(Si.O,0)(OH)2
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Mg,(Si»010)(OH),

2.2.3 Gesteenten
Gesteenten zijn in de natuur voorkomende vaste delen bestaande uit één of meer mineralen of uit organische stoffen.
Gebruikelijk is om gesteenten te classificeren naar hun ontstaanswijze,waarbij rekening wordt gehouden met descheikundigesamenstellingendemineraalinhoud.Demeestgangbareindeling naarontstaanswijzegeefttabel 2.3c.
2.3c Tabel
Indeling gesteenten naar hun

stollingsgesteenten

ontstaanswijze.
dieptegesteenten
ganggesteenten
uitvloeiingsgesteenten

Dieptegesteenten zijn alsgrote lichamen o p grotediepte afgekoeld;dit gebeurde
langzaam en gelijkmatig,waardoor de kristallen van de gesteentevormende m i neralen allen ongeveer even groot zijn (b.v. granieten).
Ganggesteenten zijn op minder grote diepte in de vorm van gangen en platen
afgekoeld, en over het algemeen sneller, waardoor de kristallen kleiner zijn.
Meestal is binnen een gang of plaat een duidelijk verschil in de afmetingen van
de kristallen aanwezig. Aan de buitenzijde van de gang of plaat, waar de afkoeling het snelst is geweest, zijn de kristallen het kleinst. Soms waren een of meerdere mineralen al in het magma uitgekristalliseerd,voordat het materiaal gangen
vormde enstolde.We krijgen dan een gesteente metgrotere kristallen (eerstelingen of fenokristen) ineenfijnere grondmassa. Dit heetporfierstructuur.
In enkele
gevallen zijn ganggesteenten veel grover dan de dieptegesteenten, waar ze mee
samenhangen. In dat geval is ook de mineralogische samenstelling van het
ganggesteente anders. Deze grofkorrelige ganggesteenten heten pegmatieten
enzijngevormd uit restoplossingen van het magma (zieook 2.4.2). In de restoplossing zijn die elementen geconcentreerd, waarvan de verbindingen bij relatief
lagetemperaturen uitkristalliseren,zoalsfluor, chloor, borium enfosfor. Het economisch belang van pegmatieten ligtdan ook indeaanwezigheid van mineralen,
die w e in andere gesteenten niet of nauwelijks aantreffen.
Uitvloeiingsgesteenten
zijn aan de oppervlakte afgekoeld; door de snelle afkoeling van het uitgevloeide gesteente (b.v. bazalten) zijn ze meestal zeer fijnkorrelig en de kristallen klein. Soms treedt zelfs geen kristallisatie o p en ontstaat er
een soort glas,vulkanisch glas of obsidiaan g e n o e m d .

Afzettingsgesteenten ofsedimenten
Deomstandighedenaanhetaardoppervlakzijnerverantwoordelijk voor dat gesteenten, die bij een bepaalde temperatuur
en/of drukgevormdzijn (kristallijngesteente) door mechanischeofchemischeverweringomgezetworden (§2.5).
Chemische verwering laat sommige mineralen onaangetast:
deresistentemineralen.Zijvormendehoofdbestanddelen van
de klastische sedimenten. De niet door chemische verwering
aangetaste mineralen worden in de meeste gevallen door
transporterendeagentia,zoalsstromendwater,windofijsnaar
eldersvervoerdendaarafgezet.
Daarnaast zijn ermineralen,die in oplossing gaan en daarbij
omgezet kunnen worden in nieuwe, aan het aardoppervlak
stabielemineralen.ZokunnenAlenSiinoplossing,onderopname van water, omgezet worden in kleimineralen (zie ook
hoofdstuk 6). Daarnaast kunnen Na, Ken Caafgevoerd worden naarzeeen daar onder bepaalde omstandigheden neerslaan. Veel zouten en kalken zijn op deze wijze ontstaan.Er
worden bijdeafzettingsgesteenten derhalvedriegroepenonderscheiden (tabel2.3c).
Dedeeltjesvanklastischesedimentenzijndoorverweringaan
hetoppervlakontstaanenonderinvloedvandezwaartekracht
door stromend water, ijsen wind afgevoerd. Hierbij werd het
meegevoerde erosiemateriaal soms tijdelijk, soms definitief,
ergensopweg naardeoceanenafgezet.
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Deaftevoerenverweringsprodukten bestaan uitdeeltjes met
eenzeer uiteenlopende korrelgrootte en korrelvorm. Dat leidt
ertoe, dat bij bezinking vaak slechts een deel afgezet wordt,
terwijl derestverdergetransporteerd wordt. Ertreedtdussorteringop.
2.4 Vraag
Verklaar hetverschijnselsortering bijklastischesedimenten.Kanerbijstollingsgesteentenooksprakezijnvansortering?

Naar plaats van ontstaan wordt onderscheid gemaakt tussen
terrestrische(op het land gevormde) en mariene (in zeegevormde) sedimenten. Bij de terrestrische afzettingen zijn de
sedimentenquaafzettingtesplitseninaquatische(metbehulp
vanwaterafgezet,b.v. inrivierbeddingen of meerbodems) en
eolische(uitdelucht bezonken) sedimenten.
Bijdemarienesedimenten wordt afhankelijk vande plaats in
zee, waar het sediment tot afzetting komt, gesproken over
strand-,randzee(shelf)-endiepafzettingen.Eenverdereindelingnaarafzettingsomstandigheden wordtweergegeven infiguur2.38.
Binnen de klastische sedimenten is een verdere onderverdeling mogelijk op grond van dekorrelgrootteverdeling van het
sediment (zie§ 5.6).
Erdient nogteworden opgemerkt,datdetermgrindeigenlijk alleen betrekking
heeft op afgeronde componenten; zijn deze door kitting (cementatie) verhard
tot eengesteente,dan is het eenconglomeraat. Wanneer hoekig 'grind' verkit
toteengesteentedanisersprakevaneenbreccie.

Chemischesedimentenz\\nneergeslagenuiteen(meestalwaterige) oplossing.Debelangrijkstegroepsvormenzijndeevaporieten. Dit zijn sedimenten, die gevormd zijn door indampingvanwatermeteenhogeconcentratieaanopgelostezouten. Hoewel indemeestegevallenevaporietengevormd wordenuitzeewater,kunnenookzouten neerslaanbijhetindampenvanzoetwatermeren endoor het capillaire opstijgen van
grondwaterenverdampenaandeoppervlakte.Inallegevallen
moethetklimaatdroogenbijvoorkeurwarmzijn.
Hetnormalezoutgehaltevanzeewater bedraagtongeveer 3,5%.Ondergewone
omstandigheden isdehoeveelheidzeewaterzogroot,datondanksverdamping
hetzoutgehalte nauwelijks varieert.Aandeoppervlakte ontstaat doorverdampingwel zoutrijker water,maardit zakt naar beneden,omdat hetdichter is (zie
4.4.2).Hierbijwordt hetgemengdmetnormaalzeewater,zodathetzoutgehalte
weerafneemt.Inbinnenzeeën enlagunesgebeurtditook,maarde hoeveelheid
water isveel kleiner, zodat dezoutconcentratie inzijn geheeltoeneemt (alser
tenminstegeentoevoervanrivierwaterplaatsvindt).Hetzoutereendusdichtere
water stroomt langs de bodem enverdwijnt uit het bekken. Kanhet water met
een hoog zoutgehalte niet of slecht worden afgevoerd, bijvoorbeeld door de
aanwezigheidvaneendrempel opdeovergang binnenzee-oceaan,dan kande
zoutconcentratie zo hoog oplopen,dat hetzout neerslaat. Bijeenzoutconcentratievanongeveer 12%slaatgips (CaS04.2 H20) heteersteneer. Bijeenzoutconcentratie van ongeveer 31% slaat haliet (steenzout, NaCI, zie ook kader
23.10) neer. Wordt door verdere indamping het zoutgehalte nog hoger, dan
slaan ook kalium- en magnesiumzouten neer. Dit laatste stadium wordt maar
zelden bereikt.Afzettingen vanzout worden opdit moment nergenster wereld
op groteschaalgevormd.Zezijn wel bekend uit degeologische geschiedenis.
Inhoofdstuk 23wordt hiernaderopingegaan.

2.5 Vraag
Verklaar hetverschil inchemischesamenstellingtussenevaporieten,die inmereneninbinnenzeeëngevormdworden.

Organogene sedimenten bestaan uit resten van planten en
dieren, die leefden op de plaats,waar de afzetting gevormd
werd (autochtoonmateriaal).Striktgenomenisdatgeensediment maar een sedendaat. Allochtoon materiaal, zoals verspoeldveen,isweleensediment,maarzouindeindit hoofd-
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stukgegevenindelingeenklastischsedimentzijn.
Debelangrijkstevertegenwoordiger vandeorganogene sedimenten iskalksteen,hoeweljuist bij dekalkstenen veel overgangen naardeklastische enchemischesedimenten voorkomen. Organogene kalksteen is opgebouwd uit kalkskeletten
vandieren (schelpen,koralen) en/of uit planten (kalkalgen).
Worden deskeletten vervoerd envergruisd,bijvoorbeeld aan
eenstrand,danrekenenwedeafzettingtotdeklastischesedimenten. Indat geval isook bijmenging metzand enklei mogelijk. Op dezewijze worden b.v. mergelsgevormd (bijmenging van klei). Zuivere kalken kennen we onder de naam
krijtkalken.
Eendeelvandeorganogeneafzettingenisopgebouwd uitkiezel-skeletten van planten en dieren. Hiertoe behoren diatomeeënaarde, eensediment,datisopgebouwd uitkiezelskeletjes van eencellige wieren,die zowel in zoet alszout water
leven enradiolariënslik, dat isopgebouwd uit kiezelskeletten
vaneencelligediertjes,dieinzeeleven.
Organogeneafzettingen kunnenookgevormdwordenuitrestenvanplanten,dienietinzeeleven.Hiertoerekenenweveen,
gyttja en dy. Veen bestaat uit weinig of niet vergane resten
van grotere planten. Gyttja (spreek uit:juutje) bestaat uit in
water bezonken zeer kleine resten van planten (en vaak ook
vankleinedieren),dikwijls metwat kleiensomsmetkalk.Dy
(spreek uit:duu) bestaat uit inwater neergeslagen humuszuren en is eenzwart amorf sediment, dat in oligotrofe milieus
gevormd wordt. Het vormt een overgang naar de chemische
sedimenten.
Eenmerkwaardigvoorbeeldvaneenorganogeensedimentisguano,datbestaat
uiteennatuurlijkeaccumulatievandierlijkeuitwerpselen,vooralvanzeevogels.
Guano heefteenhooggehalteaanfosfor enwordtgebruiktalsmeststof.

Metamorfegesteenten
Veranderingen in een gesteente, die plaatsvinden onder invloedvanhogedrukentemperatuur,noemenwemetamorfose
(= gedaantewisseling).
Enkele voorbeelden van metamorfe gesteenten zijn: marmer,
gevormd uit kalksteen;kwartsiet, gevormd uit zandsteen;lei,
gevormd uitklei;engneis,gevormd uitstollingsgesteenten.
Metamorfosekanzoweleengevolgzijnvanfysischealsvanchemischefactoren.
Bijdeeerstezijnvoornamelijk drukentemperatuur belangrijk. Bijdechemische
factoren moeten we voornamelijk denken aan de aan- en afvoer van stoffen.
Metamorfose kaninallesoortengesteenten optreden,zowel insedimenten als
in stollingsgesteenten. Naarmate het gesteente dieper ligt, neemt detemperatuur toe, geothermische gradiënt (2.1.2). Evenredig met het gewicht van de
bedekkendegesteenten neemtookdedruktoe.Doordehogeredrukentemperatuurkanhetgesteenteinstabielwordenentredenerveranderingenop.Hierbij
worden nieuwe, onder deze omstandigheden stabiele mineralen uit de oorspronkelijkegevormd.Isdemetamorfosealleeneengevolgvandoor bedekking
onderanderegesteententoenemendedrukentemperatuur,dansprekenwevan
regionalemetamorfose.
Metamorfose kanook optreden door lokaleverhitting zonder grote drukverhoging. Ditkomtvoor ingebieden,waarmagmaindegesteentenkandoordringen
enheetthermometamorfose.Hierbijtredenookvaakchemische veranderingen
inhetgesteenteopdoortoevoervanmateriaaluit hetmagma.
Wordttijdensdemetamorfosehetgesteenteaaneennietalzijdigedrukblootgesteld,danontwikkelen denieuw gevormdemineralenzich invlakken loodrecht
opderichtingvandesterkstedruk. Erontstaandanvlakken,waarlangs hetgesteente makkelijk te splijten is (b.v. leisteen, gneis). In dat geval spreken we
vandynamometamorfose.

2.2.4 Delfstoffen
Een delfstof is een natuurlijke concentratie van een of meer
mineraalsoorten.Erwordtonderscheidgemaakttussenoppervlaktedelfstoffen, die in open groeven ontgonnen kunnen
worden endiepere delfstoffen,die met behulp van een mijnschachtenstelsel,tunnels of boorgaten bereikbaar enontgin-

baarzijn.Debelangrijksteoppervlaktedelfstoffenin Nederland
zijn: grind, zand,zandsteen (o.a.Twente en Zuid-Limburg),
klei, keileem,mergel,ijzeroer,veen en bruinkool (thans vindt
er in Nederland geen bruinkoolwinning op grote plaats meer
plaats; in Duitsland daarentegen worden nog elektriciteitscentrales op bruinkool gestookt). Economisch winbare, dieperedelfstoffen in Nederlandzijn dezgn. 'zouten',steenkool,
aardolie enaardgas. Dezedelfstoffen worden kort besproken
in23.6.11.
2.3 PROCESSEN DIE EEN ROLSPELEN BIJ DE
OPBOUWVAN DE AARDKORST
2.3.1 Afzetting en tektoniek
Sedimenten worden onder normale omstandigheden afgezet
inlagen.Eenlaagiseengesteentelichaam,waarvandesamenstelling over grotere afstanden hetzelfde is (in geval van beperkt voorkomen spreken we liever van lenzen). Lagen wordenbegrensddoor laagvlakken (figuur 2.27),ditzijnvlakken,
die tijdens de afzetting de basis van het sedimentatiebekken
vormden. Aangezien de ruimte, waarin sedimentatie plaatsvindt, begrenzingen heeft,wiggen lagen uit. In veel gevallen
vinden we een stapeling van tientallen lagen boven elkaar,
doordat deafzetting niet altijd even continu verlopen is. Eris
dansprakevanlaagpakketten(figuur2.27). Dezelaagpakketten laten vaak herhalingen vaneen bepaald gelaagdheidspatroon zien (repetitiegelaagdheid, b.v. afwisselend kalk-mergel-kalk-mergel).
Gelaagdheid beperkt zich niettot afzettingsgesteenten, maar
komt ook bij uitvloeiingsgesteenten voor: herhaalde uitvloeiingenvanlava's,vaakmettussenschakelingenvantuffen
(aslagen).
Verderdringtvulkanischmateriaalnogaleenstussensedimenten en vormt daar een intrusieplaat (sill), evenwijdig aan de
bestaande gelaagdheid. Wordt de sedimentaire gelaagdheid
doorsneden,danisersprakevangangen.Vulkanischedieptegesteenten alsgraniet kunnen indekorstvoorkomenalskoepelvormige lichamen, batholieten en als kleinere lichamen,
laccolieten (figuur2.15).

Naastdezebijhunafzetting ontstanevormen,kennenwevormen,dieonder invloed vanverplaatsingen (dislokaties) inde
korst tot stand komen. Deverplaatsingen hangen samenmet
zwaartekrachtverschillen en stromingen in de mantel, waardoor druk- en rekkrachten ontstaan. Deze krachten kunnen
zowel horizontaal alsverticaal werken en kunnen in eengesteenteworden opgevangen door volumevermindering, door
vervorming ofdoor breuk. Heteersteismaarzeerbeperktmogelijk. Vervorming en breuk daarentegen komen algemeen
voor: tektonische deformatie. De hoofdvormen van tektonischedeformatiezijn:
- plastischevervormingof plooiing
- nietplastischevervormingof breuk.
Grootschaligevervormingdooropheffing,dalingofverschuivingwordtuitvoerigerbesprokenin2.4.6 (Gebergtevorming).
Plastischevervormingof plooiing
Of een gesteente door druk zal plooien of breken, hangt af
vandeeigenschappen van hetgesteente,vandetemperatuur
endedruk. Plastischevervorming (flexuren) wordt bevorderd
door hoge druk, hogetemperatuur eneen langzaamverloop.
Erontstaan dan plooien,diezeerverschillend van vorm kunnenzijn (figuur 2.6). Plooiing kanop iederedenkbare schaal
plaatsvinden: van plooiing op microschaal tot dekbladvorming, waarbij pakketten van honderden meters dikte in liggende plooien uitvloeien in een tientallen kilometers lange
golving. Een dergelijke beweging vindt plaats over een zogenaamdoverschuivingsvlak (figuur 2.6a).
Bij plooiing verandert de positievan horizontaal liggende lagen. Hun ruimtelijke positie wordt bepaald door twee gegevens: 1. door hun helling, d.w.z. door de hoek, die zij met
een horizontaalvlak maken (laaghelling); 2. door de richting
vandelaag. Meteenkompasisderichtingvandesnijlijntussendelaageneen haarsnijdend horizontaal vlakte bepalen:
destrekking vaneen laag (figuur 2.6b). Met behulp van hellings- en strekkingsmetingen worden geplooide gebieden
geologisch inkaartgebracht.

dekblad

a=richtingvandehellingt.o.v.hetnoorden
b=hellingshoekt.o.v.hethorizontalevlak

2.6Figuur
a. Een serieplooivormen dieeindigtmeteenplooiafgesneden dooreen overschuivingsvlakenzoeen dekbladvormt.
b. Hellingenstrekking.
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zuivere opschuiving

\

zuivere afschuiving

horizontale verschuiving

gewoneafschuiving

gewone opschuiving

2.7 Figuur
De vijf principieel verschillende bewegingsrichtingen langs eenbreukvlak enhetdaarbijontstanehorst-enslenkpatroon.

Niet-plastische vervormingenofbreuk
Als gesteente zich niet door plastische deformatie (flexuren)
kan aanpassen aan druk- of vervormingsverschillen, breekt
het.Ervindtdanverplaatsinglangshetbreukvlakplaats,waardoor despanningen worden opgeheven. Detweegesteentemassa's, die langs het breukvlak ten opzichte van elkaar zijn
verschoven,noemtmenschollen.
Brekenwordt bevorderd door lagetemperatuur, lagedruken
eensnelverlopendproces.Breukvorming isdaaromhetmeest
algemeen indebovenstezonevandeaardkorst. Dieper zullen
eerderplooien gevormdworden.Grotebreukenkunnenechter
tot indeaardmantelreiken.
Bij de breuken onderscheiden we: diaklazen,waarbij niet of
nauwelijks verplaatsing optreedt, en verschuivingen, waarbij
een duidelijke verplaatsing langs breuken plaatsvindt. Bij de
verschuivingen onderscheiden we opschuivingeh, afschuivingenenhorizontale verschuivingen(figuur 2.7).
De verplaatsing van schollen aan weerszijden van de breuk
kan variëren van enkele centimeters tot vele kilometers. Het
isdaarbijvaak moeilijk tebepalen,welkevandeschollen bewogen heeft.Wekunnenalleenvaststellen,wat de beweging
vandeschollentenopzichtevanelkaaris.Staandebreukvlakken min of meer verticaal, en is ook de beweging verticaal,
danheethetdeel,dattussentwee breukenomhoog gekomen
is,ofwel hoog gebleven istussentwee dalendeschollen,een
horst.Hetrelatief lageredeelheeteenslenk(figuur 2.7).
Breukvorming leidt, geologisch gesproken, altijd tot problematischesituaties,die in hetveld zichtbaar kunnen zijn in de
vormvanzgn.'abnormale'contacten.Zozaleenhorstaanverwering blootgesteld worden (denudatie), terwijl de omringendelagergelegenslenkenopgehoogdkunnenwordendoor
hetvandehorstafkomstige erosiemateriaal. Indit geval vindt
ereen onderbreking in desedimentatie op de hoger gelegen
schol plaats en spreken we van een hiaat. Erkomen oudere
afzettingen aan het oppervlak te liggen (dagzomen). Bij hernieuwdesedimentatiekaninveelgevallendegelaagdheid afwijkendzijnt.o.v. hetonderliggend pakketenisersprakevan
discordantie. Concordant zijn die situaties, waarbij de gelaagdheid niet afwijkt. Het zal duidelijk zijn, dat in gebieden
metveelbreuken,dediepteliggingvandeverschillende afzettingen sterk kanvariëren (figuur 2.8). Tussentijdse bewegingenvan horsten enslenken kunnen het beeld nog compliceren. Ditheeftonderanderegespeeldbijdeoudere afzettingen
uithetTertiairenKwartair inZuid-Nederland (hoofdstuk 23).
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2.3.2 Diagenese
Onderdiagenesewordtverstaanhetprocesdatinsedimenten
plaatsvindt vanaf het moment van afzetten. Hetverandert de
samenstelling en het karakter van het sediment. Diagenese
omvatdeherverdelingvanstoffen,devormingvannieuwemineralen, biologische activiteiten, consolidatie, dehydratie en
rekristallisatie ineensediment.
Degrens tussen diagenese en metamorfose is niet altijd scherp te trekken. Bij
dediagenese zijn twee factoren van overheersend belang:de druk,die op het
sediment uitgeoefend wordt,endesamenstelling van het in hetsediment aanwezigewater. Deeerstefactorveroorzaakteenvolumevermindering (compactie
of klink),detweedechemischeveranderingen.Doorbedekking metandere afzettingen neemtdedruktoe.Hetsedimentreageerthieropdooreenkleinervolume in te nemen. Dit kan door afname van het poriënvolume. In grofkorrelige
sedimenten (b.v.zand) rustendekorrelsdirect nadesedimentatiealopelkaar.
De contactpunten tussen de korrels nemen de druk op en compactie treedt
nauwelijksop.Bijfijnkorreligesedimentenenveelorganogeneafzettingen (b.v.
kleienveen) rakendedeeltjeselkaar inhetbeginnauwelijks,maariseensponsa. Concordantie

b.Discordantie

2.8Figuur
Schematischeweergavevaneenhiaatwaarbijinhetenegevaldelagenconcordant(a)eninhetanderegevaldiscordant (b) liggen. Uitdezefiguur valttevens
afteleiden dataanhetoppervlaklagenmeteenverschillendegeologische ouderdomdagzomen.

achtige structuur aanwezig metzeerveel water (kader 20.61 ). Dit soort sedimenten reageert zeer sterk op druk. Het water wordt uit de structuur geperst,
waardoor eenbelangrijkevolumevermindering optreedt,klink of compactiegenoemd.
In principe gaat de volumevermindering door, naarmate de druk verder toeneemt, maar in het begin is het effect het grootst. Neemt de druk nog verder
toe, doordat het sediment op een diepte van enkele duizenden meters komt,
dan gaan ook andere veranderingen een rol spelen. Bij deze druk is het water
indeporiën alvoor eengroot deelverdwenen. Maar nugaat ook eendeelvan
het kristalwater ontwijken. Gips (CaSO,.2 H20) gaat dan over in anhydriet
(CaSO,);vandekleimineralenverdwijnenmontmorillonietenkaoliniet.Opdeze
diepten kunnen ook mineralen door druk in oplossing gaan. Kwarts lost b.v.
op waar dedruk het hoogst is:op de raakpunten van de korrels. De opgeloste
kwartswordtweerafgezetindeporiën,waardoor hetvolumevanhetgesteente
afneemtentegelijk verkitting optreedt.
Hetwater indeporiënvaneensediment heeftalsneleenanderesamenstelling,
dan hetwater waaruit het materiaal gesedimenteerdwerd.Zo neemt het zuurstofgehalte af, omdat dezuurstof gebruikt wordt voor het omzetten van organischestof (rotting). Infijnkorrelige sedimenten neemtdoor degeringewatercirculatieenhetgrotecontactoppervlakdeionenconcentratie sterktoe.
Doordezeveranderingenindesamenstellingvanhetwaterindeporiën kunnen
bestaandemineralen opgelostof veranderdwordenenkunnennieuwemineralenontstaan. Denieuwe mineralen worden bijvoorkeur inde poriëngevormd,
waardoor het sediment verkit (cementeert). Als cement treden vaak op: kalk,
kiezelzuur,ijzeroxydenensomsglauconietenpyriet.
Eenvoorbeeldvandeinvloedvan hetwater indeporiënvanhetsediment,vinden we bij dediagenese van kalkstenen.Plaatselijk wordt de kalk opgelost en
opandereplaatsenwordt hetalsgrotecalcietkristallenweerafgezet.Ishetwater
indeporiënergzout,danwordt eendeelvandeCa-ionen uitdekalk uitgewisseldtegenMg-ionen uit hetwater. Erontstaatdandolomiet.

Bij de diagenese kunnen de nieuw gevormde mineralen op
bepaalde plaatsen in het gesteente geconcentreerd worden.
Wespreken dan van concreties.Zo kan ijzer in gereduceerde
toestand uit hetsediment inoplossing gaanenergensanders
weer worden neergeslagen door oxydatie. We zien dit gebeuren inbodems,maarhetneerslaankanookopveelgrotere
dieptegebeuren.Zokomeninzanden,diebovendegrondwaterspiegel liggen,somsgroteaantallen rondeconcentraties limoniet, hetzgn.ijzeroer, voor.Zeworden gevormd op plaatsen, waar dunne kleilagen in zanden voorkomen en hebben
dan ook vaak een kern van klei. Als de ijzeroerconcretie opdroogt, krimpt de kleikern en gaat loszitten.Zo ontstaat een
klappersteen, genoemd naar het rammelende geluid, dat de
concretie maakt,alswe hem heenenweer schudden.Ook in
dikke kleilagen kan ijzerzichconcentreren enwel indevorm
vanijzercarbonaat (sideriet).Dezeconcretieswordenookwel
klei-ijzersteengenoemd.
Moerasijzererts is een opeenhoping van ijzerhydroxyden en
ontstaat als ijzerrijk grondwater door kwel in een oxyderend
milieu komt. Hetkanvooral inhetoostenvanonslandinzeer
grotehoeveelheden inbeekdalenvoorkomen.
Kalkconcreties kennenwe inverschillendevormen. Septariën
zijn grote concreties vanzeerfijnkorrelige kalk in klei.Opvallendzijndeveleradiairebarstenindeconcreties,dielatersoms
opgevuld zijn met calciet- of pyrietkristallen. Lösspoppetjes
zijn kalkconcreties, die gevormd zijn door kalk, die in loss is
neergeslagen. De vreemde vormen ontstaan door opvulling
metkalkvanwortel-of graafgangen.
Dichte concreties van kiezel (Si02) noemen we vuursteen.
Vooral uit dekalkafzettingen uit het Krijt kennen we veelvan
dezeconcreties indevormvanonregelmatiggevormde knollen en platen. Deze vuursteen breekt langs schelpvormige
breukvlakken. Ook in oudereafzettingen komt wel vuursteen
voor. Deze heeft vlakke breukvlakken en wordt vaak hoornsteenof chertgenoemd.
Inkleien,dierijkzijnaanorganischestof,vindenweconcreties
van pyriet. Vallen deze concreties door oxydatie uiteen,dan
kunnen uit hetdaarbijvrijkomende zwavelzuur endekalk uit
de klei gipskristallen of concreties gevormd worden. Kleien,

diediagenetischverhardzijn,vertoneneenzekeresplijting;ze
wordenschaliesgenoemd.
2.9 Vraag
Watisdeovereenkomstenwat ishetverschiltusseneenschalieeneenleisteen?

2.10 Repeteervragen
a. Verklaardebegrippenactualiteitsprincipeengeothermischegradiënt.
b. Hoeisdeaardeopgebouwd?
c. Noemdezevenhoofdvormen vanhetkristalstelsel.
d. Welke3hoofdgroepenvangesteentenzijnnaarhunontstaanswijzeteonderscheiden?
e. Naar diepte van vorming worden de stollingsgesteenten onderverdeeld in
diepte-, gang- en uitvloeiingsgesteenten. Verklaar de karakteristieke eigenschappenvandezegesteenten.
f. De afzettingsgesteenten zijn naar wijze van ontstaan onder te verdelen.
Waaropisdezeonderverdelinggebaseerdengeefenigevoorbeeldenvankarakteristiekegesteentenvaniederegroep.
g. Geefhetverschilaantussengyttja,dyenveen.
h. Watzijndeuitgangsgesteentenvandevolgendedoor metamorfose ontstane
gesteenten:leisteen,marmer,kwartsietengneis.
i. Noemdehoofdvormenvantektonischedeformatie.
j . Noemde3typenverschuiving,diebijbreukvormingteonderscheidenzijn.
k. Verklaardebegrippendagzomen,hiaat,discordantenconcordant.
I. Noemenigevoorbeeldenvandoordiageneseontstaneconcreties.

2.4 INWENDIGE GEOLOGISCHE KRACHTEN
2.4.1 Inleiding
Determ inwendige (endogene) krachten wordt gebruikt om
de tegenstelling met de aan het aardoppervlak hoofdzakelijk
erosief werkzame krachten (uitwendige,d.i.exogene) aante
geven. Hoewel hieruit afgeleid zou kunnen worden, dat we
in het ene geval met opbouwende krachten en in het andere
gevalmetafbrekendekrachtentemakenhebben,blijkt,geologischgezien,datbeidezowelopbouwendalsafbrekendwerkzaamzijn.In2.5.1 wordtdit toegelicht.
In de komende paragrafen worden de inwendige krachten
(vulkanisme, aardbevingen en gebergtevorming) nader besproken. Defiguren 2.20 (ligging aardbevingscentra) en2.22
(gebieden metsubrecentegebergtevorming) vertonen ophet
eerste gezicht een zekere onderlinge samenhang. Om deze
samenhangduidelijk temaken,verdient het magneetveldvan
deaardeeerstonzeaandacht.
2.4.2 Géomagnétisme
Opelkwillekeurig puntvanhetaardoppervlakzaleengemagnetiseerde naald, die vrij om haar zwaartepunt kan draaien,
zichaltijdoriënteren inderichting,diehetgeografische noordenbenadert. Hieruit blijkt,datdeaardezichgedraagt alseen
magneet. De asvan het magnetisch veld van de aarde, heet
geomagnetische asen de punten, waar deze het aardoppervlaksnijdt,wordenmagnetischepolen genoemd.Dezeliggen
dicht bijdegeografische polen. Deaarde heeft eenmagneetveld met een noord-zuid richting, die ongeveer gelijk is aan
die van de draaiingsas. De afwijking tussen de richting van
dedraaiingsas (hetwarenoorden) enderichtingvanhetmagneetveld (magnetisch noorden) opeen bepaalde plaats heet
declinatie.Dehoektussenhetmagneetveldeneenhorizontaal
vlak op een bepaalde plaats heet deinclinatie. De inclinatie
bij de evenaar is 0° en aan de magnetische pool 90° (figuur
2.11).
Het magneetveld vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de
vloeibare buitenste zone van de aardkern. Hier treden door
temperatuurverschillen stromingen op. Deze zgn. convectiestromenwekken elektrischestromen op,dieop hunbeurthet
magnetische veld doen ontstaan. Door veranderingen in het
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2.11 Figuur

stromingspatroon wordt het magnetisch veld geregeld omgepoold.Noord-enzuidpoolwisselenvanpositie.
Inhetmagnetischveldvandeaardezullendezgn.ferrimagnetische deeltjes (ijzermineralen zoals magnetiet en ilmeniet)
tijdens het langzame stollingsproces van een magma of een
langzaamsedimentatieproceszichoriënteren.Derichting blijft
nakristallisatievan hetmagmaof bezinkingvan hetsediment
gehandhaafd (fossiliseert). Paleomagnetischonderzoekricht
aandachtopditfossieleofrémanentemagnetisme.
Meting van 'fossiele' magneetvelden heeft dedoor Wegener
ontwikkelde theorie van drijvende continenten {'continental
drift1) bevestigd. Wegener leidde zijn continentverschuivingen af uit de verbreiding van bepaalde fossielen, de ligging
en stroomrichting van landijsmassa's in oudere geologische
perioden ende huidige vorm vandecontinenten.Zijnveronderstelling,datdecontinenten overdeplastische 'sima-massa's' bewegen, bleek, zoals in de volgende subparagraaf zal
blijken,onjuist.

expansiezone

2.12 Figuur
Schematische weergavevanepisodische vorming, zijwaartse verplaatsing en
wegzakking vanmagma'sin deslenkzonevandeMid-Atlantische rug. Intabel
2.48 wordt dePaleomagnetischetijdschaalweergegeven.

Twee platen kunnen ook langs elkaar schuiven. Een bekend voorbeeld is de
San-Andreasbreuk inhetwestenvanNoord-Amerika,waarbijeenverschuiving
vanvelehonderdenkilometers isopgetreden.Vroegerwasde plaatconfiguratie
anders dan in figuur 2.13. Zo is uit paleomagnetisch onderzoek aannemelijk
gemaakt,datdoorhetbrekenvaneengroteplaat,ongeveer90miljoenjaargeleden,deEuraziatischeendeNoordamerikaansescholontstaanzijn.
2.14 Vraag
Wat ishetelementaireverschiltussende'continental drifttheorie'vanWegener
(zie2.4.2) enmoderne,opplaattektoniekgebaseerde,opvattingenomtrentverschuivende continenten?

2.4.4 Vulkanisme
Vloeibaregesteentenindeaardkorstkennenweuit§2.1reeds
alsmagma.Viaspleetsystemenindekorstkanditmagmaaan
het oppervlak komen.Tijdens het kristallisatieproces worden
de in het magma opgeloste gassen niet in de kristallen opgenomen, waardoor het gas in een steeds kleiner wordende
ruimtewordtsamengeperst.Alsgevolgvandeoplopendegasdrukdoenzichuitbarstingenvoor.Deaardvandevulkanische
uitbarstingen hangt afvan degasdruk enwordt ook bepaald
door detegendruk, diededikteensterktevandekorst boven
het Uitbarstingspunt biedt. Bij uitbarstingen treedt niet alleen
hetmagmanaarbuiten,maarwordenookgassen,vulkanische
as(tefra's) envulkanischegesteenten (efflata) indevormvan
grote brokstukken {bommen) of kleine fragmenten (lapilli)
uitgeworpen.Afhankelijk vandegasdruk kan het uitgestoten
materiaalzichdichtbij hettoevoersysteem ophopenenzoeen
vulkaanvormen,bestaande uit aslagen,verkitte aslagen (tuffen) enuitgestroomdmagma,dezgn.lava's.Bijzeerhoogop-

2.4.3 Plaattektoniek
De in dejaren vijftig begonnen paleomagnetische metingen
vandekorstonder deoceaanbodems leverdeneenlineair patroon opvan afwisselend positief ennegatief magnetismeen
daarmee eenduidelijke symmetrie (figuur 2.12). DeafwisselingvanmagnetischebaneninhetmiddengedeeltevandeAtlantischeOceaan,dezgn.Mid-Atlantische Rug,waarookIJsland op ligt, werd verklaard uit een opwelling van magma in
eenuiteenwijkenderek-breukzone (figuur 2.13).Intijdenvan
normaalmagnetismerichtendeferrimagnetischedeeltjeszich
naarhetnoorden,naomslagvanhetmagnetismenaarhetzuiden.
Door deze toevallige vondst werd ook vastgesteld, dat zich
minof meercontinu nieuwe oceanische korst bij de Mid-Atlantische ruggenvormt,diezichgeleidelijk naar weerskanten
verplaatst ('seafloorspreading'). Hetwerd duidelijk, dat niet
alleen decontinenten,maar ook deoceanen bij bewegingen
betrokkenzijn.Beidedrijvenalshetwareopbewegendedelen
van korst- en mantelmateriaal. Deze van positie veranderde
delen wordenplaten of schollen genoemd en het procesvan
verschuiving,plaattektoniek. De aardkorst kan in zes platen
wordenonderverdeeld (figuur 2.13).
Opplaatsen,waar platenvan elkaar af bewegen {spreidingszonesof mid-oceanische ruggen), vormt zich uit het magma
van de mantel nieuwe korst. Op plaatsen, waar platen naar
elkaar toe bewegen (subductiezone), verdwijnt korstmateriaal. In het laatste geval wordt aangenomen,dat deoceanische korst van de ene plaat onder de korst van de andere
schuift enuiteindelijk opgenomenwordt indemantel.
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2.13

Figuur
Kaartmetdehuidige ligging vandebuitensteschollen vandeaarde.

Devloeibaarheid (viscositeit) vanmagmaisvooralafhankelijk
vandesamenstelling,dit varieert metdediepteligging vande
magmahaard en de weg, die het magma af moet leggen om
de aardkorst te bereiken. In het geval van een oppervlakkige
ligging vandemagmahaard eneenkortetransportweg treedt
er magma uit, die nog niet aan kristallisatie toe en dus zeer
vloeibaar is. Een magma, die lange tijd 'onderweg' is, heeft
alletijd omte kristalliseren,waardoor Mg- en Fe-rijke enSiarmemineralen uitzakken.Afhankelijk van een herhaling van
processen endediepteligging vandemagmahaard resulteert
ditinmagma'smeteenverschillendechemischesamenstelling
(magmatische differentiatie). Restmagma's zijn relatief rijk
aan Na, K, Ca en Si en worden zure magma's genoemd. De
basischemagma'szijnrijkaanMgen Fe(tabel2.16).Naarmate het magma dichter bij de oppervlakte komt,vermindert de
drukenkomengassenvrij. Dezegassenverlagendeviscositeit
vanhetmagmaenspelenookeenbelangrijkerolbijhetmaken
vandekanalen in hetgesteente,waardoor hetmagma sneller
kanopstijgen.HetisvooralhetSi02-gehalte,datdeviscositeit
bepaald,omdat reedsin hetmagma SienOlangeketensmaken.

2.15 Figuur
Opbouw vaneen vulkaan.

Naarsamenstellingenviscositeitwordendevolgendemagma'sonderscheiden:
Basischmagma geeft dun vloeibare lava, die daardoor grote vlakke vulkanen
(schildvulkanen) ofzelfszeergrotedekkenvanbasaltvormt.Meestalishetgasgehalte laag. Eenbekendvoorbeeldvaneenschildvulkaan isheteilandHawai.
Grote basaltdekken zijn b.v. bekendvan IJsland. In het laatste geval issprake
van zgn.spleetvulkanen, nl. geen centraal eruptiepunt, maar meerdere opongeveereenlijnliggendeeruptiepunten.
Intermediairmagmaisminder vloeibaar. Deontgassing gaat moeilijker enverloopt vaak explosief. Een deel van de lava wordt als as,lapilli en blokken uit
de vulkaan geblazen,de rest stroomt er als een dikke vloeistof uit. Er worden
hogesteilevulkanen (stratovulkanen) gevormd.Voorbeeldenvanditsoort vulkanen zijn de Etnaen deVesuvius in Italie. Dein detoevoerpijp gestolde lava
(vulkaanprop), kijnalseenkurkgaanwerken.Dedruk iride magmahaard loopt
dansteedsverderop. Hetgaskansomslangsdepropontwijken (kurk metventiel) of bijeennogverderoplopendedrukdehelepropwegblazen.Alsdemag-

lopende gasdruk tijdens de uitbarstingen kunnen grote hoeveelheden asdeeltjes in destratosfeer terechtkomen,hetgeen
tot tijdelijke zonsverduisteringsverschijnselen aanleiding kan
geven. De invloed van deze 'stofregens' op het klimaat zijn
nognietduidelijk.
Eenvulkaan bestaat uit eenmagmahaard, eentoevoerkanaal
(of -kanalen) ende vulkaankegelmetdaarin dekrater (einde
vanhettoevoerkanaal) (figuur2.15).Erwordenverschillende
vulkaantypen onderscheiden.Hettypewordt bepaalddoorde
dieptevandemagmahaard endevloeibaarheidvan hetmag-

b

magmatype
gesteenten

fijnkorrelige
grofkorrelige
gesteenten
gesteenten

mineralogische samenstelling

&

+i

1

l

(0

\ -*

'--•f

\\1°Œrao

'*'**

1

zuur

1111111111w > ^ \

\

ra

t

ÊHiÉÉy|ir *%-f\"'•..-'

0

o
*1
00

>

V - ' ' ' v

S I

+1
intermediair

c

2 !

S
ra

o. [ f 1 ï^st^' /
|

O.
(0
T3

Ir"

t

.

t
<n

co
Q.
-o

i

ra

>

5

viy

i

>

O

M-"$h*

—
<D

.*

E

1

®

|
ƒ

/

J=
•-

J
1

c
E

o/

ra

o

o
x:
•e

E

o

b

CM

—+1 -

gabbro

V-

<1>

JE

ra
c(0

ü
o

basalt

'E
m

co \

basisch

dioriet

c

+1

\
\

andesiet

c

O) \

^^^^•>:.

graniet

E
ra r
c /

O
o
o

O
JD

ryoliet

^
^^^H
^^^^^^H

2.16 Tabel
Dekristallisatievolgorde vanmineraleninmagmatischegesteenten.Zievoorbegrippen 'lichteendonkeremineralen'tabel2.3.Indezelfdetabelisookdechemische samenstelling van debelangrijkste gesteentevormendemineralenweergegeven.
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mahaardbijeenuitbarstingvandevulkaangedeeltelijk geleegdwordt,kaneen
deelvandevulkaan in dealdusgevormde ruimtezakken. Derandvande vulkaan,dieblijftstaan,wordteencalderagenoemd.
Zuur magma geeft een nauwelijks vloeibare lava. Het magma komt dan ook
meestal niet aan deoppervlakte. Deontgassing verloopt meestal explosief.
Hierbij wordt de inde kraterpijp aanwezige lava verpulverd ensamen meteen
mengsel van gas en lavadeeltjes uit de krater geblazen.Dit mengsel kan zich
alseenvloeistofgedragenenovergrotegebiedenafgezetworden.
Eenbelangrijk aspectvandereedsgenoemde magmatischedifferentiatie ishet
gegeven,datderestmagma'ssteedsgas- enwaterrijkerworden. Dezewaterige
en gasrijke oplossingen (hydrothermale oplossingen) kristalliseren ververwijderdvandemagmahaardinspleten,gangenetc. Hierbijworden o.a.zeldzamewolfraam- enuraniumertsengevormd.Dezegangopvullingen wordenpegmatietengenoemd.Ook lang nadatdevulkaan uitgewerkt is,kunnen indeomgeving nog bronnen (fumarolen) voorkomen. Deze leveren naast vulkanische
gassen,b.v.metzwavelofkoolzuur,grotehoeveelhedenwaterdamp.Alsgrondwater in aanraking komt met hetegesteenten enaande oppervlakte uittreedt,
sprekenwevanhetebronnen,eninhetgevalvanonderdrukstaandgrondwater
vangeysers.
2.17 Vraag
Verklaar,waaromeenvulkaanzowelbasischealsintermediairelava'skangeven.
2.18 V r a a g
Zuremagma'sblijkenzeerviskeustezijn.Geef hiervooreenverklaring.

2.4.5 Aardbevingen
Bewegingen indeaardkorst,somszelfs inde mantel,b.v. als
gevolgvanvulkanischeactiviteitengebergtevorming (zievolgende paragraaf), leidentot spanningen.Worden dezespanningen plotseling opgeheven, doordat deelasticiteitsgrens
vanhetgesteenteoverschredenwordtenerbreukvormingoptreedt, dan wordt de korst in trilling gebracht en is ersprake
vaneenaardbeving.Deplaatsvandebeweging vandeaardkorstnoemenwehethypocentrum. Deplaatsaanhetaardoppervlak direct boven hethypocentrum heet het epicentrum.
Hierwordt deaardbeving ook hetsterkstgevoeld.Vanuit het
hypocentrum plant deschokvandebevingzichalseengolfbeweging inalle richtingen voort, waarbij deenergievan de
bewegingmetdeafstandafneemt.
Bij dedoor een aardbeving opgewekte trillingen zijn twee
soorten teonderscheiden, die verschillende eigenschappen
hebbenendanookverschillende informatiegevenoverdeinwendige opbouw vandeaarde (2.1.2). Delongitudinale trillingen (aangeduid als P-golven; P= primaire) planten zich
ingassen,vloeistoffen envastestoffen voort. De transversale
trillingen doorlopenalleenvastestoffenenworden aangeduid
als S-golven (S= secundaire). De eerst genoemde golven

2.20 Figuur
Gebiedenwaarbinnenverrewegdemeesteepicentravallenvandeaardbevingen
vandelaatsteeeuw.

plantenzichsnellerdoordeaardevoortdandetweede.
Meetstationsregistrerenhetverschilinaankomsttijdtussende
P-enS-golven;ditverschiliseenmaatvoordeafstandtussen
meetstationenhypocentrum.Doordezeafstandvoormeerdere meetstations uit te zetten op een wereldbol kan de plaats
vanhetepicentrum bepaaldworden (figuur 2.19).
Desterktevaneenaardbeving wordt opgegeven,zoalsdiein
hetepicentrumzouzijngemeten,alsdaareenseismograafhad
gestaan.Seismografenzijnspecialeinstrumentenvoor hetregistreren van aardbevingen (inNederland staan deze opgesteld bijhetKNMI inDe Bilt). Deaardbevingssterkte wordt
uitgedrukt volgens deschaal van Mercalli/Richter. Degrafische weergave van aardbevingstrillingen zoals deze door de
seismograaf geregistreerdzijn,heeteenseismogram. Menonderscheidtondiepebevingen,meteenhypocentrumtot70km
diepte, matig diepe (70-300 km) en diepe bevingen (dieper
dan300km).
Uitfiguur2.20blijkteenduidelijkzonaalvoorkomenvanaardbevingscentra.Hetzonalekarakterhangtsamenmetdebewegingen indeaardkorst. Opdie plaatsen indeaardkorst,waar
plateninbeweging zijn,lopendespanningenop.'Ontlading'
in devorm van aardbevingen iseen van de manieren om de
spanningenteverminderen.
2.21 Vraag
In figuur 2.19 issprake van zgn. schaduwzijden. Geef een verklaring vandit
verschijnsel.

aardbevingshaard
hypocentrum

^epicentrum

P-ofS-golven

P-ofS-golven

geenP-ofS-golven,

P-golven
schaduwzonevoorS-golven
2.19 Figuur
Dwarsdoorsnede door deaarde,met het verloop van deseismischeP-en Sgolveninmantelenkern.
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2.4.6 Gebergtevorming
Deaardbevingsleer endetoegenomen kennisvan hetvulkanisme,maarvooraldevluchtvanhetpaleomagnetisch onderzoek, maken duidelijk, dat de contractietheorie (door afkoelingvandeaardekrimptdezeinentreedterplooiing op) geen
verklaring geeftvoor hetfossielenaktueelzonaal voorkomen
vangebergten (figuur 2.22). Dekennisvande plaattektoniek
(2.4.3) heeft het inzicht in het gebergtevormingsproces
(grootschaligevervormingenvandeaardkorstenhetbovenste
deel van demantel),vergroot en levert deverklaring van het
zonalevoorkomenvangebergteketensop.
Opplaatsen,waarschollenonderelkaarschuiven (subductiezone), wordt de oceaanbodem naar beneden gedrukt. Hier
vinden wedediepstedelenvandeoceanen,dezgn. diepzeetroggen. Dezetroggen raken opgevuld met afbraakmateriaal
van hetcontinent ofmet afzettingen,dieter plekke gevormd
worden (b.v. opeenhoping van kiezelskeletjes van eencelligen,o.a.Radiolariën).

2.22 Figuur
Dejonge, tertiaireplooiketengordels opaarde.

Botsentweecontinentale delenvanverschillende platen met
elkaar,danworden deafzettingen door ruimtegebreksamengedrukt, waarbij deze afzettingen gedeeltelijk naar boven,
onder of zijdelings uitwijken. De gesteenten worden daarbij
intensief geplooid en gebroken. Deze processen worden
samengevat onder de term orogenèse.In de laatste fase van
de orogenèse wordt het geplooide gesteente verticaal opgeheven (epirogenese).OpdezewijzezijndeAlpenendeHimalayagevormd.Dezoneswaargesteentenintensiefgeplooid
zijn,dezgn.orogenen,zijnrelatiefsmal.Dezijdelingsesamendrukkingvaneenorogeenkangrootzijn.VoordeAlpenwordt
geschat,datdezonevoordeformatie ongeveer500 kmbreed
was,terwijl dehuidigebreedtevandeAlpen 150kmis.

Gebergtevorming kan zich ook voordoen, als de ene plaat
onder de ander schuift, waardoor deze opgeheven wordt.
Langs de rand ontstaat een gebergte. Op deze wijze zou de
Andesontstaanzijn.
De jongste orogenen zijn duidelijk herkenbaar als hooggebergte.Sommigeoudereorogenenzijnalleennogindeondergrond herkenbaar,anderealsrestgebergten. Het reliëf van
dehooggebergtenisniethetgevolgvanplooiing.Hetontstaat
door erosie tijdens de opheffing. De huidige hooggebergten
zijn (geologisch) jong,waardoor hetreliëf noggroot is. Door
erosie nemen de hoogteverschillen af, tot het gebergte verdwenen is. Reliëfrestanten staan bekend als massief (veelal
restantenvangebergten),hoog (erosierestvaneenstructureel
hooggelegengebiedb.v.geplooidegebieden) enrug (erosierestvanb.v. eenplooi).
2.23 Vraag
Indeplooiingsgebergtenworden nogaleensstollingsgesteentenaangetroffen.
Geefhiervoor eenverklaring.

2.24 Repeteervragen
a. Watzijnconvectiestromen enverklaarhunontstaan.
b. Geef een korte toelichting bij het gegeven,dat de 'drijvende continenten'theorievanWegener pastientallenjaren later wetenschappelijk bevestigd kon
wordendoorhet'mechanismevandeplaattektoniek'.
c. Bijvulkaanuitbarstingen zijntweeoorzakenaantewijzen,die bepalen welk
materiaaluitdemantel (korst) uitgestotenwordt. Noemdezetweeoorzaken.
d. Verklaar hetbegripmagmatischedifferentiatie.
e. Hoeverhouden zichde begrippen aardbeving,hypocentrumen epicentrum
totelkaar.Idemvoordebegrippenseismograafenseismogram.
f. Leg uit, waarom als verklaring voor het ontstaan van geplooide gebergten
decontractietheorieonhoudbaar isgebleken.
g. Verklaardebegrippenorogenèse,epirogenese,orogenenendekbladen.

zonne-energie

vulkanischegesteenten
b.v.bazait,granist^isto\\\ngssesteenten)
iieptegesteenten

toevoervanmagma
uitgrotediepte

2.25 Figuur
Dekringloop vanhetwaterenvandegesteenten.
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Kleinschalige scheve
gelaagdheid

Grootschalige scheve
gelaagdheid,

Trogvormige grootscha lige scheve gelaagdheid

2.27 Figuur
a. Eenuit drielaagpakkettenbestaande opvulling vaneen zich in deloop van
detijd verplaatsendegeul.
b. Blokdiagrammeteenbeeldvanhetmilieuendebelangrijkstereliëfelementen
vanenrond eenmeanderenderivier.

2.5 UITWENDIGE GEOLOGISCHE KRACHTEN
2.5.1 Inleiding
Onmiddelijk nadevormingvandegesteenten begint,metbehulpvanijs,water,wind,faunaenflora,deerosie.Deafbraak
vindtlangsmechanischeenchemischewegplaats.Deerosieprodukten worden, onder invloed van de zwaartekracht zelf,
maarook door wind, water en ijs naareldersverplaatst, waar
ze opnieuw worden afgezet. Zowel tijdens het transport als
na desedimentatie kunnen deze afbraakprodukten veranderingen ondergaan. Zo kan tijdens hettransport verdere fragmentatie, afronding,sortering en oplossing van het afbraakmateriaal plaatsvinden,terwijl nasedimentatie, diageneseen
metamorfose ook nog voor de nodige veranderingen kunnen
zorgen.
Dehierboven beschreven kringloop isweergegeven in defiguren 6.7 en 2.25. In de laatste figuur is goed zichtbaar, dat
deinwendigeenuitwendige geologische krachtenzowel opbouwend als afbrekend werkzaam kunnen zijn. Sommige
krachten werken overwegend afbrekend, de meeste echter
werkenopdeeneplaatsopbouwend,maaropandereplaatsen
afbrekend.
Deuitwendigekrachten,dieindezeparagraafbehandeldworden, omvatten krachten in dehydrosfeer, deatmosfeerende
biosfeer.Opbasishiervanisdeparagraafindriesubparagrafen
onderverdeeld. Inelkvandesubparagrafenworden detransportmedia endedaaraan gekoppelde milieus behandeld,alsmededereliëfvormen,diespecifiekzijnvoordiemilieus.
2.5.2 De hydrosfeer
Onderdekrachten,dievanbuitenaf inwerkenopdeaardkorst,
iswater debelangrijkste.Ookwater kent,samenhangend met
de verschillende aggregatietoestanden, waarin het zich kan
bevinden (water, waterdamp, sneeuw en ijs), een kringloop
(figuur2.25,zieookfiguur 10.1).Aanhetoppervlakvanrivieren,meren,zeeënenoceanen,maarookaanhetaardoppervlak
zelf verdampt het water. In de atmosfeer verdicht de waterdampzichweertotwaterofsneeuwenvaltterugopdeaarde.
Sneeuw kanzich opsommige plaatsen ophopen en gletsjers
vormen,diezichkunnenverplaatsenofweerafsmelten.Naast
dezwaartekracht ishetvooraldezonnewarmte,diedehydrologischekringloop instandhoudt.
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Overalopaardezaldeneerslagonderinvloedvandezwaartekracht zijn weg zoeken naar de laagste plekken in de korst:
meren,zeeënenoceanen.Afhankelijkvanklimaat,reliëf,aard
van hetgesteenteenbegroeiing zaldeneerslag deelsaanhet
oppervlakafgevoerdwordenendeelsindebodemverdwijnen
{infiltratie), waarhijzichbijhetreedsaanwezigewatervoegt.
Inheteerstegevalissprakevanoppervlaktewater,inhettweedevangrondwater. In gebieden,waar regenwater als oppervlaktewater naarzeeafgevoerdwordt,zalhetdelaagstedelen
inhetlandschapvolgen eninsnijdingenveroorzakenenzorivierenvormen.Rivierenwordenechternietalleendoorhetoppervlaktewater gevoed, maar ook door grondwater, dat zich
op plaatsen waar de rivier zichin de ondergrond ingesneden
heeft,aandeoppervlaktekomt.Zozalhetwater naeenzekere
verblijftijd, waarin het als grondwater allerlei gesteenten en
mineralen kanoplossen, uiteindelijk toch zijn weg vervolgen
als oppervlaktewater.
Uit bovenstaande blijkt, dat water enerzijds een transporterendmedium isenanderzijdseenoplossend.Dit is belangrijk
inverband metdesedimentatieprocessen ende reliëfvormen,
die in de komende subparagrafen aan de orde komen. In de
laatste subparagraaf wordt de oplossende werking van het
wateraandehandvaneenaantalvoorbeelden toegelicht.
2.26 Vraag
In figuur 2.25 zijn een korte en een lange kringloop te onderscheiden. Welke
tweekringlopenworden bedoeld?Geefeenkortebeschrijving.

Rivierenenrivierafzettingen (zieook hoofdstuk 35)
Rivieren vinden langs hun loop eenverscheidenheid aangesteenten en afzettingen. Sommige bevinden zich nog in situ
(gebergten),anderebevindenzich,o.i.v.mechanischeenchemischeverwering van hetmoedergesteente,alsklastische afzettingen op secundaireligplaatsen. Het transport van deze
klastischesedimenten door b.v.water enijsverloopt over het
algemeen langzaamenwordtgekenmerktdooreenveelvuldigeafwisseling vansedimentatie enerosie. Defijne lutum- en
siltdeeltjes van het klastische materiaal zullen in suspensie
snellerdezeebereiken dandegroverezandenengrinden,die
als bodemmateriaal (dus o.i.v. de zwaartekracht) grote kans
lopenomtijdensdelangetransportwegnaardezeegesorteerd
teworden entebezinken.Hetherkennenvan rivier- offluviatiele afzettingen geschiedt dan ook op grond van zowel de
horizontalealsdeverticaleopbouwvanhetsedimentpakket.
Tevens wordt gelet op de opeenvolging van de sedimenten
(grinden, zanden, lemen,kleien enz.) en de daarin zichtbare
sedimentaire structuren (figuur 2.27). Het blijkt, dat desedimentatievan rivieren afhankelijk isvan deafvoer, destroom-
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tegenstelling tot een meanderende en rechte rivier meerdere
geulen. De loop van meanderende rivieren vertoont op min
of meer regelmatige afstanden bochten (meanders), die zich
in de loop van de tijd verplaatsen en zelfs afgesneden raken.
In het laatstegeval issprakevan eenrechterivier. Meestal hebben meanderende rivieren (figuur 2.27) hoge oevers, de zgn.
oeverwallen. Dezeworden gevormd tijdens hoog water, waarbij hetgrove materiaal,datdoor hetwater vervoerd wordt, eerder bezinkt dan de fijne in suspensie verkerende kleideeltjes.
Deze kleideeltjes bezinken in de achter de oeverwallen gelegen lagere kommen. Soms breekt de rivier door de oeverwal
heen en ontstaan overslaggronden (crevasses), ook door
dijkdoorbraken kunnen overslaggronden ontstaan.De huidige
beken en rivieren in Nederland behoren tot het meanderende
type. In het geologisch verleden isdit niet altijd het geval geweest.
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2.30 Vraag
Hoezijn oeverwal-, kom- en overslagafzettingen van elkaarte onderscheiden?
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desteeds flauwer wordende verhanglijn vande rivier komt overeen metde
korrelgrootte vande sedimenten

2.28 Figuur
Het effect van een zich wijzigende zeespiegel op de verhanglijn van een rivier
(a en b). Een steeds flauwer wordende verhanglijn van een rivier komt in het
ideale geval overeen met dekorrelgrootte van desedimenten (c).

Het landijs en glacigene afzettingen
Uit figuur 2.25 blijkt, dat het verhaal van de landijsmassa's in
het hooggebergte begint, de plaats waar de sneeuw zich ophoopt en door de toenemende druk overgaat in een vaste
ijsmassa.Omdat ijseenkristallijnevastestof ismeteen geringe
cohesie, vinden langs glijvlakken in de kristallen bewegingen
in de ijsmassa plaats. Dit resulteert, afhankelijk van de temperatuur in het ijslichaam, in een plastische vloeibeweging. Een
gletsjer isdaarom instaat te stromen.
Recent glaciologisch onderzoek heeft het bestaan van twee

snelheid, hetverhang ende hoeveelheid en hetsoort sediment
dat voorhanden is. Het verhang van een rivier is het verval per
km. Doordat het verval het absolute hoogteverschil tussen
twee punten oplevert, ishetverhang vaneen rivier gemakkelijk
te berekenen. Naarmate van meerdere punten langs een rivier
dehoogteligging bekend is,kaneen betereverhanglijn geconstrueerd worden (figuur 2.28;zie ook 35.4.1).
Bij groter wordend verval nemen de stroomsnelheid en het
transporterend vermogen toe. Meestal leidt dittot hernieuwde
insnijding (terugschrijdendeerosie),
waarbij materiaal u i t h o ven-, midden- en benedenloop nog verder afgevoerd wordt,
mogelijk tot in dezee of de oceaan.Veelalzullen er echter restanten in deoude riviervlakteachterblijven,de terrassen (figuren 2.28 en 2.29). Eentoenemend hoogteverschil tussen achterland en mondingsgebied, waarbij niet alleen aan tektonische oorzaken gedacht hoeft te worden, maar ook aan veranderingen van de erosiebasis (het niveau, waarop een rivier in
zee of een meer uitstroomt), leidt tot een nieuw evenwichtsprofiel met de daarbij behorende verhanglijn. Deze nieuwe
verhanglijn kan over een bepaald traject hoger liggen dan de
oude. In zo'n geval worden riviersedimenten op de oudere sedimenten in de riviervlakte afgezet. Herhaling van deze processen leidt tot het ontstaan van meerdere terrassen boven elkaar.
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Qua sedimentatie en morfologie wordt er onderscheid gemaakt tussen rechte, meanderende en vlechtende of verwilderde riviersystemen. Tussenvormen van deze typen zijn ook
mogelijk. Een meanderende rivier ontstaat bij regelmatige afvoer, gering verhang en betrekkelijk weinig sedimentaanbod,
eenvlechtende rivier bij onregelmatige afvoer, veel sedimentaanbod en sterker verhang. Een vlechtende rivier heeft in
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2.29 Figuur
Terrasontwikkeling door zowel rivierverlegging als hernieuwde insnijding en
opvulling.
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typen gletsjers aangetoond, ni. warme en koude. In warme
gletsjersheeftiederpuntindestromendeijsmassaeentemperatuur die,onder dedaar heersendedruk, dicht bij hetsmeltpunt ligt. In koude gletsjers ligt dezever onder het vriespunt.
De uiteinden (gletsjerfront) van de koude gletsjers, in het
hooggebergteofophogegeografischebreedte,kunnengedurendelange perioden opdezelfde plaatsblijven liggen,terwijl
in het brongebied {firnbekken) nog steeds ophoping van
sneeuw (ijs) plaatsvindt.Deijsmassa'sinhetbrongebiedkunnenzichplotseling naarderandzonevandegletsjer verplaatsen, vervolgens komt het gletsjerfront op sommige plaatsen
in beweging en schuiven er tongvormige ijslobben {glacial
surges)naarvoren. Dezehebbeneensterkeroderendeenvervormendewerking.Opdezemanierontstaanb.v.tongbekkens
(figuur 23.30in23.6.3).
Gletsjerszijn instaat materiaal uit het brongebied naarhet afsmeltingsgebied teverplaatsen.Datwil zeggen,datzeeroderen,transporteren en sedimenteren. In het brongebied wordt
door de gletsjers zelf materiaal uit de wanden van de dalen
losgemaakt, elders wordt materiaal uit de ondergrond opgenomen door bijvoorbeeld opvriezing. Ook valt door vorstwerking materiaal uit het hooggebergte op het gletsjeroppervlak.
Al het puin door gletsjers of landijs vervoerd,wordt morene
genoemd. Hetmorenemateriaal kanonder drukvanheteigen
gewicht door het ijszakken enzich bij degrondmorenevoegen, die vooral naar het gletsjerfront toe afgezet wordt. Hier
zijnnamelijkaanvoer enafsmeltingvanijsmetelkaar inevenwicht. In de randzone worden de grondmorene en het nog
actievegletsjer

ophetijsaanwezigemorenemateriaalineenwal,dezgn.eindmorene, afgezet (figuur 2.31). Niet al het morenemateriaal
wordt alseindmoreneafgezet,erwordt ookmateriaal naarde
randzone verplaatst endaar alszijmorene afgezet.Tijdens de
ijsbewegingenwordt hetonderliggendegesteente,voorzover
nietopgenomeninhetlandijs,'bijgeslepen'enontstaankarakteristieke landschapsvormen,o.a. buitrotsen {roche moutonnée).Ophethardegesteenteblijvenvaakgletsjerkrassen achter.
Het ongesorteerde grondmorenemateriaal, dat na een
ijsbedekkingachterblijft,wordtkeileemgenoemdenbevatgesteentenuithetbrongebiedvandegletsjers {zwerfstenen).
Stroomt hetvan degletsjers afkomstige smeltwater door een
tongbekken,danwordendezemeestalopgevuldmetmateriaal
afkomstig uit het smeltwater {fluvio-glaciale afzettingen).
Smeltwaterafzettingen inmeren (bijvoorbeeld een afgesloten
tongbekken) kennen we onder de naam lacustro-glaciaal.
Dezelaatsteafzettingen,dieeenafwisseling vangrove, lichtgekleurde endunne,fijnkorrelige donkergekleurde laagjeslaten zien,staan bekend als warven. Degrovesedimenten zijn
in de zomermaanden afgezet, de fijne in de wintermaanden,
toen de meren dichtgevroren waren. Deze jaargelaagdheid
biedt een mogelijkheid om de ouderdom van afzettingen in
glacialebekkenstebepalen.
Andere smeltwaterafzettingen worden gekenmerkt door hun
morfologie. Zo ontstaan kames, doordat er bij afsmeltend ijs
ruimten inenonder hetijsaanwezigzijn,waarin klastischmateriaal afgezet wordt (figuur 2.31 enfiguur 23.33). Kameterrassen bestaan uit materiaal,datwordt afgezettussenderand
van de gletsjers en een reeds aanwezige terreinvorm (b.v.
eindmorene ofdalwandvaneenrivier).Eskersof âsarzijn,als
smeltwatertunnelswaarinzichzandengrindophoopte,onder
het ijsgevormd. Hetzijn lange,kronkelige dijkvormige lichamen, waarvan de lengte enkeletientallen kilometers kan bedragen.Sandur(enk.sandar)(spoelzandvlaktes) ontstaan,als
het met sediment verzadigde smeltwater door een morene
breektenhetwaterzichindebreedtekanuitspreiden.
2.32 Vraag
Geefeenverklaringvoordeovereenkomstentussensandar-encrevasseafzettingen.
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Vanuittongbekkensstuwt hetlandijsvoor hetlandijsfrontgevormde afzettingen of reeds bestaande afzettingen omhoog
enwordenstuwwallen gevormd.Vooral hetreedsbeschreven
mechanisme vandeglacial surgeisverantwoordelijk voor de
opstuwing.Geletopdeinwendige bouwzijnertweevormen
vanstuwwallen teonderscheiden,nl.die,waarbij degestuwde afzettingen hoofdzakelijk bestaat uit sedimenten, die al
vóór de ijsbedekking afgezet waren en die,waarbij ook keileem bij de stuwing wordt betrokken. In Nederland behoren
destuwwallen vanTwente endeVeluwe tot het eerstetype.

^^"^rtunnel

2.31 Figuur
Schematische weergave vandevorming vaneindmorene (a, b), sandervlakte
(a.b),esker. käme, kameterrasenglaciolacustrieneafzetting(bend).

24

Over hetalgemeen zijn zehoog (50 tot 100m) en opvallend
breed. De stuwwallenrij Steenwijk-Gaasterland-WieringenTexelendegrotendeels indeondergrondverborgen liggende
reeksVollenhove-Urkzijnvoorbeeldenvanhettweedetype.
Voorallestuwwallengeldt,dateroverschuivingenenbreuken
invoorkomen. Dit bewijst, dat desedimenten tijdens de stuwing bevroren waren.Veelal heeft de stuwing tot verschubbinggeleid (figuur 2.33). Eenkleilaagindeondergrond diende, naarmenveronderstelt,alsoverschuivingslaag. Niet altijd
vondverschubbing plaats,somswerdenookafzettingen door
het ijs geplooid. Uit de dikte van de gestuwde pakketten is

stuwwal inaanleg

stuwwal in aanleg
schub

zand met grind

fluvioglaciale zanden

klei

ongestuwde afzettingen

zand(fijn)

overschuivingsvlak

2.33 Figuur
Stuwwalvorming endaarmeesamenhangendeverschubbing vanbestaandeafzettingen.

afgeleid, dat de ondergrond tot dieptes van 80 à 100 mbevrorenmoetzijngeweest.
2.34 Vraag
Wat is het wezenlijk verschil inontstaanswijze tussen een eindmorene eneen
stuwwal?

gevallen eengrindlaagje (keienvloer of desert pavement),
terwijl hetzandendelosselderswordenafgezet.Inhetperiglaciale milieu worden allerlei structuren gevormd die onder
gunstige omstandigheden fossiliseren. De belangrijkste zijn
ijswiggen (foto 2.36) en kryoturbate structuren (foto 2.37).
IJswiggen ontstaan door thermische contractie. Hierbij ontstaanbijplotselingezeerlagetemperaturenscheurenindeactivelayerendepermafrost. Dezerakenmetwater gevuld,dat
vervolgens bevriest.Vanwege hetvolumeverschiltussenwaterenijswordendezescheurenwijder. Herhalingvanprocessenleidttotverdereaangroeivandewigvormigeijslichamen.
Dezewigvormige lichamen kunnen onderling metelkaarverbonden zijn en vormen dan een netwerk:polygonen. Na afsmeltingvanhet ijsrakendewiggen gevuld meterop liggend
sediment.

Voor actieve, maar lange tijd opdezelfde plaats liggende
ijsfronten,ontstaan oerstroomdalen.Naastafstromendsmeltwater van het landijs verzameltzichvoor het ijsfront meestal
ook het water van deuithetzuiden komende rivieren. In de
vorm van oerstroomdalen wordt een nieuwe afvoerweg gezochtengevonden.
Bij het afsmelten van landijsmassa's raken allerlei stukkenijs
losvan de hoofdmassa enverdwijnen grotendeels onder het
morenepuin.Ditzogenaamde'doodijs'laatbijafsmeltingmin
ofmeerrondedepressiesachter,zgn.doodijskommen.Enkele
depressies inde kameterrassen van de Veluwe zijn mogelijk
doodijsgaten.
2.35 Vraag
a. De Rijn en deMaas lopen zuid-noord totNijmegen. Waarom veranderen
zedaarnavanrichting?
b. Waarom worden doodijskommen bij voorkeur inkameterrassen aangetroffen?

Periglacialeafzettingenenreliëfvormen
Periglacialeafzettingenenvormenhangensamenmetprocessen,dieonder koudeklimaatsomstandighedenoptreden.Karakteristiek voor deze omstandigheden is,dat ereen blijvend
bevroren ondergrond {permafrost) aanwezig is.Tijdensde
dooiinvoorjaar enzomerblijftdeondergrondbevroren,terwijl
debovenste 1à2metertijdelijk ontdooit, (opdooilaag/active
layer). Het optreden van afwisselende vries- endooiomstandigheden heeft gevolgen voor de afzetting van sedimentin
dezeperiglaciale gebieden.Doorde'koude' klimaatsomstandigheden,derelatievedroogteinhetzomerseizoenendeaanwezigheid van eengeringevegetatiezijn deindezegebieden
aanwezige sedimenten zeer gevoelig voor verstuiving. Deze
sedimenten worden door de wind over kortereoflangere afstandvervoerdenvervolgensafgezet.
Hoewel deafzettingen (zanden enloss) opgrond van hun
korrelgrootte, resp. gemiddeld 105-150 urn en 2-50 urn tot
degroepvandeeolischesedimenten gerekendworden,isde
wind niet hetenigetransporterend medium. Desedimentaire
structuren indeze afzettingen wijzen ook op transport door
water. Van het zand endeloss wordt aangenomen, dat het
uitderiviervlakten opgewaaid is.Onder anderedoor hellingprocessen{solifluctie engelifluctie) komtinriviervlaktensedimentterecht. In het periglaciale milieu zijn decondities hiervoor optimaal. In hetgevalvangelifluctie glijdt bij een lichte
opdooi van de bovengrond het bodemmateriaal gemakkelijk
overde bevroren ondergrond vandedalhellingen naar beneden. In hetgevalvansolifluctie ontbreekt debevroren ondergrond. Het verplaatste hellingmateriaal isover het algemeen
slecht gesorteerd.Na uitblazing door dewind resteert inveel

2.36 Foto
Fossielei/'swig.
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gelijking met actuele mariene milieus,defossiele afzettingen
in hunjuiste milieu te plaatsen. Desedimentatie in zeeënen
oceanenwordtgrotendeels bepaalddoordediepte.Hetdiepste deel van de oceanen staat bekend als abyssalezone,de
overgang van het continentale plat naardeabyssalezoneals
bathyalezone,terwijl hetcontinentale plat (dieptetot 200m)
neritischezoneheet.Dezonevlakonderdekustwordt alslittoraa/geduid (figuur 2,38).
Uit o.a.dediepteswaaropafzettingen,dieineenondiepmarienmilieuafgezetzijn,thansaangetroffenworden,isafgeleid,
datdezeespiegelrijstendaalt.Dezezeespiegelveranderingen
zijn het resultaatvan eencombinatie van elkaar versterkende
oftegenwerkendefactoren.Dezefactorenzijn:
a. Absolutestijgingvandezeespiegeldoor hetvrijkomenvan
water,dat op het land in devormvan landijs of inde permafrostgebiedenalsgrondijsopgeslagen is.Klimaatsveranderingenspelenhierbijeenbelangrijkerol.
b. Isostatische effecten. Door het verdwijnen van de
landijsmassa'sinScandinaviewordt hetgebiedontlastenrijst
het langzaamweer op. Eldersleidt dit tot daling,omdat vandaar uit dezegebieden het plastische materiaal van deaardmantel terugvloeit. Nederland bevindt zich aan de dalende
kant.
c. Bewegingen van oceaanbodem. Door verschuivingen
langs breukvlakken in de oceaanbodems zou de zeespiegelstandveranderingen ondergaan.Demeestrecenteonderzoeken (satelietopnamen) makenaannemelijk,datwijzigingen in
de zwaartekrachtsverschillen reliëfveranderingen aan het
oceaanoppervlak tot gevolg hebben. Dit leidt uiteindelijk tot
zeespiegelveranderingen.
d. Tektonische bewegingen. Sommige gebieden liggen aan
derandenvan langzaamdalende bekkens (zoals Nederland).
Inanderegebiedenissprakevanopheffing.
e. Klink. Door het verdwijnen van water uit venen en kleien
onder hetgewichtvanjongeresedimententreedterinklinking
(çompactie) op.Hetgevolgiseenlangzaamdalendoppervlak.
2.37 FotO
Kryoturbatestructuren.

Kryoturbatestructurenontstaan,doordatbijherbevriezingvan
deactievelaagdevorstvanbovenaf indemetwaterverzadigde bodem binnendringt. Hierdoor ontstaan drukverschillen,
waardoorverknedingenenplooiingenoptreden.Geringeverschillenindichtheidvandediversesedimentenspelenbovendieneenrolbijdezevervormingen.
Bij hetverdwijnen van depermafrost uit deondergrond blijft
soms een niet meer functionerend dalstelsel als opvallend
reliëfelementinhet landschap achter.Dit dalstelsel heeftzich
grotendeels boven de bevroren ondergrond ontwikkeld en
komt bij daling van de permafrost droog te liggen. Vandaar,
dathiervoordetermdrogedalengebruiktwordt. InNederland
zijn dergelijke dalsystemen bekend uit de laatste ijstijd (o.a.
in Zuid-Limburg, vgl.figuur 36.15 en op de stuwwallen op
deVeluweendievanTwente).
Andere opvallende reliëfelementen uit het periglaciale milieu
zoalspingoruïnes enthermokarstmerenworden in §23.6besproken.
Marieneafzettingen
De afzettingen van de zee worden als mariene sedimenten
aangeduid. Sedimentaire structuren endesamenstelling van
defossielinhoudvanhetsedimentwordengebruiktom,inver-
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Dezeespiegelbeweging vandelaatste 10000jaar isvoor ons
land goed bekend (figuur 23.44 in 23.6.6). Uit deze kennis
isafgeleid,dat desnellezeespiegelstijging in de eerste 5000
jaarnadelaatsteijstijdgrotendeelsmoetwordentoegeschrevenaanhetafsmekenvanhetlandijs (factora),terwijldefactoren bt/m e het verloop van de curve over de laatste 5000
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2.38 Figuur
Demarieneafzettingsmilieus.
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2.39

Figuur
Schematischedoorsnededooreenwaddengebied.

jaarbepalen.Vooreengoedinzicht indegeologische ontwikkeling in een kustgebied endedaarbij behorende afzettingsmilieu's kan het huidige (Nederlandse) kustgebied van de
Noordzee als model dienen. De belangrijkste milieus zijn die
in de waddengebieden en die in de riviermondingen of zgn.
estuaria. Kenmerkendvoorbeidemilieu'sisdeeb-vloedbeweging,dieverantwoordelijk isvoorsedimenttransport,sortering
en afzetting. In een open kustgebied ontstaan door de getijdenbeweging wadgebieden met als belangrijkste morfologische eenheden en milieu's:laagwad, hoogwad enkwelder
(figuur 2.39).

2.40 Vraag
Uitfiguur 2.39 kanafgeleidworden,dat in hetgebiedtussendegeulenenaan
delandzijdevan hetwaddengebieddesedimentatie hetgrootstis.
Geef hiervoor eenverklaring.

Indoor strandwallen of duinen afgesloten kustgebieden met
alleen nog maar doorgangen voor de rivieren ontstaan lagunes.Hierinsedimenteertzowel materiaal,datdoor derivieren
aangevoerd wordt, als materiaal dat door devloed vanuit de
zeenaarbinnengetransporteerdwordt. HetNederlandsekustgebied blijkt,onder invloedvanderijzendezeespiegel,gedurendedelaatste 10000jaareenontwikkeling doorgemaaktte
hebben van een open naar een gesloten kust. Dit heeft voor
wat betreftdegeologiezowel quatijdalsqua ruimtevariaties
aanmilieusopgeleverd.In23.6.6komtdituitvoerigertersprake,evenalsdestrandwal-enduinvorming.
Karstverschijnselen
Zoals in de inleiding vermeld, is water naast transporterend
medium ook alsoplossend medium zeer belangrijk. Dit is het
duidelijkst teillustreren ingebieden,waar kalkendirekt onder
ofaanhetoppervlakvoorkomen (o.a.Zuid-Limburg).
Uit deformule CaC03 + H20+ C0 2 -> Ca(HC0 3 ) 2 blijkt, dat
water, waarin koolzuur opgelost is, in contact met kalk deze
voor eendeelomzet incalcium-bicarbonaat,dat oplosbaar is
in water. Via grondwaterstroming wordt dit afgevoerd. Aangezien het een chemische evenwichtsreactie is,zal duidelijk
zijn, dat bij afvoer, de reactie naar rechts verloopt, d.w.z.: er
wordtsteedskalkopgelost.Ontsnapthetkoolzuur,danzalde
in het water opgeloste kalk neerslaan. In beide gevallen iser
sprakevan karstverschijnselen.Voorbeelden van oplossingsverschijnselenzijn:dolines(aanhetoppervlakzichtbare'kommen',door plaatselijkeoplossingvankalken,ziefiguur 23.16)
engeologische orgelpijpen (door verticale grondwaterbewegingenontstanetrechtervormigedepressies,dieopgevuldzijn
met jongere sedimenten). Voorbeelden van nieuwvorming

door neerslag van kalk zijn: druipsteen (stalagmietstaand en
stalactiet hangend) en travertijnafzettingen (kalkneerslag op
plantenresten,o.a.mossen).
2.5.3 De atmosfeer
Van de dampkring isde onderste 12 km (de troposfeer) van
directbelangvoordegeologischeprocessen,dievan buitenaf
opdeaardeinwerken. Dealgeheleluchtcirculatie isbepalend
voordeverdelingvandeneerslaghoeveelheden overdeaarde
endaarmeevoor dezonering vandevegetaties endeverwerings-enbodemprocessen (ziekader26.7).Inextreemwarme
droge gebieden (aride) treden andere verweringsprocessen
opdanindevochtigergebiedenvandegematigdeklimaatszone,terwijlindeperiglacialegebiedennogweerandereprocessenoptreden.Zowelindearidealsindeperiglacialegebieden,
blijktdewindalsgeologischefactorbelangrijk. Extremekoude
leidt nl.,evenalsextremewarmte,tot droogte. Inbeidegevallen, blijkt, dat dewind veelzandverplaatst {deflatie) metals
resultaat:duinenenuitblazingsniveau's (2.5.2 periglaciale afzettingen enreliëfvormen). Deduinenendekeienvloerenvan
de periglaciale of arctische gebieden kennen we als poolwoestijnen. De stenen van het desert-pavement hebben
meestal gepolijste zijkanten (windkanters) en zijn glimmend
gepolijst,lijkendoplakaandebuitenkant (windlak).
Bij het transport van sediment in arctische gebieden kan
sneeuw ook een belangrijke rol spelen. Eris dan sprake van
niveo-eo/ischeafzettingen.
2.41 Vraag
Verklaar waarom deperiglaciale afzettingen behandeld zijn indeparagraaf hydrosfeer.

2.5.4 De biosfeer
Erbestaat een nauwe samenhang tussen de atmosfeer ende
biosfeer. Deverdelingvandeneerslaghoeveelheden,detemperaturen,deoverheersendewindrichtingetc.zijnvan invloed
op hetdierlijkenplantaardig levenaanhetaardoppervlak. Dit
dierlijkenplantaardiglevenisnietalleenvangrootbelangvoor
debodemvormendeprocessen (§26.3),maarookvoordesedimentatievankalkenindepressies.Voorwatdeplantengroei
betreft kan gezegd worden, dat deze enerzijds vertragend
werkt op de erosie van het onderliggende gesteente, anderzijds actief deelneemt aan de afbraak van het gesteente.
Dit laatste gebeurt door mechanische verwering met behulp
van hetwortelstelsel en door chemische verwering, namelijk
de oplossing van gesteente door o.a. het ingebrachte koolzuur. Toch is het plantendek in de gematigde zone ook zeer
opbouwendbezig.Dooronvolledigeafbraakhooptzichineen
zuurstofarm en waterrijk milieu het plantenmateriaal op (sedenteert) envormt aldusveen (figuur 2.42). Afhankelijk van
devorming benedenofter hoogtevanenbovendeoorspronkelijkegrondwaterspiegel isersprakevanrespectievelijklaagen hoogveen.Over hetalgemeenzijn hoogvenen voedselarm
(oligotroof), omdat de voedingszouten voor de planten
slechtsdoor hetregenwater geleverdworden.Laagvenenzijn
meestal voedselrijk (eutroof). Een aantal venen neemt qua
voedselrijkdomeentussenpositie in,dezgn.mesotrofevenen.
Venenworden veelalgeclassificeerd naar hun botanischesamenstelling. Er is b.v. sprake van veenmosveen, elzenbroekveen,zeggeveen,rietveenetc.
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2.6 DEGEOLOGISCHETIJD
2.6.1 Inleiding
Bij de beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis (geogenese) van deaardewordt gebruikt gemaaktvande informatie,die in degesteenten van deaardkorst ligt opgeslagen.
Bij de beschrijving van die gesteenten (stratigrafie) worden
driesoorten bronnenmateriaal gebruikt:
- de eigenschappen van de verschillende gesteenten in de
aardkorst;
- veranderingen infloraenfauna;
- absolutetijdmeting metbehulpvanradioactieveelementen
inhetgesteente.
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jongveenmoslandschap
heide

rietveen
gyttja
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In de komende paragrafen worden de hiervoor genoemde
classificatiesystemen nader toegelicht. In de slotparagraaf
wordt destratigrafievan het Kwartair (ca. laatste 2,5 miljoen
jaar) besproken, omdat Nederland voor het grootste deel in
dieperiodeontstaanis(hoofdstuk23).
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2.42 Figuur
Schematische weergave vande veenontwikkeling.
2.43 Vraag
Geefeenverklaringvoorderelatievevoedselrijkdomvandelaagveengebieden.

2.44 Repeteervragen
a. Opwelke twee manieren vindt afbraak van gesteenten plaats? Noemvoorbeeldenvanbeideafbraakprocessen.
b. Legdebegrippeninsituensecundaireligplaatsuit.VindtUhetbegripsecundairweleenjuistgekozen benaming?
c. Vanwelkevierfactorenisdesedimentatievaneenrivierafhankelijk?
d. Maakdeonderlingesamenhangtussendebegrippenverhang,verval,erosiebasisenterrassenduidelijk.
e. Naar sedimentatiepatroon kunnen drie typen rivieren onderscheiden worden.Geefeenkortebeschrijvingvandezedrietypen.
f. Maakaandehandvanvoorbeeldenduidelijk,datwater eenzoweltransporterendalsoplossendmediumis.
g. Leghetverschiltusseneen'warme'eneen'koude'gletsjer uit.Watzijn'glacialsurges'?
h. Opwelkemanierkomteengrondmoreneaanzijnsediment?
i. Leghetverschil uittussenzijmorene,eindmorene,kameterrasenesker.
j . WaardooronderscheidendestuwwallenvanTexelzichvandievanOotmarsum?
k. Geefeenkorte,karakteristiekebeschrijvingvanhetperiglacialemilieu.Noem
enigevoordatmilieutypischegeomorfologischeverschijnselen.
I. Noemvijffactoren,diede(relatieve)zeespiegelstandbeïnvloeden.
m.Wat ishetprincipiëleverschiltusseneenlaguneeneenlaagwad?
n. Op welke twee manieren vindt verwering van gesteenten door planten
plaats? Legdit uit.
o. Waardoor worden deverschillen invegetatietussenhoogveenenlaagveen
veroorzaakt?
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Uithetvoorgaandevaltafteleiden,daterdriebelangrijkestratigrafischeclassificatiesystemen zijn:
- lithostratigrafie (gebaseerd op de materiaaleigenschappen
vandegesteenten);
- biostratigrafie (opbasisvanfossielinhoud);
- chronostratigrafie (op basisvandetijd vanvorming of van
deouderdom).

2.6.2 De lithostratigrafie
DeDeenNicolausStenoheeftin1669alseerstezichgewaagd
aandateringvanaardlagendoor hetprincipevandesuperpositie te formuleren. De regel van de superpositie komt er op
neer,dat bij normaal opelkaar liggende aardlagen de hogere
laagjonger is,dandedaaronder liggende laag.Opdezewijze
ishetmogelijk derelatieveouderdomvandelagen ineengesteentepakketvasttestellen.
Hierbijgeldt,dateenlithostratigrafischeeenheideengesteentepakket (dit kaneenlaagzijn) is,datopgrondvanzijnmateriaaleigenschappen een begrenzing heeft en onderscheiden
kan worden van aangrenzende pakketten (lagen). Meestal
worden in hetveldgoed herkenbare materiaaleigenschappen
alsonderscheidingscriteria gebruikt. Ditgeldt met namevoor
sedimentaire gesteenten, die in de loop van de geologische
geschiedenis telkens opnieuw worden afgezet. Ze zijn dus
duidelijk niet tijdgebonden en hebben in het algemeen geen
tijdgebondenkarakteristieke materiaaleigenschappen.
Evenals thans het geval is, hebben in het verleden op elk
tijdstipgeheelverschillendeafzettingsmilieus naastelkaarbestaan(ziefiguur2.39).Omdezelokaleverschilleninsedimentatieomstandigheden aan te geven wordt in de geologie het
begripfaciesgehanteerd.Hiermeewordt uitdrukkinggegeven
aanderelatietussendemateriaaleigenschappen (inclusiefflora- enfaunaresten) enhetter plaatse heersende milieu (= afzettingsomstandigheden). De wisselingen in facies bemoeilijkenlithostratigrafischecorrelatiesovergroteafstanden.
Lithostratigrafische correlatiewordt ook lastig,wanneer door
tektonische bewegingen, vulkanische activiteit en/of gebergtevorming laagpakketten in de aardkorst van positie zijn
veranderd.
2.6.3 Biostratigrafie
In hetgeologischeverledenzijnvoortdurend nieuwesoorten
dieren en planten verschenen en andere verdwenen door de
geleidelijke verandering van levensvormen in vele opeenvol-

gendegeneraties.Alsdezelevensvormeneenbeperktetijdvan
bestaan hebben gehad,dan ishet mogelijk omdeaardlagen,
waarin ze voorkomen, een zelfde ouderdom toe te kennen
(biostratigraf/e).
Opdezewijze kunnensedimentairegesteenten overgrote afstandgecorreleerdworden,ondanksverschil infacies (lithostratigrafié). Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk. Zo
kunnen bijvoorbeeld kalkstenen, die qua facies op elkaar
lijken,opgrondvan hunfossielinhoud,eenverschillendeouderdomhebben.
Omstreeks1800ontdekteWilliamSmithbijdeaanlegvankanaleninEngeland,
datin bepaalde lagenvangesteentepakketten fossielenvoorkwamen,die inde
boven- enonderliggende lagen nietaanwezigwaren.Bovendien merktehijop,
datdefossielinhoud vandelagen inverschillende,somsveruitelkaar liggende
ontsluitingen dezelfde wasendat daardoor correlatie mogelijk was. Hij publiceerdein1815eengeologische kaartvanEngeland,WalesendelenvanSchotland, gebaseerd op zijn waarneming, dat de fossiele fauna's (en ook flora's)
elkaaropeenkarakteristiekeenherkenbarewijzeopvolgen.Dewetvanbiologische successie vormt nog steeds de grondslag waarop de Geologische
Tijdschaalisgebaseerd.MetdeontdekkingenvanDarwinisduidelijkgeworden,
datdedoor Smithtoegepasteprincipesberustenopdeevolutie-theorie.

Sedertdeontdekkinghiervanzijninopeenvolgendeaardlagen
over degehele aardedeveranderingen in defossiele fauna's
enflora's bestudeerd.Doordeopeenvolgingen inplanten-en
dierfossielen onderling te vergelijken en te correleren, is het
mogelijk gebleken een gedetailleerde geologische tijdschaal
te construeren (zietabel 23.3). Elk interval in dezetijdschaal
heeftzijnkarakteristiekefossielen(gidsfossie/en)ofcombinatievanfossielenenelkgesteentekan,mitsdezekenmerkende
fossielen (of associaties daarvan) aanwezig zijn, in deze
tijdschaalworden ingepast.
Inde beginperiode van het geologisch onderzoek waren het
derestenvandegroteredieren,diedetijdsindelingbepaalden,
thanszijn hetvooraldemicrofossielen (foraminiferen ennannoplankton),dieeenrolgaanspelenbijdeindeling.Microfossielenzijn uitermategeschikt,omdatertijdensdeevolutievan
dezediergroepen sprake isvaneenverscheidenheid aan vormenenzein groten getalefossiliseerden.Zelenen zich uitermategoedvoorstatistischebewerking.
De Geologische Tijdschaal wordt verdeeld in een aantal
hoofdtijdperken,dieop hun beurtweer onderverdeeldzijn in
periodes,waarvan de namen ontleend zijnaande landstreek,
waaraardlagen uitdebetreffende periodegoedzijn ontsloten
envoorheteerstbestudeerd.Eenuitzonderinghieropvormen
de twee periodes van het jongste hoofdtijdperk (Kenozoicum): het Tertiair en het Kwartair. Deze hebben hun benoemingtedankenaaneeninde18eeeuwtoegepastelithostratigrafischeindeling.
Dezelaatstetwee periodesworden onderverdeeld in tijdvakken. De nomenclatuur vandezetijdvakken berust op hetfeit,
datdefossielefauna'sinopeenvolgendelageneensteedshoger percentage fossielen bevatten aan dieren en planten,die
ooknunogleven.
Gezien de duur van het Kwartair iser nauwelijks sprake van
evolutie, vandaar, dat de indeling van het Kwartair hoofdzakelijkgebaseerdisop'koude'-en'warmte'- indicatoren,zoals
diebijhetonderzoekvanflora-enfaunarestengevondenworden (zieverder 2.6.6). Debegrippen 'koude' en 'warmte'berusten opvergelijking met recenteflora's enfauna's (actualiteitsprincipe).

b. Voor een beter begripvandefossielesituatiesvan het Kwartair baseertmen
zich op thans nog levende plant- en diersoorten. Noem enkele beperkingen,
dieaanditgebruikkleven.

2.6.4 Chronostratigrafie
Chronostratigrafiegaatuitvandeouderdomvanhetgesteente
of de afzetting. Met behulp van dezesystematische benaderingkanzowel eenrelatievealsabsolute tijdschaal opgesteld
worden. Bij deze laatstetijdschaal wordt aan gebeurtenissen
eenouderdom ingemetenjarengegeven.Dit ismogelijk,omdatindenatuureenaantalprocessenvoorkomen,diemeteen
constantesnelheidverlopenenonomkeerbaarzijn.Zulkeprocessenzijndeveranderingenindekernvanradioactieveisotopen, waarvan Ur-238/235, Ru-87, K-40, 0-16 (diepzee) en
C-14voor datering de belangrijkste zijn (isotopen-geochronologie: radioactieve ouderdomsbepaling).
Het principe berust op deconstante snelheid,waarmeedeze
radioactieve stoffen muteren tot andere elementen. Elk radioactief element heeft een kenmerkende halveringstijd: de
tijd,dieverstrijkttotderadioactiviteit metdehelft verminderd
is.
Element
Rubidium-87
Uranium-238
Kalium-40
Uranium-235
Koolstof-14

Halveringstijd
48,8miljardjaar
4,468miljardjaar
1,25 miljardjaar
704miljoenjaar
5568jaar

Sinds de jaren vijftig wordt de methode van de isotopengeochronologie opgroteschaaltoegepast. Eenvandeeerste
doeleinden was,omdeop biostratigrafische gegevensgebaseerde(relatieve)geologischetijdschaaltecorrelerenmetabsolute jaartallen. Isotopen-geochronologie is met uitzonderingvandeC14-methodeuitsluitendtoepasbaaropstollingsgesteenten, metamorfe gesteenten en een aantal mineralen.
Bij een stollingsgesteente bepaalt men,hoeveeljaren er verstreken zijn, sinds het gesteente kristalliseerde uit een hete,
vloeibaregesteentemassa.Slechtsalsdirectecorrelatietussen
sedimentairegesteentenenstollingsgesteenten enz.mogelijk
is,kandezedateringsmethodeookgebruiktwordenomouderesedimentairesequenties (opeenvolgingen) tedateren (bijvoorbeeld uitgevloeide lava).Ookwanneer er nieuwvorming
vaneenmineraaloptreedt (authigeen) in hetsediment,isdateringmogelijk.Eenvoorbeeldisglauconiet (kalium-ijzer-aluminiumsilicaat), dat in het bodemslib op de zeebodem gevormdwordt. Hierdoor zijnsommigesedimenten met behulp
van de K-40-methode goed dateerbaar. Hetzelfde principe
wordt toegepast bij hetsediment ingeschakelde vulkanische
aslaagjes (tefrochronologie). Doortoepassingvan directeen
indirecte dateringsmethoden op fossielhoudende, biostratigrafisch goed gedefinieerde aardlagen over de gehele aarde,
is de op fossielen gebaseerde Geologische Tijdschaal thans
vanabsolutejaartallenvoorzien.
2.46 Vraag
EenK/Ar-datering aanglauconiet uiteenmarieneafzetting levertalsouderdom
30 miljoen jaar op. Op grond van fossielinhoud wordt van dezelfde afzetting
eenouderdomtussende23en25miljoenjaargeledenafgeleid.Geefeenverklaringvoordefout indedateringmetbehulpvanglauconiet.

2.45 Vragen
a. Hoekanmet behulpvandefossielinhoud vangesteentende aanwezigheid
vaneenbreukvastgesteldworden?
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2.47

werking van een dichte vegetatie, weinig materiaalverplaatsingoptrad,zodat,b.v. insommige 'hoger liggende'gebieden
bodemvorming optrad, terwijl in de laagten de rivieren hun
sediment uithetachterlandafzetten.
Uit al deze voorbeelden zal duidelijk zijn, dat niet alleen de
afzettingen (lithostratigrafie), maar ook reliëfvormen (morfostratigrafie) en de daarmee veelal samenhangende bodems
(stratigrafiemetbehulpvanpaleobodem,zieookkader26.14)
bruikbare elementen zijn om de geologische wordingsgeschiedenisvanhetKwartairteontrafelen,omdatookinbeide laatstgenoemde gevallen defactor tijd een belangrijke rol
speelt.Bijhetonderzoekaanpaleobodemsblijktdemicromorfologie een belangrijk hulpmiddel (bestudering van fossiele
bodems met behulpvan slijpplaten,ziekleine letters natabel
3.31).
Gevarieerdheid in deafzettingen,zowel horizontaal alsverticaal, maken geologisch onderzoek (boringen en ontsluitingen) noodzakelijk alsmenwil komentotdereconstructievan
deopeenvolging van gebeurtenissen in het Kwartair. Daarbij
maakt men gebruik van lithologische criteria, die zowel op
veld- alsoplaboratoriumgegevensgebaseerdzijn.
Delaboratoriumonderzoeken hebben metelkaargemeen,dat
bepaalde deeltjes uit het monster worden afgescheiden en

Kader

C14-METH0DE
Vanwege het belangvoor de stratigrafie van het Kwartair
verdientdeC14-methodeeenapartetoelichting. Doorkosmischestraling (neutronenstroom) wordt de inde hogere
lagenvandeatmosfeeraanwezigestikstofgedeeltelijkomgezet in deradioactieve koolstofisotoop C14.Het indeatmosfeeraanwezigeC0 2bevatnaastdenormaleisotoopC12
een vaste hoeveelheid van deze radioactieve koolstofisotoop. Door uitwisseling aan het wateroppervlak komen
deze radioactieve koolstofisotopen in de hydrologische
kringloop terecht en via het assimilatieproces ook in het
weefsel van planten. Na het sterven van de plant wordt
geen koolstof meer opgenomen en neemtde hoeveelheid
C14 door het radioactieve vervalproces voortdurend af.
Hierdoorwijzigtzichdeverhouding C„/C, 4inafgestorven
plantenresten. Hieruit valt deouderdomvan hetgefossiliseerdemateriaalteberekenen.
Met name houtskool,hout enveenzijngeschikt alsdateringsmateriaal;daarnaastzijn,zijhetonder bepaaldevoorwaarden,schelpenenbottenookbruikbaar.
Omdat pollenanalyse (zie kader 26.15 en 2.6.6) ook gebeurtaanhumushoudend materiaal,leentdeC14-methode
er zich uitstekend toe deze relatieve ouderdomsbepaling
vanabsolutewaardentevoorzien.

Nannoplankton
Etage

Tijdvak
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• E.huxleyiiAcme

2.6.5 Paleomagnetischedateringen
Inde2.4.2en2.4.3 ishetverschijnselvan het (paleo)magnetisme uitvoerig besproken. We kunnen hier volstaan met de
opmerking,datderichtingvanhetaardmagnetischveld {polariteit) soms omgekeerd verliep aan het huidige, m.a.w. de
magnetische polen verwisselden van plaats. Hiervan kangebruik gemaakt worden om bepaalde afzettingen absoluut te
dateren. Immers, van bepaalde vulkanische gesteenten kunnenzoweldeabsoluteouderdommetK/Ar alsderichtingvan
het magnetisch veld ten tijde van stolling bepaald worden.
Door eengroot aantalvandergelijke bepalingen intijdsvolgorde te plaatsen heeft men een paleomagnetische tijdschaal
verkregen (tabel 2.48).
2.6.6 Stratigrafie van het kwartair en de daarbij gehanteerde onderzoeksmethode
VoorwathetKwartair (2,5miljoenjaar) betreft,ishetmogelijk
gebleken,debelangrijkstegeologischegebeurtenissen ineen
tijdstratigrafisch kader te plaatsen, ondanks het feit, dat het
tijdsbestektekort isvooreenevolutievanorganismen.Uitde
vondsten aan fossielen uit kwartaire afzettingen was, in het
begin van deze eeuw, reeds duidelijk geworden,dat het klimaat via de exogene krachten (§ 2.5) doorgewerkt heeft in
het afzettingsmechanisme en indirecter in de vegetaties en
fauna's.
Voor wat het eerste betreft kunnen desporen,die het landijs
heeftnagelatenindevormvankarakteristiekeafzettingen (b.v.
keileem) en/of structurenc.q.reliëfvormen (b.v. stuwwallen)
genoemdworden. Daarnaast kangedacht worden aan afzettingen (niveo-eolischezanden) enverschijnselen (vorstwiggen),diekarakteristiekzijnvooreenmilieumeteenpermanent
bevroren ondergrond. Het zijn zichtbare getuigen van een
koud klimaat. Uit de tussenliggende warmere fasen kennen
we situaties, waarbij, onder invloed van de beschermende
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Tabel
Paleomagnetische tijdschaal met daarnaast een op nannoplankton van de oceanen gebaseerde (bio)stratigrafische
indeling en deindeling van het Kwartair.

daarnageconcentreerd. Ditgebeurt door zeven,slibben,centrifugeren of scheikundige bewerking. Deafgescheiden deeltjes worden veelal microscopisch onderzocht en gedetermineerd.Debelangrijkstemethodenworden kortbesproken.
Dezwaremineralenanalysewordttoegepastopzanden.Metbehulpvanbromoform worden mineraalkorrels met een dichtheid groter dan 2800 kg/m 3 afgescheiden van de andere korrels, hoofdzakelijk kwarts en (soms) veldspaat.
Dezemethodegeeft inzicht indeherkomstvanhetzand.
Degrindanalyse wordt toegepast op de grove afzettingen. Ook hier gaat het
omdeherkomstgebiedenvanhetgrind.
Gesteenten-analysenhebben veelal ook betrekking op grove afzettingen,gewoonlijk samenhangend meteenvroegere landijsbedekking. Hierbijwordt een
zgn. Hesemann-telling toegepast, d.w.z. het Fennoscandinavische materiaal
wordtverderopgesplitst naareenaantalbekende herkomstgebieden (o.a.Oslo,
Midden-Zweden en Finland). Fauna-analyse is in veel gevallen mogelijk aan
de hand van een groot aantal gefossiliseerde diergroepen. Gangbare onderzoeksgroepen zijn:foraminiferen (eencellige inzeelevende organismen), mollusken (schelpen), diatomeeën en coleoptera (insekten). Fauna-analyse is
vooralbedoeldominzichttekrijgen inhetmilieuvanafzettingen.

Depollenanalyse (palynologie, zie ook kader 26.15) maakt
gebruik van hetfeit, dat de buitenste wand vanstuifmeel (=
pollen) in zuurstofarme condities goed bewaard blijft. Daar
planten meestalstuifmeel ingrote hoeveelheden produceren,
komt een deel in de lucht terecht, waarvan vervolgens weer
eendeelinmeren,venenofkleiigeafzettingen. Uitdeaanwezigheid endesamenstelling vanstuifmeel inzulkelagen kunnenconclusies worden getrokken over hetplantendek,dat in
deomgevingaanwezigwas,toendeafzettinggevormdwerd.
Daarveranderingen in het plantendek hetgevolg kunnenzijn
vanzowel milieu-alsklimaatsveranderingen,biedt depollenanalyseeenmogelijkheid omheteen,zowelalshetandervast
testellen. Doordat bepaaldeveranderingen inhet plantendek
tijdgebonden waren (b.v.tijdelijk of definitief verdwijnen van
warmteminnende soorten in ijstijden), leent pollenanalyse
zich ook goed voor relatieve ouderdomsbepalingen. De geochronologie van het Kwartair isdanookvoornamelijk gebaseerdopderesultatenvanhetpollenanalytisch onderzoek.
In het verlengde van het pollenanalytisch onderzoek ligt het
macrorestenonderzoek, waarbij resten (o.a. zaden etc.) van
fossieleplantengedetermineerdworden.
VoorNederland,waarkwartaireafzettingeneenwezenlijkdeel
uitmakenvandetekaartereneenheden,geldtinhet bijzonder,
datbijdeclassificatievandelithostratigrafischeeenhedengebruikwordtgemaaktvandeontstaanswijze.Naastdeindeling
naar genese is bij de classificatie, met name bij de fluviatiele
afzettingen,uitgegaanvankorrelgroottevandeafzettingenen
deherkomst ervan.Dit laatstevooral opdeinhoudaanzware
mineralen en de samenstelling van het eventueel aanwezige
grind.
Zoals in desystematiek van planten en dieren een hiërarchie
van eenheden wordt gebruikt (Klassen,Orden, Families,Geslachten, Soorten) is ook in de lithostratigrafie een systeem
vanelkaarhiërarchischopvolgendeeenhedeningebruik.Deze
isalsvolgt (van hoog naar laag):groep,formatie, laagpakket
ofafzetting,laag. Deformatie isdefundamenteleeenheidvan
de lithostratigrafische classificatie. 'Gesteenten', die tot een
bepaaldeformatie behoren,hebbeneenof meer eigenschappengemeen,waardoorzijzichonderscheidenvandegesteenten in de formaties direct erboven, eronder en ernaast. Een
groepbestaat uittwee ofmeerformaties. Binneneenformatie
kunnendesgewenstlaagpakkettenofafzettingen ('members')
onderscheiden en benoemd worden. Laagpakketten bestaan
inderegeluiteenaantallagen ('bed').
Dechronostratigrafie van het Kwartair istot stand gekomen
metbehulpvanC,4-dateringen,deK40-methodeenmetpaleo-

magnetische dateringen. De gedetailleerde kennis van het
jongste deelvan het Kwartair (o.a.het Holoceen) isvooralte
danken aan talloze C„-dateringen, waarover beschikt kon
worden.
2.49 Vraag
Geef een verklaring voor het grote aantal dateringen uit hetjongste deel van
het Kwartair (zie2.6.4).

2.50 Repeteervragen
a. Verklaardebegrippen bio-,litho- enchronostratigrafie.
b. Geefhetverschilaantussenrelatieve-enabsoluteouderdomsbepalingen.
c. De radioactieve ouderdomsbepaling en de in de jaren vijftig ontwikkelde
theorie van de plaattektoniek betekenden een grote stap voorwaarts voor de
geologischewetenschap.Verklaardit.
d. Leg aan de hand van een voorbeeld uit, waarom er met behulp van nieuw
gevormdemineralenchronostratigrafie bedrevenkanworden.
e. Watistefrochronologie?
f. Verklaardetermmorfostratigrafie.
g. Leghetprincipe uitvandezwaremineralen,grindanalyseenpollenanalyse.
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3.1 INLEIDING
Aandewandvanb.v. eenpasgegravenslootofvaneenspeciaal daarvoor gegraven kuil (profielkuil) kan men zien dat
gronden eenzekeregelaagdheid hebben.Degelaagdheidvan
het bodemprofiel kan blijken uit verschillen in humusgehalte
(meestal gepaard gaande met kleurverschillen), in textuur,
koolzure kalkenstructuur.
Deverandering van dit soort eigenschappen met de diepte wordt profiel genoemd: humusprofiel, textuurprofiel, kalkprofiel en structuurprofiel. Ook het
verloopvanandereeigenschappennoemtmenzo,b.v.pH-profiel,fosfaatprofiel
etc.Delegendavande Bodemkaartvan Nederland,1:50000spreektvanverlopen omdat verschillende profielen tot verlopen gegroepeerd worden: kalkverloopenprofielverloop.

HOOFDSTUK 3:HET BODEMPROFIEL
doorH.de Bakker

Gelaagdheid wordt in de eerste plaats veroorzaakt door verschillen in afzettingsomstandigheden, de zgn. geogene gelaagdheid. Voorbeelden hiervan uit De Nederlandse Bodem
in Kleur zijn: klei-op-veen-op-zand (profiel 6) en zavel-opzand (profielen24en25). Dezegelaagdheidwordt naderbesprokenin§ 3.2).
Eris ook eengelaagdheiddiedoor bodemvorrhing is veroorzaakt,depedogenegelaagdheid.Voorbeelden hiervan uit De
Nederlandse Bodem in Kleurvinden we inde podzolgronden
(profielen 11 en 12) endebrikgronden (profielen 13en 14).
Ineenopzichzelf homogeen profiel (voordeeerstetweezand
en voor de beide andere loss) is een gelaagdheid ontstaan,
zichuitendinresp.eenuitgesproken humusprofieleneentextuurprofiel.
Lagen, door bodemvorming ontstaan, heten horizonten, zij
hebbeneenafzonderlijke codering,diein§ 3.3wordtbesproken.
Verschillen in kalkgehalte en structuur kunnen beide zowel
geogeenalspedogeenveroorzaaktzijn.Voorbeeldenvankalkprofielen uit DeNederlandse Bodemin Kleurvindenwe inde
profielen 21 en 32,van structuurprofielen in de profielen 28
en 32. De indelingen in kalkverlopen en structuurverlopen
worden besproken indeparagrafen3.4en3.5.
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3.1 Figuur
Textuurprofielvanprofiel 13(a),humusprofiel vanprofiel 12(b), enkalkprofiel
vanprofiel 21 (c) uitDeNederlandseBodeminKleur. Profiel 13isaaneensluitendbemonsterd,debeideandereniet.
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3.2 Vraag
Tekenhettextuurprofiel,hethumusprofielenhetkalkprofielvanresp.deprofielen 28,6 en 17 uit De Nederlandse Bodem in Kleur;de betreffende gegevens
staaninonderstaandetabel.

diepte
(cm)

0- 5
8- 20
30- 40
96-106

profiel17

profiel6

profiel28
fm(%)
<2

2-50 > 50urn

52
59
68
54

41
36
31
40

6,5
5,5
0,8
6,0

diepte
(cm)

humus

0- 8
8-16
23-33
47-56
60-70

23,7
16,2
86,4
0,6
0,9

(%)

diepte
(cm)

CaC03

0-20
40-60
80-90
110-90

0
4,0
7,1
11,8

(%)

3.2 PROFIELVERLOPEN
3.2.1 Inleiding
Textuurprofielen in onze alluviale gronden kunnen zeer verschillend zijn. Een grond kan een nagenoeg gelijke textuur
houden:homogeneprofielen; hijkannaaronderengeleidelijk
lichter of zwaarder worden, resp.aflopend en oplopend genoemd. Ook kunnen er grote textuurverschillen voorkomen:
profielen met storende lagen of storende ondergrond genoemd,b.v.zwarekleiofzandonderzavel.
Voor detextuurklassen geldt deindeling uit §5.5.Opde Bodemkaart van Nederland 1:50000 worden de meeste Heigronden onderverdeeld invijf zgn. profielverlopen;eendaarvaniseenhumusprofiel,deoverigevierzijnverschillendetextuurprofielen die tot klassen (= profielverlopen) zijnsamengevat.
3.2.2 Indeling
Voor de indeling in profielverlopen worden de gronden beschouwd tot 120 cm diepte, voor de determinatie dient de
volgorde1 t/m 5aangehoudenteworden.
Devijf profielverlopenzijnalsvolgtomschreven:
Profielverloop 1- 'zavelofkleiopveen'
Zavel- en kleigronden met meer dan40 cm moerig materiaal
(humusklasseveenofvenig),beginnendtussen40en80cm
diepte;
Profielverloop 2 - 'zavelofkleiopzand'
Zavel- enkleigronden meteenzandlaagvanmeerdan20cm
dikte,beginnendtussen25en80cmdiepte.
Uitgezonderdgrondenmet
- kleiig,uiterstfijnzand (5-8%lutum,Mz <105 urn),
- boven het zand een niet-kalkrijke,zware kleilaag,die voldoetaandeeisengesteldbijprofielverloop3.
Profielverloop 3 - 'zavel of klei op een tussenlaag van nietkalkrijkezwareklei'
Zavel- en kleigronden met een niet-kalkrijke zware kleilaag
(>35% lutum) die
- óf begint binnen 25cm diepteendoorloopt tot ten minste
40cmdiepte,
- óf begint tussen 25 en 80 cm diepte enten minste 15 cm
dikis,
in beide gevallen rustend op een lichtere of kalkrijke ondergronddie
- of binnen80cmdieptebegintentenminste40cmdikis,
- ófdieperdan80cmbegintendoorloopttotdieperdan120
cm.
Profielverloop 4- 'zavel of klei op eenondergrond van nietkalkrijkezwareklei'
Zavel- en kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag
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(>35%lutum) diebinnen80cmdieptebegintendie
- ofdoorloopttotdieperdan120cm,
- often minste15cmdik isenaansluitendtussen80 en120
cmdiepte overgaat inmoerig materiaaldat doorloopttotdieperdan120cm.
Profielverloop 5- 'overige zavel of klei met homogene,aflopendeenoplopendeprofielen'
Zavel- en kleigronden die niet vallen onder de definities van
deprofielverlopen 1,2,3of4.Hiertoebehoreno.a.:
- Homogeneprofielen;tot80cmdiepteweinigvariatieintextuur (zievraag3.4).
- Aflopende profielen;tussen 0 en 80 cm diepte neemt het
lutumgehalteafzonderdetextuurklassezandtebereiken (zie
vraag3.5).
- Oplopende profielen;tussen 0en80 cm neemt het lutumgehaltetoe (zievraag3.6).
- Alle profielen metdunnemoerigelagen,zandlagen of nietkalkrijkezwarekleilagen binnen80cmdiepte.
In figuur 3.3 staan geschematiseerde textuurprofielen als
voorbeeldenvandevijf profielverlopen.
3.4 Vraag
Depoldervaaggrond inkalklozerivierklei (profiel28uitDeNederlandse Bodem
in Kleur) heeft een vrij homogeen textuurprofiel (voor textuurgegevens, zie
vraag3.2).Welkprofielverloop isdit?

3.5 Vraag
Inde Noordoostpolder komt eenpoldervaaggrond voor,waarvan de volgende
textuurgegevensbekendzijn:

diepte (cm)

'm(%)

0-20
20-45
>45

<2

2-50

50-105

>105 j i m

12
22
6

32
39
47

53
36
41

3
3
6

Welkprofielverloopheeftdezegrond?
3.6 Vraag
Detuineerdgrond op kalkrijkejongezeeklei (profiel17uit DeNederlandse Bodem in Kleur) heeft een lutumgehalte dat oploopt van 6% in de bovengrond
via16%naar23%indeondergrond.Welkprofielverloopisdit?
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3.3 Figuur
Voorbeelden vandeprofielverlopen 1tot enmet 5, schematisch voorgesteld
(uit: SteurStHeijink, 1983:17).

3.2.3 Betekenisvande profielverlopen

Combinaties van profielverlopen vormen in feite associaties

Deonderscheiding van watindelegenda van deBodemkaart van Nederland
1:50000 profielverloop heet,dateert alvanaf het beginvande bodemkartering
(1943). In eersteopzet warenditonderscheidingen met eengeologisch-sedimentologischeachtergronddieeenlandbouwkundige betekenis hadden.Edelmangeeft inzijn publikaties (1947, fig.23en24,en 1950, fig. 17, 20,42, 46,
51en57) alvoorbeeldenvandergelijke 'voorlopersvanhet profielverloop'.
Hoewelditnergensexpliciet isgepubliceerd, hebben behalve dezegeogenetischeachtergronden,ookfysische,cultuurtechnische enandere landbouwkundigeachtergrondeneenrolgespeeldbijdeinvoeringvandeprofielverlopen:
Profielverloop7
Gronden metveen inde ondergrond hebben bijvoortschrijdende ontwatering
voortschrijdende zakking van het maaiveld (zie hoofdstuk 20),problemen met
buisdrainage,meestalgeenbeworteling inhetveenengeenmogelijkhedentot
grondverbeteringdoordiepploegen (zieb.v. DeSmet,1962,hoofdstukXII,2.2
en 3).
Profielverloop2
Dezegronden liggen meestal hoog boven het polderpeil,waardoor de kritieke
stijgafstand (z|<)vanhetgrondwater (zie18.4.2) meestalbenedendeonderkant
van deeffectieve worteldiepte ligt. Deze gronden hebben (uiteraardl) weinig
behoefte aan buisdrainage, verbetering is mogelijk door verhoging van de
grondwaterstandofdoormengwoelen;doorditlaatstewordtdeeffectieve worteldieptevergroot.
Profielverlopen3en4
Langetijd isgedachtdat'niet-kalkrijkezwareklei'inallegevallenslechtdoorlatend is.Dezegrondenzouden daaromgrote behoefte hebbenaan kunstmatige
drainage; buisdrainage zou minder effectief zijn dan oppervlaktedrainage door
middelvangreppels (demeestegronden metdezeprofielverlopen zijnbegreppeld). Doordelichteondergrondzoudendegronden metprofielverloop 3deze
bezwarenminder hebbendandie met profielverloop 4.Ookzougrondverbetering bijgronden met profielverloop 3beter mogelijk zijn om dezelfde reden.In
dejarenzestigiserinderdaadgediepploegd inhet Frieseknipkleigebied (gronden alsprofiel29inDe Nederlandse Bodem inKleur met eenondergrond van
kalkrijkezavel) enindeoudste Dollardpolders (DeSmet,1962,hoofdstukXII),
overigens mettegenvallend resultaat: defijnzandige ondergrond bleek sterk
slempgevoelig.
Recentonderzoek heeftaangetoond dat hetverbandtussendoorlatendheiden
'niet-kalkrijke zware klei' genuanceerder ligt (zie o.a. Dekker & Bouma, 1981
enrekenvoorbeeld 10.20).
Profielverloop5
Vooral degeleidelijk aflopende variantvan profielverloop 5wordt beschouwd
alshetidealetextuurprofiel:goedendiepbewortelbaar,nietgrondverbeteringsbehoeftig en weinig problemen metde internedrainage.Ookdit isniet geheel
waar,metnamehebben uiterstfijnzandige ondergronden eengering waterbergingsvermogen (tft,) endaardoor eensteilestijgendetak ineentijdstijghoogtediagram (zieDe Bakker & Marsman, 1981, fig.6). Verder blijkt uitde formule
voor het berekenenvandrainafstanden (hoofdstuk 19) dat ookdedoorlatendheidvandeondergrond beneden80cmdieptevangrootbelangis.
Samenvattend kanworden gezegddatdeprofielverlopen 1en2eenduidelijke
landbouwkundige betekenishebbenendatdeoverigeopbodemfysischgebied
eenzekere (gedeeltelijk nogonbekende) overlapvertonen.

(samengestelde legenda-eenheden, zie hoofdstuk 27) van
twee of meer profielverlopen. De oorzaak van deze samenvoegingen is niet l a n d b o u w k u n d i g , maar ligt in de kaartschaal.
Bij een aantal onderscheidingen bleek het niet mogelijk kaartvlakken met de afzonderlijke profielverlopen op de schaal
1:500 0 0 af te beelden.
3.8 Tabel
Combinatiesvanprofielverlopen (uitSteur&Heijink,1983:18).
Code' Combinatievan
Opmerkingen
de profielverlopen
.6
.7
.8
.9
.0

3,of3+4,of4
3,of3+4
4,of4+3
2,of2+5,of5
1,2, 3,4en/of5

3en4nietafzonderlijk onderscheiden
4afzonderlijk onderscheiden2
3afzonderlijk onderscheiden3
2en5nietafzonderlijkonderscheiden2
d.w.z.geen indeling

1 Ditcodecijferwordtsteedsvoorafgegaan dooreencijfervoor de bouwvoorzwaarte.
2 Komtalleenbijderivierkleigronden (R)voor.
3 Komtalleenbijdezeekleigronden (M) voor.
3.9 Voorbeelden
a. Opkaartfragment 13, Bemmel,komteenkaartvlakvoor metdecode Rn46A
VII. Debetekenisvandeonderdelenvandezeenanderecodeswordt uitgelegd
opdeachterkant vandefragmentenkaart,hiergaat hetalleenomdebetekenis
van hetcijferzes.Volgenstabel3.8 betekentdit: hetbetreffende kaartvlak heeft
overal profielverloop 3,ofer komt zowel 3als4voor,ofalleen 4. Uitdecode
6 kandus alleen worden afgelezen ofereen 'niet-kalkrijke zware kleilaag van
ten minste15cmdikte'voorkomt (het gemeenschappelijke indedefinitiesvan
de profielverlopen 3en4).Informatie ofde ondergrond zwaar blijft of lichter
of kalkrijkwordt,blijft achterwege.
b. Opkaartfragment 15,Oeffelt, komen indeuiterwaardenvande Maaskaartvlakken voor metdecode Rd90C. Decode nulbetekent hier: geen indeling
naarprofielverloop.
Uit tabel 3.8en ookuitfiguur 3.7 blijkt dat de profielverlopen 3en4opdrie
manieren gecombineerd kunnen worden, nl.tot6,7en 8.Uit de noten onder
detabel blijkt datde7alleen bij derivierkleigronden voorkomt (b.v.de Rn67C
opdekaartfragmenten13,Bemmel,en14,Diefdijk) ende8alleenbijdezeekleigronden (b.v.desamengestelde eenheid gMn58C/gMn88C op kaartfragment
8, Heinkenszand ende kMn48Cv opkaartfragment 12,Ferwerd). Het isgebleken datinderivierkleigronden profielverloop 4welgoed 'uitte karteren'is
(Rn44C,de klassiekegronduit de kommen,b.v. profiel28uitDe Nederlandse
BodeminKleur) ende3niet;indezeekleigebieden ligtditandersom:4komt
welvoor maar3isafzonderlijk uit te karteren (kMn43C,de klassieke knip-opkweldervan profiel29uitDeNederlandseBodemin Kleur).

3.3 HORIZONTCODERING

3.2.4 Combinatiesvan profielverlopen

3.3.1 Inleiding

In de codering voor de kleigronden op de Bodemkaart van

Gelaagdheid in een bodemprofiel, die ontstaan is door bo-

Nederland 1 : 5 0 0 0 0 worden de profielverlopen gecodeerd

demvormende processen (zie hoofdstuk 26) w o r d t pedogene

met hun nummer; soms zijn echter enkele profielverlopen ge-

gelaagdheid genoemd. Deze lagen worden, naar reeds lang

combineerd (figuur 3.7 entabel 3.8).

bestaand internationaal gebruik, horizonten genoemd en met
letters en cijfers gecodeerd. Deze hebben een bepaalde o m schreven betekenis. Deomschrijvingen zijn geen scherpe defi-

Profielverlopen encombinatiesvanprofielverlopenbij
dezavel-enkleigronden (tweedecijfer naM, MO en R)
M,
MO

korte omschrijving

code

met zware tussenlaag

3

met zware ondergrond

4

enR
zavelof klei opzand

2

meestal aflopend

$

zavelof kleiopveen

1

codesvan
combinaties

al—
IB
0 9

"•I

7

nities,zoals bij dedifferentiërende kenmerken van het systeem
voor bodemclassificatieof bijdeprofielverlopenende kalkverlopen. De horizontcodering geeft de ideeën weer, die de beschrijver heeft over de pedogenetische veranderingen die in
het uitgangsmateriaal zouden zijn opgetreden.
De codering is o p g e b o u w d uit een combinatie van letters en
cijfers. Een volledige code kan bestaan uit een cijfer, één of
twee hoofdletters, één of meer kleine letters met daarachter
weer een cijfer, b.v. 2Cr2. De hoofdletters vormen de code
voor de hoofdhorizonten,

de letter- en cijfertoevoegingen

hierachter geven een nadere onderverdeling en het cijfer vóór
3.7 Figuur
Profielverlopenencombinatiesvanprofielverlopen.

de hoofdletter w o r d t gebruikt om geogene gelaagdheid aan
te geven.
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Het systeemvan horizontcodering dat hier wordt gegeven*),
is voor een groot deel in overeenstemming met het systeem
vandeInternationale BodemkundigeVereniging (FAO,1974:
20-23). Erzijn aanvullingen en weglatingen voor resp. wel
en niet typisch Nederlandse bodemkundige kenmerken. Dit
systeem wijkt af van het systeemdat gepubliceerd is in het
SysteemvanBodemclassificatie voorNederland (De Bakker
& Schelling, 1966: 62-64) en dat in de publikaties van de
Stichting voor Bodemkartering wordt gebruikt. Aan het slot
van par.3.3 wordt eenvergelijking gegeven tussen het oude
enhetnieuwesysteem (tabel3.14) enwordt denieuwe horizontcodering gegeven van de profielen uit De Nederlandse
Bodemin Kleur (tabel3.15).
Het systeem van de Internationale Bodemkundige Vereniging is gepubliceerd
in detoelichtende tekst bij de Bodemkaart vandeWereld,schaal 1:5000000
(FAO,1974).Hierdoorwordt hettenonrechtewel het FAO-systeemgenoemd.
Uitdetekstblijktechterdateeneersteontwerpervangepubliceerdisin Bulletin
31 van de Internationale Bodemkundige Vereniging in 1967 en besproken op
hetnegende Internationale Bodemkundige CongresinAustraliëin1968.
Jammer genoeg is dit systeem niet algemeen aanvaard en vertonen alle (mij
bekende)systemenkleinereofgrotereafwijkingen hiervan.Ditgeldtvooralvoor
deletter- encijfertoevoegingen. Zo isin de Bondsrepubliek Duitsland in 1982
een herziening van het aldaar bestaande systeem ingevoerd dat het midden
houdt tussen eengenetische duiding eneen morfometrischedefinitie. Ook de
horizontnomenclatuur die inhetAmerikaanse systeemvoor bodemclassificatie
(SoilTaxonomy) isgepubliceerd endeveranderingen hierin indenieuwe (alleennoginconceptbekende)SoilSurveyManualzijnnietgelijkaanhetsysteem
vandeInternationale BodemkundigeVereniging.

Eenvoorbeeld van een grond met zeer duidelijke horizonten
is profiel 12 uit De Nederlandse Bodem in Kleur. Deze haarpodzolgrond isinéénmateriaalontwikkeld,nl.leemarm,matig
fijn zand,dekzand van de FormatievanTwente. Erkomt een
dunne, zeer donkergrijze, humusrijke bovengrond voor, liggendopgrijs humusarmzand,vervolgensopzwart humusrijk
zand,waaronder donker roodbruin matig humeuszandvoorkomtdattussen50en90cmdiepteovergaatinlichtgeelbruin
uiterst humusarm zand. Dezegelaagdheid is uitsluitend door
bodemvormende processenontstaan.Indezeparagraafzullen
wezien hoedeze horizonten gecodeerd dienenteworden en
inhoofdstuk 26doorwelkeprocessenzeontstaanzijn.
3.3.2 Hoofdhorizonten
Dehoofdletterszijndecodesvoordehoofdhorizonten, zijvormen de basis van de horizontcodering. De letters O,A, E en
Bwordengebruikt omdeduidelijkste gevolgenvansommige
bodemvormende processen aan te duiden. De letters CenR
worden gebruikt voor lagen waarin deze processen geen of
minderduidelijkegevolgengehadhebben.
Veelbodemkundigen makenonderscheidtussen lagenenhorizonten.Een laag
heeft andere kenmerken dan de bovenliggende en/of onderliggende laag tengevolge van haar andere geologische ontstaanswijze (b.v. klei op veen); een
horizont heeft andere kenmerken dan de bovenliggende en/of onderliggende
horizonttengevolgevanzijnandere pedologische ontstaanswijze (b.v.debovengenoemde humusarme uitspoelingshorizont opdehumusrijke inspoelingshorizont).Indezezinzijneerstgenoemdevier hoofdhorizonten inderdaad horizonten,maardelaatstgenoemdetweezijndanlagen.

Hierondervolgen deomschrijvingen vande hoofdhorizonten
metdeaanduidingvandeprocessendieverondersteldworden
zichaftespelenofafgespeeldhebben.Allehorizontenkunnen
begravenzijn,datwil zeggennahunontstaan bedekt geraakt
meteenafzetting (overslibdofoverstoven) ofovergroeid met
veen (toevoeging b,zie3.3.3). Dekleinelettersonderdeomschrijvingen vandehoofdhorizonten gevenwat nadere infor") Dit is gebeurd in overleg met de vakgroep Bodemkunde en Geologie van
de Landbouwhogeschool.
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matie over de processen, uitzonderingen, voorbeelden en
praktijktermen (delaatstesteedsgecursiveerd).
0 Eenmoerigehorizont, liggend boveneenA- ofeenE-horizont enbestaande uit in aëroobmilieu opgehoopteresten
van voornamelijk bovengrondse piantedelen in verschillendestadiavanomzetting.
Bovenop ligt hetversestrooiselvan hetafgelopenjaar,opde
overgangnaardeA-ofdeE-horizontkomthetoudstestrooisel
voordatmeestalalvrijverisomgezet. Hierdoor neemtdeverteringsgraad van boven naar beneden geleidelijk toe. Een 0horizont komt vrijwel alleen onder bos voor. In profielbeschrijvingen isdeonderkantvandeO-horizonthetreferentieniveauvoordediepte-aanduiding.
A Eenmineraleofmoerigehorizont waarindeorganischestof
geheelofvrijwelgeheelisomgezet. In'natuurlijke'situaties
ligt eenA-horizont directonderdeO-horizont,incultuurgrondenishetdebovenste horizont.
EenA-horizont kanzowel mineraalalsmoerigzijn. Hetmateriaalkanvanoriginealorganischestofbevattenofnadeafzettingermeezijnverrijkt.Heteersteishetgevalbijveenenmeermolm (de bovenste laag in droogmakerijen, zoals profiel 19
uit De Nederlandse Bodem in Kleur). In nog niet of pas ingepolderde kleigronden (zoals resp.de profielen 23en 27 in
De Nederlandse Bodem in Kleur) komt organische stof voor
die gelijk metde minerale delen isgesedimenteerd (synsedimentair).Verrijkingmetorganischestofnadeafzettingendan
nogvrijwel uitsluitend indebovengrond ishet meer normale
geval, zij is dan afkomstig van planteresten en organische
mest.
Verrijking metamorfe humusdoor inspoeling wordt uitgesloten,dezeisbepalendvoorsommige B- horizonten.
Ophoping en omzetting van organische stof worden in cultuurgronden veroorzaakt, resp.sterk beïnvloed door demens
(bemesting,drainage),deomzetting zelf gebeurt door kleine
organismen (zieookpar.8.2enhoofdstuk 15).
In de praktijk wordt de A-horizont bovengrond, teelaarde of
zwartegrondgenoemd.
E Eenmineralehorizontdiedoorverticale(somslaterale)uitspoelingisverarmdaankleimineralen en/ofsesquioxyden.
Meestalheefthij eenlagerhumusgehaltedandebovenliggendehorizont enisdaardoorlichter vankleur.
HetprocesvanverarmingheeftindeE-horizonteenresiduaire
concentratie van moeilijk verweerbare mineralen als gevolg.
Een E-horizont is niet verarmdaanhumus, hij is bij podzolgronden de horizont waardoorheen disperse humus is gefiltreerdenwaardooro.a.verarmingaanijzerisopgetreden.
Dezeeluvialehorizont (vandaar de E) heet ook wel uitspoelings- of uitlogingshorizont. Indepraktijk wordt zanduit een
E-horizont van podzolgronden wel loodzand of schierzand
genoemd.
3.10 Vraag
Kuntudezepraktijktermenverklaren?

B Eenminerale(somsmoerige) horizont waarin een ofmeer
vandevolgendekenmerken voorkomen:
1. inspoeling vankleimineralen, sesquioxyden of humus
uithogerliggendehorizonten,aldannietincombinatie;
2. (bijna) volledige homogenisatie met bovendien zodanigeveranderingendat
a. nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden,
en/of

b. sesquioxydenzijn vrijgekomen,of
c. eenblokkige ofprismatischestructuur isontstaan.
Deonder 1genoemde inspoelingshorizont heeft in brikgrondengeenpraktijknaam,inpodzolgronden wordt deze B-horizont wel oerbankgenoemd. In ontwaterde veengronden kan
ook humusinspoeling optreden, de inspoelingshorizont kan
dan moerig zijn, zelfs kan dit het geval zijn in het bovenste
gedeeltevan een B-horizont in podzolgronden. Door deomschrijving 'inspoeling uit hoger liggende horizonten' vallen
verrijkingenvanonderenbuitendit begrip.Afzettingen vanuit
hetgrondwater,zoalsijzeroer inlagezandgronden inoostelijk
Nederland, worden niet als B-horizont, maar als Cgc gecodeerd(zieb.v.opkaartfragment4,Westerbork,dekaarteenheden/aVzen/vWz).
Deonder 2genoemde B-horizont ister plaatste (in situ) veranderd, hij iswelkleur-B enstructuur-B genoemd. Degehomogeniseerde laagonder debouwvoor vanveelgronden van
de stroomruggen in de rivierkleigebieden voldoet hieraan
(profiel32uit DeNederlandse Bodemin Kleur).
Verwering,waarbij nieuwvorming van kleimineralen optreedt
eno.a.ijzervrijkomt,beperktzichwaarschijnlijktot B-horizontenvanpleistocenezandgronden.
C Eenmoerige ofmineralelaag(uitgezonderd vastgesteente), die weinig of niet is veranderddoorbodemvormende
processen,dieeenO-.A-, E-enB-horizont zoudenkunnen
doenontstaan.
Processen waarvan de gevolgen wel zijn toegelaten zijn:
rijping,reductie,wisselende reductieenoxydatie,ontkalking,
structuurvorming enverrijking van onderen,zoals ijzeroer en
kalk.
R Vastgesteente
Hiervoor is de R van rots gebruikt. Vast gesteente komt in
Nederland zeerzelden binnen 120cm voor, eenvoorbeeld is
hetkrijtvande Formatievan Gulpen onderdekrijteerdgrond,
profiel22uit DeNederlandse Bodemin Kleur.
Overgangshorizonten
Eenhorizontdiekenmerkenvertoontvantweehoofdhorizonten, wordt overgangshorizont genoemd. Dit kan voorkomen
als een geleidelijke overgang tussen twee hoofdhorizonten
(1 BCinprofiel4),maarookkaneenhoofdhorizontontbreken.
Zoheeftdatzelfdeprofiel4uitDeNederlandse BodeminKleur
geen uitgesproken E-horizont, maar is wel een 1AE en een
1EB-horizont onderscheiden. Een overgangshorizont wordt
gecodeerddoordebetreffendehoofdlettersnaastelkaartenoteren in devolgorde waarin zein het profiel voorkomen:AB,
AE,AC,EB enBC.
Indienditterverduidelijking nodig is,kunnen overgangshorizontenooklettertoevoegingenkrijgen.
Lagen,diebrokken bevattenvanverschillende hoofdhorizontennaastelkaar,wordenaangeduiddoortweeofmeerhoofdletters gescheiden door een deelstreep. In de praktijk zal dit
meestalvoorkomen bijgeploegde horizonten,b.v.de1A/Epb
in profiel 16; ook gedeeltelijk gehomogeniseerde horizonten
kunnenzogecodeerdworden,b.v.de1 B/Cg inprofiel32.
3.3.3 Lettertoevoegingen
Met kleine letters achter de hoofdletters wordt nadere informatie gegeven over het bodemvormend proces dat met de
hoofdletter is gecodeerd, b.v. Bt, Ah; in andere gevallen om
andere informatie tegeven,b.v. Ahb, een begraven Ah-horizont.

Inonderstaande lijst zijn de kleine letters alfabetisch gerangschikt; indien daarin b.v. staat 'zie profiel 6', dan wordt bedoeldprofiel 6uitDeNederlandseBodeminKleur.Tabel3.11,
bedoeld alsgeheugensteuntje, geeft de betekenis van deletters.
3.11 Tabel
Betekenisvandekleinelettersin de horizontcodering.
a
b
c
e
9

antropogeen
begraven
concretie
eluviaal
gley

h
i
P
r

humus
initiaal
ploeg
reductie

s
t
u
w

sesquioxyde
textuur
unspecified
weathered

a Geeftaandateenhorizont oflaaggeheelof vooreengroot
deelbestaatuit doordemensvaneldersaangevoerdmateriaal.
Komt in de plaats van de oude toevoeging an (van antropogeen).Inditsysteemkomengeenlettertoevoegingenvoorvan
tweelettersoméénfenomeenaantegeven.
Voorbeelden: het zgn. toemaakdek op koopveengronden in
westelijk Nederland (profiel 1);debouwvoor vangronden in
deveenkoloniën (profielen 2,7,8 en9);dematigdikke (profiel 10) en dikke dekken (profielen 15 en 16) van de oude
bouwlanden van dezandgebieden,deopgevaren gronden in
het Westland (profiel 17) en de grond die naar het midden
vandekruinige percelen isgebracht in hetnoordelijkzeekleigebied (profiel 18,zieook DeBakker& Marsman,1981).
b Aanduiding bij O-, A-, E- enB-horizonten, diena debodemvormingmeteensedimentofeenantropogeendekzijn
'begraven'.
Voorbeelden zijn: podzolgronden die overstoven zijn (profiel
31) of overgroeid zijn met veen (profiel 6), of overslibd zijn
met rivier- of zeeklei.Om praktische reden isdevolgende afspraak gemaakt: wel onder eenAa dikker dan 50 cm,en niet
ondereenAadunnerdan50cm.
c Aanduiding bij Ag- enCg-horizonten dieextreemijzerrijk
zijn.
Insommige lagezandgronden,in moerige gronden enveengronden in oostelijk Nederland komen zeer ijzerrijke lagen
voor. Opde Bodemkaartvan Nederland1:50000 blijkt dit uit
eenƒvoor dekaartvlakkencode (zieopmerking onder deomschrijving van de B-horizont). Dit materiaal wordt wel moerasijzerertsgenoemd;alshethardisspreektmenwelvanijzeroer,bijzachtmateriaalvanrodoorn of rodolm.
e Aanduiding bij B- of C-horizonten met kenmerken van
ontijzering.
Sommige zandgronden,zoals veldpodzol- en gooreerdgronden hebben zo weinig ijzer dat de B- en C-horizonten geen
roestvlekken en onderin geen reductiekleuren vertonen. In
dergelijkegevallenwordendezehorizontengecodeerdalsBeen Ce-horizont.
g Aanduiding bijmineralehorizontenmetroestvlekken.
Horizonten die homogeen ijzerrijk zijn en geen grijzevlekken
vertonen,krijgen ookdecode g,enbovendien decodec (zie
aldaar).
Vergelijkverderdetekstbijdelettertoevoegingen eenr.
h BijA-horizonten deaanduiding voordeniet-verwerktevariant vandezehorizont, bij deB-horizont aangevenddat
humusisingespoeld.
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Ah en Ap sluiten elkaar wederzijds uit, een Ah is een ongestoorde horizont, althans niet door grondbewerking beïnvloed (biologische activiteit daarentegen iszeertypisch voor
eenAh);eenApiseenbewerkteA-horizont.AaneenAa-horizont wordt geen h toegevoegd; als een Aa-horizont (zichtbaar) verwerkt is,wordt wel een ptoegevoegd (zie profielen
15,16en17).
Bij B-horizonten wordt deaardvanhetingespoelde materiaal
aangegeven; h en t sluiten elkaar meestal wederzijds uit, hs
kanwelvoorkomen.
i Aanduiding bij C-horizonten voor half of minder gerijpt
materiaal.
Dezeletterwordt gebruikt omaantegevendat hetoorspronkelijkhogewatergehaltevankortnadesedimentatienogweinigisgedaald. MeestalzullenhetCri-horizontenzijn.
p Aanduiding voordoordemensbewerktehorizonten.
Depwordtgebruiktvoorgeploegde,gespitte,enz.horizonten;
vrijwelsteedszullendatbouwvoren zijn.ApenAhsluitenelkaarwederzijds uit. Ookgediepploegde,gemengwoeldeenz.
lagenzijnvoorbeeldenvoorhetgebruikvandep.Wordenverschillende horizonten gemengd enzijn decomponenten nog
herkenbaar,danwordendebetreffende hoofdletters gebruikt,
gescheiden dooreendeelstreepenaanhetslotdep:A/B/Cp.
Ook voor teruggestorte bolster wordt de toevoeging p gebruikt.
r Aanduiding bij mineraleenmoerigehorizonten, diegeheel
'gereduceerd'zijn.
Vergelijkookdetekstbijeeng.Derwordtgebruiktbijminerale lagen die homogeen grijs ('blauw') van kleur zijn en voor
gereduceerde veenlagen, die meestal bruin van kleur zijn en
nazeerkortetijdzwarter worden. Eenovergang vaneenlaag
met roestvlekken naareengeheelgereduceerde laagkan Cgr
genoemdworden.
s Aanduiding bijpodzol-B-horizonten diesesquioxydenbevatten.
Hydropodzolgronden (profiel 11) mogen per definitie 'geen
ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddelijk onder de B' hebben, de andere podzolgronden hebben dat wel (profiel 12).
Debetreffende B-horizonten wordendanresp.gecodeerdals
BheenBhs.

- C-horizonteninzavel-enkleigronden meteenblokkige
structuur,
- voorverweerdemoerigehorizonten.
Voorheen werden in Nederland geen Bw-horizonten onderscheiden,zieookdetoelichtendetekstbijdeB-horizont.
3.3.4 Cijfertoevoegingen
Cijfers kunnen worden toegevoegd vóór en na de letters, zij
hebbenindiepositiesverschillendebetekenissen.Cijfersvóór
de lettercode worden gebruikt om zgn.lithologische discontinuïteiten aante geven (b.v. klei-op-veen). Cijfers achter de
lettercode worden gebruikt voor verdere onderverdeling van
horizonten.
Cijfers vóór de lettercode: sterk verschillend uitgangsmateriaal.
VaakzijnA- enB-horizonten gevormd insoortgelijk materiaal
alswaaruitdeC-horizont bestaat,ofvoorzichtiger gezegd:het
isaannemelijk datdebovenste horizonten alleendoor debodemvormende processen zijn gaan afwijken van de C-horizont.BodemkundigenzeggendandatdeC-horizont hetmoedermateriaalvertegenwoordigt vandeerbovenliggende horizonnen).Onzeburensprekenvanparentmaterial,rochemère,
resp.Muttergestein. Indehorizontcodering gevenweditaan
met het cijfer 1:1A, 1 B, 1C. Dieper kan afwijkend materiaal
voorkomen: 2C; zijn er nog meer lagen, dan nummeren we
verder:3C,4C,enz. (figuur 3.12).Hetisookmogelijk datonveranderd moedermateriaal niet meer aanwezig is, men kan
daneencodering krijgenals:1A,1 E,1 B,2C (vgl.delaarpodzolgrond,profiel 12uit DeNederlandse Bodemin Kleur).Het
cijfer 1 wordt nooit weggelaten, al zou het vanzelfsprekend
zijn,zoalsbijeenbovenste horizont.
De cijfers vóór de lettercode hebben niet in eerste instantie
eengeologische betekenis,maarzegevensprongenaaninde
lithologie van het materiaal (lithologische discontinuïteit).
Verschillen in lithologie kunnen zijn: verschillen in textuur
(grindhoudend tegenover grindloos), in humositeit (b.v.
veen-op-klei), in mineralogie, in petrologie, enz. Verschillen
ingeologischeouderdomzonderbovengenoemdeverschillen
vallenernietonder.

0-

t Aanduiding bijB-horizonten waarinlutum isingespoeld.
EenBt-horizontwordttextuur-B-horizontgenoemd,eenduidelijketextuur-Bheetbriklaag.Hij istypisch voorgronden in
gedeelten van de lössgebieden en van het oude-rivierkleigebied.

1 Ap

u Toevoegingaandecodevooreenhoofdhorizont diegeen
anderekleine-lettertoevoeging heeft,maarwel wordt onderverdeeld.
Deu{unspecified) isinhetsysteemvandeInternationaleBodemkundige Vereniging ingevoerd omverwarring tevoorkomenmethetvroegeresysteem,waarinzowel kleinelettersals
cijfersbodemgenetischebetekenishadden (zieo.a.DeBakker
& Schelling,1966,blz.62 en63).Voorbeelden: Bu1 en Bu2
inplaatsvanB1enB2;Cu1enCu2inplaatsvan C1enC2.

1 Bt

w Aanduiding bij:
- B-horizonten die gehomogeniseerd zijn en al dan niet
eenpédalebodemstructuurhebben;
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3.12 Figuur
Voorbeelden vangronden, waarbij verschillendematerialen op elkaarliggen.
Lossopkrijt,radebrikgrond (aj: kleiopveen opdekzand, waardveengrond (b);
dekzandopkeileem, ve/dpodzolgrond (c).

3.13
strooisel
humushoudende
bovengrond
urtspoelingshorizont
inspoelingshorizonten

3.14
ontkalkt

(T) zonder ijzer
(2) met ijzer

moedermateriaal
roest vlekken
kalknjk

overgangslaag
kalkrijk.
gereduceerd,
niet-gerijpt,
moedermateriaal

Figuur
Schematische bodemprofielen
vaaggrond (b).

Tabel
Vergelijking van de horizontcodering
62-64, metdieuit dit boek.
oud

nieuw

AO
A1
A2
B
C (ged.)
D
G (ged.)
G (ged.)
Cr

0
A
E
B
Bw
2C, 3 C .
Cr
C
R
a

licht verweerd
moedermateriaal

sa
3.15

rnoeng

zavel

zand

Tabel
Oude ennieuwe horizontcodering
in Kleur.
oud
1Aag
1Ahg
1ACwg
1Cw
1Cr

2 Aanp
Dp
D2
DG1
DG2
Alb
Cb

1Aap
2Cp
2Cu
2Cr1
2Cr2
3Ahb
3Ce

3 A1
C21
C22
4
5
6
7

1Ah
1Cu1
1Cu2
1Cr1
1Cr2
1Cr3
1Cr4

4 AO
A1(2)
AB
B2
B3
C

10
1AE
1EB
1Bw"
1BC
1C

A2b
B2b
B3b

1BC
1Cu1
1Bt1
1Cu2
1Bt2
1Cu3
1Bt3
2Cu1
2Bt1
2Cu2
1Ahg
1ACg
2Cw
3Ahb
3Eb
3Bheb
3BC

7 Aanp
D
AOb
B2b
B3b

Bodem

1Aap
2Cw
30b
3Bheb
3BC

10 Aan1
Aan2
AB
B2
B3
Dg

1Aa1
1Aa2
1EB
1Bhe
1BC
2Cg

11 A11

1Ah
1Ap
1EB
1Bhe
1BC

Ap
AB
B2
B3
12 A1
A2
B2h
B22
B3
C

1Ah
1E
1Bhe
1Bhs'
1BC

1Bheb
1BC

17 Aanp
Aan2
Apbg
C2bg

1Aap
1Aa
1Apbg
1Cg

18 Aanl
Aan2
C2g

1Aa1
1Aa2
1Cg

19 A11
A12
D
C1g
CG
G

1Ah1
1Ah2
2Cw
3Cg
3Cgri
3Cri

20 A11g
Apg
C1g
C2G

1Ahg
1Apg
1Cg
1Cgr

21 Ap1
Ap2
ACg
C2g
C2G

1Ap1
1Ap2
1ACg
1Cg
1Cgr

22 A11
A12
A13
Cr

1Ah1
1Ah2
1Ah3
1R

23 AG
G1
G2
DG

1ACgr
1Cri1
1Cri2
2Cr

24 A11

1Ah
1Ap
1AC
2Cg

1C

13 Ap
A2
B1t
B2t
B3t

1Ap
1E
1EB
1Bt2

14 AO
A1
A2g
B2tg
B3tg

10
1Ah
1Eg
1Btg1
1BCg
2Cg

Dg

voigens De Bakker & Schelling,

1BC

15 Aanp
Aan2
A1pb
Bb

1Aap
1Aa
1Apb
1Bwb

16 Aanp
Aan2
(A1+A2)pb

1Aap
1Aa
1A/Epb

1966:

oud
e
g
h (ged.)
h (ged.)
h (ged.)

25 Ap
ACg
Dg

oud

1 Aang
A12g
ACG
C1
G

5 B3
C11
Bt1
C12
B2
C13
Bt3
C14
Bt4
C15
6 A1g
ACg
D
A1b

B2b
B3b

bij de profielen uit De Nederlandse

(a) en van een nes-

b
c

kalkrijke,
gereduceerde
afwijkende
ondergrond
klei

vaneenhaarpodzolgrond

Ap
AD
Dg

1Ap
1ACg
2Cg

26 A11g
Apg
C2g
G

1Ahg
1Apg
1Cg
1Cr

27 Ap
C21g
C22g
C23g
C2G
DG

1Ap
1Cwg
1Cg1
1Cg2
1Cgri
2Cr

28 A1g
ACg
C1g
A11b
C11b
A12b
C12bg

1Ahg
1ABwg
1Cwg
1Ahb1
1Cg1
1Ahb2
1Cg2

29 A1g
ACg
C11g
A11b
C12gb
A12b
C2gb

1Ahg
1ABwg
1Cwgl
1Ahb1
1Cwg2
1Ahb2
1Cwg3

30 Ap1
Ap2
C21g
C22g
C23g

1Ap1
1Ap2
1ABwg
1Cg1
1Cg2

31 1
C
A2b
B2b

1BC
1C
1Eb
1Bhsb

32 Ap
C21
C22g
C23g

1Ap
1Bw
1Bwg
1B/Cg

* De moderpodzol-B w o r d t gecodeerd alseenB w ,de h u m u s p o d z o l - B met
ijzerhuidjesalseen Bhs. Het twijfelachtige podzolkarakter van de moderpodzolB w o r d t hierdoor benadrukt endeStichting voor Bodemkartering endeVakgroep Bodemkunde en Geologie van deL a n d b o u w h o g e s c h o o l trekken dano o k
de consequentie hieruit, datdemoderpodzolgronden hierdoor gedeeltelijk als
vorstvaaggronden en gedeeltelijk alsxerozandeerdgronden geclassificeerd d i e nen tew o r d e n . Deze wijziging inhet classificatiesysteem w o r d t indekaartbladenkartering nog niet ingevoerd.
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De Bakker & Schelling (1966: 63) gebruiken de cijfers 1en 2 om een weinig
eneenonveranderde C-horizont vanelkaarteonderscheiden.Ditverschil wordt
nietmeeraangegeven;indepraktijkwerdendezecodesalleengebruiktomkalklozeondergrondenvankalkhoudendeof kalkrijketeonderscheiden.

Dekzandenvanverschillende ouderdom,kleienofzavelsvanverschillende Afzettingen van Duinkerke, of lossen van verschillende ouderdom boven elkaar,
houdenhetcijfer1 voordecode(alszetenminstenietinbelangrijkematetextureelvanelkaarverschillen). Daarentegenkrijgtzandonderzavelweleen2voor
de hoofdletter. Dit wordt in de praktijk alleen gedaan als de overgang tussen
dezavel en hetzand scherp encontrastrijk is (zoals in profiel 25: binnen enige
cm van 21% lutum naar 1,5% lutum), maar niet als zo'n overgang geleidelijk
isennietcontrastrijk (b.v.van20via15en10naar6%lutum).
Eenlithologischediscontinuïteitkansamengaanmeteenbegravenprofiel (profiel 6, de moerpodzolgrond), maar dat hoeft niet (profiel 10, de laarpodzolgrond); omgekeerd behoeft een begraven profiel niet samen te gaan met een
lithologischediscontinuïteit (profiel 31,deduinvaaggrond).

Cijfersachterdelettercode:onderverdelingvanhorizonten
Cijfersachter delettercodewordengebruikt omverschillen in
zwaarte,humus-enkalkgehalte,structuur,enz.binnendezelfdepedogenetische horizontenaantegeven.ZoisdeCg-horizontvandekalkrijkepoldervaaggronduitDeNederlandseBodem in Kleur (profiel 30) in tweeën verdeeld op grond van
kleineverschillen instructuur,textuurengelaagdheid.DeCghorizont uit figuur 3.13b isop grondvan verschillen in kalkgehalteintweeënverdeeld.
3.16 Vragen
a. ZoekinDeNederlandse BodeminKleurvijf profielbeschrijvingen naarkeuze
op en geef de nieuwe horizontsymbolen. Controleer uw antwoord met tabel
3.15.Alsunietoverditboek beschikt,kuntuhetzelfdeproberendoordekolom
'nieuw' intabel3.15tebedekken.Uzulterdannietaltijdgeheeluitkomen (door
toepassing van tabel 3.14), omdat bepaalde gegevens ontbreken. Dit schept
welinzicht inhetvollediger karaktervandenieuwesymbolen.
b. Indeprofielen11,20en26komteenAh (A1)
boveneenAp (Ap) voor,verklaar dit.
c. Waaromwordthetkrijtuitprofiel22alseen1 R (Cr)gecodeerdeninschematischprofielauitfiguur3.12als2R?

3.4 KALKVERLOPEN
3.4.1 Inleiding
Het kalkgehalte van de Nederlandse gronden,vooral dat van
debouwvoor, heeftallangdeaandachtvan landbouwkundigengehad.Uitdezeerveleliteratuurdiehieroverbestaatnoemen we Edelman & De Smet (1951), de reactie hierop van
Maschaupt (1952), paragraaf 3.3 bij De Smet (1962), paragraaf 3.6 bij Stichting voor Bodemkartering (1964) en Van
derSluijs (1970),waarino.a.figurenmetkalk-,lutum-enhumusprofielenvoorkomen,enverderdeindezepublikatiesgerefereerde literatuur. Meestal handelt deze over ontkalking,
een bodemvormend proceswaarbij hetkalkgehalte daalt (zie
hoofdstuk 26).
Voor hetvaststellen van de kalkverlopen,die analoog aande
profielverlopen, combinaties van zekere kalkprofielen zijn,
dient eerst metverdund zoutzuur het kalkgehalte per grondmonstergeschatteworden.

3.17

Kader

CARBONATEN
Metzoutzuur bruist nietalleen koolzurekalkmaarookanderecarbonaten:ditgeldt ookvoor de laboratoriumbepaling.Gebruikelijk isdemethodevanScheibier,waarbij het
koolzuurwordtgemetendatbijdeinwerkingvanzoutzuur
op een bekende hoeveelheid grond ontstaat. De bepaling
berustopdereactie:
C032~ + 2H+ + 2 C r ->H20+ C02f+ 2 c r
Hetontstanevolume koolzuurgaswordt volledigtoegerekendaanCaC03,maarkanookvan MgC0 3ofvan CaMg(C0 3 ) 2 afkomstig zijn. In beekdalen (moerige gronden,
veen-ofzandgronden) moetmenbedachtzijnophetvoorkomen van sideriet, FeC03, dat in gereduceerde toestand
wit, en in geoxydeerde toestand bruin is (Knibbe, 1969:
10.4.4).
Hetzoudusbeterzijn nietvankalkgehalte,maarvanequivalent-carbonaatgehalte tespreken (formule4.22:grootheid fe). Toch zullen we ons aansluiten bij het spraakgebruik en het hebben over kalkklassen, kalkverloop,e.d.
alshetover (equivalent) koolzurekalkgaat.

Voorzover kalkindeNederlandsegrondenvoorkomt, hebben
ze meestal oplopende kalkprofielen (zie figuur 3.1c en antwoord 3.2c), dat wil zeggen het kalkgehalte neemt toe met
de diepte;maar ook het omgekeerde komt voor. De indeling
vankalkprofielen indrie klassen (dekalkverlopen) wordt besproken in 3.4.3. Tenslotte worden de kalkverlopen weer
samengevoegdtottweecombinatiesdievoordezeekleigrondenanderszijndandeoverigegronden (3.4.4).
Dezedriestappenworden in hetgrijs omkaderde blok achter
op defragmentenkaartintweetabellen eneenfiguursamengevat.
3.4.2 Kalkgehalte per grondmonster
Bijdekarteringschatmenhetkoolzure-kalkgehaltevangrond
aandematevanopbruisen metverdundzoutzuur (10%HCl).
Erwordendriekalkklassenonderscheiden:
1 Kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met
minderdan0,5%CaC03,analytischbepaald.
2 Kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend
met0,5-1 à2%CaC0 3 .
3 Kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend
metmeerdan1à2%CaC03.
Dezeveldschatting isslechts een grove benadering; het opbruisen hangt sterk afvandesnelheid waarmee hetzoutzuur
eenbrok grond kan binnendringen.Zozalzand bijeenevenhoog kalkgehalte sneller (maar ook korter) opbruisen dan
zwareklei.
3.4.3 Kalkverlopen
Ineengrondkunnenlagenmetverschillendkalkgehalteboven
elkaar voorkomen. Deze verschillen kunnen zijn ontstaan
doordatdelagenreedsbijhunafzettingeenverschillendkalkgehaltehadden;zekunnenechterookhetgevolgzijnvanontkalking.
Verschillendemogelijkhedenvankoolzure-kalkprofielen wordensamengevoegdtot drieklassen (kalkverlopen), ni.a,ben
c. Dezeverlopenworden metdezelfdewoorden benoemdals
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verloop van de kalk met de diepte (kalkverlopen a, b en c)

8 0 - L - - - - - 3.18 Figuur
Schematischevoorstellingvankalkprofielenenhunsamenvoegingtotdriekalkverlopen.

voor de drie kalkklassen van het materiaal in de voorgaande
subparagraaf zijn gebruikt, nl. resp.kalkrijk, kalkarm en kalkloos.
Infiguur3.18,dieookinhetgrijzekaderachteropdefragmentenkaartstaat,zijnschematischekalkprofielengetekend.Deze
worden metbehulpvandedifferentiërende dieptestot degenoemdedrieklassensamengevoegd.

onvermijdelijkeninherentaandebehandelingvandekoolzure
kalk in (de) grond in driestappen:in grond (een grondmonster),ineengrond (eenbodemprofiel) enineenkaartvlak.
3.22 Vraag
Benoemdeachtkalkprofielen uitfiguur3.23 metdecodesvandekalkverlopen.

3.5 RUIMTELIJKE OPBOUW
3.19 Vraag
Totwelkkalkverloopbehorendevolgendeprofielen(fcismassafractiecalciumcarbonaat):
diepte
(cm)
0-25
25-40
40-80

'c

(%)
0,7
3,2
7,3

diepte
(cm)
0-20
20-45
45-80

fc

(%)
0,1
0,4
4,0

diepte
(cm)

fc

0-25
25^*0
40-80

8,9
3,2
0,2

(%)

3.5.1 Inleiding
Grond bestaat uit een minerale en organische vaste fase en
holten die gevuld zijn met lucht en/of water. De ruimtelijke
opbouw van zo'n systeem noemt men de structuur van de
grond. Onder bodemstructuur wordt verstaan de ruimtelijke

3.4.4 Combinatiesvan kalkverlopen
Met de indeling uit voorgaande twee paragrafen is het mogelijk aan elke boring een kalkverloop toe te kennen. Voor
kaartvlakkenkandit moeilijker liggen.Sommige kaartvlakken
zijnzeerhomogeenenandereheterogeenwathunkalkverloop
betreft.Zohebben inderivierkleigebieden dezwarekleigronden uitdekommenvrijwel steedskalkverloop c,bij eengroot
deel van de gronden op de Rijnstroomruggen daarentegen
wisselt het kalkverloop op korte afstand (figuur 3.20). In de
zeekleigebieden komt in dejonge polders over grote oppervlakten steeds kalkverloop avoor, en in de oudere gronden
kandekalkdieptesterkvariëren.
Inverbandmetdekarteerbaarheidworden bovenstaandedrie
kalkverlopen steeds zo gecombineerd,dat ereen tweedeling
ontstaat. Deze tweedeling is voor de zeekleigronden anders
danvoordeoverigegronden (tabel3.21).

kalkverloop a
tl----------] kalkverloop b
l i l l l l kalkverloop c

Voordebenoemingvandecombinatiesuittabel3.21zijnweer
bijvoegelijke naamwoorden gebruikt, ni.indetweedelingvan
dezeekleigrondenkalkrijk enkalkarm,envoordievandeoverige gronden kalkhoudend en kalkloos. Deze complicatie is

moois«

3.20 Figuur
Detailkaart vande verbreiding vandekalkverlopen a, b encin eengebied dat
opkaartblad39 OostisaangegevenalsRd90A. OpnameW.J.M. vanderVoort
(Stichting voorBodemkartering, 7973:22).
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combinaties van kalkverlopen
bij de zeekleigronden

BZ0O195

code op plaats 7

naam

a, a + b

A

kalkrijke zeekleigronden

b, b + c, c

C

kalkarme zeekleigronden

bij de overige gronden

naam

code op plaats 7

a, a + b, b, a + b + c

A

kalkhoudende rivierklei-, zandgronden en

b + c, c

C

kalkloze rivierkleigronden

bijzondere lutumarme gr.

Bij veel legenda-eenheden ontbreekt een A of een Cin de kaartvlakkencodering.
Voor zover dit het geval is bij sommige zee-en rivierkleigronden betekent dit : geen indeling naar kalkverloop
voor vrijwel alle overige gronden betekent dit: kalkloze gronden

Tabel
Indeling, codering enbenaming vangronden naarcombinaties vankalkverlopen.

rangschikking,vormengroottevandeelementaire bodembestanddelenenhuneventueleaggregaten,alsmedevandeholtendieindebodemvoorkomen.
Uit deze beschrijving volgt, dat iedere grond structuur heeft,
of het nusterkverbrokkeldzware klei betreft of b.v. losstuifzand.
In de ruimtelijke opbouw vormen de holten (poriën) als het
ware het complement van de vastefase. De grootte van de
poriën, deverdeling en het patroon ervan,de veranderingen
hierin (zwel en krimp!) zijnvangroot belangvoor dewater-,
lucht- enwarmtehuishoudingvandegrond (hoofdstukken 9
toten met13).
Indevolgendesubparagraafwordtdebodemstructuurvanafzonderlijke horizonten behandeld en in de laatste subparagraaf het begrip structuurprofiel, de verticale opeenvolging
vanstructuurhorizonten.
3.5.2 Bodemstructuur per horizont
De structuren worden onderverdeeld volgens tabel 3.24. In
veelgevallenisdeaardvandestructuurzondervrijsterkevergroting nietvasttestellen.Vandaardatdeeersteonderverdelingisinmacro-enmicrostructuren (tabel 3.24-A).
Macrostructuren zijnstructurendiemethetongewapend oog
of meteenloep (4x) zijnwaartenemen.Globaal kan gesteld
worden dat zevoorkomen in klei-, zavel- en leemlagen. Microstructurenzijnalleentezienmetbehulpvaneenstereomicroscoop, of door microscopisch onderzoek aan slijpplaten.
Microstructurenkomenbijalletextuurklassenvoor,inditboek
wordennietallemicrostructurenbehandeld.
Demacrostructuren worden onderverdeeld naar hetalof niet

voorkomen van structuurelementen of -aggregaten. Dit zijn
macroscopische bodemlichamen, die door min of meer duidelijke vlakken omgrensd zijn, met uitzondering van concretiesenkristallen.
3.24 Tabel
Indeling vandebodemstructuur naarhaarmorfologie.
A Hoofdindeling
metelementen (B)
macrostructuren
zonderelementen (C)
microstructuren

(tabel 3.32)

B Macrostructurenmetelementen
hoofdvorm

onderverdeling

benaming

granulair
blok

afgerondblok
scherpblok
enkelvoudig

-I-:

"„"..

afmeting
(cm)

structuurgraad

zeer
klein
vrij
middelgroot
vrij
groot
zeer

<0,2
0,2-0,5
0,5-1,0 zwak,
1,0-2,0
>2,0

<2,0 matig
2,0-5,0
>5,0 of

prisma

glad
of
samengesteld ruw

klein
vrij
zeer

plaat

-

dun
vrij
zeer

groot

dik

<0,5 sterk
0,5-1,0
>1,0

C Macrostructurenzonderelementen
hoofdvorm

0-

grootteklassen

:-:-

onderverdeling
sponsstructuur

20-

wormgangenstructuur

gatenstructuur
gangenstructuur
6080-

H

100120-

cm-nIV.

il

H

•

m

wortelgangenstructuur

388
nietenmatigverstoord

:>-*

gelaagdcomplex
8 100196

u

alkrijkelagen

sterkverstoord
zeersterkverstoord

korststructuur

'• k alkarmelagen
macrostructuurloos
I j l l l l l l l l kalklozelagen
3.23

Figuur
Voorbeeldenvankalkverlopen in rivierkleigronden (Stichting voorBodemkartering, 1973:107).
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Eenstructuur metstructuurelementen wordt welpedaal,diezonder structuurelementen wel apedaalgenoemd. Hetwoordped wordt in het Engelsgebruikt
voor structuurelement.

- afgerond blok (afgeronde blokken, afgerond-blokkig).
Dezeelementen hebbenafgeronde hoekenenribbenenruwe
ofgladdevlakken (foto 3.27b);
- scherp blok (scherpe blokken, scherp-blokkig). Dezeelementenhebbenuitsluitendscherpehoekenenribbenengladdevlakken (foto 3.27c).

Naar hun ontstaanwijze kunnen debodemstructuren worden
onderverdeeld volgens tabel 3.25. Pedogene structuren zijn
het resultaat van bodemvormende processen die deels fysische, deels biologische oorzaken hebben. Laatstgenoemde
kunnenveroorzaaktworden doordemensofdoor debodemfauna en -flora. Demeeste hier besproken structuren zijnpedogeen; het hieronder genoemde gelaagd complex is een
voorbeeldvaneengeogenestructuur.

Behalve degranulaire structuur onderscheidde Jongerius (1957: 24) kruimels
enkruimelachtigeelementen.Dezezijnsamengesteld uitgranulairtjes envertonen eenlosseopbouw. Zekomen zeldenvoor enzijndaarom hierweggelaten.
Watdepraktijk kruimelstructuur noemtisopzijngunstigst eengranulairestructuur inbovenomschreven zin,of, ineenbouwvoor vanzwareklei naeendroge
dooi:kleinescherpeblokken.
Kluiten die ook tot de blokkige structuren behoren, kunnen zowel afgerondblokkig als scherp-blokkig zijn. Ze zijn echter niet aan alle kanten door natuurlijke breukvlakken begrensd; hetzijn typisch elementen uit een bouwvoor
of uitgediepploegdegrond.

Inaride,semi-aride en moessonklimatenspelenook chemische processeneen
rol in de stmctuurvorming. Zouten,zoals keukenzout en gips kristalliseren uit
enlossenweerop,waardoor holtenontstaan.
3.25 Tabel
Indeling vandebodemstructuur naarhaarontstaanswijze.
fysicogeen
pedogeen

Prisma'swordenverderonderverdeeld naartweeaspecten.In
deeersteplaatsnaarderuwheidvandebreukvlakken in ruwe
engladdeprisma's(ziefoto3.27resp.dene,enfeng).Verder
wordt er onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige (foto
3.27denf) ensamengestelde prisma's (foto 3.27eeng).Samengestelde prisma'szijn opgebouwd uit kleinere structuurelementen;ditzijnmeestalverschillendesoorten blokken (zie
profiel29uit DeNederlandse Bodemin Kleur),maar het kunnenookkleinereprisma'szijn.
Vandeonderverdeling vandeplaten (foto 3.27h) wordt hier
alleendegestapeldeplaatgenoemd,eenstructuurelement,dat
wel in ploegzolen van matig lichte zavelgronden voorkomt
(Jongerius, 1957:42).
Structuurelementen worden verder onderverdeeld naar hun
afmetingen:blokken invijf,prisma'senplaten indriegrootteklassen (zietabel 3.24B).
Naarhunstructuurgraadwordenallepédalestructurenonderverdeeldindrieklassen,ziekader3.28.

antropogeen
biogeen
met-antropogeen
geogeen

Detweetegengesteld gerichte pedogenetische structuurvormende processen leiden tot fragmentatieengranulatie.Fragmentatie is een fysisch proces, dat wordt veroorzaakt door
krimpenscheuringvannattelagentengevolgevanuitdroging;
ook defragmenterende werking van ijskristallen iseenstructuurvormende factor vanbetekenis (gunstige invloedvan het
doorvriezenvaneenbouwvoor vanzwareklei). Door dit procesontstaanstructuurelementenmetgladdevlakkenenscherperibbendieweinigporeuszijn.Granulatieiseenoverwegend
biologisch proces (activiteit van bodemdieren en wortels bij
deaanwezigheid van een zekere hoeveelheid humus). Hierdoor ontstaan afgeronde, min of meer poreuze structuurelementen. Deze niet-antropogene structuren zijn stabieler dan
deantropogene.Dier-enwortelgangenblijvenlangerinstand
dan de holten tussen kluiten in een bouwvoor van geploegd
land.
3.26 Vragen
a. Gronden van opgespoten terreinen vertonen meestal een zeer sterke gelaagdheid.Isditeenbiogeenofgeogeenontstanegelaagdheid?
b. Welk proces overheerst bij destructuurvorming in een laagmetdetextuurklassezwareklei?
c. Zelfdevraagvoor lichtezavel.

Macrostructuren metelementen(tabel3.24-B)
Dezestructurenworden naarhunvormingedeeld inblokken,
prisma'senplaten.
Deblokkenzijnlangetijd (Jongerius,1957:16) holoëder genoemd,ook iswel
ekwant voorgesteld. Eerstgenoemde termzouslaan op 'gelijke vlakken',maar
waseenonjuistgebruikvanhetGrieksevoorvoegsel'holos'(hetbetekentzoiets
als:geheel,echt,volledig).Detweedetermslaatophetequidimensionalekaraktervandezeelementen.Beidetermenwerdenalstegekunsteldervaren.

- blok (blokken, blokkig). Dit type structuurelement wordt
gekenmerkt door afmetingen die in alle richtingen ongeveer
evengrootzijn;
- prisma (prisma's, prismatisch). Dit type structuurelement
heeftveelgrotereverticaledanhorizontaleafmetingen;
- plaat (platen, platig). Dit type structuurelement heeft veel
groterehorizontaledanverticaleafmetingen.
Blokkenworden naarhunvormonderverdeeld ingranulairen,
afgerondeenscherpeblokken.
- ara/w/a/r(granulairen,granulaire).Dezeelementenhebben
eenminofmeerrondevorm (foto 3.27a);

3.28

Kader

STRUCTUURGRAAD
Onderdestructuurgraadwordtverstaan:dematevan ontwikkeling van de structuurelementen. Hij wordt bepaald
door de verhouding tussen de duurzaamheid van deelementen (desterktevandecohesieindeelementen) ende
kracht waarmee de elementen van elkaar te scheiden zijn
(desterktevandeadhesietussendeelementen).
Bijdebepalingvandestructuurgraad inhetveldwordtgeletop hetgedragvandegrondmassa bijverstoring.Soms
geraken de structuurelementen bij het lossteken van de
grond alvan elkaar geisoleerd,inandere gevallen kunnen
zenahetlosstekenslechtsvoorzichtigmetdehandworden
geisoleerd.
Erwordendrieklassenonderscheiden:
- zwak:degrondmassa bestaatvoor <30%uit structuurelementendiezichslechtsbijopenbreken latenisoleren;
- matig: de grondmassa bestaat Voor 30-70% uit structuurelementen diezichgedeeltelijk bij lossteken enverder
bijopenbrekenlatenisoleren;
- sterk: degrondmassa bestaatvoor >70%uit structuurelementendiezichmeestalbijlosstekenlatenisoleren.
Destructuurgraadvaneensamengesteld structuurelement
behoeft nietgelijktezijnaandievandeelementen waaruit
hetissamengesteld.Destructuurgraadwordtdanookbepaaldzowelaandeenkelvoudigealsaandesamengestelde
enaandesamenstellendeelementenwaaruithetsamengesteldeelementisopgebouwd.
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(Steur & Heijink,

1983:20).

1 cm

Macrostructuren zonderelementen (tabel3.24-C)
Erwordt devolgendeindelinggemaakt:
- gatenstructuur,dezekenmerktzichdooreenstelselvanonderling alof nietverbonden holtenengangen;
- gelaagdcomplex:hieronderverstaanwedefijngelaagdesedimenten met een wisselende korrelgrootteverdeling. Voorbeeldenzijn:deondergronden vanveel lichte zeekleigronden
(de profielen 18 en 21 uit De Nederlandse Bodem in Kleur),
ondergronden van de stroomruggen in de rivierkleigebieden
(profiel 32 uit dezelfde publikatie) endecolluvia in het ZuidLimburgselössgebied;
- korststructuur. dit zijndevaakgelaagde,aanhet oppervlak
gelegen korsten die kenmerkend zijn voor oppervlakkige
slemp (Jongerius,1967:40en41).Alsbeoordelingsfactor bij
debodemgeschiktheid(38.4.2) worden indeslempgevoeligheiddriegradatiesonderscheiden (tabel38.14);
- macrostructuurloos: hierinontbreken nietalleen structuurelementen, maar macromorfologisch zijn geen gaten, holten
of gangen te zien, evenmin als gelaagdheid. Micromorfologisch kan dezestructuur nog sterk verschillen, uiteenlopend
vanloszandtoteenmassieveploegzool (zietabel3.32).
3.29 Vraag
Beneden een lutumgehaltevan ca. 12% iseen ploegzool vaak massief, boven
ca. 17% komen blokken voor en in het tussenliggende traject platen (zie slot
vorigeparagraaf).Trachtdezestructuursequentie teverklaren.

3.31 Tabel
Onderverdelingnaardematevanverstoringvangelaagdecomplexen
naam
nieten matig
sterk
zeersterk

opp. %
<30
30-70
>70

Bodemhorizonten diemacrostructuurloos zijn,kunnenmicromorfologisch nogonderverdeeldworden (ziehieronder).
Microstructuren
Microstructuren vindt men bij alletextuurklassen. Demeeste
van deze structuren, vooral die in klei-, zavel- en leemlagen
voorkomen,kunnen alleen bestudeerd worden bij sterkevergrotingen,wat mogelijk isinzgn.slijppiaten.
Voor de vervaardiging van slijppiaten worden ongeroerde grondmonsters gebruikt. Dezeworden genomen metbehulpvanmetalendozen,15x5x8 cm.Na
droging worden deze blokken grond onder vacuüm geïmpregneerd met een
vloeibarekunststofwaaraaneenverharderistoegevoegd.Vandeverhardeblokken grond wordt een schijf afgezaagd,op een glasplaat geplakt, geslepen en
gepolijst tot een dikte van 20 à 30 um De aldus verkregen slijpplaat kan nu
metdoorvallend licht microscopischwordenbestudeerd engefotografeerd.De
foto's5.3,8.18en8.20zijnzulkemicrofoto's.

Van demicromorfologische verschijnselen die alleen goed in
slijppiaten herkenbaar zijn, worden hier slechts genoemd de

Degatenstructuur wordt naardeaardvanhetgatenstelselonderverdeeldin(zietabel 3.24-C).
- sponsstructuur. deze kenmerkt zich door het voorkomen
vaneennetwerkvaninallerichtingen lopende,onderlingverbonden gangetjes.Zekomen alleen in ondergronden vooren
hetzijntypisch biogenestructuren,datwil zeggenzezijngevormddoor bodemdieren;
- gangenstructuur: deze heeft onderling niet verbonden en
overwegend verticaalverlopende gangen.Zeworden onderverdeeldin:wormgangenstructuuren wortelgangenstructuur.
vandeeerstgenoemde structuur zijn indeondergronden van
deprofielen 13en32fraaievoorbeeldentezien.
Spons-engangenstructurenzijnopeenhorizontaalbreukvlaknietof nauwelijks
vanelkaarteonderscheiden.Hetverschilisechterzeerduidelijkopeenverticaal
breukvlak te zien. Bij de gangenstructuur zijn de verticaal gerichte gangetjes
dan duidelijk zichtbaar,terwijl bij desponsstructuur het beeld opeen verticaal
enopeenhorizontaalbreukvlakvrijwelgelijkis.
Degatenstructuren kunnen naarhunporositeit nogverder onderverdeeld worden(zietabel3.34). Degrenstusseneenzwakporeuzesponsstructuurenmateriaaldatmacrostructuurloos is,isdiscutabel.Indepraktijkwordt degrens hiertussengelegdbijmethetbloteoognogwaarneembaregangetjes (zieooktabel
3.33endekleinelettersdaaronder).

De gelaagde complexen of sedimentair gelaagde pakketten
komen vooral in de ondergrond van zavel- en kleigronden
voor. Doorbiologische menging (homogenisatie,zieHoeksema,1953) kandegelaagdheid meer of minderverstoord zijn.
Inprofiel 21 (eenzeekleigrond) isbeginnendeverstoringvan
gelaagdheid te zien,foto 3.30 geeft voorbeelden van homogenisatie inrivierkleigronden.
Dezeapedalestructuurwordtonderverdeeldnaardematevan
verstoring,naargeschatteoppervlakten,gemetenopeenverticaalvlak (tabel 3.31).
De korststructuur, eerder wel collapsstructuur genoemd,
wordt in dit boek niet verder onderverdeeld. Zij komt vooral
voor op bouwland met een bovengrond van lichte zavel en
kan zuurstofgebrek in zo'n bouwvoor veroorzaken ('gele'
plekken innetopkomende bieten).

3.30 Foto
Tweefragmenten, resp.uit deprofielen 24 en32 uit De Nederlandse Bodem
in Kleur, met verschillendegradaties vanverstoring vandeoorspronkelijke gelaagdheid.

i
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Deze structuren kunnen nog onderverdeeld worden naar de
lossereofdichterepakkingvandezandkorrels.Zokaneen enkel-korrelstructuur zeer loszijn (stuifzand) of zeerdicht (ondergrond van dekzand), een micro-aggregaatstructuur is
meestalvrij los,dehuidjes- enbrugstructuren zijnmeestalvrij
dicht en ineenmassievestructuur kunnen dezandkorrelsver
uiteenliggen.

zgn.kleihuidjes. Dezebedekkendewandenvanstructuurelementenenzijnontstaandoorinspoelingvanfijnedeeltjes (vnl.
lutum). Ditfenomeenvormteenonderdeelvandekenmerken
vandetextuur-B (ziehoofdstukken 26en27).
Microstructurenkunneninhetveldbestudeerdwordenbijeen
vergroting vanca.35x. Men kandit doen metbehulpvaneen
zeersterkeloep,of nogbetermeteenstereomicroscoop.
Voordeindelingvandezemicrostructuren (tabel3.32) wordt
indevastefaseonderscheidgemaakttussen'grof'en'fijn'materiaal. Het 'grove' materiaal bestaat meestal uit zandkorrels,
het 'fijne' uit de in geringe hoeveelheden voorkomende zgn.
vulstoffen: organische stof,silt, lutum enandere,b.v. ijzerhydroxyden. Als de 'fijne' componenten niet tot micro-aggregaatjesverenigdzijn,wordenzetezamenmatrixofgrondmassagenoemd.

Porositeit
Uit dedefinitievan hetbegrip bodemstructuur inde inleiding
vandezeparagraaf blijktdatdeholten indegrondookhieronder vallen. Beschrijving van de bodemstructuur isdustevens
beschrijvingvandeporositeit.
Naardeplaatswaar deporiën kunnen wordengevonden kan
devolgendeindelingworden gemaakt:
- interpedaleporiën, datzijndeporiëndieaanwezigzijn fusse/7destructuurelementen;
- intrapedaleporiën, dat zijn de poriën die aanwezig zijn in
destructuurelementen;
- transpedaleporiën, dat zijn de poriën die dwars door de
structuurelementen heenlopenen
- poriën inapedalestructuren,zoalsinsponsstructuren.

3.32 Tabel
Hoofdindeling vandemicrostructuren inzand
enkel-korrelstructuur
micro-aggregaatstructuur
huidjesstructuur
matnxstructuur

De gangenstructuur (wormgangen en wortelgangen) is een voorbeeld van
transpedale poriën. Dezekanworden beschreven door dezgn.perforatiegraad
tebepalen.Ditdoenwedoor hetaantalopengangen inenige diameterklassen
te tellen per m' (of per 0,25 m2) horizontale doorsnede, op meerdere diepten
indetekarakteriserenhorizont.Voordetails,zieJongerius&Reijmerink (1963).

brugstructuur
massievestructuur

In een internationale indeling wordt gesproken van c/f-related distributions,
waarbijdeƒstaatvoorfine endecvoorcoarse.Determenuittabel3.32 komen
dan ongeveer overeen met resp.monic, enaulic,chitonic, gefuric enPorphyrie
(Stoops &Jongerius,1975).

Naar de grootte worden de poriën onderverdeeld in micro-,
meso- enmacroporiën (tabel3.33). Inhetveldzijnalleenmacro- enmesoporiënzichtbaar,deeerstemet hetbloteoog,de
mesoporiëndoorgebruiktemakenvaneenloepofeenstereomicroscoop. Mesoporiënzijnook inslijpplatenzichtbaar,microporiën daarentegen niet of nauwelijks. De aanwezigheid
vanmicroporiënvolgtuitdevochtkarakteristiek,vooralinveen
enzwareklei ishunvolumegroot.Zoblijkt uitfiguur 9.59 dat
zware klei een volumefractie microporiën heeft van ruim 0,5
enduinzandslechtsruim 0,1.

- Enkel-korrelstructuren vindt men in zand,waarin naast de
zandkorrels geen micro-aggregaatjes of vulstoffen voorkomen,m.a.w.inhumusarm,leemarm,kleiarmzand.
- Bijdemicro-aggregaatstructuur zijndeaggregaatjes doorgaans100à200umgroot enbestaan uitorganischestof met
eventueel wat silt en lutum. Een deel van de humustypen
(8.3.3) heeftdezestructuur,ziefoto8.18c.
- Bij de drie genoemde matrixstructuren ligt de matrix resp.
alshuidjesomdekorrels,verbindt dekorrelsmetbruggen,of
vultvrijwelalleruimtentussendezandkorrels.Laatstgenoemde matrixstructuur, de massieve structuur, kanvoorkomen in
de bovenzijde van de Bh-horizont van een haarpodzolgrond
(de matrix isdan organische stof), maar ook in de ploegzool
onder de bouwvoor van een lichte-zavelgrond (de matrix is
dan lutum). Foto8.18dgeefteenvoorbeeldvaneenhuidjesstructuur.

Microporiënwordenwelcapillaireporiën genoemdendewijdere niet-capillaire
poriën.Alle poriënzijnechtercapillair, maardestijghoogteszijn nietgelijk (zie
figuur9.13).Poriënmeteendiametervan30,resp.100urnhebbeneencapillaire
stijghoogtevan100resp.30cm.Ditbetekentdatookdemesoporiënmetwater
gevuld zijn als de grondwaterstand niet 100 cm maar 30 cm is. Bij het lezen
van dezeregelsbedenke menweldat het poriënstelsel indegrond niet bestaat
uit loodrecht staande buisjes van verschillende diameter (vgl.de figuren 9.2,
9.65b, 9.67, 10.30 en 10.5.6), beter kan gesproken worden van equivalente
diameters (vgl.dekleinelettersin9.4.7).
Microporiën kunnen het bodemvochtvasthouden meteenkracht dieovereen-

3.33 Tabel
Indeling enbenaming vanporiëndiameterklassen, de overeenkomendedrukhoogtesenpF-waardenendefuncties vandeporiën.
benaming

diameter
(urn)

overeenkomend met
h
(cm)

<0,2
0,2- 30
mesoporiën
30-100
macroporiën 100-200
>200
microporiën

1

functie
pF
lg(-/i)

<-16000
>4,2
-16000tot-100 4,2-2,0
-100tot -30 2,0-1,5
-30tot -15 1,5-1,2
>-15
<1,2

gevuldmet1

bewortelbaar*

nietbeschikbaarvocht
beschikbaarvocht
lucht
lucht
lucht

nee
nee
nee
nee
ja

uitgaandevaneenstatischevenwichtindebovengrondbijeengrondwaterstandsdieptevan
100cm(ziefiguur9.13enkader9.51 ).
2

zie17.5.4.

46

komtmeteendrukhoogte (vlg.9.3.3) h = -100cmof kleiner (pF > 2 ) . Plantewortels kunnen uit die poriën vocht opnemen tot een drukhoogte van ca.
-16000cm (pF = 4,2) watcorrespondeert meteenporiëndiametervan0,2urn.
Uitgaande van 100 cm boven de grondwaterstand is in een statische evenwichtssituatie h = -100 cm en zijn alleende equivalente poriën < 3 0 urnmet
water gevuld. Maar alleen de poriëntussen ca.30 en0,2 urnbevatten hetzgn.
beschikbaar bodemvocht (zie kader 9.51). Willen we verzekerd zijn van voldoende vochtreserve tijdens een droogteperiode, dan is het belangrijk dat het
volumevandezeporiëngrootis.

Uit bovenstaande (zieookdehoofdstukken 9en 10) hebben
we de betekenis van deverschillende grootteklassen voor de
waterhuishoudingvandegrondgezien.Hetzijnvooraldemacroporiën die voor de luchthuishouding van de grond en de
bewortelbaarheid van belang zijn. Hierbij wordt een heterogeenporiënstelsel landbouwkundig betergeachtdaneenhomogeen.
Of erveel of weinig macroporiën zijn, is redelijk rechtstreeks
teschatten,maarvoor de mesoporiën isdatalveel moeilijker
en voor de microporiën uiteraard onmogelijk. De indeling in
klassen is dan ook gebaseerd op het volume-aandeel van de
macroporiën (tabel 3.34).
3.34 Tabel
Indeling enklassebenamingvandemacroporositeit.
volumefractie
macroporiën
zwak poreus
<0,01
(weinig poriën)
matig poreus
(matigveel
poriën)

0,01-0,05

sterk poreus
(veel poriën)

>0,05

spreiding
grootteklassen

grootste0 gangen
> 1 mm
kleinste 0

homogeen klein

<5

heterogeen groot

>5

3.35 Vraag
Benoemdemacroporositeit indevolgendevoorbeelden:
a. een sponsstructuur met 0,5% macroporiën die kleiner zijn dan 400 um en
waaringeengroteworm- ofwortelgangenvoorkomen;
b. een prismastructuur met 0,5% intrapedale macroporiën kleiner dan 300 urn
enmet3%interpedalescheurenvan1-2mmgrootte.

3.5.3 Structuurprofielen
In een grond komen doorgaans diverse horizonten voor met
verschillende structuren. Zo'n verticale opeenvolging noemt
men een structuurprofiel van het betreffende bodemprofiel.
Dezetotaliteit dient bij een evaluatie van de bodemstructuur
te worden beschouwd. Dit zal duidelijk zijn indien men bedenkt dat deaanwezigheid vanéén horizont met ongunstige
eigenschappen in een grond al bepalend kan zijn voor de
eigenschappen van die grond als geheel, ook al hebben de
overigehorizontengunstigeeigenschappen.
Verschillen invorm,ingrootteenporositeitvandeelementen,
in structuurgraden, in dikte endiepte van de horizonten met
verschillendestructuur makendatereenschiereindelozeverscheidenheid aan structuurprofielen bestaat. Voor de landbouwkundige duiding van destructuur op één bepaald punt
in hetveldisditgeenbezwaar,maarvoordebeoordelingvan
b.v. de relatie tussen structuurprofielen en kaarteenheden
dient eenzekere beperking teworden nagestreefd. Destrucy
Xuurprofielenmoeten worden gegroepeerd tot een beperkt
aantaleenheden,destructuuri/er/ope/7.
Eerder is hiervoor de term structuurprofieltypen gebruikt, o.a. door Jager &
Boersma,1978en1980. Determ verloopvoordesamenvoegingtot eenklasse

vanbinnenzekeregrenzenge\\\keprofielen wasalingeburgerdbijdebegrippen
kalkverloop enprofielverloop. Daaromwordt indit boek ook van structuurverloopgesprokenalseensamenvoegingvanminofmeergelijkestructuurprofielen
wordtbedoeld.

Ondereenstructuurverloop verstaanweeengroepstructuurprofielendiegekenmerktzijndooreenverticale opeenvolging
van horizonten meteenbepaaldestructuur, waarvandemorfologische kenmerken, de dikte en de diepte binnen zekere
grenzenkunnenvariëren (Reijmerink,1967).Welkerandvoorwaarden aan een bepaald structuurverloop gesteld worden,
isafhankelijk vandedoelstelling waarvoor de indeling wordt
ontwikkeld.
Tussen structuurprofielen onder langjarig grasland en onder
akker- entuinbouw op klei- en leemgronden bestaat eenessentieel verschil. Structuurprofielen onder langjarig grasland
blijven door dejaren heengelijk of nagenoeg gelijk,met dien
verstande, dat met name in kleigronden het volume van de
interpedale poriën in de loop vandeseizoenen fluctueert ten
gevolge van zwel en krimp. Structuurprofielen onder akkeren tuinbouw zijn echter gekenmerkt door grote seizoenfluctuatiesindestructuur,vooralvandebewerktelaag(tengevolgevandegrondbewerking,deaardvanhetverbouwdegewas
endeweersinvloeden).
Waarschijnlijkzullendaardoordeteonderscheidenstructuurverlopenvoordeverschillendevormenvangrondgebruik niet
gelijkzijn. Hetclassificatiesysteem voor klei- en leemgronden
isnoginontwikkeling;voorvoorbeeldenwordtverwezennaar
de interne rapporten van Jager & Boersma (1978 en 1980).
In laatstgenoemd rapport (een structuurkartering tussenTiel
enBuren) staateenclassificatieschemavan structuurverlopen
met8hoofdtypen,onderverdeeldin17subtypen;tweefiguren
uitdit rapportzijnopgenomenalsfiguur 17.39.
Landbouwkundige waardering
Hetstructuurprofielisvangrotebetekenisvoordebeoordeling
vandelandbouwkundigewaardevandegrond. Meteengoed
inzicht in de bodemstructuur is het mogelijk schattingen te
doen over de doorlatendheid, de bewortelbaarheid, de bewerk- enberijdbaarheid.Ook ishetmogelijk gegevensteverzamelenoverdeinvloedvanverschillende grondbewerkingsmethodenopdebodemstructuur. Zozijnvorm,afmeting,porositeitvandestructuurelementen,alsmedepakkingvanzand
endesedimentaire gelaagdheid sterk bepalend voor de landbouwkundigewaarderingvaneengrond (tabel 3.36).
3.36 Tabel
Beoorde/ingvanenkelestructuuraspecten.
kenmerk

samenstelling
afmeting
porositeit
structuurgraad
pakkingzand
gelaagdheid

gunstig

ongunstig

granulair
afgerond-blokkig
samengesteld
klein
matigensterk
heterogeen poreus
hoogenlaag
open
dunnelaagjesmet
weinigcontrast,
diepbeginnend
sterkverstoord

scherp-blokkig
prismatisch
enkelvoudig
groot
zwakporeus
laagenhoog
dicht
dikkelaagjesmet
grootcontrast,
ondiepbeginnend
weinigverstoord

3.37 Vraag
Beoordeelenvergelijk destructuren:
a. grootenkelvoudigprisma;
b. grootprisma,samengesteld uitblokken.
Geefargumentenvoor uw beoordeling.
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3.38 Repeteervragen
a. Waaruitkandegelaagdheidvaneenbodemprofiel blijken?
b. Welke term wordt gebruikt voor 'verandering van eigenschappen met de
diepte'?
c. Watverstaatmenondergeogenegelaagheid?
d. Watverstaatmenonder pedogenegelaagheid?
e. Watiseenhomogeen,eenaflopendeneenoplopendprofiel?
f. Geefdepopulaireomschrijvingvandevijf profielverlopen.
g. Welke cultuurtechnische problemen hebben degronden van profielverloop
1?
h. Welke landbouwkundige problemen hebbendegrondenvan profielverloop
2?
i. Welkbezwaar hebbengrondenmetprofielverloop5dieeenuiterstfijnzandigeondergrond hebben?
j . Watwordt metdehorizontcodering uitgedrukt?
k. Watwordt metdehoofdlettersvandehorizontcodering aangegeven?
I. Watwordt metdekleinelettersvandehorizontcodering aangegeven?
m. Watwordt metdecijfersvóór dehoofdlettersvan dehorizontcodering aangegeven?
n. WatverstaanweondereenAh-,eenCr- eneenR-horizont?
o. Geefdechemischeformulesvoor:koolzurekalk,kalkengebluste kalk.
p. Watverstaanweonderkalkrijkmateriaal?
q. Welkekalkverlopenkunnenkalkhoudenderivierkleigronden hebben?
r. Watverstaanweonder bodemstructuur?
s. Watverstaanweonderfysicogenestructuurvormende processen?
t. Geefdehoofdindelingvandebodemstructuur naarhaarmorfologie,
u. Noemdehoofdvormenvandemacrostructuren metelementen,
v. Noemdekenmerken (afmetingsverhoudingen) vandezehoofdvormen,
w. Welkegangenstructuren kentu?
x. Noemdeonderscheiden microstructuren,
ij. Welkeafmetingenkunnendemicroporiën hebben?
z. Watverstaanweondereenstructuurprofiel?
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4.1 INLEIDING

HOOFDSTUK 4:GRONDALS DRIEFASIGSYSTEEM:
BASISBEGRIPPEN
doorW.P. LocherenJ. Broekhuizen

Grond bestaat uit vastedelen enporiën (holtes). De poriën
kunnen metwaterzijn gevuld (infeitemeteenzeer verdunde
zoutoplossing), met lucht, of met beide. In het laatste geval
zegt men dat de grond een driefasig systeemvormt, waarin
eenvaste,eenvloeibareeneengasvormigefasezijnteonderscheiden.Bijvolledigeverzadigingmetwaterisereentweefasigsysteem met eenvaste eneenvloeibare fase. Evenzo iser
bijvolledige uitdroging eentweefasig systeem met eenvaste
eneengasvormigefase.Voordegroeivanbijnaallegewassen
is de aanwezigheid van alle drie fasen noodzakelijk. Bovendien moet voor een optimale groei de volumeverhouding
lucht-watergeenextremewaarden hebben (bij natuurbeheer
somsjuistweerwel).Figuur4.2geefteenschematischevoorstelling van defasenverdeling in de humeuze bouwvoor van
een zandgrond, wanneer de omstandigheden voor gewasgroeigunstigzijn. Dehelftvanhetvolumebestaathieruitporiën, die weer voor ongeveer de helft met water zijn gevuld.
Om de verdeling over de driefasen te kunnen karakteriseren
zijngrootheden nodig,zoalsporositeit,watergehalteenvolumiekemassa's. Dezezullen we indevolgende paragraaf met
behulp van het model in figuur 4.2 definiëren. In de restvan
dit hoofdstuk gaan we in op wiskundige relaties tussen een
aantal vandeze grootheden,op dewaarden diezein diverse
gronden hebben,enopenigebepalingsmethoden.
Derelevantievandezestof moge blijken uit rekenvoorbeelden en oefenvragen
dieaandepraktijkontleendzijn,bv.:
- Hoeberekenjedehoeveelheidwaterdiebijrijpingverdwijnt? (vraag4.58J)
- Hoeberekenjehetluchtgehaltealsdegronddoorberijdenverdichtis? (rekenvoorbeeld4.59)
- Hoekunjedoormengeneenbepaaldorganische-stofgehalteverkrijgen? (rekenvoorbeeld4.61 )
We beginnen met één voorbeeld om te illustreren dat er behoefte is aan het
gebruikvangroothedenensymbolen.

4.1Rekenvoorbeeld

oppervlakte A

+

rfh

Gegeven:Eenbodemvan 1mdiep bevat inde bovenste0,40 m0,15kg vocht
perkgdrogegrond enindeonderste0,60m0,25 kgvocht perkgdrogegrond.
Degrond indebovenste0,40 mbevatgedroogd 1200kg/m 3enindeonderste
0,60m1400kg/m 3 .
Gevraagd:Hoeveelm3vocht isperhaindezebodemaanwezigenmet hoeveel
mmneerslag komt dit overeen?Acht udeze hoeveelheid voldoende voor optimalegewasgroei? (Naar Hillel,1980:19).
Oplossing:Alles wordt per ha bekeken. De bovengrond heeft een inhoud van
0,40m x 100Ö0m2=4000m3enbevateenmassadrogegrond = (1200kg/m3)
»4000m3= 4800000kg;demassawater indebovengrondis0,15 * 4800000
kg = 720000 kg. De ondergrond heeft een inhoud van 0,60 m * 10000 m2
= 6000 m3 en bevat een massa droge grond = (1400 kg/m3) » 6000 m3 =
8400000 kg. De massa water in de ondergrond is 0,25 * 8400000 kg =
2100000 kg.Detotale massawater indegrond is720000 kg + 2100000 kg
= 2820000kg.Ditis2820000kg/(1000kg/m3) = 2820.m3.Ditzoueenwaterlaag kunnen vormen met een dikte van 2820 m 3 /10000 m' = 0,282 m = 282
mm. Als al dit water voor het gewas beschikbaar zou zijn, zouden gewassen
inhet Nederlandseklimaatzeldenverdrogen opdezegrond (18.2.2). Inhoofdstuk9zullenweechterziendatmaareendeelvanhetbodemvocht beschikbaar
isvoor de plant. We zouden dus degrondsoort moeten kennen omde laatste
vraagtekunnenbeantwoorden.

. " M e ffse ( o r & s t q j ^ É t e ë i g i S É É É V?:

i/astefase (minerale delen)::

4.2 Figuur
Fasenverdelinginhumeuszand,bijvoorgewasgroeigunstige omstandigheden.
Desegmentenvandekubus stellendevolumes Vvoor,diedefaseninnemen.
Indewerkelijkheid zijndedriefasensterkverstrengeld. NaarHanks & Ashcroft,
1980:4 enHaans& VanderSluijs, 1970:111.

Aan demaniervan probleem-oplossen in rekenvoorbeeld 4.1
kleven enige bezwaren. Het antwoord doet wat ingewikkeld
aanenroeptherinneringen opaandelastigeredeneersommen
vandelagereschool.Erwordenwiskundigebewerkingentoegepast, maar de achterliggende formules worden niet gegeven. Daardoor krijgt de oplossing geen algemene geldigheid.Voorelkgevalmoetjederedeneringopnieuwverzinnen.
Hetisomdezeredendatwe indit boekeenstrikt wiskundige
schrijfwijze voor bodemfysische problemen hebben nagestreefd. Misschien kandelezersommige probleempjes op-
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lossen zonder de formules na te slaan. Dit raden we niet af
want het bevordert het begrip. Maar voor velen geeft een wiskundige behandeling houvast, waar men anders verstrikt zou
raken. Bij deze wiskundige benadering deed zich de moeilijkheid voor, dat er geen algemeen aanvaarde namen en symbolen voor bodemfysische grootheden zijn, noch in Nederland,
noch internationaal. Voor een toelichting op onze keuze zie
het voorwoord.

4.5 Vragen
a. Watzullendenamenzijnvandegrootheden <pa,ph, m w enVt?
b. Welksymboolgeeft luchtenwatertezamenaan?
c. Watishetluchtgehaltevandevastefaseineengoede landbouwgrond?

4.2.2 V o l u m e f r a c t i e
Uit figuur 4.2 volgt dat we het volume van een fase kunnen
opvatten als het produkt van de oppervlakte van een stuk
grond en dedikte van defase,gedacht alszuivere laag.
Het volume van de minerale delen is

4.2 DEFINITIES

4.6Vm = dm x A
4.2.1 S y m b o l i e k
Bij het ontwerpen van de symboliek zijn w e bijna steeds uitgegaan van de in de natuurwetenschappen gegroeide gewoonte om een grootheidsoort één hoofdsymbool toete kennen. Onderverdeling gebeurt met indexen. Voorbeeld: massafractie lutum = fLen massafractie organischestof =fh. Elders
worden deze grootheden wel aangeduid als lutumgehalte L
en humusgehalte H. Tabel 4.3 geeft een overzicht van de
grootheidsoorten die we in dit hoofdstuk gebruiken, alsmede
van de indexen voor hetspecificeren van de grootheid. Figuur
4.4 laat zien welke bestanddelen w e in grond onderscheiden
vanuit de optiek van de fasenindeling. Voor korrelgrootte
wordt een ietsandere indeling gebruikt (figuur 5.11).

Het volume van de organische stof\s
4.7 Vh =

dh*A

Het volume van de vloeibare fase is
4.8Vw = dw x A
Het volume van degasfase is
4.9 Va =

da*A

Omdat demineraledelenendeorganischestof samendevaste
fasevormen,ishet volume van de vaste fase
4A0Vm+h=Vm+Vh
De poriën zijn de met gas en/of vloeistof gevulde ruimte. Het
volume van deporiën is dus

4.3 Tabel
Soortengrootheden enindexenvoorhetvormenvangecombineerdesymbolen.

4.11 K p = l / w + l / a

grootheidof index

geheugensteun

symbool omschrijving

Nederlands

Engels

d
A
V
m
q>
0
f
w
p
m
h
m+h
c
L
w
a
p
t
d
sat
b

dikte
areaal
volume
massa

depth
area
volume
mass

fractie
water

fraction
water

mineraal
humus
min.+humus
carbonaat
lutum
water
aëratie
poriën
totaal
droog

mineral
humus
min.+humus
carbonate

Het totale volume is
4.12Vx = dt x A = Vm + Vh + Vw + Va

dikte
oppervlakte
volume
massa
volumefractie
volumefractiewater
massafractie
massaverhoudingwater-vastefase
volumiekemassa
mineraledelen
organischestof
vastefase
carbonaat
lutum
water
lucht
poriën
veldvochtige grond
stoofdrogegrond
verzadigdegrond
betrokkenoptotalemedium

bulk

Onder volumefractie verstaan w e het deelvan hettotale volume dat door een bepaalde stof of stoffen ingenomen wordt.
De waarde van een fractie varieert van 0 tot 1 (zie ook kader
4.19). Indit boekduiden w e volumefractie aan met cp (Griekse
kleine letter phi) pluseen indexvoor het bestanddeel. De hieronder gegeven definities volgen uit figuur 4.2 en de formules
4.6t / m 4.12.
Devolumefractie minerale delen <pmishetvolume vande mineraledelen,gedeeld door hetvolume van de grond:
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water
air
pores
total
dry
saturated
bulk

V

-

<"

<Pm = -

=

^m

Devolumefractie organische stof<ph ishetvolume vandeorganische stof, gedeeld door het volume van de grond:
4.14

IA.

<ph=Yt
De volumefractie vaste fase <pm+h is het volume van de vaste
fase,gedeeld door het volume van de grond:

t

veldvochtige grond
<Pm+h'-

d

stoofdroge grond

m+h

water

vastefase
lucht

minerale

organische

delen

stof

m

h

De volumefractie water 6, ook (volumetrisch)
watergehalte
genoemd,of vochtgehalte, ishetvolumevan devloeibarefase,
gedeeld door het volume van de grond:
4.16 I -_ ^w

a

w

4.4 Figuur
Namen ensymbolen voor bestanddelen vangrond, bekekenals driefasig systeem. Desymbolen wordenalsindexenbijgrootheden gebruikt.
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vn
vx

In de bodemkunde is 6 (Gr. kleine letter thêta) een gangbaar
symbool voor deze grootheid. Daarom gebruiken w e niet tpw,
dat beter in ons symbolensysteem zou passen (vergelijk ook
figuur 9.57).
De volumefractie lucht q>a, ook luchtgehalte genoemd, is het

volumevandegasfase,gedeelddoorhetvolumevandegrond:
4.17

Va

Deporiënfractie ofporositeit q>p is het volume van deporiën,
gedeelddoor hetvolumevandegrond:
4.18

4.2.3 Waterdikte
BehalvealsvolumeVwkandehoeveelheidwaterineengrondlaagookuitgedruktwordenalsdediktevaneenlaagvloeibare
fase,dewaterdiktedw:
420

Htfw= Y™
A

Vn

<Pp =

Ditvolgt uitformule4.8.Dewaterdikte iseen handige grootheid voor waterbalansen (zoals in figuur 18.8), omdat neerslag enverdamping ook indediktevan eenwaterlaag (mm)
worden uitgedrukt.
dw is een equivalentdikte, omdat de zuivere-vloeistoflaag in
werkelijkheid niet bestaat: het water zit door de grond verspreidtussendevastedelen(equivalent =gelijkwaardigmaar
nietgelijk).

Vx

Een gangbare term als poriënvolume is verwarrend, omdat
daarmeerelatief poriënvolume bedoeldwordt;wezullendeze
termnietgebruiken.
4.19

Kader

FRACTIE,GEHALTEOFEENANDERE NAAM?
Indit hoofdstuk zijn velefracties gedefinieerd. Eenfractie
iseen getal,dat een deel weergeeft van een geheel waar
het deel ook toebehoort. De dimensie 1onstaat bv. door
m 3 /m 3 tenemenofkg/kg. Ergeldt:0 < fractie < 1. Inhoeverreisfractiesynoniemmetgehalte?
Het gehalte isde relatieve hoeveelheid van een bestanddeel in éénof ander geheel.Deelengeheel kunnen,maar
hoevennietindezelfdeeenheiduitgedruktteworden.Een
gehalte heeft dus niet altijd de dimensie 1. Een fractie is
eenbijzondergevalvanhetruimerebegripgehalte.Wegevenviervoorbeeldendieillustrerenwanneerwehetwoord
gehaltewelennietgebruiken.
De massafractie lutum (zie formules 4.23 en 4.24) wordt
door ons meestal aangeduid met de vagere term lutumgehalte. Daar isweinig bezwaartegen,omdat de relatieve
hoeveelheidlutumnooitandersdanalsmassafractiewordt
weergegeven.Hetwoordfractiekanindenaamvangrootheden over korrelgrootte verwarring geven met het bijdat
onderwerpgangbarebegripfractie,datinditboekvaakbetiteldwordtalsdeelofverzamelingdeeltjes(5.1.2).Lutumgehalteheeft hetsymboolfL;wietwijfelt kanaanhetsymbool/ziendathetomeenmassafractiegaat.
Het watergetal w moet geen fractie, noch een gehalte
genoemd worden, omdat w = mw/mö (= massa van het
water,gedeelddoor de massavanstoofdroge grond). De
massavanhetwaterwordtbetrokkenopeenanderemassa
waar zij geen deel van uitmaakt. Het weergeven van het
maatgetalvan w in%moet ontraden worden,want w kan
groterdan100%zijn.
Eengrootheid diete betitelenzouzijnals chloridegehalte,
isdevolgende.Derelatievehoeveelheidchlorideinhetbodemwater (= bodemoplossing) wordt in Nederland wel
opgegeven als'C-cijfer'. Hiermeewordt bedoeld:chloride
alsg NaCIper literwater. DenaamC-cijfer biedt geenenkeleinformatieoverdeaardvandegrootheidenmoetdaarom afgekeurd worden. Bovendien suggereert deze naam
tenonrechtedatdedimensie1 zouzijn:hetiseenvolumiekemassa.Eenfysisch duidelijke naamzouzijn: 'volumieke
massa van chloride (als NaCI) in de bodemoplossing'
(symbool bp(NaCIeq);betiteling metchloridegehalte zou
vaagzijn.
Determchloridegehalte zouookgebruikt kunnen worden
voor devolgendegrootheid:molchloride per liter bodemoplossing. Hier gaat het niet om een massa maar om een
aantaldeeltjes pervolume;descheikundige term hiervoor
is (stof)concentratie. De meest duidelijke term voor déze
grootheidis:stofconcentratie vanchlorideindebodemoplossing;symboolc(CI~).

4.2.4 Massafractie
Massafracties behoren indebodemkundetot demeestgangbare grootheden. Eenmassafractieis de massa van een stof
of stoffen, gedeeld door een totale massa waar de stof deel
van uitmaakt. Deruimereterm'gehalte'kansomszonderveel
bezwaar gebruikt worden (zie kader 4.19). Vier belangrijke
massafractieszullenwe hieronder definiëren. Inhet volgende
hoofdstuk introduceren we er nog vele andere, al krijgen ze
nietallemaaleensymbool.
Demassafractieorganischestofoi hetorganische-stofgehalte
4 isdemassavandeorganischestof,gedeelddoor demassa
vanstoofdrogegrond:
4.21

_mh

Deze grootheid wordt elders vaak aangeduid met 'humusgehalte'. Ditzullenweinditboekalleendoenalsmagworden
aangenomen dat eenzeer groot deel van de organische stof
uit humusbestaat.Zieverderhoofdstuk8.
Demassafractiecarbonaat,hetcarbonaatgehalteofhet(koolzure-)kalkgehalte fc is de massa van de carbonaten (zouten
metanionC0 3 2 ~,berekendalsCaC03)gedeelddoordemassa
vanstoofdrogegrond:
4.22 f

=m£

c

md
Eennauwkeuriger symbool zou zijn /(CaC0 3 eq): het carbonaat wordt equivalent aan calciumcarbonaat uitgedrukt. In
hoofdstuk 6wordt eenaparteparagraafgewijdaandecarbonaten (= koolzurekalk = 'kalk').
De massafractielutum vanstoofdroge grond, of het lutumgehalte vanstoofdroge grondfLA isdemassavande minerale
delen < 2 u m (zonderkalk),gedeelddoordemassavanstoofdrogegrond:
4.23 ,

_ mL

fLA

~m~A

Demassafractielutum van deminerale delen, of het lutumgehaltevandemineraledelen4m' sdemassavandeminerale
delen < 2 |im (zonder kalk), gedeeld door de massa van de
mineraledelenzonderkalk:
4.24 ,

_

mL

' L m ~ mm-mc
In het volgende hoofdstuk wordt uitgeweid over het lutumgehalte. Daarzalblijken datdestoofdrogegrond > 2 mmniet
meeteltbijdeberekening (figuur5.11).
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4.2.5 Massaverhouding water-vaste fase of watergetal
Devochtigheidvandegrondwordtvaakalsvolumefractiegegeven (formule4.16). Hiervoor ishetnodig monstersmetbekend volume te nemen. Dit is bewerkelijk. Daarom is er ook
een grootheid voor de vochtigheid, die louter via wegen te
bepalen is aan een monster van onbekend volume. Deze
grootheid noemen we massaverhouding water-vaste faseof
kortweg watergetalw. Het isdemassavandevloeibarefase,
gedeelddoordemassavandevastefase:
w

kiezen krijgt dit nadruk (vaak treft men één letter aan,bv.de
svansolidfase,Eng.).
Devolumiekemassa vanwaterpwisdemassavandevloeibare
fase,gedeelddoor hetvolumevandevloeibarefase:
'p

PW

Voor ons doel kan pw« 1000 kg/m 3 genomen worden (zie
4.4.2).
Dehierboven gedefinieerdedichtheden zijngebaseerdophet
volume van het betrokken bestanddeel. Vroeger werden ze
soortelijkegewichten ofsoortelijkemassa'sgenoemd.Devolgende reeks volumieke massa's is gebaseerd op het volume
vandegehelegrond bijbemonstering.Vroegerwerdenzevolumegewichtengenoemd.
De volumieke massavan veldvochtige grond p, is de massa
van de drie fasen,gedeeld door hetvolume van degrond bij
bemonstering, l/t:

/"m+h ~ md

In het verleden is 100xw aangeduid als A-cijfer (niet fout, wel onduidelijk).
Verwarrende namenwarengewichtspercentagevocht,of gewichtsvochtgehalte. Deverwarring ligt bij het feit dat voor het berekenen van w de massa van
hetwater niet gedeeld wordt door de gehele massavan de grond,maar alleen
doordemassavandevastefase.Wemoetenw dusookgeenmassafractie noemen (kader 4.19). Het verschil met de massafracties f brengen we tot uiting
door hetkiezenvaneenandersymbool,w (w = water),dat bovendien aansluit
bijeenrecentetraditie.

= ^
l/w

4.30

=

mm+h + mvt + ma

PX

4.2.6 Volumieke massa
Onder volumiekemassaverstaanwemassapervolume.Volumiek is één van de kunsttermen die zijn ingevoerd om vage
woorden alssoortelijk enspecifiek tevervangen. Volumiek =
gedeeld door volume (Schurer & Rigg, 1980: 25).Als synoniemvoor volumieke massagebruiken we determ dichtheid.
In de bodemkunde worden vele soorten volumieke massa's
gebruikt;vroeger werdenzesoortelijkegewichten resp.volumegewichten genoemd.Elkevolumiekemassakrijgt hetsymbool p (Gr. kleine letter rhô). Eénof meer indexen gevenaan
over welke dichtheid hetgaat:zowel de beschouwde massa
alshetbeschouwdevolumevariëren.
Devolumiekemassa vaneenmineraalisdemassavanhetmineraal,gedeelddoor hetvolumevanhetmineraal.Voorbeeld:
Pkwar,s = ?

v

^ *
kwarts

n

Pd:

4.32

w

Psat =

Hetgaat hier om eengemiddelde volumieke massa,want elk
mineraal heefteeneigenwaardevoorzijndichtheid.Tochvarieertpm niet zo sterk; in veel Nederlandse gronden heeftpm
eenwaardetussen2600en2750kg/m3,watwein4.4.1nader
zullenverklaren.
De volumieke massavan de organische stof ph is de massa
vandeorganischestof,gedeelddoor hetvolumevandeorganischestof:
4.27

mh

Organischestof heefteenlageredichtheiddanmineraledelen.
Dewaardenvanphliggenmeestaltussen1400en1550kg/m3.
De volumiekemassavande vastefasep m+h is de massavan
devastedelen,gedeelddoor hunvolume:
_fT7 m + /77 h _/77 m + h
Pm+h

l/m+ l/h

V„+h

De waarde van p m+h wordt sterk beïnvloed door de massafractie organische stof (figuur 4.67). Door als index m+h te
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m,m+h + m.
l/m+h+^w+l/a

m„
Vt

Na 24 uur drogen bij 105°Czal/77wzeer klein geworden zijn.
Bijverhitting bij hogeretemperatuur zal nógeenbeetje water
ontwijken, maar dan begint ook de organische stof te ontleden. Daarom stelt men de hoeveelheid vocht na drogen bij
105°Cperdefinitieopnul (internationaleafspraak).
De volumieke massavan verzadigdegrond psat is de massa
vanmetwaterverzadigdegrond,gedeelddoorhetvolumevan
degrondbijbemonstering:

2650 kg/m3

=H!m.

Pm

K

Uit deformule blijkt datwedemassavandelucht verwaarlozen;luchtheefteendichtheidvanca.1,3kg/m3,zodatma1000
à2000keerzoklein isalsmm+ty Determveldvochtig betekent
nietmeerdan:'methetvochtgehaltedatinhetveldaangetroffenwordt'. Dit kandusvariërenvanluchtdroog tot verzadigd
metwater.
Devolumiekemassa vanstoofdrogegrondpdisdemassavan
bij 105°Cgedroogde grond,gedeelddoor hetvolumevande
grond bijbemonstering:

Devolumiekemassa vandemineraledelenpmisdemassavan
de minerale delen,gedeeld door hetvolume van de minerale
delen:
426

m„ ,+/"«

l/m+h+l/w+^a

m,
, + /n,'w,sat
l/ m + h + l/ w +V,

— ^ m + h ,+ /W»,

1/,

Dat hetgaat om hetvolume vandegrond en niet vanéén bestanddeel, wordt
somsaangegeven metindex blinksboven hethoofdsymbool vandegrootheid,
bv. P(j(b = bulk, Eng.).Wijdoenditalleenalshetstrikt nodig is,bv.teronderscheid van ph en pj,. Bij p t enp^ blijkt al uit de symbolen t en d dat het om
hetvolume van degehele grond gaat. Daar zullen we de b meestalweglaten.
Degrootheid p hwordtgebruiktbijdeberekeningvanzakkingvanveengronden
(20.8.2); het isdemassavandeorganischestof,gedeelddoor hetvolumevan
de grond bij bemonstering. Analoog kunnen p m , p m + h en p w gedefinieerd
worden. Mogelijke namen zijn resp.: organische-stofdichtheid van de grond;
mineraledichtheidvandegrond;vaste-fasedichtheidvandegrond;waterdichtheidvandegrond.
4.33 Proef

Wedrukkeneensteekringindegrondensnijdendeovertollige
grondvoorzichtig af,zodatderingpreciesvol is.Vaakworden
hiervoor grondmonsterringen met l/=100 cm3 gebruikt. De
ringwordt afgesloten mettwee deksels.Wewegen dezering
met 100cm3grond op het laboratorium,verzadigen hemmet
waterenwegenweer.Nadrogenindestoofnogmaalswegen.
Na aftrek van de massa'svan ring en dekselszijn de massa's
vandegrondbekend,bv.:mx=168g;m^ =190g;mA=144g.

4.34 Vragen

d. Bereken rfw voor develdvochtige endeverzadigde grond uit proef 4.33 als
dediametervandering5cmis.
e. Berekenwvandeveldvochtigeenvandeverzadigdegronduit proef4.33.
f. Probeerdeoplossing vanrekenvoorbeeld 4.1 opteschrijven metdehierbovengeïntroduceerdesymbolenenmetinachtnemingvanderegel:
grootheid = getalwaarde * eenheid (ziekader4.35).

a. Welkevan de hierboven gedefinieerdevolumieke massa'skunt umetderesultatenvanproef4.33berekenen?Voerdeberekeninguit.
b. Waaromzoup^ gedefinieerdzijn pervolumeveldvochtige grondennietper
volumestoofdroge grond?
c. Berekenzoveelmogelijkvolumefractiesuitderesultatenvanproef4.33.

4.35

vandezeregel.Neembv.degroothedenformule:
dikte x oppervlakte =volumeofweld xA = V.
Wekunnenvooreenbepaaldgevalinvullen:
2m x 3m2 = 6m3
of 2 x I0 2 cm x 3 x io«cm a = 6 x I0 6 cm 3
of 2 x 103mm x 3 x 106mm2= 6 x 109mm3, enz.
We mogen niet onder d x A = Vschrijven: d is de dikte
inm,enz.,wantdeeenheidwordtjuist inhetmiddengelaten. Alsjeeenkleinereeenheid kiest,wordt het maatgetal
groter,enomgekeerd. Degrootheden,endusdeformule,
blijvenonveranderd.DoordinmenA inm2uittedrukken,
komt Vvanzelf inm3;cmencm2leverencmaop;enz.
Voor formule 4.39 gaat het bovenstaande op.Welke eenheid we ook voor pdenpm+h invullen,q>p wordt een getal
met eenheid 1;we hoeven er niets bijtezetten. Menzegt
wel dat q> dimensieloos is; deze term kan hier uitgelegd
wordenalsVandimensieéén'.

Kader

HETGEBRUIKVAN PROCENTEN
Eengrootheidis een meetbare eigenschap. In de natuurwetenschappen wordt de volgende regel aangehouden
(NEN999:7):
grootheid = getalwaarde * eenheid.
Voorbeeld:volume = 6 m3.Het getal 6 geeft demaatvan
de eenheid m3 aan. Getalwaarde wordt daarom ook wel
maatgetalgenoemd. Eeneenheidiseengrootheidmeteen
afgesprokenwaarde.Inberekeningen moetdeeenheidaltijd vermeld worden. Sommige grootheden lijken geen
eenheidtehebben.Voorbeeldenvanzulkegroothedenzijn
in dit boek devolumefracties <p en de massafracties f. Op
welke manier kunnen we het maatgetal van deze 'dimensieloze' grootheden het beste opgeven? Vaak worden ze
alspercentage uitgedrukt. Procent betekent letterlijk: per
honderd.Hetteken%staatvoor'maaleenhonderdste',bv.:
45% = 45 x 1/100 = 0,45. Rekenkundig gezien is% dus
x0,01. Maarsomslijkt hetalsof%eeneenheidis.Hetvolgende voorbeeld moge dit verduidelijken. Formule 4.39
luidt:

Formule4.39avoldoetnietaanderegel:grootheid =maatgetal x eenheid.Vul bv. in pd = 1430 kg/m 3 en p m+h =
2600 kg/m 3 ,dan wordt <pp= 45.Alleen uit de toelichting
op de formule blijkt dat er %achter gezet moet worden!
Je zou de eenheid 0,01 moeten noemen. Deze narigheid
isalleentevoorkomendoor:
- of%helemaalnietmeertegebruiken;
- of%consequenttegebruikenals x0,01 (ennietalseen
verkapteeenheid).
Delaatstevoorwaardetoepassend,haddenwe4.39amoetenschrijvenals:

(Pp = 1- (Pd/Pm+h)
Dezeformulekanandersgeschrevenworden:
4.39a <Pp = (1- Pd/pm+h) * 1 0 0
d.w.z.deporositeit in%isgelijk aan100maalhetverschil
tussenéénenhetquotiëntvandedichtheidvanstoofdroge
grond en die van devaste fase.Zo geformuleerd lijkt het
alsof<ppindeeenheid%isuitgedrukt. Hoezitditnu?
Deregelgrootheid =maatgetal xeenheidlijktintehouden
dateengroothedenformuleafhankelijkisvandeeenheden.
Ditisechterniethetgeval.Hetmaatgetalpastzichzodanig
aandegekozeneenheidaandatdegrootheidonafhankelijk
isvandeeenheid.Ditisjuisthethandigevanhettoepassen

<Pp=(1-Pd/Pm + h)x100%
Zulkeformuleszijn nodeloos ingewikkeld. Indit boek zullen we in formules %niet gebruiken. Wel zullen we een
getaltussen0en1vaakmet%uitdrukken,bv.intabellen.
Maar bij invullen in formules moet %eerst weer worden
vervangendoor x0,01.

4.3 BEREKENINGEN
4.3.1 Wiskundige relaties
Erzijnenigeformulesdiehetrekenenmetdeindevorigeparagraafgeïntroduceerde grootheden vergemakkelijken.Wezullen maar af entoe deafleiding erbij geven,omdat het steeds
gaat omdezelfdesoort wiskundige manipulaties metde definitiesuitdevorigeparagraaf.
Deporiënfractie isgelijkaandesomvandevolumefractielucht
endevolumefractiewater,ofwelaanéénmindevolumefractie
vastefase:

Deporiënfractiekanberekendworden uitdichtheden:
4.39

W

4.40

Uitdeformules4.13t/m 4.17volgen

4.38 ç>m+ç>h= ç> m+h
Samenmet4.18leidendezetweeformulestot4.36.

Pm+h

Of

Pm+h

-_

Pd
<Pp

dwz. de poriënfractie is gelijk aan één min het quotiënt van
de volumieke massa van stoofdroge grond en de volumieke
massavandevastefase.
Devolumefractiewaterdendemassaverhoudingwater-vaste
fasew/zijninelkaaromterekenenalsdedichtheidvanstoofdrogegrondpdbekendis:

4.36 q>p = (?^ e = \ - q>m+h

4.37 <pm + <ph + e+ <pa = 1

. Pd

1

i=

w

&

of

en
4.41

- Ow

W=9 —
Pd
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Voor deafleidingziehetantwoord opvraag4.34f.Bijberekeningen over het mengen vangrond is devolgende formule
belangrijk:
m,
mó= 1 + w
dwz. demassavanstoofdroge grond isgelijk aandemassa
vanveldvochtigegrond,gedeelddooréénplushetwatergetal.
De volumieke massa van veldvochtige grond isuittedrukken inde dichtheden
envolumefractiesvan debestanddelen. Bijdeafleiding gebruiken wedeformules 4.26 t / m 4.30 en 4.15 en 4.16:

Pt

Pm + vhP\\ + Vy, Pw + ma
V,

Vm +Vh + Vw+Va

- j f P m + - i / 1 P h + - j f Pw= <Pm Pm+ <Ph Ph+ #P w

Dus:

<Pm+h,1

y,1

Meestal zal4.43gebruikt worden omvolumefracties uitterekenen.
Uit4.36 en4.39volgt:

4.44

pd
Pm+h

b
Pm+h
Pm+h

4 5 0 <p m + h ,i

=

«Pm+h.2

De volumieke massa vande vaste fase kunnen we berekenen uitde dichtheden
van deorganische stof endeminerale delen enhetorganische-stofgehalte ƒ(,:
1
Pm+h-'h , 1 ~ ' h
Ph Pm
waarin Andemassavandeorganische stof permassa stoofdroge grond is.Voor
bepaalde waarden van pr, en p m geeft figuur 4.67 een grafische voorstelling
van formule 4.45.Voorrivierklei bepaalde Poelman ( 1 9 7 5 ) eenformule die een
toepassing van4.45is:

Va

dwz.devolumefractiesvandevastefaseineengrondlaagvóór
en naeenverandering verhouden zich omgekeerd evenredig
metdevolumesvandegrondlaagvoor ennadeverandering.
Alsdeoppervlakte nietverandert,mogenwevoordevolumes
dediktesvandelaaginvullen:
4.51 V t 2

_d2A

. dl _ <pm+h,1

'h

1470kg/m3'2880kg/m3 2660kg/m3
waarinf^= lutumgehaltevan stoofdroge grond.
Devolumefractie water isafteleiden uitdevolumieke massa's:
9

_pt-pd
Pw

dwz. de volumefractie water is gelijk aan het verschil van de dichtheden van
veldvochtige grond enstoofdroge grond,gedeeld door dedichtheid van water.
Analoog isdemassaverhouding water-vaste fase
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Iv

_pt-Pd
Pd

Alsnahetuitoefenenvaneenkrachtopdegrond (doorgrondbewerking,berijdenenz.) devolumiekemassavanstoofdroge
grond veranderd is, dan houdt dit in dat de dikte vaneen
grondlaagveranderd is.Wegevendetoestandvóórdeveranderingaanmeteen1endieernameteen2.Ergeldt:
449 <7"i _ p d 2
di

<Pm+h,2

Alsergeenwater uittreedtdoordeopdegrond uitgeoefende
krachten,endeoppervlaktenietverandert,mogenwewegens
formule4.16voorwaterschrijven,analoogaan4.50en4.51:
di

T2~W

dy

Combinerenvan4.51en4.52 levert:
"•53 <? m+ h,1 = 0±
<Pm+h,2

#2

dwz.devolumefracties vastefasevóór ennaeengrondvolumeverandering verhouden zich als de volumefracties water
vóórenerna.Formule4.53geldtalleenalserdoordeveranderinggeenwateruittreedt,dwz.alsVw1=Vw2.
Bij hetmengen vangrond(monsters) doetzichvaakdevraag
voor hoeeenbepaaldorganische-stofgehalteoflutumgehalte
in hetmengselverkregenkanworden (zie hoofdstuk Bodemtechniek).Hetgehaltevanhetmengselkanberekendworden
uitdegehaltesendemassa'svandeafzonderlijke grondmonsters.Deformuleisalsvolgt:
4.54 fyp mp + fw mq + ... = / y . p + q + . . . (/J7p + mq + ...)

waarin:
/yP =massafractievancomponentyinmonsterp;
= massafractievancomponentyinmonsterq;
'yq
mr = massavanmonsterp;
/q = massavanmonsterq;
/y,p+q+...= massafractievancomponentyinhetmengsel.
Deformulegeeftaandatdesomvandeproduktenvangehalte
enmassavandeapartemonstersgelijk isaanhetproduktvan
gehalteenmassavanhetmengsel.Informule4.54isnietaangegeven over welke grondmassa hetgaat. Dezekanbv.zijn:
massa van veldvochtige grond m t ; massa van stoofdroge
grond ma; massa vandeminerale delen mm. Deformulekan
voor aldezegevallen toegepast worden,mits degehaltesop
dezelfdesoortgrondmassazijn uitgedrukt.
Formule 4.54 kan als volgt afgeleid worden. Allereerst geldt dat de somvan
de massa'svandeaparte monsters p,qenz.gelijk isaandemassavan hetmengsel:

Pdi
m

dwz. hetquotiënt vandediktes vaneengrondlaag voor en
naeeninvloed isomgekeerd evenredig methetquotiëntvan
dedichtheden (vanstoofdrogegrond).
Hetveranderenvandedikte (resp.hetvolume)vaneengrondlaag heeft ooktot gevolg datde volumefractiesvandeverschillendebestanddelen veranderen. Uitformule4.15volgt:

p+m q + -

= m

p+q+...

Voorts isdesomvande massa's vancomponent y in deaparte monsters gelijk
aandemassavancomponent yinhetmengsel:

De massafractie van component y inmonster pis:
- "'VP

f
yp
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d-[

1

Pm+h=

4.47

'm+h.2

yt1

4.52 9± Vt2

dwz. de volumefractie vaste fase is gelijk aan het quotiënt van de dichtheden
van stoofdroge grond envastefase.Andersgezegd:devolumefractie vaste fase
is gelijk aan het quotiënt van de massa van de vaste fase per volume grond
en de massa van de vaste fase per volume vaste fase. Algemeen geldt dat de
volumefractie vaneenbestanddeel gelijk isaan het quotiënt vandemassa van
dat bestanddeel per grondvolume endemassa vandatbestanddeel per volume
vanhetbestanddeel zelf.

<pm+h,2:

Door verdichten oflosserworden vandegrond veranderthet
volume vandevastefase niet,dusisVm+M =Vm+h2. Ergeldt
daardoor:

V^~a\A
" 4 3 p, = tpm pm + <ph p h + e p w

en

mp

Analogeformulesgeldenvoorf"yq,f"y,p+qenz.
Uit bovenstaandeformulesvolgt:

g. demassavandeorganischestof indebouwvoor.
(Naar Haans&VanderSluijs,1970:117).

'»nrn„ +fvamn + ... =^

Van een1 m dikke laag ongerijpte grond (modder zonder lucht erin) is
p m + l , =2600kg/m 3enw = 1,71.Narijping isdediktevandezelaagnogslechts
50cmenis1/3vanhetporiënvolumegevuldmetlucht. Berekendevolumefractiesvastefase,waterenlucht:
h. vóórderijping;
i. naderijping,
j . Hoeveelm3water isuitdegrondverdwenen?

- m VD +mva + ... =m,

ma +^ a ma +... =
'y,p+q+...

'y,p+q+... m p + q + . .

'y.P+q +... (/Tip+ m q + ...).

Tenslotte geven we de formule voor het omrekenen vande
lutumgehaltes:
4.55f.

( 1 - 4 - •fc)fu

dwz.demassafractie lutumvanstoofdrogegrond isgelijkaan
demassafractielutumvandemineraledelen,vermenigvuldigd
met één min de massafractie organische stof min de massafractiecarbonaat (vanstoofdroge grond).
4.56 Vragen
a. Probeerformule4.39zelfafteleiden.
b. Zelfdevraagvoorformule4.42.

4.3.2 Rekenvoorbeelden en vragen
Dezesubparagraaf isbedoeldomtelatenzien hoedehierbovengegevenformulesvoor hetoplossenvanprobleempjesuit
de praktijk gebruikt worden.We zullen rekenvoorbeelden en
vragenafwisselen.
4.57Rekenvoorbeeld
Gegeven:Erwordt eengrondmonstergestokenmetvolume l/ t= 100cm3.Veldvochtig heeft het monster een massa m,= 177,7 gen stoofdroog een massa
md =139,9 g. Het organische-stofgehalte / h =0,032. De dichtheid van organischestof Ph=1470 kg/m 3endedichtheid van deminerale delenp m= 2650
kg/m 3 .
Gevraagd:Wat zijn van de veldvochtige grond de volumefracties organische
stof (/>h. mineraledelen ipm,vastefaseç>m+h> water8enlucht <pa, enhetwatergetaltv?(Naar Haans&VanderSluijs,1970:116).
Oplossing: (4.30) Devolumieke massa vanveldvochtige grond p,= 177,7
g/100cm3= 1777kg/m 3 .
(4.31)Devolumiekemassavanstoofdroge grond
p d = 139,9g/100cm3= 1399kg/m 3 .
(4.45) Devolumiekemassavandevastefase
Pm+h ~n0,032/1470
n i ' ) / i ^ 7 n Lkg/ .m"
m 3-+u(1
/1-0,032)/2650kg
—r\mi\ /OfiKni,«m
- 3 - ^Oö4kg/m.
m"
(4.39) Deporiënfractie
= 1 1399 kg m"
=1
1-0,541 =0,459.
2584kgm~
(4.36) Danisdevolumefractievastefase<pm+h=0,541.
(4.47) Devolumefractiewater
e= (1777kg/m 3- 1399kg/m 3 )/1000kg/m 3=0,378.
(4.36) Devolumefractielucht ç>a =0,459- 0,378= 0,081.
(4.38) <pm+h=<pm++«>h
(4.43) p t=q>m pm +<)>h p h+ Op w
Ditzijntweevergelijkingen mettweeonbekenden,<pmen<p^; deoplossinggaat
alsvolgt.
1777 kg/m 3=Pm (2650 kg/m3) +(0,541-<pm) 1470 kg/m 3+0,378x 1000
kg/m 3 . Hieraan iste ziendat q>m dedimensie 1zal hebben,dus we kunnen de
eenhedenverderweglaten:
1777=2650<pm+7 9 5 - 1 4 7 0 q>m+378
Devolumefractie mineraledelen<pm- 0,512.
Devolumefractieorganischestof tpn=0,541- 0,512= 0,029.
(4.48) Hetwatergetal
w = (1777kg/m 3- 1399kg/m 3 )/1399kg/m 3= 0,270.

4.58 Vragen
Eenbouwvoor is20 cm dik;fh =0,04; w =0,25; p h= 1470 kg/m 3 ;p m = 2650
kg/m 3 ;p d= 1500kg/m 3 .
Na ploegen isp d= 1200 kg/m 3 . Bereken voor de toestanden vóór en na het
ploegendevolgendegrootheden:
a. devolumiekemassavandevastefase;
b. deporiënfractie;
c. devolumefractie water;
d. devolumefractie lucht
Berekenvoordetoestandnahetploegen:
e. degemiddeldediktevande bouwvoor;
f. demassavandeveldvochtige bouwvoor perha;

4.59Rekenvoorbeeld
Gegeven: In een bouwvoor isdevolumeverhouding vaste fase-water-lucht
50:35:15. Door berijden neemt de porositeit aftot 0,45; ertreedt geen water
uit.
Gevraagd:a. de verhouding van de volumefracties vaste fase,water en lucht
nahetberijden;b.deverandering indevolumiekemassavanstoofdrogegrond.
(Naar Haans&VanderSluijs,1970:119).
Oplossing: De toestand vóór het berijden geven we aan met een 1, erna met
een 2.
a. Devolumesvandevasteendevloeibarefaseveranderen nietdoor hetberijden. Dan magformule 4.53toegepast worden: ç>m+hi/ç>m+h2= " l / " 2 ;
0,50/(1- 0,45) =O,35/02;h =0,39.
(4.36) cpa2=0,45- 0,39 =0,06;ç> m+h , 2 = 0,55.
Degevraagde verhouding is55:39:6. Deverdichting gaat ten koste van het
luchtgehalte. In het hoofdstuk Luchthuishouding zullen we zien wat dit voor
gewasgroei betekent.
b. Uit4.49en4.51 volgt:
Pd2/Pd1=Pm+h.2/<i»m+h.1=0,55/0,50 = 110:100,
dwz.devolumiekemassavanstoofdrogegrondistoegenomenmet10%.

4.60Vragen
Een rivierkleigrond isingebruik voor akkerbouw en volle-grondsgroenteteelt.
Hethumusgehaltevandebouwvooris2,8%enhetkalkgehalte2,2%.Hetlutumgehaltebedraagt 26%vandemineraledelen.Eris30vol.%vocht. HetvolumegewichtWd= 1,308g/cm3.Doorhétberijdenvandegrondmetzwaremachines
wordt de bouwvoor verdicht, zonder dat uittreding van water plaatsvindt. De
verdichte bouwvoor heefteenvolumegewicht van1,491g/cm3.
a. Degebruiktetermenkunnenweaantreffen inoudereliteratuurensomsook
in recente.'Vertaal'determen met behulp vantabel4.79 engeef desymbolen
eneenheden,zoals we zeinditboek gebruiken. Dit geldt ook voor determen
indeopdrachten b,cend.
b. Hoe groot ishet soortelijk gewicht van de grond vóór en na verdichting?
Gebruikformule4.46.
c. Hoegrootishetporiënvolumevóórennaverdichting?
d. Geefdefasenverdelingvóórennaverdichting.
e. Met hoeveel cm isdediktevan debouwvoor afgenomen,alsdezevóór het
berijden27cmdikwas?

4.61 Rekenvoorbeeld
Gegeven:1 kg veen wordt gemengd met 3kg zand. Het veen (v) heeft een
watergetal w v = 2,20 en een organische-stofgehaltef^v=0,60. Van het zand
(z) ishetwatergetal w z =0,12enhethumusgehaltef^z= 0,04.
Gevraagd:a. Watishetwatergetalvanhetmengsel?
b. Watishetorganische-stofgehalte vanhetmengsel?
Oplossing: a. Formule 4.54 kunnen we voor dit geval schrijven als:
wvmdv +wzmdz =wv+z (mdv + mdz).
Hierin moeten massa's van stoofdroge grond ingevuld worden, terwijl zegegevenzijnvanveldvochtigegrond:
'"tv= 1kgenm t z = 3kg.Omrekenenmet4.42:
">dv= 1kg/(1+2,20) =0,3125kg;
mdz =3kg/(1+0,12) =2,6786kg.
Nuonzevormvan4.54invullen:
2,20 x 0,3125kg+0,12 x2,6786 kg=wv+z (0,3125kg+2,6786 kg).
Hetwatergetalvanhetmengselwv+z =0,337.
b. (4.54)fhvmdv +fhzmdz =fhy+z (m d v +m d z );
0,60 x 0,3125kg+0,04 x2,6786kg=fhjV+z (0,3125kg+2,6786 kg).
Hetorganische-stofgehalte vanhetmengsel^h.v+z= 0,098.

4.62Vragen
a. Menwileenpotgrondmakendieeenorganische-stofgehalteff, =0,15heeft.
Men beschikt over zand met een watergetal wz =0,09 en metf^z =0,02. Ook
iserturfstrooiselmetw t =0,40en/ h t =0,90. Hoeveelkgturfstrooisel moetmen
met1kgzandmengen?
b. Eengrondheeftover80cmdieptegemiddeldeenvolumetrisch watergehalte
01=0,12. Menwil dezewaardeviaberegenenopvoerentot 0 2= 0,30. Hoeveel
mmwater moet men beregenen,aangenomen dat er niets zou wegzijgen naar
deondergrondofverdampen?Kanmendezehoeveelheidinéénkeertoedienen?
(Naar Hanks&Ashcroft, 1980:11).
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4.4 WAARDEN VAN DICHTHEID EN POROSITEIT
4.4.1 Dichtheid vanvaste bestanddelen
In4.2.6zijndetermenvolumiekemassavandemineraledelen
pmenvolumiekemassavandeorganischestofphgedefinieerd.
Erwerd vermeld,dat pm meestal tussen 2600 en 2750 kg/m 3
ligt enphtussen 1400en1550kg/m3.Alsdedichtheden niet
bepaald zijn, wordt vaak uitgegaan van pm =2650 kg/m 3en
ph= 1470kg/m3,watwehieronderzullentoelichten.
Debepaling van deze dichtheden geschiedt met behulp van
eenPyknometer. Dit iseenflesjedatzeer nauwkeurig tot een
bepaalde inhoud gevuld kan worden. De Pyknometer wordt
vier keer gewogen: leeg;gevuld met vloeistof; met een hoeveelheidvastestoferin;metdezestof,aangevuldmetvloeistof.
Hiermee isdedichtheid van devloeistof envan devastestof
tebepalen,omdat hetvolumeberekendkanworden,datdoor
devastefasewordtverplaatst (Bruggenwerte.a., 1966:40).
De berekening gaat als volgt. Devaste stof waarvan we de volumieke massa
willen bepalenduiden weaanmets(Eng.solid phase).Degezochte dichtheid
isdanps =ms/Vs. Doorwegenkomenwedevolgendemassa'saandeweet:
/77p = demassavandePyknometer;
m
p+v1 = demassavandePyknometervolvloeistof;
m p + s = demassavandePyknometermetenigevastestoferin;
m
p+s+v2= demassavandePyknometerplusstofsplusvloeistof.
Dedichtheidvandevloeistof isnuteberekenen:
4.63

_ m„i
Pv

V1

V

p + s + v 2 ~m p + v 1 = ms ~ m v 1- v 2 = (">p+s ~ m p ) ~ ^s Pv

of.

v

Voorkleigrondenispm =2650kg/m 3misschienietstelaag.Instatistischonderzoek naar de dichtheid van kleimineralen in rivierklei isdoor Poelman (1975)
een hogere dichtheid gevonden danvoor kwarts: 2880tegenover 2650 kg/m 3
(zieformule 4.46).Ook berekendewaardenvandedichtheidvan kleimineralen
komen hoger uit, nl. op ca.2870 kg/m 3 . Daar het onderzoek hiernaar nog niet
isafgerond endeze hogere waarde in berekeningen op het geheel niet zoveel
uitmaakt,zullenweinditboekmeestaluitgaanvanpm = 2650kg/m3.

In tabel 4.66 zijn enige waarden gegeven van de volumieke
massavanorganischestof in veen. De humus in de bovengrond is weliswaar qua structuur en samenstelling verschillendvanveen,maardedichtheidwijktnietveelafvandewaarde die gemiddeld voor organische stof wordt aangenomen:
ph=1470kg/m 3 .Hetintabel4.66gebruiktesymbooldmvbetekent:dieptet.o.v.maaiveld.
4.66 Tabel
De waardevandedichtheid p/,vanenigeveensoortenin de Verenigde Staten.
NaarFeustel&Byers,1930. Geciteerduit:Allison, 1973:595.

m D + v 1 - ma

Voorhetberekenenvanpsmoetenw e m ,enVskennen;m s=m p + s- m p ;resteert
Vs. HetvolumevandevastestofVs isgelijk aanhetvolumevandeverdrongen
vloeistof:Vs= V v i - Vv2- Het verschil tussen detotale massa's mèt en zonder
vastestofisgelijkaandemassavandevastestofminusdemassavandeverdrongenvloeistof:
m

water (voor het begrip isomorfieziehoofdstuk 6).Tabel 4.65
geeft eenordevangroottevoor eenaantal mineralen. Hieruit
blijkt, dat de dichtheid van veel mineralen tussen 2500 en
3000kg/m 3ligt.Aangezienhetgrootstedeelvandemineralen
in de Nederlandse zand- en leemgronden uit kwarts bestaat,
wordtalsgemiddeldedichtheidvandemineraledelenmeestal
dedichtheidvanzuiverekwartsgenomen (2650 kg/m 3 ).

- m D+v1 + ^"p+s ~ / "p+s+v2 ~
Pv

dmv (cm)

veensoort

Ph (kg/m3)

23- 30
91-122
305-335
8- 23
10- 15
239-244
0- 15

veenmosveen
veenmosveen
veenmosveen (houtrijk)
heideveen
zeggeveen (grof)
zeggeveen (grof)
broekveen

1557
1525
1463
1433
1563
1490
1513

m

o

S

Hiermee isVs te berekenen omdat de massa's uit de wegingen volgen en pv
alvia4.63bepaaldis.
Samenvattend:
4.64 :

Ps

(,n?o+s~mo)Pv

p+s+v2~">p

mvï'fvl

-Pv

Andersgezegd:dedichthedenvandevastestofendevloeistof verhoudenzich
alsdemassavandevastestofendemassavandeverdrongenvloeistof.

Dedichtheidvandevastefasep m+hisafhankelijkvanhetorganische-stofgehalte vandegrond (formule4.45) enkanvariërenvanca.2650kg/m 3tot ca.1470kg/m 3bij resp.100%mineraledelenen100%organischestof (figuur4.67).
Pm+h
(kg/m3)
0
30 0 0 -|

1

1

'

1

1

1

1

1

1

(-3000

4.65 Tabel
Dedichtheid p vanenigemineralenuitNederlandsegronden. Bron: Handbook
ofChemistryandPhysics.

kwarts
kwarts (zuiver)
calciet
calciet (zuiver)
K-Na-veldspaat
dolomiet
gips
ijzeroxyde
mica
kleimineralen

samenstelling

P (kg/m3)

Si0 2
Si0 2
CaCOj
CaC03
(K,Na)AISi,08
CaMg(COa)2
CaSO,.2H20
Fe203.HxOy
K(Si 3 AI)AI 2 0,„(0H) 2
M p Si q Al r O s H t

2500-2800
2650
2600-2800
2720
2600-2800
2800-2900
2320
3300-5300
2800-3100
2600-2900

Voor hetbepalenvandedichtheidvanzandkorrelskanwater
gebruiktworden.Grondmetveellutumen/of organischestof
kanbetermeteenapolairevloeistofwordengemeten,vermoedelijkomdatdegeladen bodemcolloïden dedichtheidvan het
polairewater beïnvloeden (vergelijkvraag4.68b).
Dedichtheid vansommigemineralen kan nogal wat variatie
vertonen door isomorfieendoor het insluitenvan lucht en/of
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1500

1000

1000

4.67 Figuur
De volumiekemassa vandevaste fasepm+n. inafhankelijkheid vandemassafractie organische stof /(,. berekend met formule 4.45. p m=2650 kg/m3 en
ph=1470kg/m>.

Pd (kg/m 3 )

4.68 Vragen
a. Wat is de dichtheid van de vaste fase,als de massafractie organische stof
0,07 bedraagt?
b. Een Pyknometer met een volume van 50,013 cm3 heeft een massa van
30,5387g. Hetflesjewordt geheelgevuld metbenzeenenheeftdaneenmassa
van74,5001 g.Naschoonmakenendrogenwordt eenhoeveelheid kleimineralen (droog) in de Pyknometer gedaan; het flesje met inhoud weegt 45,7415
g.Aangevuldmetdevloeistofweegthetgeheel85,0008g.Berekendedichtheid
vandekleimineralen.

zeerdicht gepakt

</>p = 0,40

4.4.2 Dichtheid van water
Voor de dichtheid van water pw gaan we in dit boek uit van
1000 kg/m3. Deze grootheid varieert bij zoet water slechts
weinig,watwe hierzullentoelichten.
Erzijneenaantalfactorendiepwkunnenbeïnvloeden:
- Druk.Ondereenzeerhogedrukkandedichtheidvanwater
veranderen;voordeveldbodemkunde isdatnietvanbelang.
- Temperatuur.Waterheeftondernormaleatmosferischeomstandigheden zijn hoogste dichtheid bij4°C,nl. 1000kg/m3.
Water van 0°C heeft een dichtheid van 999,84 kg/m 3 en bij
20°C van 998,20 kg/m3. Men maakt dus slechts een kleine
foutdoordetemperatuurinvloedteverwaarlozen.
- Zoutgehalte. Als maat voor het totale zoutgehalte van het
grondwater wordt vaak het chloridegehalte genomen, uitgedrukt als volumieke massa. Vrijwel overal in Nederland is
hetbovenstedeelvanhetgrondwaterzoet,meteenvolumieke
massa van chloride bp(C\~) =0,0005-0,05 kg/m3. De relatie
tussen dichtheid en zoutgehalte is weergegeven in figuur
4.69. Uit de figuur is af te lezen,dat de dichtheid van zoet
water ongeveer 1000 kg/m 3 is. Voor brak water met
b
p(CI") =2-5 kg/m 3isp w=1002-1006kg/m3.Zeewatertenslotteheefteendichtheidvanca.1026kg/m3.
Concluderend kunnenwezeggendat hetacceptabel isdeinvloeden vantemperatuur enzoutgehalte opdedichtheid van
zoet water te verwaarlozen, en de waarde pw =1000 kg/m 3
tenemen.
4.4.3 Porositeit endichtheidvande grond
De dichtheid van stoofdroge grond pd is de massa van bij
105°C gedroogde grond, gedeeld door het volume van de

P w (kg/m 3 )
1030

1025

1015

1010—

1000

b

p ( C r ) (kg/m3)

4.69 Figuur
Derelatietussendevolumiekemassavanchloridein water p(CI~) endedichtheid vanwater(= zoutoplossing) pw bij WC. Hetkruis/egeeftzeewateraan.

dicht gepakt

0,45

niet-dicht gepakt

l
fh (%)

4.70 Figuur
Dichtheid vanstoofdroge grond p^ inafhankelijkheid vanhet organische-stofgehalteff, bij zeer dichte, dichte enniet-dichte pakking. Hoekstra &Poe/man,
1982:20.

grond bij bemonstering. Waarom meet mendeze grootheid?
Verschillen in dichtheid kunnen volgens formule 4.39 twee
oorzakenhebben:
a. eenverschilinvolumiekemassavandevastefase pm+h;
b. eenverschilinvolumefractie poriën q>p.
Indien p m+hbekend is,ispA dus een maatvoor de porositeit,
ofalgemenergesteldvooreenaspectvandestructuurtoestand
van de grond.Van de bodemstructuur zijn een groot aantal
eigenschappenvandegrondafhankelijk,zoalsdevochtkarakteristiek (§9.4),dedoorlatendheid (§10.2),deluchthuishouding (hoofdstuk 12),debewortelbaarheid (§17.5),enz.Ook
voor grondmechanischeeigenschappen ispd een belangrijke
parameter (ziehoofdstuk 20en21).
Een globale waardering van de dichtheid van stoofdroge
grondisweergegeveninfiguur4.70.Degrenzenindezefiguur
mogennietabsoluutwordenopgevat,zegeveneentrendaan.
Samenstellingenopbouw vandegrondzijn namelijkzeervariabel. Zo kan bv. een zandgrond met <pp=0,40 voldoende
doorlatend zijn voor lucht en water en goed doordringbaar
voor plantenwortels, terwijl een kleilaag met cpp=0,55 toch
de stroming van water ernstig kan belemmeren. In zand zijn
de pakkingsporiën nl.vrij groot, en is het totale volume aan
poriënvaakrelatief klein. Inklei isdeporositeit meestalgroot,
maar de afzonderlijke poriën zijn klein, behalve scheuren en
bioporiën;dedoorlatendheid hangtdanookafvandeaanwezigheidvandezegroteporiën (10.3.3).Kennisvandeporiënverdelingisdusminstenszobelangrijkalsdievanporiënfractie
endichtheid.
Debepaling van pd kan op de volgende manieren geschieden (Bruggenwert
e.a.,1966:43):
- Met eenringmonster. Doorgaans worden metalen ringen van 100 cm3gebruikt (Kopeckyringen). Deringwordt metdescherperandindegrond geduwd
tot deze gevuld is met grond. Dit moet voorzichtig gebeuren om een zo min
mogelijk gestoord monster te krijgen. Nadat de buiten de ring stekende grond
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isverwijderd,wordtdegrondgedroogdengewogen (proef 4.33).
- Van eenkluit. Demassavandekluitwordt bepaaldnadrogen.Daarna wordt
de kluit bedekt met een laagje paraffine, zodat onderdompeling mogelijkis
zonderdaterwater indringt. Hetvolume kandan bepaaldworden door meting
vandeopwaartsekracht,ofviahetprincipevandePyknometer (formule4.64).

p d (kg/m 3 )
1700

Wezullennuenigevoorbeeldengevenvandevariatieinwaarden vanpden cpp. Eerst het verloop met de diepte ineenenkeerdgrond (oude zandbouwlandgrond;tabel 4.71). Hetvalt
op dat deminst dichte lagen niet aan hetoppervlak, maar op
eendieptevan50-100cmvoorkomen.Debovengrond isverdicht, terwijl er toch geen druk van bovenliggende lagen is.
Hiermee wordt een algemeen voorkomend probleem van de
huidige landbouw aangesneden: het verdichten van de bovengrond alsgevolg van het berijden met zwarewerktuigen.
Indehoofdstukken 14en21zaldit naderwordenbesproken.
4.71 Tabel
Het verloop vandedichtheid pd endeporiënfractie <ppin eenhogebruine enkeerdgrond (b£Z23). Tevens zijn gegevendemassafracties organische stoff^
enleemdeelf\_+s- Bron: GrondmonsterarchiefStiboka.
horizont

d

mv
(cm)

'h

(%)

(%)

A1anp
A1an2
A1an3
A1b
B2b
BC
C1

15-20
35-40
52-57
70- 75
97-101
111-116
130-135

4,1
3,0
3,3
3,4
3,4
1,1
0,2

22
23
23
23
27
29
6

^L+S

Pd
(kg/m3)

<Pp

1437
1483
1284
1264
1290
1503
1629

44
43
50
51
50
43
39

(%)

Omeenideetegevenoverdeomvangvanheteffectvanberijden en losmaken van degrond is in figuur 4.72 aangegeven
hoedediktevan debouwvoor kanveranderenalsgevolgvan
de seizoenswerkzaamheden. De dichtheid verandert omgekeerdevenredig metdedikte (formule4.49).
Inhoofdstuk 3ishetbegripbodemstructuur uiteengezet.Een
bodemmeteengoedontwikkelde,stabielestructuurzaldoorgaans niet dicht gepakt zijn eneengoede porositeit hebben.
Factoren die bijdragen aandestructuurstabiliteit zullen vaak
ook een positieve invloed hebben op de porositeit. In figuur
4.73 is een relatie van de dichtheid en de poriënfractie van
zandmet hetgehalteaanorganischestof weergegeven.Deze
dikte
(cm)
0-

b-

4.73 Figuur
Dichtheid p rfenporositeit <ppin zand,in afhankelijkheid vanhet organischestofgehaltefh. Haans& Van derSluijs, 1970:114.

figuur berustopmetingeninzand,dieeenflinkespreidingvertonen. Vooral bijfh<5%hebben nattezandgronden een hogere dichtheid dan droge (Hoekstra &Poelman, 1982: 11).
Indefiguuristeziendatdedichtheidafneemtmettoenemend
organische-stofgehalte. Dit verband hebben we al in figuur
4.67 lerenkennen. Maar het ishier nietalleen hetgevolgvan
het kleiner worden van pm+h; dit blijkt uit het toenemen van
q>p. Organische stof heeftduseenpositieve invloedopdeporositeit.
Lutum heeft eveneenseen positieve invloed opde porositeit.
Eengecombineerdeffectvanlutumenhumusopdedichtheid
isweergegeven infiguur 4.74. Dezegegevenszijn verkregen
door statistische verwerking van ca. 480 analyseresultaten.
AndereconclusiesuithetonderzoekvanHoekstraenPoelman
zijn:
- B-horizonten zijnstatistisch geziendichter danA-horizonten;
pd (kg/m 3
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4.72 Figuur
Het verloop vanhetareieke volumelucht, waterenvastedelenvaneenbouwvoorgedurendehetjaar.
a. Voorjaarsgrondbewerking,inzaaien, enz.;
b. ploegen.NaarAndersson &Hêkansson, 1966:191-228.
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4.74 Figuur
Devolumiekemassa vanstoofdrogegrond p^inafhankelijkheid vandemassafractie organischestoff^ enlutumf^ in zeekleibovengronden. NaarHoekstra
&Poelman. 1982:42.

- in B3- en BC-horizonten vandrogezandgronden leidteen
hogerleemgehaltetoteenlageredichtheidendaarmeetoteen
dieperebewortelingsmogelijkheiddaninvergelijkbare ondergrondenmeteen laagleemgehalte;
- natte gronden zijn gevoeliger voor de vorming van dichte
ploegzolendandroge;
- horizonten in humusarm zand met pd> 1600 kg/m 3 zijn
meestalnietmeer bewortelbaar.
Tenslottegeefttabel4.75waardenvandichtheidenporositeit
inenige Nederlandsegronden.Dezemoeten niet beschouwd
worden als normgetallen, maar als een vrij willekeurige keus
uiteengrootaantalgegevens.Opvallendzijndelagewaarden
vandedichtheidvandeveengrond. Dereden ishet bijzonder
sterke waterbindend vermogen van veen; zo kan aan 1 kg
droog veen tot 10 kg water geadsorbeerd zijn. In hoofdstuk
20wordt dit uitgebreid behandeld.Ook lutum heefteensterk
waterbindend vermogen, zij het iets minder dan organische
stof;voorongerijptekleivindenwebv.pA=750-900kg/m3.
4.75 Tabel
Waarden vandevo/umiekemassa vanstoofdrogegrond p^ende volumefractie
poriën <ppin enigeNederlandsegronden. Ter vergelijkingzijngegevendemassafractielutumf\_m enorganischestoff^. Bron: Grondmonsterarchief Stiboka.
horizont

(cm)

leemarmehaarpodzolgrond

A1
A2

5-10
18-23

bergbrikgrond

A1p
B2t

10-15
37-42

kalkrijke poldervaaggrond

A1p
C21g

weideveengrond
knippige poldervaaggrond

naamgrond

(%)

Pd
(kg/m')

Pp

9,6
1,6

1307
1537

48
42

13
19

1,7
0,1

1466
1568

44
41

15-20
30-35

10
10

2,3
0,8

1396
1461

47
45

A1
A1b
C

7-12
22-27
85-90

36
43
0

633
262
94

73
87
94

A1
C11g

4- 9
38-43

44
60

1085
1299

58
51

(%)

26
50
91
7,0
0,0

(%)

4.76 Vragen
a. In hoeverre kan biologische activiteit invloed hebben op de dichtheid van
degrond?
b. Lopen de lijnen infiguur 4.70,die dedichtheid aangeven bij een porositeit
van0,45en0,40inprinciperechtenwaarom?
c. Bespreekenverklaar hetverloopvandedichtheid indeenkeerdgrond (tabel
4.71) inmeerdetaildanindetekstgedaanis.
d. Berekendemassaverhouding water-vastefase inde C-horizontvandeweideveengrond (85-90 cm), alsaangenomen mag worden dat degrond op het
momentvanmonsternameverzadigdwas.

4.5 BEPALINGVAN DE VOCHTIGHEID
Wanneerweeenindrukwillen krijgenvandevochtigheid van
degrond,kunnenwe op hetoogenop hetgevoeleenschattingmaken.Vooreenenigszinsbetrouwbareschattingiservaringvereist,aangeziendeuiterlijkekenmerken bijeenbepaald
vochtgehalte variëren met o.a. het lutum- en humusgehalte
(vergelijk proef 9.5). Voor een meer exacte bepaling van de
vochtigheidzijneenaantalmethodenontwikkeld,waarvanwe
erindezeparagraaf enigegangbarebespreken.
4.5.1 Gravimetrisch/volumetrisch
Bij de gravimetrische bepalingen van de vochtigheid wordt
demassavan degrondmonsters gemeten voor en na drogen
gedurende 24 uur bij 105°C. Dehoeveelheid water kan wordenberekenddoorhetverschilvandenatteendedrogemassa
tenemen.Detweemeestgebruiktegroothedenvoordevoch-

tigheidzijn:volumefractiewater0(4.16)enmassaverhouding
water-vaste fase w (4.25). Voor het bepalen van het watergetal w kan met losse monsters worden gewerkt, verzameld
met boor of schop. Ze moeten wel luchtdicht vervoerd worden. Voor het berekenen van 9moet ook hetvolume bekend
zijn: meestal worden ringmonstersgebruikt. Dering moetzo
goedmogelijkworden gevuldenhetmonsterzomin mogelijk
vervormd. Dezemethodeisdusnaastgravimetrischook volumetrisch.
Degravimetrische methoden zijn betrouwbaar en eenvoudig
uittevoeren.Zehebben als nadelen dat zetijdrovend zijnen
dathetverloopvandevochtigheidmetdetijdnietaanhetzelfde monster gemeten kanworden. Deze nadelen worden ondervangendoor nucleairemethoden.
4.77 Vraag
Vaneengrond wordt eenringmonster genomen (V,= 100cm3). Demassavan
de ring mT= 112,0 g. De ring met veldvochtige grond wordt gewogen:
m r + t = 278,7 g. Na verzadigen is de massa m r + s a t=300,7 g.Tenslotte wordt
het monster 24 uur in de droogstoof gezet bij 105°C en nogmaals gewogen:
mr+a = 255,7g.Berekenw,8, <pp,p denp m + h .

4.5.2 Nucleair
Wanneerradioactievestralingdooreenkolomgrond gestuurd
wordt, zal de intensiteit van deze straling veranderen al naar
gelang de aard van het materiaal. Op basis van dit principe
zijn twee methoden ontwikkeld om met radioactieve straling
hetvochtgehaltevandegrondtebepalen,ni.metneutronenengammastraling.
Voor het meten met neutronenstraling wordt een aluminium
buis indegrond gebracht,waarin een neutronensonde open
neerbewogen kanwordentotopdegewenstediepte.Desondebestaatuit eenbron,meestalradium-beryllium,eneendetector.Deuitgestraaldeneutronenzullendoorbotsingmetandere deeltjes terugkomen met geringere snelheid. In het bijzonderdeneutronendiemetwaterstofkernenzijngebotst,zullen veel snelheid verloren hebben, aangezien de massa van
een proton niet veel verschilt van dievan een neutron. Deze
'langzame' neutronen worden door de detector opgevangen
en als aantal impulsen pertijdseenheid geregistreerd. Hieruit
isvia eenijklijn devochtigheid tebepalen.Zo kaneen profiel
doorgemetenworden met intervallen van 10 cmtot 1 à2 m
diepte.
Het apparaat bepaalt een aantalsnelheid. Deze grootheid heeft de dimensie
tijd"'. Meestal wordt alseenheid gebruikt: tellingen per minuut (Eng. counts
per minute = c.p.m). Voor het maken van de ijklijn worden waarden van de
vochtigheid gravimetrisch/volumetrisch bepaald en uitgezet tegen de aantalsnelheid van de neutronen. De ijklijn moet het gehele traject van droog naar
nat beslaan. Elke grondsoort heeft een specifieke ijklijn.Werken zonder ijklijn
isnietmogelijk omdevolgenderedenen:
- Hetisgebleken,datdedichtheidvndegrond invloedheeftopdemeting.
- Deneutronensonde meet dewaterstofconcentratie indegrond,dus nietalleendeinwatergebondenwaterstof,maarookdieinhumusof kleideeltjes.
- Het metdesonde bemonsterde volume is niet constant. Ineen natte grond
zullendeneutronengemiddeldeenkorterewegafleggenvoordatzebotsendan
in een droge grond,zodat in het laatste geval een bol met een grotere straal
doorgemeten wordt.

Debepalingmetgammastralenisnietgebaseerdophetmeten
van deverstrooiing, maarvan deverzwakking of verdunning
vandestraling.Deradioactieve bron,"cobalt,endedetector
zijn danook niet inéénbuisverenigdzoalsbij deneutronensonde, maar worden op 30 à 40 cm van elkaar in de grond
gebracht. Al het materiaal tussen bron en detector verzwakt
destraling,zodatereenverbandbestaattussendeaantalsnelheidendedichtheidvandegrond. Daardeverdunnendewer-
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warmtegeleiding en vochtgehalte-diëlektrische capaciteit.
Momenteel (1984) ishetbelanghiervannognietgroot.

king van minerale delen,water en organische stof niet gelijk
is,wordt in feite eensoort effectieve dichtheid gemeten.Als
dedichtheden vandevastestof bekend zijn,kan het aandeel
van water in de effectieve dichtheid berekend worden, en
daarmeedevochtigheid.

4.80 Repeteervragen
a. Wat verstaan we onder fasenverdeling indegrond enwaarom isdezevan
belang?
b. Noem desymbolen voor volumefractie (algemeen), vochtgehalte, massafractie,watergetalenvolumiekemassa.
Watzijndeindexen (onderschriften) voor:mineraledelen,organischestof,
vaste fase, water, lucht, poriën, lutum, veldvochtige grond, stoofdroge
grondenverzadigdegrond?
Definieer poriënfractie, waterdikte, massafractie organische stof, lutumgehalte van de minerale delen, watergetal, volumieke massa van water,
dichtheidvanstoofdrogegrond.
Noemovereenkomstenverschiltussendebegrippenfractieengehalte.
f. Welkeregelgeldtvoorgrootheden?Wanneergebruikenwe%welenwanneerniet?
9- Wat isdewiskundige relatietussenporiënfractie,dichtheidvan stoofdroge
grondendievandevastefase?
Hoekuntuvochtgehalteenwatergetal inelkaaromrekenen?
Alsdoor berijden dediktevaneengrondlaagverandert,welke grootheden
veranderenerdannogmeer?
formulegeldtbijmengenvangrondvoordemassa'senmassafracties
!• Welke
vancomponentenenmengsel?
Hoerekenenwehetlutumgehaltevandemineraledelenominlutumgehalte
vanstoofdroge grond?
I. Welk instrument gebruiken we bij het bepalen van de dichtheid van een
vastestof?Wat ishetprincipevandezebepaling?
Waar isdedichtheidvandevastefasevanafhankelijk? Noemtweeextreme
waarden.
n. Welkewaardemogenwevoordedichtheidvanwater aanhouden?
o. Welkefactorenkunnendeporositeitdoenstijgenendalen?
P- Hoekunnenwededichtheidvangrondbepalen?
q- Bespreek kort enige methoden voor het bepalen van de vochtigheid van
grond.

Voordeeffectievedichtheidblijkttegelden:
4.78 p eff= 0,9bpm + 1,01b p h +b p w

waarin

p m = mineraledichtheidvandegrond = massavandemineraledelen,gedeeld
door hetvolumevandegrond bijbemonstering =mm/Vx;
Ph= organische-stofdichtheid vandegrond =m^lV^
pw = waterdichtheidvandegrond =m w /V t .
Voor het maken vaneen ijklijn moeten dezedriegrootheden gemeten worden.
Daarna kanelkeaantalsnelheid vertaald worden in eenwaardevanp e ff e n dus
van p w ( pm en pj,blijvenconstant).Tenslottevolgtöuit pw = 0 p w (vergelijk
4.43).
Eenvoordeel van de methode met gammastraling is,dat het gemeten volume
niet varieert zoals bij de neutronenmethode. Het is mogelijk om lagen van 1
cmdiktetemeten. Detwee buizen moetenzoevenwijdig mogelijk indegrond
staan; als ze toch een hoek met elkaar maken,wordt deze gemeten en wordt
daarvooreencorrectietoegepast.

De nucleaire bepalingen van de vochtigheid maken meting
aanongestoordemonstersmogelijkoverlangetijd.Zokanbv.
de invloed van regen en verdamping op het vochtgehalte in
het groeiseizoen worden nagegaan. De resultaten zijn vrij
nauwkeurig.
Naast de genoemde methoden ter bepaling van het vochtgehalte zijn nog enkele andere in gebruik of ontwikkeling,
waarbij gebruikt wordt gemaakt van de relatievochtgehalte4.79 Tabel
Belangrijkstevandein dithoofdstuk geïntroduceerdegrootheden.
nummer naamgrootheid

symbool geheugen-

formule

4.6
t/m
4.12
4.3
4.64
4.15
4.16
4.17
4.18
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.78
4.78
4.78
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dieptetenopzichtevanmaaiveld
volume,inhoud
dikte
oppervlakte
massa
massavaneenvastestof
volumefractie
volumefractievastefase
volumefractiewater,(volumetrisch) watergehalte,
vochtgehalte
volumefractie lucht, luchtgehalte
poriënfractie, porositeit
waterdikte,areïekvolumewaterineenlaag
massafractie
massafractieorganischestof,organischestofgehalte,
(humusgehalte)
massafractiecarbonaat,carbonaatgehalte,
(koolzure-)kalkgehalte
massafractielutumof lutumgehaltevan
stoofdrogegrond
massafractielutumoflutumgehaltevan
demineraledelen
massaverhoudingwater-vastefase,watergetal
volumiekemassa,dichtheid
volumiekemassavandemineraledelen
volumiekemassavandeorganischestof
volumiekemassavandevastefase
volumiekemassavanwater
volumiekemassavanveldvochtigegrond
volumiekemassavanstoofdroge grond
volumiekemassavanverzadigdegrond
mineraledichtheidvandegrond
organische-stof dichtheidvandegrond
waterdichtheidvandegrond

c
V
d
A
m
ms

Sl-

andereliteratuur (vaakverouderd)

steun

eenheid namen

maaiveld
volume
dikte
areaal
massa
solide

m
m3
m
m2
kg
kg
1
1

<P
Pm+h

-

e

_

<Pa
<Pp
dw
f

aëratie
poriën

1
1
1

water
fractie

m
1

min.+humus

symbolen

diepte min maaiveld

Q
FO

(volume)gehalte, volumepen

volume%vocht

0V kVvfy
£

poriënvolume, poriëngehalte
equivalent waterdikte

g£9
p nepv
O«

humusgehalte,% humus

H

humus
kalkgehalte
tr.

h*
'l_m
w
P
Pm
Pb
Pm+h
Pv/
Pt
Pi
kPm

Pw

carbonaat
lutum; droge
grond
lutum; minerale delen
water

-

mineraal
humus
min.+humus
water
totaal
droog
saturated
bulk
humus
water

1
lutumgehalte, % lutum

L

als boven;% lutumfractie

L

gew. %vocht. A-cijfer

A{=100w)V

soort.gew. min.delen
soort.gew. org.stof
soort.gew. v.d. grond
soortelijke massa water
nat volumegewicht
(droog) volumegewicht
verzadigd volumegewicht

SSM Vrn ^m
sgH7h
sgPs7k d

1
1
1
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3

y*

WnGn
Pbvg^d
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5.1 INLEIDING
5.1.1 Proeven
Dit hoofdstuk gaatvoornamelijk overindelingenenbenamingen in verband met korrelgrootte. Vele eigenschappen van
grond hangenmetkorrelgrootte samen.Voorbeelden daarvan
staan in dit hoofdstuk en elders in het boek. Ter inleiding 4
proefjes, waarbij steeds drie humusarme grondmonsters gebruikt worden: een zand-, een loss- en een kleimonster, afkomstig uit resp.een zandgrond,een lössgrond en een kleigrond.
HOOFDSTUK 5: KORRELGROOTTE
door P.vanderSluijsenW.P.Locher

5.1 Proeven
a. Alswedemonstersindrogetoestandvoelenishetresultaat
bv.alsvolgt. Hetzandmonsterislos.Delossvoeltstoffigaan;
eventuele brokjes zijn gemakkelijk teverpulveren. Dekleibestaatuithardebrokjes,diemoeilijktebrekenzijn.
Apartekorrelszijnalleeninhetzandtevoelen.
b. Wevoelenenknedendemonstersinvochtigetoestand.
Van het zand is géén samenhangend balletje te maken,van
delosswelmetenigemoeite,maarmetdekleigaathetgemakkelijk. Zowel de lössalsde klei zijn goed versmeerbaar,maar
hetkleimonster plaktveelmeeraandevingers.
c. Wemakeneventuelebrokjesfijn ineenmortierenbekijken
de monsters onder een sterke loupe, bv. een binoculair, alle
drieinééngezichtsveld. Figuur 5.2toont het resultaat. Inhet
lössmonster zijn nu wel veel aparte korrels te zien, in de klei
minder.
d. Vuldriereageerbuizenvoordehelft metwaterenvoegmet
een trechter twee theelepeltjes toe van de bovengenoemde
fijngemaaktegrondmonsters,zodatdebuizenvoor2/3 gevuld
zijn. Naflink schudden metdevinger op debuisde monsters
laten bezinken. Wat zijn de waarnemingen op verschillende
tijdstippen nahetwegzetten?
De proefresultaten zullen meestal lijken op de volgende beschrijving. Hetzandmonster issnel bezonken en de vloeistof
erboven isdanhelder. Eventueel bestaat hetbovenstedeeluit
eendun laagje materiaalwaarin geen korrelstezienzijn, met
erondereendikkelaagmetzichtbare korrels.Het lössmonster
bezinkt langzamer dan het zandmonster, maar devloeistof is
naeen uur helder; in het bezinkselzijn hooguit onderin enige
individuelekorrelsteonderscheiden.Bijhetkleimonstermoeten we ongeveer een etmaal wachten voor devloeistof weer
helder is,maareendeelvan hetmonster iswèlsnelopdebodemterechtgekomen.
Uitdezevier proevenzijnenigegevolgtrekkingentemaken.
1. Hetzandmonster isgrofkorreliger dan het lössmonster;de
lössisweergrofkorreliger dandeklei.Figuur5.3toontdit duidelijker metmicroscoopbeelden;ook bijdezesterkerevergrotingzijndemeestekorrelsindekleinietaparttezien.
2. Hetkleimonsterbevatbestanddelendiehetmonsterindrogetoestand sterk binden en die het in vochtige toestand een
smerend en plakkerig karakter geven. Het lössmonster bevat
dezedeeltjes inminderemate,hetzandvrijwel niet.
3. Fijnedeeltjesbezinkenlangzamerdangrovere.
4. Van hetverschil in bezinksnelheid zouden we bij het kleimonstergebruik kunnen makenomdelentescheiden. Bij het
zandmonsterzaldit nauwelijkslukken.

5.2Figuur
Beeld vanlosgemaaktemonstersin debinoculaire loupe.Linksklei.rechtszand
enonderloss.Vergroting20x. FotoStichting voor Bodemkartering.
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5.3Figuur
Microscoopfoto's vanongeroerdemonstersuiteenzand-,eenloss-eneenkleigrond (vanlinksnaarrechts). Vergroting40x.FotoStichting voorBodemkartering.

Dezedriegrondmonsterszijnexpresgekozenalsenigszinsextremevoorbeelden.Eénsoortdeeltjesoverheersttelkensinelk
monster.Wezoudenkunnenzeggen,datinzandhetzanddeel
de eigenschappen domineert, in loss het lössdeel belangrijk
isenkleidoor hetkleideelgetypeerdwordt. Maarelk monster
bevat ook deeltjes,dieafwijken vandegrootte dieveel voorkomt. Bij een sterke vergroting (figuur 5.3) kunnen we dat
beter zien dan bij eenzwakke (figuur 5.2). Eik monster blijkt
korrelsvanallerlei grootte te bevatten;deverhouding waarin
ze voorkomen wisselt. Bovendien zijn sommige deeltjes zo
klein dat we zemet degewone microscoop nóg niet kunnen
onderscheiden. Met eenstatistischeterm kunnen we zeggen
dat in elk grondmonster de deeltjes eenspreiding in grootte
vertonen.Dedriegetoondemonstershebbenelkeenvrijkleine
spreiding in korrelgrootte. Dit komt vaak voor. Erzijn echter
ook gronden,waarvan het materiaaleengrote spreiding vertoont,bv.zavel,grindige leem, enz.

5.1.2 Begrippen als zanddeel, zandgehalte, zand en
zandgrond
Debegrippen worden ingeleid met proef- of situatiebeschrijvingen. Dedefinitieszijn indegeestvan DeBakkerenSchelling (1966:51e.V.),metwijzigingen indenaamgeving ende
presentatie.
>. Proef
Wegeven eengrondmonster eenvoorbehandeling waardoor
het droog en los wordt. Dan plaatsen we een zeef met een
maaswijdtevan 2000 |im op eenzeef met maaswijdte 50 urn
endezeweer opeenvangbak.Wegooien het monster op de
2000 nm-zeef. Na enige tijd schudden valt ergeen materiaal
meer door de zeven. Het resultaat is bv.: er liggen een paar
korrels op de 2000 (xm-zeef, zeer veel materiaal is er op de
50nm-zeef,eneenbeetjeindevangbak.

Kuntuvoorelkmonster infiguur5.3proberenaantegevenwelkkorrelgroottetrajectsterkvertegenwoordigd is?Metanderewoorden:watzoudtuwillenverstaanonder resp.zanddeeltjes,lössdeeltjes enkleideeltjes? Geefdegrootteaan
inmicrometer (1urn= 10"* m= 10 - 3 mm).

Het materiaal dat na het uitvoeren van proef 5.5 op de 2000
nm-zeefligtnoemenwegrinddeel,datopde50um-zeefzanddeelenhetmateriaalindevangbakleemdeel.
HeXzanddeel,ookzandfractiegenoemd,isdeverzamelingmineraledeeltjes diezich indekorrelgrootteklasse 50-2000\im
bevinden. We kunnen ook zeggen:zanddeeltjes hebben een
korrelgrootte tussen50en2000 urn.Analoog ishet grinddeel
(de grindfractie) het materiaal > 2000 |im, en hetleemdeel
(deleemfractie) hetmateriaal < 50p.m.

We hadden hierboven een aantal termen nodig, die we nog
nietverklaarden,bv.zandgrond,zandmonster,zand,zanddeel,
zanddeeltjes. In de literatuur wordt de afkorting 'zand' voor
aldezebegrippengebruikt,watverwarrendkanzijn (hetzelfde
geldt voor 'leem', 'klei', enz.). Daarom lijkt het gewenst al
voorindit hoofdstuk aantegeven hoewij ditsoorttermengebruiken.

Degangbarevaktermvoorzanddeeliszandfractie.
Wij hebbenomtweeredenenervoorgekozenomookeengewoner Nederlands
woordtegebruiken:
a. Determfractieheeftallerleinuanceswaardoorstudentenvaakniet begrijpen
wat er precies mee bedoeld wordt. Fractie betekent bv.zowel abstract korrelgroottetraject als de concrete deeltjes in zo'n traject. Het woord wordt soms
misverstaanals'grootte'inplaatsvanbegrepenals'deel'.
b. Fractie heeftookeenanderebetekenis (ziekader4.19), nl.gehalte,deelper
geheel; het maatgetal ligttussen0 en 1. Wezullen proberen omfractiezoveel

Indebodemkunde wordt 'met een kleine spreiding' ook wel 'goed gesorteerd'
genoemd. Eengoed gesorteerde winkelier verkoopt echter allerlei Produkten.
Gezien zijn verschillende betekenissen zullen we het woord 'sortering'vermijden.

5.4 Vraag
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mogelijk alleen indezebetekenistegebruiken,dwz.alsgrootheid.
Maar in citaten is het woord fractie in plaats van deel niet tevermijden, omdat
alleinstantiesergebruikvanmakeninhun korrelgrootteindelingen.

Het in proef 5.5 beschreven resultaat leidt gemakkelijk tot de
conclusie, dat het gebruikte grondmonster 'zand' is. Het bestaat immers hoofdzakelijk uit zanddeeltjes. Het gehalte aan
grind- en leemdeeltjes is klein.Tot welk leemgehalte blijven
weeengrondmonster zand noemen?Wenoemeneengrondmonsterzand,alshetzandgehaltegroterisdanhetleemgehalte(tevenslutumgehalte <8%).
Watverstaanweonderzandgehalte,lutumgehalte,enz.?
Het zandgehalte van deminerale delen /Zm is de massa van
de zanddeeltjes (deeltjes in de grootteklasse 50-2000 urn),
gedeeld door de massa van de minerale deeltjes zonder kalk
indeklasse0-2000urn:
5.6

'7m

m +

i

mz
"'s + mz

Verklaringvandeindexen:
Z =zanddeel (50-2000urn)
S =siltdeel(2-50nm)
L = lutumdeel (0-2 urn)
m = mineraledelen (hierzondercarbonaat).
s

Hetleemgehalte vandemineraledelen4+s,m' demassavan
de leemdeeltjes (deeltjes indekorrelgrootteklasse 0-50 urn),
gedeeld door de massa van de minerale deeltjes zonder kalk
indeklasse0-2000urn:
_

5.7
L+S,m"

m^+/7?s
mL +ms +m±

Hetsiltgehalte vandeminerale delen/sm isde massa van de
siltdeeltjes (deeltjes in de korrelgrootteklasse 2-50 urn),gedeeld door de massa van de minerale deeltjes 0-2000 p.m
zonderkalk:
5.8
'Sm '

ms
L + ms + mz

m

Het lutumgehalte vandeminerale delenf^ isde massa van
de lutumdeeltjes (deeltjes in dekorrelgrootteklasse 0-2 \im),
gedeeld door de massa van de minerale deeltjes zonder kalk
indeklasse0-2000urn:
4m_

5.10 Vraag
Veranderdevolgende tekstzodanig,dat devaktermen conform bovenstaande
regelsworden.
'OpdeVeluwetreffenwegrotendeelszandaan.Hierendaarvindt zandwinning
plaats.Wil hetzand geschikt zijnvoor wegenbouw, dan mager niet veel leem
inzitten. Het grind in het zand kan uitgezeefd worden envoor het maken van
beton worden gebruikt. Als metselzand zijn de grovere zandfracties geschikt.
Het voorkomen van lagen met oude kleigrond kan de verdere exploitatie van
eenzandgroeveverhinderen.'

Dit hoofdstuk gaat van 'deel' naar 'geheel'. Eerstgaan we in
op dedelen:welke korrelgrootteklassen worden door diverse
instanties onderscheiden? Welke eigenschappen hebben de
korrelgroottedelen? Daarnakijkenwe hoedegehaltesaandie
delenbepaaldkunnenworden,wattotdezogenaamdekorrelgrootteverdeling leidt. Dannaarhetgeheel:welkenamenkrijgengrondsoorten naarkorrelgrootteverdelingenwelkeeigenschappenhebbendiegehelen(grondsoorten) doordesamenstellendedelen?
5.2 KLASSEN EN NAMENVOOR KORRELGROOTTEDELEN
5.2.1 Bestanddelenvan grond
Infiguur 4.4 gaven we reeds eenschema voor bestanddelen
van grond. Voor het onderwerp korrelgrootte hebben we dit
schema in uitgebreide en ietsgewijzigde vorm nodig (figuur
5.11). Hetschemaweerspiegelt eenwerkwijze ophetlaboratorium, waar voor korrelgroottebepalingen achtereenvolgens
water,grinddeel,organischestof enkalk uitdegrondverwijderd worden. De letters geven de indexen aan, die we bij
grootheden vermelden als ze op het bestanddeel betrekking
hebben. Zanddeel en siltdeel zullen we in dit hoofdstuk nog
gaanonderverdelen,zonderdaarvoorextralettersintevoeren.
Inhetschemavanfiguur5.11 zittenenigeterminologische moeilijkheden,doordat er zowel naar grootte als naar samenstelling onderscheid wordt gemaakt.
Zo kan het grinddeel enige organische stof en/of kalk bevatten. Bij een term
alsmineraledelenzoujeverwachten,dat hetgrinddeelendekalkdaarbijhoren,
maar dat is in dit schema niet zo. Omdat het grindgehalte van verreweg de
meesteNederlandsegrondenzeerlaagis,ishetniet nodigterwillevandefysi-

mL

t

L "*" " ' S ~*~ mZ

veldvochtige grond

m

Dezeviergroothedenzijnmassafracties. Indenaamis'gehalte' gebruikt omelkeverwarring met het begrip korrelgroottefractieuittesluiten (kader4.19).
Rest de term zandgrond. Als we een schep zand in een zak
doen,zullen we nietsprekenvaneenzakmetzandgrond. Het
iseenzakzandofeenzandmonster. Determzandgrondwordt
gereserveerdvooreensituatie inhetveld,waarbijtussen0en
80cmdieptemeerdandehelftvandelagen uitzandbestaat.
'Grond'ishiersynoniemmet'bodemprofiel'.
Samenvattendenvereenvoudigd:
- eenzandgrondbestaatvoormeerdandehelftvandediepte
uitzand;
- zandbestaatvoor meerdandehelftvandemassauitzanddeel (of:zandheefteenzandgehalte > 50%);
- hetzanddeelisdeverzameling zanddeeltjes;
- zanddeeltjes zijnkorrelsmeteengroottetussen50en2000
(im.

Hetgebruikvan'zand'alsafkortingvoorzandgrond,zanddeel
ofzanddeeltjes radenwesterkaf.
Analoge beschouwingen zijn te houden over 'grind','leem',
'klei',enz.;terloopskomtdit nogwelaandeorde.

d

stoofdroge grond

d

stoofdroge grond < 2mm

m

minerale delen
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5.11Figuur
Namen ensymbolen voorbestanddelen vangrond, uitgewerkt voorbeschouwingen overkorrelgrootte.Desymbolen wordenalsindexenbijgrootheden gebruikt.
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sehezuiverheid de namen vande bestanddelen en de indexen ingewikkeld U.
maken.Wevolstaanermeeteattenderenopdekleineverschillentussendefiguren 4.4 en 5.11 (tabel 5.12). Welke betekenis bedoeld wordt, zal meestal uit
hettekstverband kunnen blijken.Zo niet,dan zullen weerexpliciet opwijzen.
Determ 'stoofdroge grond < 2mm'heetelders:'grond','drogegrond'of 'fijnaarde'.
5.12 Tabel
Verschilleninbetekenisvannamenvoorbestanddelenvangrond.
in figuur 4.4 voor grond als driefasig
systeemgeldt:

infiguur 5.11voor indeling naar korrelgroottegeldt:

vastefase,mineraledelen,organische
stofenwaterbevattengeenlucht

alle bestanddelen behalve water bevatten lucht

mineraledelenbevattenookcarbonatenengrinddeel

minerale delen bevatten geen carbonatennochgrinddeel

5.2.2 Benaming indit boek
Uit hetvervolgzalblijkendatofficiële normaliseringvan korrelgrootteklassen nietbestaat. Daarommoestenweeenkeuze
doen,welke naamgevingdoor onsgevolgdwordt. Omdat dit
boek uitmondt ineenbeschrijving van Nederlandsegronden,
endeStichting voor Bodemkartering teWageningen (= Stiboka) deopdracht uitvoert dezegronden in kaarttebrengen,
richten we ons vooral naar de Stiboka-indeling (De Bakker
enSchelling,1966),meteenveranderingenenigeaanvullingen.Deveranderingbetreftonzevoorkeurvoorhetwoorddeel
in plaats van fractie. De aanvullingen zijn o.a. gebaseerd op
de indeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
(Zuur, 1947): sloefdeel; en op die van de Rijks Geologische
Dienst (1977): stenendeel. Figuur 5.13 geeft de namen van
dekorrelgroottedelendieweinditboekhanteren,metvermeldingvandekorrelgrootteklassen.
DeondergrensvandezandklasseisdoordeStibokabij50u.m
gelegd sinds de opname van de bodemkaart van Nederland
opschaal 1:200000 (1952-1954). Dit innavolging van buitenlandse bodemkundigeinstanties. Daarbijweek menafvan
het ook thans (1985) nog geldende normaalblad N209 uit
1939,waarin dedeeltjestussen 16en2000 |xmzanddeeltjes
(zandfractie) genoemd worden. De grens 16 urn wordt bv.
door deRijksdienstvoordeIJsselmeerpoldersaangehouden.
DeRijksGeologische Dienstheeft langetijd 50urnalsondergrensgebruikt,maarisin1977overgegaanop63(im.Klassegrenzenzijnveranderlijk.Zekunnenvariërenvan instantie tot
instantie,enbinneneen Dienstindeloopdertijd. Uitvoeriger
informatie hieroverstaatin5.2.3,5.2.4entabel5.19.

zanddeel

leemdeel

grinddeel

stenendeel

slibdeel
siltdeel
lutumdeel

sloefdeel

lössdeel
2000
63000urn
korrelgrootteklassen

5.13 Figuur
In dit boekgebruikte namen voorkorrelgroottedelen. In plaats van 'deel'mag
ook 'fractie'gelezen worden.
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5.14

Kader

ZAND INDEWEGENBOUW
Voor de wegenbouw worden door Rijkswaterstaat eisen
gesteldaandebouwstoffen.Devolgendetabelgeeftenige
van deze eisen voor zand ten aanzien van gehaltes aan
deeltjes inenigekorrelgrootteklassen.
Eisenvan Rijkswaterstaat voortweesoortenzand indewegenbouw. Naar
Rijkswaterstaat.1978:15.
toegestaanmassagehalter j (%) aan
deeltjestussen
org.stof

0-2
zandvooraanvullingofophoging^ 8*
zandvoorzandbed
idem

0-20

0-63urn
<50*
S 15

<15
S 3

S 3 mits 10-15

*%vanstoofdrogegrond (inclusief grinddeel)

Materiaal voor aanvulling of ophoging wordt gebruikt op
een diepte van meer dan 1,0 m beneden het toekomstig
oppervlakvan hetwegdek. Ditmateriaal magnaaanbrengennietteveelnazakkenenhetmoetgoedberijdbaarzijn.
Degesteldeeisenkomenerop neerdat hetzandmoetzijn
engeenzavel,kleiofvenigmateriaal.
Materiaal voor het zandbed wordt gebruikt ondieper dan
1,0mbeneden hettoekomstig oppervlakvan hetwegdek.
Ditzandmagnietteveelvochtkunnenvasthouden,omdat
andersgevaarbestaatvooropvriezenvandeweg.Hetgehalte aanfijne minerale deeltjes en organische stof moet
daaromvrijgeringzijn;deeisenzijnveelstrengerdanvoor
hetdieperteverwerkenzand.
Detabel laatzien dat hetgehalte aandeeltjes tussen0en
63\xmeenbelangrijkerolspeeltbijdegeschiktheidsbeoordelingvanzandvoor wegenbouw.

5.2.3 H e t l o t v a n e e n k o r r e l g r o o t t e g r e n s
WezagenaldatdeStichtingvoor Bodemkartering,diewerdopgericht in1945,
vrijgauw (1952) gingafwijkenvandeondergrens16urnvoor dezanddeeltjes,
diehetnormaalbladvoorschrijft. Bij hetontwerpenvanhet bodemclassificatiesysteem indezestigerjaren,dat als basisging dienenvoor de legenda van de
bodemkaartvan Nederlandopschaal 1:50000, handhaafde deStibokadebelangrijkstegrenzen2en50urn.Welwerden namenvangrondsoorten gewijzigd
(De Bakker en Schelling 1966); zandige klei ging bv. zavel heten. Inmiddels
hadde RijksGeologische Dienst (RGD) zichaangepast aandeStiboka,enwel
aande oude Stiboka-indeling van de1:200000 bodemkaart. Ook bij de RGD
wasdeondergrensvandezanddeeltjesdaarmee50urngeworden.Debenamingen van de grondsoorten bij de RGD gingen echter vanaf 1966 afwijken van
dievandeStiboka,omdatdeRGDmetdeoudeStiboka-indeling bleefwerken.
In het midden van dejaren zeventig maakte de Rijks Geologische Dienst een
eind aan deze ongewenste situatie (Ruegg e.a., 1974 en RGD, 1977), door
samen met hetStudieCentrumWegenbouw (Wiegers,1975)te komentoteen
nieuwe classificatie naar korrelgrootte, die ergveel lijkt op die van de Stiboka
(De BakkerenSchelling,1966). Beideclassificatieszullenwenogbehandelen.
Hiergaathetonsalleenomhetmerkwaardigefeit,datdeRGDvrijwelallenamen
van de grondsoorten overnam van de Stiboka, maar de basisvan de indeling
wijzigde doordeondergrensvan hetzanddeelteverleggenvan 50 naar63 urn.
De indelingen lijken gelijk maar zijn het niet helemaal. Deze gang van zaken
iste betreuren,hoewel niet bekend ishoeveel het inde praktijk uitmaakt. Wellicht zou het beter geweest zijn alszowel de Stiboka alsde RGDzich hadden
aangepast aan Rijkswaterstaat, die vóór 1978 de ondergrens 75 urngebruikte
(Rijkswaterstaat, 1969:9). Degrens75 urniswaarschijnlijk ontstaan uit praktijkervaringindecivieltechniek. Korrels > ca.75urngedragenzichalszandkorrels,dwz.zekunneneenstevigbouwselvormen metvoldoendgrote holtesertussenzodatluchtenwaterermetmerkbaresnelheiddoorheenkunnenstromen.
Korrels < ca.75urnkunnenzichinzandalsvulmiddelgedragen;zeverstoppen
gemakkelijkdeholtestussendegroterekorrels,waardoorlucht- enwaterdoorlatendheid klein worden,ende grondveelwater kanvasthouden (zieook kader
5.14).Helaasiserweinigonderzoek naargedaanofdezeredeneringjuistis.

grindfractie

zandfractie

siltfractie

lutumfractie

grof-zandfractie

fijn-zandfractie

leemfractie
fractie van het
uiterstfijnezand

fractie van het
zeer fijne zand

fractievan het
matig fijne zand

fractievan het
zeergrovezand

fractievan het
matiggrovezand

420

210

2000firn
korrelgrootteklassen

5.15 Figuur
Korrelgrootteklassen en fractienamen van de Stichting voor Bodemkartering.
DeBakker&Schelling, 1966:51e.v.

5.2.4 Verscheidenheid in korrelgroottegrenzen
Dezesubparagraaf bestaathoofdzakelijk uitenigefiguren,die
aangeven welke klassegrenzen voor korrelgroottedelen wordenaangehoudendoordiverseinstanties.Voordrie instanties
gevenweookdenamenerbij.
De samenvattende term leemfractie wordt door Stiboka (figuur 5.15) alleen gebruikt bij relatief lutumarme grondmonsters.VandeonderverdelingvandezandfractievolgensdeStiboka zullen we in dit boek wel de klassegrenzen gebruiken,
maarnietdenamen.
Bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (figuur 5.16)
worden meestal afkortingen als fractienamen gebruikt (wat
wijafraden,zie5.1.2).
DeRGDheefteenonderverdelingvandedeeltjes > 2000urn
(figuur 5.17).

5.3 EIGENSCHAPPENVANHETZAND-,SILT-EN
LUTUMDEEL.
Indezeparagraafgaathetomdeeigenschappenvandekorrelgroottedelenafzonderlijk. Indenatuurkomendedeleninzuiverevorm nietvoor (zand komt ersomsdichtbij met eenzeer
hoog zandgehalte), en dat geeft de beschouwingen iets
kunstmatigs. Nü is nodig een enigszins gegeneraliseerd verhaal, waarin de typerende eigenschappen nadruk krijgen. In
delaatsteparagraafvandit hoofdstuk wordendeeigenschappenvangrond alsgeheel behandeld,voor zover zeafhangen
vandeverhoudingtussenzand-,silt-enlutumdeeltjes.
Daniseenmeergenuanceerde benadering mogelijk.
5.3.1. Zanddeel
5.20 Proef

slib
lutum

grind

zand
sloef

2000urn

16

5.16 Figuur
KorrelgrootteklassenenfractienamenvandeRijksdienstvoordeIJsselmeerpolders.Zuur,1947.

lutumfractie
2|im

stenenfractie
63 mm

zandfractie

siltfractie
63nm

grindfractie
2000(im
63000um
korrelgrootteklassen

blokken

256 mm

korrelgrootteklassen
ï.17 Figuur
Korrelgrootteklassen enfractienamen vandeRijks GeologischeDienst.RGD,
1977.

sisVraag
Kuntuintabelvormenigebelangrijkeverschillenenovereenkomstenopschrijventussendefractie-indelingenvandeStiboka,deRIJPendeRGD?
Daternogveelmeerverscheidenheidinkorrelgroottegrenzen isdanhierboven
genoemd werd,toont het overzicht intabel 5.19. Het lijkt een chaos,maarer
zit toch enige lijn in. De bodemkundige instanties hebbenzichaltijd vrijsterk
gericht naar het normaalblad uit 1939 (met dezandfractiegrens alsuitzondering). DeRGD heeftdaarmeenietzogroteverschillen (behalvede63 urn).De
grondmechanischeencivieltechnischesectorwijkennogsteedsflinkafvande
bodemkundige.Indezandklassezijndezeverschillennietzobelangrijk,alsmen
dezevenalleengebruiktomeensommatiecurveteverkrijgenendenaamgeving
baseertopdecurve(ziefiguur 5.39).

,

Metdedeeltjestussen50en2000um,dieinproef5.5verkregen werden, kunnen we enige proefjes doen.We gieten de
zanddeeltjes bv.meteentrechterineenrechteglazenbuismet
eendiametervan1cm,vanonderenafgesloten'meteenstukje
katoeneneenelastiekje. Daarnawordtdebuisvoorzichtig op
de tafel getikt. Blijft het oppervlak zakken? Probeer nu een
houtenschijfje datongeveerdebuisdiameter heeftinhetzandige materiaal te duwen met de achterkant van een potlood
(onderkantvandebuisopdetafelhouden). Kunnenwedaarnadezanddeeltjes noguit debuisgieten?Vervolgensschenkenwewater indebuis,metendediktevandewaterlaag bovenophetgrondmateriaalennoterenhoeveeltijdhetuitlekken
kost. Dezeuitlektijd kunnen we metdeafvoer vaneenzware
regenbuivergelijken.
5.21 Vraag
Kuntumeerproevenbedenkenomeigenschappenvanhetzanddeeltetesten?

Resultaten van bovenstaande en andere proeven vormen de
basisvoor devolgende beschouwing (zieook defiguren 5.2
en5.3).
Zanddeeltjes hebbendevolgendekenmerken:
a. eengroottetussen50en2000urn;
b. een vorm die meestal min of meer isodiametrisch is,dwz.
vangelijkeafmetinginverschillenderichtingen;
c. eenchemischesamenstellingdiezeervaakSi0 2 is (Nederlandsezandenhebbeneenhoogkwartsgehalte);
d. eenelektrischeladingvanongeveernul.
Door kenmerk b isdestapelingvanzanddeeltjes enigszins te
vergelijken met die van knikkers. Deraakpunten hebben een
zeerkleineoppervlakte, ledere korrel is ingebedtussen buurkorrels.Tussendekorrelsblijvengrillige,doorlopende ruimtes
over.Doorkenmerkaleidtditinhetalgemeentoteenvrijgoededoorlatendheidvoorwaterenlucht (alsdezandkorrelsniet
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5.19 Tabel
Grenzenvankorrelgrootteklassentussen0en200Q\un,van1939-1978 volgens
diverseinstanties. De grenzen op grond van bezinktijd zijn aangegevenmet
een".Deoverigegrenzenberustenopdemaaswijdtevandraadzeven. Verklaring
vandeafkortingen enliteratuurverwijzingen onderdetabel.
1974 1974 1974

1960 1966

1939

N209 RIJP Stib Stib BGG RGD RGD BeN210
Nebo SbcN UGO uitg stan ton
•2

•2

'2

*2
•4

•2

•2

1976 1978
Ker
ind
•2

LGM RWS

'2
•6

'8
•10
'16

•16

*16

(16)

•20

•20

20

tefijn zijn). Vooral dichtbij de raakpunten kunnen de korrels
watwatervasthoudendoorcapillairewerking.Zonderaanwezigheid van andere stoffen is er geen merkbare aantrekking
tussendezanddeeltjes door dekleine raakvlakken. Hetmateriaal islos,gemakkelijk optescheppen. Bij aandrukken blijkt
er al snel geen vormverandering meer mogelijk te zijn. De
zanddeeltjeswordendantegenelkaargeduwdenvormeneen
soortskelet.
Voor plantevoeding heefthetzanddeelweinig betekenis,omdat kwarts (kenmerk c) bij verwering geen voedingsstoffen
levert. Hetgehalteaanmineralendiewelvoedingsstoffen bevatten is in Nederlandse omstandigheden laag,endeverweringvanderelatiefgrotezanddeeltjesverlooptlangzaam.
Doordatzanddeeltjes elektrischvrijwel neutraalzijn (kenmerk
d),kunnenzegeenkationenofanionenbinden.

"23
•25
34
35
45
50

50

50

50

50
53

53

63
75
90

63
75

106
125
150
180

106

60
75

75

105

105

150

210

150

210

200
210

300

420

420

850
1000

1400

2000

105

150

300

600

75

63
90

105

150

125

125

150
180
200

210

300
420

63

212
250
300
355

212
250

250

250

300
355

420

425 425
500
500
600
600 600 600
710
850
850 850 850
1000
1000
1190 1190
1200
1400
1680 1680
1700
2000 2000 2000
2000 2000 2000

500
600
710
1000

1400

2000 2000

Verklaringbijtabel5.19:
N209+N210 = Normaalbladen 'Indeeling en benaming van grondmonsters'
(Hoofdcommissie,1939)
RIJP = Rijksdienstvoor IJsselmeerpolders(Zuur,1947)
Stib Nebo = Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland op
schaal1:200000 (Stiboka,1965)
Stib SbcN = Stichting voor Bodemkartering, Systeem van bodemclassificatie
voor Nederland(De Bakker &Schelling,1966)
BGG UGO- Bedrijfslaboratoriumvoor Grond-enGewasonderzoek, Uitvoerig
granulair onderzoek (zie5.4.3voordegrens1700urn)
RGDuitg = RijksGeologische Dienst,uitgebreidonderzoek (Ruegge.a.,1974;
demaaswijdtenkomenovereenmetdieuitnormaalblad NEN2560)
RGDstand= RijksGeologische Dienst,standaardonderzoek (Ruegge.a.,1974:
29)
Beton = Voorschriften Beton,normaalblad NEN3861 (Ned.Norm.Inst.,1974)
Kerind = Grofkeramischeindustrie,o.a.baksteen (L.L.van Breukelen e.a., z.j.:
304)
LGM= LaboratoriumvoorGrondmechanica (Visser,1976)
RWS= Rijkswaterstaat,1978 (komtovereenmetdemaaswijdten uitaanbeveling R565vande ISO= InternationalOrganizationfor Standardization)
Intabel 5.19 lopen enigszinsdoor elkaar:indelingen,zoalsvan deStiboka,en
gebruikte zeefgrenzen,zoals van het Bedrijfslaboratorium, dat niet meer doet
dan zich aanpassen bij wat de klant vraagt. Waar men vooral op letten moet,
zijn verschillen,zoals bij determ leemgehalte.Meestal wordt dan het gehalte
aandeeltjes < 50of63urnbedoeld.Desteenfabrikanten hebbenhetdanechter
over hetgehalteaandeeltjes < 10um.
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5.3.2Siltdeel
Eenmonstervanloutersiltdeeltjes ismoeilijkteverkrijgen. Bij
het zeven van grond kan men weliswaar leemdeeltjesverzamelenindevangbak (proef5.5),maaruithetleemdeelmoeten
dannogdelutumdeeltjesverwijderdworden,watalleen door
uitwassen kan. Maar als het lutumgehalte van het zand erg
laagis,zullendeeigenschappenvanhetleemdeelbijnageheel
door het siltdeel bepaald worden. Proeven met materiaal uit
deleemvangbaktonenaandatleemdeelwatergoedvasthoudt
maarnietzosneldoorlaat.
Siltdeeltjes hebbendevolgendekenmerken:
a. eengroottetussen2en50p.m;
b. eenoverwegend isodiametrische vorm (figuur 5.3);plaatvormigedeeltjes komenookwelvoor,vooral inhetsloefdeel;
c. eenchemischesamenstelling dievaakSi0 2 is;inhetsloefdeel zitten iets meer kleimineralen en ijzeroxyden dan in het
lössdeel;
d. een elektrische lading van ongeveer nul; in het sloefdeel
komenookwel negatiefgeladendeeltjesvoor.
Hetverschiltussenzand-ensiltdeel isvooral degrootte;verder verandert de chemische samenstelling een beetje bij het
kleinerwordenvandesiltdeeltjes. Dechemischeeigenschappenvanhetsiltdeelwijken hierdoorwel iets,maarnietzoveel
afvan dievan hetzanddeel. Indefysische eigenschappen is
erwel eengrootverschil,doordat dedeeltjes endeporiën ertussenveelkleinerzijndanbijhetzanddeel.Hetovergrotedeel
vandeporiën heefteencapillairewerking.Siltdeel kanwater
hoog en vrij snel opzuigen boven een waterspiegel en omgekeerdveelwatervasthouden datvanbovenaf hetmateriaal
indringt (vergelijkregen).Dedoorlatendheidiskleinerdandie
van het zanddeel; in de nauwe poriën is de weerstand voor
watervrijgroot.
5.3.3 Lutumdeel
Zuiver lutumdeel iste verkrijgen via bezinken en afschenken
(5.4.4).Invochtigetoestandvoelthetboterachtigaan.Nauitdrogenzienwedathetmateriaalgescheurdis.
Lutumdeeltjes hebbendevolgendekenmerken:
a. eengroottetussen0en2urn;
b. ingrotemeerderheideenplaatvorm;
c. een chemische samenstelling van aluminium- en magnesiumsilicaten(kleimineralen);hetkwartsgehalteislaag;
d. eennegatief ladingsoverschot bijdemeestedeeltjes.
Hierdoor heeft het lutumdeel de volgende eigenschappen
(vooreenuitvoerigebehandeling,ziehoofdstuk6):
- Adsorptievermogen voorkationen.Zokunnenbv.
de plantevoedende K+-en NH4+-ionen behoed worden voor
uitspoeling naarhetgrondwater,evenalszware-metaalionen.

- Kittendverlogen. Dekleiplaatjes kunnen elkaarsterkaantrekkenbijeenlaagvochtgehalte.
- Vervormbaarheid. Innattetoestand glijden defijne deeltjes
gemakkelijk overelkaarheen.
- Zwel- en krimpvermogen. Hierdoor kunnen bij uitdrogen
scheurenontstaan,diebijbevochtiging weerdichtzwellen.
- Vochtbindendvermogen.Lutumdeeltjeshoudenveelvocht
vast, maareendeel daarvan isniet beschikbaar voor de plant
omdat hettesterkgebondenis.
- Chemischevruchtbaarheid.Doorhunkleinheid,hunenorm
grotesoortelijkeoppervlakteenhunchemische samenstelling
leveren lutumdeeltjes een grote bijdrage aan de natuurlijke
chemischevruchtbaarheidvangrond.
5.22 Vraag
Kuntuenigeeigenschappenvoorspellenvaneenmengselmet
fzn,= 55%,fSm = 30%en/ L m =15%?

5.4 BEPALINGVAN DE
KORRELGROOTTEVERDELING
5.4.1 Korrelgrootteverdeling = textuur
Onder de korrelgrootteverdeling van een grondmonster verstaanwedeverhoudingvandemassa'svandediversekorrelgroottedelen (zie bv. tabel 5.44). Een synoniem van korrelgrootteverdeling istextuur, eenvaktermdiedoor bodemkundigen overdegehelewereld wordt gebruikt, hoewel hij taalkundigonduidelijk is(lett.weefsel) engeologenerietsanders
onder verstaan dan korrelgrootteverdeling alleen (nl. ook
structuur).Inditboekhanterenwebeidetermen,meteenlichtevoorkeur voor korrelgrootteverdeling,ook alistextuur een
korter woord.Termen als mechanische of granulaire samenstelling en korrelgroottesamenstelling raden we af. De term
korrelgrootteverdeling geeft aanwaar het over gaat, namelijk
eenverdeling van de massa's per korrelgrootteklasse overde
totalemassa.
5.4.2 Voorbehandeling
Devoorbehandeling dientomhetgrinddeelteverwijderenen
omalledeeltjes vanelkaar lostemaken.Bijdevoorbehandeling iseronderscheidtussen lossemonstersenkittende monsterswaarin deeltjes aan elkaar plakken door humus, lutumdeeltjes of ijzerverbindingen. Bijdelossemonsters (sommige
zanden) kannadrogendirectgezeefdworden.Bijdekittende
monstersmoeteneerstbestanddelenverwijderdworden.
Bij de losse monsters wordt eerst het grinddeel afgezeefd. Na wegen van de
stoofdroge grond < 2 mm isverder zeven mogelijk. Is het leemgéhalte laag,
dan kan alles droog gebeuren. Bij een hoog leemgéhalte moeten de deeltjes
kleiner dan 50 urn nat afgezeefd worden; het zanddeel kan na drogen verder
bewerktworden.
Bevat het monster kittende bestanddelen, dan moet de grond soms eerst in
vochtige toestand in kleine brokjes gebroken worden. Daarna kan er worden
gemalen, waarbij de deeltjes < 2 mm niet verbrijzeld mogen worden. Malen
isnodig bij een hoog lutumgehalte. Daarna wordt hetgrinddeel afgezeefd. Bij
niet gemalen monsters worden eventuele kluitjes door de 2 mm-zeef gedrukt.
Hiernawordendekittendebestanddelenverwijderd.
Organische stof wordt geoxydeerd met een waterstofperoxyde-oplossing en
kalk wordt ontleed meteenzoutzuuroplossing.Als erlutumdeelvan betekenis
in het monster zit, wordt er gekookt met een stof die de onderlinge afstoting
van defijne deeltjes bevordert, zoals natrium-pyrosfaat (Na4P20T). Voor monsters met veel ijzer is een behandeling met Na-dithioniet-citraat-bicarbonaat
noodzakelijk.

5.4.3 Zeefmethode
Zie ook proef 5.5.Voor het uitzeven van grondmonstersgebruiktmenzevenmetverschillende maaswijdte,dieboven op
elkaar gezetworden. Men gooit het monster op de bovenste

zeefenplaatst hetstelopeenschudmachine. Naeen kwartier
regelmatigtrillenwordt hetstelzevengedemonteerd.
Elkezeefwordt boven eentrechter omgekeerd en uitgeklopt,
waarnadekorrelgroottedelen gewogenworden.
5.23 Vragen
Van een monster werd 40,00 g stoofdroge grond < 2 mm afgewogen.fc=0.
Deorganischestof werdverwijderd en nadrogen bleek erover tezijn:35,67g.
Vervolgenswerd eenzeefproef uitgevoerd.Degemeten massa'sstaan indetabel:
klasse(urn)
0-50
50-105 105-150 150-210 210-420 420-2000
massa(g)
0,59
2,21
6,02
14,71
9,10
3,09
a. Hoezou hetverschiltussendebeginmassa35,67gendesomvandeteruggevondenmassa'sontstaan kunnenzijn?
b. Berekendemassafractieorganischestoff^.
c. Bereken dekorrelgrootteverdeling in%vandeminerale delen (zonder kalk)
engeefdezeweeralsstaafgrafiek.
d. Berekendekorrelgrootteverdeling in%vanstoofdrogegrond < 2mm.
e. Probeer te bedenken waarom water en grinddeeltjes bij het berekenen van
dekorrelgrootteverdeling buitenbeschouwing wordengelaten.
Erzijn draadzeven en plaatzeven. Draadzevenhebben min of meer vierkante
openingen tussen gevlochten draden. De lengtevan de zijde van het vierkant
wordtmassw//cfregenoemd.Deopeningenhebbendoorhetvlechtwerkgolvende randen envariëren enigszins in grootte. Het nameten van de (gemiddelde)
maaswijdteonderhetmicroscoopishierdoorlastig.Controlevandemaaswijdte
kanhetbestegebeurendoorhetzevenmetstandaardmonsters.
Plaatzeven bestaan uit een plaat met ronde of vierkante gaten. Tot en met
2400urnwordentegenwoordig meestal draadzevengebruikt,maarop het Bedrijfslaboratorium wordt grond < 2000 urnverkregendoor hetzeven overeen
plaatzeef met rondegatenmeteendiametervan 2000 urn (mond.med.1982).
VolgensHooghoudt (1945:765) isuitnietgepubliceerdonderzoekvanHissink
resp. Hardon gebleken,dat een plaatzeef evenveel doorlaat als eendraadzeef
met eenca.0,85 maalzo kleine opening.Alsdit onderzoekresultaat algemeen
geldigzouzijn,danzoudegrenstussenzanddeelengrinddeelvolgens hetBedrijfslaboratoriumliggenbij0,85x2000urn= 1700um,uitgaandevandraadzeven.Wezien hierdatwe moetenopletten hoekorrelgroottegrenzen geïnterpreteerdmoetenworden.
UithetonderzoekvanHooghoudtblijktdatijkingvanzevenbeslist noodzakelijk
is. Hij konverschillen tussendraad- en plaatzeven niet alleenverklaren uit een
vormeffect, omdat er ook verschillen bleven bestaan bij het zeven van zuiver
bolvormige korrels.Het vormeffect houdt indatsommigevrij platte korrels -'el
door eendraadzeef metvierkante openingen kunnenvallen,nl.diagonaal door
deopening,terwijlzenietdooreenrondeopeningheenkunnenmeteendiametergelijkaandemaaswijdte.

5.4.4 Bepaling van de fijnste delen met de pipetmethode
Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
doet sinds 1927 zeer veel grondonderzoek voor boeren en
tuinders,hoofdzakelijkomhunbemestingsadviezentekunnen
geven. Ditonderzoek omvatvooralscheikundige bepalingen,
maarvoordeinterpretatieervanishetnodigietsvandekorrelgrootteverdeling in het monster te weten. Figuur 5.24 toont
eendeelvaneenverslagformuliervanzo'nonderzoek;hetgaat
onsomdetermafslibbaar.
Met 'afslibbaar'worden dedeeltjes in de korrelgrootteklasse
0-16u,maangeduid.Vanwaardezenaam?
Dithangtsamenmetdebepalingsmethode.Dekleinstemaaswijdtewaarnogmeetewerkenvalt,ligtindebuurtvan35urn.
Wilmendeeltjesvanfijnerekorrelgroottescheiden,daniseen
anderemethodedanzeven nodig.Vroegerdeedmendit door
die deeltjes met stromend water uit het monster te wassen:
'afslibben'. Door de lage bezinksnelheid vandefijne deeltjes
blijven ze gemakkelijk boven in de suspensie en kunnen ze
worden afgeschonken (gedecanteerd). Thans gebruikt het
Bedrijfslaboratorium al lang de pipetmethode (Robinson,
1922), die we hieronder bespreken. Deverouderde term afslibbaar isechter blijven bestaan.Andereinstantiesgebruiken
debenamingslib(fractie) voor hetdeel < 16urn Bijhetinde-
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5.24 Figuur
Enigeanalyseresultatenvangrondonderzoek ten behoeve vanhet geven van
eenbemestingsadvies, uitgevoerddoorhetBedrijfslaboratorium teOosterbeek.
Kalk,organischestof enafslibbaarzijn opgegevenin %vanluchtdroge grond
< 2mm.

wordenendoorzevenonderverdeeld;
b. hetgehelemonsterwordt inhetcylinderglasgedaanentot
1 Iaangevuld.
BeidemethodenwordeninNederlandgebruikt.
De inhoud van de cylinder wordt vervolgens goed geschud
endaarnametrustgelaten,zodatdedeeltjeskunnenbezinken.
Deomgeving moettrillingsvrijzijneneenconstantetemperatuur hebben (ziebeneden).Nazekeretijdzijnalledeeltjesmet
korrelgrootte > y een bepaalde diepte gepasseerd. Met een
pipetwordt opdiediepte eenmonster opgezogen metalleen
deeltjes < yerin (figuur 5.25). Nadrogen enwegen van dit
monster kan het gehalte aan deeltjes < yworden berekend.
De pipettering kan na enige tijd herhaald worden: er wordt
daneensteedsfijnerdeelbepaald.Detijdkunnenwezodanig
kiezen,dat y = 16of 10of 2 um (vaak gebruikte klassegrenzen), maar allerlei andere waarden zijn ook mogelijk. Omdat
degehaltesviamonsternemingmeteenpipetbepaaldworden,
spreektmenvanpipetmethode.

len van grondsoorten wordt het slibgehalte nauwelijks meer
gebruikt (zie5.5.1).
De in 5.4.2 besproken voorbehandeling moet volledig uitgevoerdworden alsmendefijnstedelenwil bepalen.Daarna
zijnertweemogelijkheden:
a. hetleemdeelwordt ineencylinderglas gedaanenmetwater tot 1 I aangevuld; het zanddeel kan eventueel gedroogd

Depipetmethode berustopdewet van Stokes,die o.a.stelt datdevalsnelheid
evenredigismethetkwadraatvandediametervanhetdeeltje.
Dewet vanStokesluidt:
5.26

d2g,

Voordeafleidingzieb.v.Hillel,1980:63.Verklaringvandesymbolen:

5.25 Figuur
Proefneming bij depipetmethode. Foto Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
GewasonderzoekteOosterbeek.

70

grootheid

svmbool

eenheid

valsnelheid
diameter bolvormig deeltje
zwaarteveldsterkte
viscositeitvloeistof
dichtheiddeeltje (korrel)
dichtheidvloeistof

V

d
g
1
Pk
Pv

m/s
m
N/kg (of m/ss)
Pas
kg/m'
kg/m 3

Omdatpv enr\vandetemperatuur afhangen,zalvietsvariërenmetdetemperatuur.Daarommoetdetemperatuurtijdenshetbezinkenconstantblijven.
Deopstelling moettrillingsvrijzijn,opdatergeenwervelingenontstaan.
Bij het toepassen van de wet van Stokes op deze proefomstandigheden zijn
anderevooronderstellingen:
a. Dedeeltjeszijnvoldoendegrootomniettewordenbeïnvloeddoordewarmtebewegingvandevloeistofmoleculen.
b. Dedeeltjeszijnstijf,bolvormigenglad.
c. Alledeeltjeshebbendezelfdedichtheid.
d. Desuspensie isvoldoende verdund,zodat dedeeltjes onafhankelijk vanelkaarkunnenvallen.
Vooralaanpuntbisbijgronddeeltjes nietvoldaan:verrewegdemeestedeeltjes
indeklasse0-2 urnzijn bv.niet bolvormig maarplaatvormig. Daaromzegtmen
wel, dat bij deze bepaling geen echte diameter, maareen equivalent-diameter
wordtgemeten.Gezienallevooronderstellingen mogen,striktgenomen,korrelgrootteverdelingenalleenvergelekenwordenalszeopdezelfdemanierbepaald
zijn.

trekkracht
<kN)
7-

Hetgehalteaandeeltjes indesuspensie isooktemeten metdeareometerproef
(= hydrometermethode). Daarbij wordt met een dompelaar de dichtheid van
desuspensie bepaald. Destijghoogtevan dedompelaar isnamelijk afhankelijk
vandeopwaartsekracht,dieweerafhankelijkisvandedichtheidvandesuspensie. Dedompelaar wordt in Nederland o.a. in onderzoek voor de wegenbouw
toegepast (Rijkswaterstaat,1978:65).

5.27 Vragen
a. Iseréénalgemenedefinitietegevenvoordegroottevaneen gronddeeltje?
b. Bereken met behulp vande wet van Stokes detijd, die bolvormige deeltjes
met de navolgende korrelgroottes nodig hebben om eenafstand van 10 cmaf
te leggen in water van 20'C: a. d = 2 urn; b. 16 urn;c. 50 urn;d. 105 urn;e.
150urn.
Neemg = 9,8 m/s2;r\ = 10" 3 Pa.s;p k= 2650kg/m 3 ;p v= 1000kg/m 3 .

5.30

Kader

VERKLARING VAN DRIEHOEKSGRAFIEKEN
Alseenindeling berustopdrievariabelendiesamen100%
zijn,kanvoordegrafischeweergaveeengelijkzijdigedriehoek gebruikt worden. Dedriehoeksgrafiek berust op het
volgende meetkundig principe.Alswe uit een willekeurig
punt Pineengelijkzijdigedriehoekdriehoogtelijnenneerlaten op de zijden,dan is hun som gelijk aan de hoogte
vandedriehoek.Ditisalsvolgttebewijzen (ziefiguura).

10

20

24

28(%)

lutumgehalte^L

5.29 Figuur
Verbandtussenhetlutumgehalte ('zwaarte') vandebouwvoor endevoorploegenbenodigde trekkrachtbij ongeveereenzelfdevochtgehalte. NaarHaines&
Keen, 1925:401.

komen overeen met de gehaltes aan de delen a, b en c,
waarvandesom100%is.
Formule1kunnenwebv.vertalenals:
minerale delen (zonder kalk) = zanddeel + siltdeel + lutumdeeloff^+f^+fu„ = 100%
InditgevalsteltpuntCeenmonstervoormetf^= 100%.
DelijnABstaatvoordemonstersmet/Lm= 0.
Voor het aflezen van de driehoek is het handig om lijnen
evenwijdig aanelkezijdetetrekken,bijelke 10%.We krijgendanfiguur b.

gehalteaana (%)
a. Desomvandehoogtelijnen uitPisgelijk aandehoogte vandedriehoek.
b.Dedriehoeksgrafiekinzijnalgemenevorm.

DeoppervlaktevandriehoekABC= desomvandeoppervlaktesvandedriehoekenAPB, BPCenCPAof\dH = idha
+ ldhb +ldhcofH =ha+hb + hc(1)
Wat houdtditvoorhetgebruikindebodemkundein?
Elkgrondmonsterkaninzo'ndriehoekvoorgesteldworden
dooréénpunt. Delengtesvandehoogtelijnen uitdatpunt

Omduidelijk aantegevenwaar degetallen bij horen, stekende lijnen in figuur buit enstaandegetallen er dwars
op. Dedwarsstreepjesbijde
pijlengevenderichtingvandelijnenaanwaaropdebetreffendegrootheideengelijkewaardeheeft.
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5.5 TEXTUURINDELING VAN DESTICHTING VOOR
BODEMKARTERING

5.28Tabel
Korrelgrootteverdeling en volumieke massap^ van een lichte en eenzware
grond.

5.5.1 Inleiding:zwaarte van grond
Alsuinbv.hetrivierkleigebied meteenboerzousprekenover
zijn grond, dan is het mogelijk dat hij u vertelt: 'Hier bij de
boerderij is het lichte grond, maar achter in het veld heb ik
een stuk, dat is zo zwaar dat ik er geen aardappelen op kan
verbouwen'. Determen licht en zwaar slaan in dit geval niet
op de massavan degrond,maar betekenen licht bewerkbaar
enzwaarbewerkbaar.Waaropdezeeigenschapberust,isaannemelijktemakenmettabel 5.28.

lichtegrond
zwaregrond

Devolumiekemassavanstoofdrogegrondpdisvoordelichte
grond ietsgroter danvoor dezware. Datwil zeggendat 1m3
vandelichtegrondzelfseenietsgroteremassaheeft,waaruit
blijktdatdetermlicht nietop'lichtvangewicht' kanslaan.
Hetgroteverschilschuiltinhetlutumgehalte.Hetlutumgehaltevan de lichte grond is 13%,vandezware 56%.De invloed

In 5.3.3 zagen we dat het lutumdeel vele opvallende eigenschappen heeft. Eéndaarvan ishet kittend vermogen,dat de
bewerkbaarheid van een grond beinvloedt. Maar ook kationenadsorptie,vochtbinding endaardoorscheurvorming wordensterkdoorhetlutumdeelbepaald.Hetisdusgeenwonder
dat het lutumgehalte bijdeindeling vangronden naarkorrel-

(%50-2000|im)

massagehalte (%) van stoofdrogegrond < 2
tussen0-2 2-50

50-2000urn fh

(kg/m3)

13
56

67
6

1450
1220

18
35
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2,1
3,4

van het lutumgehalte op de benodigde trekkracht bij grondbewerkingwordtgedemonstreerd infiguur 5.29.

(%50-2000iim)

5.32Figuur
Monsters, uitgezet in dedriehoeksgrafiek(a t/m c uit De Bakker& Schelling,
1966:53-55, d.Directie Wieringermeer,1946-1956):
a. uithetzuidwestelijkezeekleigebied (marien):

mm Pd

b. uithetrivierkleigebied (fluviatiel):
c. uithetdekzand- enlössgebied (eolisch);
d. uit deNoordoostpolder (marien,enkelelichtere).

grootteverdeling de hoofdrol speelt. Het heeft deze hoofdrol
overgenomenvan hetslibgehalte, omdat vooral door onderzoekindeIJsselmeerpoldersisgeblekendatveleeigenschappen een veel sterkere correlatie vertonen met het lutumdeel
dan met het slibdeel. De oorzaak van dit verschijnsel is, dat
hetgehalteaan kleimineralen in hetsloefdeel laag is (hoofdstuk6).
In ons voorbeeld komt de bewerkbaarheid tot uiting in de
naam.Degrondsoort metlutumgehalte = 13%heet'lichtezavel',deandere'zwareklei'.
Erbestaanvolledigeindelingenvoorhetbenoemenvangrond
naar korrelgrootteverdeling. Die van de Stiboka behandelen
we in deze paragraaf; die van de RGD en de RIJP in resp.§
5.6en§5.8.DetextuurindelingvandeStichtingvoorBodemkartering (Stiboka) geschiedt naarlutum-,silt- enzandgehalte.
Zandwordt nogonderverdeeldnaargrofheid.Wezullenbeide
aspectenachtereenvolgensbehandelenentenslottedeclassificatietoepassenopenigekorrelgrootteverdelingen.

5.31 Vraag

5.5.2 Indelingnaarlutum-,silt- en zandgehalte
De hoofdindeling van de textuur volgens de Stiboka berust
opdedrievariabelenfLm,fSmenfZm,diesamen100%zijn.Daardoor kan elk grondmonster alséén punt worden voorgesteld
in een driehoeksgrafiek (zie kader 5.30). In figuur 5.32 is dit
gedaan voor monsters resp. uit het zuidwestelijke zeekleigebied,uit hetrivierkleigebied,uit hetdekzand-lössgebieden
uitdeNoordoostpolder. Erzijnopmerkelijkeverschillen,vooraltussen demarieneenfluviatieleafzettingen enerzijds ende
windafzettingen anderzijds. Deze verschillen berusten op de
lutum-siltverhouding. Vanouds bestonden verschillende namenvoor beidesoorten afzettingen,bv. klei tegenover leem.
Dit heeft ertoe geleid dat de Stiboka met twee indelingen
werkt,éénvoordeniet-eolischeenéénvoordeeolischeafzettingen (= windafzettingen).

i.35 Vragen

(%50-2000|im|

5.33 Figuur
Textuurdriehoek van de Stiboka voor niet-eolische afzettingen. De indeling
geldt niet voorvenigmateriaalof veen.NaarDeBakker&Schelling. 1966:56.

Schatmetbehulpvanfiguur 5.32degemiddelde lutum-siltverhouding:
a. voordemonstersuit hetzuidwestelijkezeekleigebied;
b. voordemonstersuithetdekzand-enlössgebied.
Wat isuw conclusie?

De figuren 5.33 en 5.34 geven de beide Stiboka-indelingen
naartextuur. Figuur5.33 wordtvooralgebruiktvoor deholocene rivier- en zeeafzettingen, maar oudere niet-eolische afzettingen kunnen erook meeworden benoemd. Figuur 5.34
wordt gebruiktvoor hetbenoemenvan holoceen duinzanden
stuifzand alsmede voor pleistocene windafzettingen zoals
dekzandenloss.Maarfiguur5.34wordt ookgebruiktvoor:
- niet-eolisch,pleistoceenzandzoalsstuwwalzand (vaak);
- pleistocenekleiïgeafzettingenzoalskeileem(soms).
Uitdefiguren5.33en5.34valtteconcluderen,datdeindeling
vandeniet-eolischeafzettingen hoofdzakelijkgebaseerdisop
het lutumgehalte endievandeeolischeafzettingen hoofdzakelijkophetleemgehalte(want4+5,01 =1~^Zm)-

a. Van een monster uit een rivierkleigrond is:^ m = 33%,/sm = 45% enf^
= 22%.Tekenhetmonsterineendriehoeksgrafiek inenbenoemdekorrelgrootteverdeling.
b. Deel de grondsoort zand uit figuur 5.34 in naar leemgehalte, met andere
woorden vertaal dit deel van de driehoeksgrafiek in een tabel volgens leemgehalte.

5.5.3 Zandgrofheid, gekarakteriseerd door de zandmediaan M z
Degrofheidvanhetzanddeelisinzandgrondeneenbelangrijkeeigenschap. Leemarm,grof zand laat water bv. snel door,
maar kan minder vocht vasthouden dan leemarm,fijn zand.
Dit is éénvan de redenen om zand naar grofheid in te delen
endezeindeling opbodemkaartentoete passen.DeStiboka
gebruikt daarbij een soort gemiddelde korrelgrootte, de me-

N

(%50-2000|im)

5.34 Figuur
Textuurdriehoek vandeStiboka voor eolische afzettingen. Ook worden nieteolische afzettingen hiermeebenoemd,zoalsstuwwalzand. Deindeling geldt
"iet voorvenigmateriaalof veen. NaarDeBakker&Schelling. 1966:57.
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diaan van het zanddeel Mz (de Stibokaterm is M50; tabel
5.36).

DeberekeningvanMzgebeurtmeteenuitvoerigekorrelgrootteanalyse(voorbeeld5.38).InhetveldwordtMzgeschatdoor
het wrijven van zand tussen de vingers. Beginners in de bodemkunde maken ook wel gebruik van dezandschijf,waarin
zich uitgezeefde monstertjes van oplopende korrelgrootteklassenbevinden (figuur 5.37). Van hetteonderzoekenzand
wordt een kleine hoeveelheid geheel droog en los gewreven
indehandpalmenopdeschijf gebracht. Meteenloupe kunnendangroottesvergelekenworden.Aandezeschattingklevenenigemoeilijkheden. Een(natuurlijk) mengselwordtvergeleken met uitgezeefde delen;anders gezegd:het te onderzoeken monster heefteenflinkespreiding inkorrelgrootte,de
standaarden hebben een zeer kleine spreiding. Voorts moet
eenvisuele beoordeling vertaaldworden inmassa's;menziet
namelijk ietsvanaantallenengroottes,maarnietvanmassa's.
Grotekorrelsvallensterkop,maarzijnmeestalgeringinaantal.
Gebruik van de loupe is beslist noodzakelijk om het monster
niettegrofteschatten.

5.36 Tabel
Benamingvangrondmonstersnaardegrofheid vanhetzanddeel, diegekarakteriseerdwordt doorMz (= demediaanvanhetzanddeel=M50). NaarDeBakker
& Schelling, 1966:58.
Mz (urn) tussen

Benamingnaargrofheidvanhetzanddeel
bijzand

bijzavel,kleiofleem

50en 105
105en150
150en 210

uiterstfijn
zeerfijn
matigfijn

fijn

uiterstfijnzandige
zeerfijnzandige
matigfijnzandige

21Oen420
420en2000

matiggrof
zeergrof

grof

matiggrofzandige
zeergrofzandige

WatsteltMzvoor?Voorelkgrondmonsterzoudenweeenzeef
kunnen construeren, waarop na schudden de helft van de
massa van de deeltjes tussen 50 en 2000p.m blijft liggen en
de andere helft erdoorheen gevallen is. De maaswijdte van
zo'nzeefnoemenweM z .
Demediaan vanhet zanddeel,of kortweg zandmediaan Mz
isdie korrelgrootte waarboven en waarbeneden de helft van
demassavandedeeltjes tussen 50en2000 u,m ligt.Traditiegetrouw ishiergekozenvooreenstatistischsymbool;hetfysischesymboolzoudiameterdmoetenzijn.

VoordeberekeningvanMzmoethetzanddeelmetbehulpvan
eenstelzevenworden onderverdeeld.Hetisgebleken dat het
voor hetbepalenvandezandmediaan weinig uitmaakt welke
klassegrenzen daarbij gekozen worden (Wiegers, 1975: 63)
mitszemaardichtbijelkaarliggen.Wezulleninhetrekenvoorbeeld uitgaan van de grenzen die bij de Stiboka gebruikelijk
zijn.
5.38Rekenvoorbeeld
Gegeven:
Eenkorrelgrootteverdeling vaneenzandmonster uiteenstuwwal (Veluwe).
massagehalte (%)vandemineraledelentussen
0-2

2-50

50-105

105-150

13

150-210

210-420

24

19

24

420-2000urn

Gevraagd:BerekenMz vanditmonster,afgerondop1umnauwkeurig,uitgaandevaneenlineairverloopvandeverdeling binneneenkorrelgrootteklasse.
Oplossing:Deindex Zslaatopzanddeel.Leemdeeltjes (< 50urn) worden dus
bij het berekenen van Mz buiten beschouwing gelaten;ook grinddeeltjes ( >
2000urn) doen niet mee.Waar ligtde helftvan hetzanddeel? Omditteweten
tekomenmoetenwedegehaltesvanaf 50umoptellen:
massagehalte (%) vandemineraledelentussen

5.37

50-105

50-150

13

37

50-210

50-420

50-2000urn

80

61

87

Dezegetallenkunnenweuitzettenalssommatiegrafiek (figuur 5.39).Hetzandgehalte is87%. Dehelft hiervan is43J%.Volgensdetabel is37%van hetzanddeelfijnerdan 150urnen61%fijner dan210 urn.Mz, dekorrelgrootte die met
43î%correspondeert, ligtdustussen 150en210um. Maarwaar?Om het antwoord tevinden gaanwe lineair interpoleren, hetzij op millimeterpapier, hetzij
doorberekening (figuur5.39).
Uitfiguur 5.39 volgt (43J%-37%): (61%-37%) = (rVf z -150um): (210um-150
urn),-»/W z= 166urn.

Figuur
Zandschijf voorhetschattenvandezandgrofheid.

5.40 Vraag
BerekenMzvandetweevolgendemonstersenbenoemzenaargrofheid.Kuntueenmogelijkheidopperenvoordewijzevanafzetting?Vergelijkdaartoedekorrelgrootteverdelingenmetdievantabel5.44.
Nr.

1.
2.
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Massagehalte (%) van demineraledelentussen
0-2

2-50

50-105

105-150

150-210

210-300

300-420

420-600

600-2000urn

0
5

2
21

1
18

3
26

26
17

41
8

18
3

5
1

4
1

5.42 Kader
EENTEXTUURTRACE INDENOORDOOSTPOLDER
Behalvevoor het classificeren van grondmonsters kande
driehoeksgrafiek ook dienen alsoverzichtsfiguur. Worden
bv.monstersuiteenbepaaldtrajectindedriehoek uitgezet
dangeeftdeliggingvandepunten eenbeeldvan hettextuurverloop. Infiguur aisdekorrelgrootteverdeling weergegevenvan eenseriemonsters,genomen ineenraai van
het westen naar het oosten door de Noordoostoolder
(Wiggers,1955).Infiguurbisdeliggingvandezeraaiaangegeven.

O

50

105 150 I

a.

210
Mz = 166Jim

420

2000
(Jim)
i

/ Î'-'"4
cum. gehalte
korrelgrootte

37
150

4354

/ '

61%

210nm

M,

22

%

H-

17,*16

%

m

\

19
%

\

\

6

-è

zandgehalteFzm

a.

5.39 Figuur
Bepaling vandemediaanvanhetzanddeel,M-£,
a. aflezen;enb. berekenen.

Hetgetal50inM50betekent50-2000|im.Hetgeeftdeondergrensaanvandekorrelgrootteklassevandedeeltjes,waarvan
demediaan bepaaldwordt. Men kanook demediaanvande
deeltjes indeklasse 0-2000 urn, 16-2000 urn,63-2000 urn
enz.berekenen. Diemedianen zoudenwemetMnui,M16,Mm
enz. kunnen aangeven. Berekening van deze medianenkan
analoog gebeuren aandeinvoorbeeld 5.38 aangegevenmethode. Maar hetisook mogelijktewerken meteenalgemene
formule. Voorschrift enformule voor hetberekenen van een
mediaanMxzijnalsvolgt.
- Noemdeondergrensvanhettebeschouwengedeeltex.
- Teldepercentagesopvanhetgedeeltewaarvandemediaan
berekend wordt,tebeginnen met defijnste delen. Noemdit
totaalpercentageTx.
- Telopnieuw optotdatj r x overschreden is.Indealslaatste
erbijgeteldekorrelgrootteklasse ligtMv Noemdeondergrens
vandezeklassed-,endebovengrensd2.
- Dealgemeneformulevooreenmediaanwordt nualsvolgt:
5.41

M,

,
1

i7"x-gehaltetussenxend-, ..
gehaltetussend, end2 ^ 2

..
1

^

Alswe hiermeebv.Mnulvanmonster 2uitvraag5.40 berekenen,krijgenwe:

Mnu,=105urn+(50%-^4%) (150iim-105um)/26%=
= 115urn.

b.
Demonsterszijngenomen uitde laagdie hetlaatst isafgezetvoordeafsluitingvandeZuiderzee.Degrafiek isgebaseerd opdegehaltes aan deeltjes van 0-16 \im, 16-50
urnen50-2000urn(%vandemineraledelen).
Deverklaringvanhettextuurverloop kanalsvolgt worden
samengevat. In hetwesten (monsterplekken nrs.1-4) is
ineenonrustig milieu eenslibarmsediment afgezet. Naar
het oosten gaandewerd het water rustiger, wattot uiting
kwam inhetbezinken van fijner materiaal;indedriehoek
iste ziendatdegehalten aandeeltjes 0-16 en16-50urn
in een ongeveer constante verhouding stijgen (rechte lijn
tussen nrs.4-10,diedoor een hoekpunt gaat). Meernaar
dekustwerdendekansenvandefijnstedeeltjes omtebezinken kleiner. Vermoedelijk werd hier alleen metharde
winden sediment aangevoerd. Hetbevatte weinig zanddeeltjes. Door hetwoeligewater bezonken de slibdeeltjes
moeilijk, zodat deafzetting hoofdzakelijk uit lössdeeltjes
(16-50 urn) ging bestaan (nrs. 10-16). Dicht bijdekust
was hetwater ondieper engroeide hetaanbodvan (fijne)
zanddeeltjes. Degolfslag hield deleemdeeltjes inbeweging, zodat deafzetting tenslotte een hoog zandgehalte
heeft (nrs.18-23). Ditzandstaat bekendals Blokzijlzand;
hetwordt gebruikt bijhetbepalenvanvochtkarakteristieken (9.4.2).Dit uiterstfijnezand(Mz tussen 50en75 urn)
ishiervoor geschikt omdat hetnietsnellucht toelaat inde
fijneporiën.
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5.5.4 Toepassen van de textuurindeling volgens de
Stiboka
Uitfiguur 5.32 blijkt dat korrelgrootteverdeling enafzettingsmilieu samenhangen. Kader 5.42 geeft hiervan eenandereillustratie.Tabel5.44vermeldteentyperende korrelgrootteverdeling voor een aantal belangrijke Nederlandse afzettingen.
Dat deze monsters alle een verschillende naam naar korrel-

grootteverdeling krijgen,mogeblijkenalsudevolgendevraag
beantwoordt.

5.43 Vraag
Benoemdetextuurvande8monstersuittabel5.44volgensdeStiboka (figuren
5.33en5.34entabel 5.36).

5.44 Tabel
Korrelgrootteverdeling vantyperendemonstersuitenigeNederlandseafzettingen.NaarDeBakker,1979:7.
Nr.Afzetting

Lduinzand
2.zavel,marien
3.zand,marien
4.rivierklei
5.loss
6.dekzand
7.keileem"
8.zand,stuwwal"

Massagehalte 'm(%) in dekorrelgrootteklassen (urn)
0-2

2-16

16-50

50-105

105-150

150-210

210-420

1,5
19
1
48
15
4
18
1,5

0,6
7
1,1
29
9,5
1,4
7,5
2,1

0,2
24,5
3,4
22
72,5
26,5
7,5
7,5

0,9
35
35
1,4
3,3
24
15
4

12
14
36
0,1
0,1
21
14
8

44
0,5
18
0,1
0,1
15
14
15

40
0,3
5,5
0,2
0,1
7,5
19
39

420-1700
0,7

-

0,3
0,2

-

0,9
5,3
23

* Integenstelling tot deanderemonsters bevatten keileemenstuwwalzand ook nogalwat materiaalgroverdan 2000 urn. HetgrindgehaltefQdindit keileemmonster
bedraagt7%eninhetstuwwalzand 14%.

5.5.5 Sommatiecurve alsbeeldvan spreiding
Van vier monsters uit tabel 5.44 is de korrelgrootteverdeling
uitgezet alssommatiegrafiek (figuur 5.45). Erisveel verschil
invormvan desommatiecurven. Dit wordt veroorzaakt door:
a. eenverschil indegehaltesaanfijneengrovedelen;
b. eenverschilinspreiding.
Metspreiding bedoelenwe hetvolgende (vergelijk5.1.1). Bij
sommigemonsterszijndedeeltjesvanéénklasseoftweeaaneengesloten klassen sterk overheersend, waardoor de curve
plaatselijk zeersteil verloopt:ziebv.dedeeltjes 16-50 (xmbij
monster5,deloss.Danisereenkleinespreiding.
Bijhetomgekeerdeisereengrotespreiding.

5.46 Vraag
Welkmonster uitfiguur5.45 heeftvolgensudegrootstespreidingenwaarom?

5.6 INDELING NAAR KORRELGROOTTE VOLGENS
DE RIJKSGEOLOGISCHE DIENST
IndezeparagraafbesprekenwedeclassificatievandeRijksGeologischeDienst
(RGDD) (Reugge.a„1974).Weciterenuitdebeknopteversieuit1977vanClassificatievanonverhardesedimenten.Deoudereindelingenwordennietbesproken. Men moet er wel op letten dat ze afwijken van het huidige systeem; in
elk kaartrapport iseenverklaring opgenomen van devoor dat rapport en kaart
gebruikte indelingen. Doordat er tussen opnemen en publiceren van kaarten
veeltijd zit,worden de oudere indelingen nog lang gebruikt.Tot 1982waser
nog geen 1:50000 kaartblad verschenen met de korrelgrootteclassificatie uit
1974.
Gebied waarbinnen natuurlijke
samenstellingen weinig voorkomen

100

1000

5.45 Figuur
Dekorrelgrootteverdeling vanmonstersuit vierNederlandseafzettingen, weergegevenalssommatiegrafiek(4 =rivierklei,5 =loss,7=keileem,8 = stuwwalzand,zietabel5.44).
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% 63-2000urn

5.47 Figuur
Classificatiedriehoek vandeRijks Geologische Dienst voormateriaalmeteen
grindfractie, eenzandfractie en eensilt/lutumfractie. Naar RGD, 1977: 4. De
termenzandfractieensiltfractie komennietpreciesovereenmetdievandeStiboka(zie 5.2.3).

5.7 SOORTELIJKE OPPERVLAKTE

De classificatie van deRGD berust opdeinfiguur 5.17 gegeven klassenen
namenvoor korrelgroottedelen. Partikels > 63 mmworden niet indenaamgevingbetrokken,maarwel bijbeschrijvingenvermeld.Deindelinggeldtvooronverhardesedimenten.Ineersteinstantiewordteenonderscheidgemaaktinklastische enniet-klastische sedimenten,datwilzeggen sedimenten waarvande
deeltjesinvastevormdoorwater,windofijsvervoerdzijn,tegenoversedimentendieontstaanzijndoor neerslag uitoplossingenofdoor ophoping vanorganische resten. Organische sedimenten worden benoemd met dein hoofdstuk
8opgenomenorganische-stofdriehoek.Webeperkenonshierverdertotdeklastischesedimenten (meteenorganische-stofgehalte < 15à30%).Indeklastische sedimenten wordt onderscheid gemaakt tussen grind, grindig materiaal
engrindarmmateriaal (figuur 5.47).

5.7.1 Inleiding
Verschillende eigenschappen van grond, zoals doorlatendheid, vochtbindend vermogen en chemische vruchtbaarheid,
hangen samen met verschijnselen die zich aan het grensvlak
van de vaste fase voordoen. Hoe groter de oppervlakte van
de vaste fase,des te sterker beïnvloeden de grensvlak- of a d sorptieverschijnselen het gedrag van een grond.
Het verband tussen korrelgrootte en soortelijke oppervlakte
vormt het onderwerp van deze paragraaf.

5.48 Vragen
a. Wat isinfiguur5.47 op100%gesteld?Watisbuitenbeschouwinggelaten?
b. Bijwelke grindgehaltes liggen degrenzen tussen grindarm, grindig resp.
grind?
c. Kuntuverklarenwaarombepaaldenatuurlijkesamenstellingenweinigvoorkomen?

Op het microreliëf van de korrels gaan we niet in. Het is van
belang voor de wrijvingseigenschappen van grond. Van dekzand zijn de korrels in het algemeen ronder en matter dan van
rivierzand. Dit w o r d t veroorzaakt doordat tijdens transport in
lucht de korrels met grotere snelheid op elkaar botsen dan in
water.

Vervolgenswordengrindigengrindarmmateriaalonderverdeeldnaardegehaltesaanzandfractie,siltfractieenlutumfractie,diesamenop100%gesteld worden (figuur 5.49).

5.7.2 Berekeningvandemassiekeoppervlaktes
De massieke oppervlakte s van de minerale delen is de gezamenlijkeoppervlaktevanallemineraledeeltjes pereenheid van
massa.Voor rechthoekige deeltjes is

K = kleigebied
ZV = zavelgebied

5.52

2 .1

1

Pm I

b

1,

Z = zandgebied
L = leemgebied

d'

Verklaring:
grootheid

symbool

eenheid

massiekeoppervlakte
dichtheidvandemineraledelen
lengtevaneendeeltje
breedtevaneendeeltje
diktevaneendeeltje

s

mVkg
kg/m 3
m
m
m

Pm

/

b
d

Dezeformuleisalsvolgtafteleiden.Hetvolumevaneendeeltjemetlengte/,breedtebendikted\sl bd.
Hetaantaldeeltjes pervolume-eenheid mineraledelen is1/ ( /
bd).
Het aantal deeltjes per massa met een dichtheid pm is 1/ ( p m

/bd).
Deoppervlakte van 1 deeltje is2b/ + 2dl + 2bd.

^63-2000
'63-2000

\
^

s = gezamenlijke oppervlakte per massa =

%63-2000(1

5.49 Figuur
Classificatiedriehoek vandeRijks GeologischeDienst voormateriaalmeteen
zandfractie, eensiltfractie eneenlutumfractie. Naar RGD, 1977:5. Degrens
tussensilt- enzandfractieisbij63y.mgelegd.

(2/b+ 2/d+2bd)/pmlbd.

Tenslotte wordt degrondsoort zand nog onderverdeeld naar grofheid vande
deeltjestussen63en2000urn(tabel 5.50).
5.50 Tabel
Benamingvandegrofheid vanzandvolgensdeRijksGeologischeDienst,gebaseerdopdemediaanM B NaarRGD, 1977:5.
Ma (urn)
tussen
63- 106
106- 150
150- 212
212- 300
300- 425
425-2000

Benamingvanzandnaargrofheidvandefractie63-2000urn

Voor dedeeltjes meteenkubusvorm is/ =b=dendangaat
(5.52) overin
5.53

S=

Pmd

Formule 5.53 geldt eveneens voor bolvormige deeltjes (zie
vraag 5.56) en in hetalgemeen voor alle isodiametrische deel-

uiterstfijn
zeerfijn
matigfijn
matiggrof
zeergrof
uiterstgrof

tjes. Omdat in formule 5.53 d in de noemer staat, neemt s met
fijn

eenzelfde factor toealswaarmee t/kleiner w o r d t (figuur 5.54).

grof

Vraag
ProbeeralleverschillenopteschrijventussendeclassificatienaarkorrelgrootteverdelingvandeStibokaendievandeRGD.
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5.54 Figuur
De oppervlakte vaneenkubus met een ribbe d = 1cmis6 cm2. Opgedeeldinkubusjes metd = 0,1 cmwordtdeoppervlakte 60 cm1. Dusalsderibbe 10x zo klein
wordt, neemtdeoppervlaktemet een factor10toe;sisomgekeerdevenredigmetd. Knapp, 1979:15.

Vandeplaatvormigekleimineralenisdediktetenopzichtevan
de overige afmetingen gering. In dat geval wordt s in 5.52
overwegend door determ 1fd bepaald.Voor kleimineralen is
daardoormet

Us iseen grootheid die aangeeft hoeveel maal de gezamenlijke oppervlakte van
de deeltjes van een subklasse sgroter isdan de oppervlakte van eenzelfde massa
bolvormige deeltjes met een diameter van 1 cm enmet gelijke dichtheid (normaalblad N 2 1 3 , 1 9 3 9 ) .
Verdereverklaring van formule 5.57:

5.55

2
Ti

s =

de massieke oppervlakte redelijk nauwkeurig te benaderen
(zievraag5.56).
5.56Vragen

5.7.3 Berekening van het U16-getal (een areïeke oppervlakte)
Naastswordt indebodemkunde nógeenbegripgebruiktdat
metdeoppervlaktevanmineraledelentemaken heeft,namelijk het U16-getal (symbool: £/1e). Bv. bij de Rijksdienst voor
deIJsselmeerpolders isdeonderverdelingvan zandgebaseerd
op(V16,inplaatsvanopeenzandmediaanzoalsbijdeStiboka
endeRGD.
Het W6-getal iseengrootheid van dimensie 1,die aangeeft
hoeveelmaaldegezamenlijkeoppervlaktevan dedeeltjestussen16en2000urngroter isdandeoppervlaktevaneenzelfde
massabolvormigedeeltjes meteendiametervan 1 cmenmet
gelijkedichtheid.Naarmatedewaardevant/16groter is,ishet
deeltussen16en 2000nmfijnervan korrelgrootte.Inmoderne
termen is U16eenareïekeoppervlakte (areïek = gedeeld door
oppervlakte;Schurer &Rigg,1980:25).
Bij de berekening van U„ wordt gebruik gemaakt van de formule van Zunker:
u

=

4343 urn / J
- d<
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symbool

dimensie

U-getal van de deeltjes van een subklasse
diameter ondergrens subklasse
diameter bovengrens subklasse

d,
d2

1
lengte
lengte

Het verband tussen Usensis:

a. Bereken de massieke oppervlakte svan bolvormige deeltjes met een diameter
den een dichtheid pm (maw. leidt formule 5.53 af voor bolvormige deeltjes).
b. Bereken s van kleiplaatjes met de afmeting 500 nm bij500 nm bij5 nm met
(5.52) ènmet (5.55). Druk s uit in ha/kg envergelijk beide uitkomsten. pm
= 2650 k g / m 3 ; 1 nm = 10 ~' m.
c. Bereken 5 van een grond die voor 15% uitlutumdeeltjes met degrootte uit
vraag bbestaat, voor 25% uit siltdeeltjes (gemiddelde d = 15 nm) en voor 6 0 %
uit zanddeeltjes (gemiddelde d= 100 n m ) .
d. Hoeveeldraagthetlutumdeelbijaandesoortelijkeoppervlaktevandegrond
uitc?

5.57

grootheid

Jl_ 1

5.58 t/ s =p m xsx1,66mm
Tabel 5.59 geeft aan hoe uit waarden van Us het U16-getal van een g r o n d m o n ster berekend kan w o r d e n .
5.59 Tabel
Waarden Up alsmede berekening vanU„ vaneenzeezandmonster, waarvan
dekorre/grootteverdelingbinnendeklasse 16-2000urnisopgegeven.Dewaarden voorUszijnberekendmet 5.57.
subklasse
(firn)

U,

16- 50
50- 75
75- 105
105- 150
150- 210
210- 300
300- 420
420- 600
600- 850
850-2000

373,0
154,4
113,2
80,1
56,6
40,1
28,3
20,0
14,1
7,9

fsxfd

(%)

(%)

3,4
12
23
36
18
5
0,5
0,2

1268,2
1972,8
2603,6
2883,6
1018,8
200,5
14,2
4,0

-

Totaal:

9965,7

"/(jishetmassagehaltevanstoofdrogegrond < 2mm.
HetU16-getalvanhetzeezandmonster is

99657%
*ï = 102
98,1%

5.8 GRONDSOORTENINDELING VAN DE
RIJKSDIENSTVOOR DEIJSSELMEERPOLDERS
De hoofdindeling naar korrelgrootte van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) berust o phet lutumgehalte (tabel 5.60). In tegenstelling totbijde
Stiboka ende RGDw o r d t bijde RIJP het lutumgehalte uitgedrukt op stoofdroge

grond (< 2000 um). Eennaderekarakterisering vanzandvindt plaats metbehulpvanhetU16-getal (tabel 5.61).

5.60 Tabel
Grondsoortenindeling naar lutumgehalte ^ d volgens de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders.Zuur, 1947.
fld (%)

naamvandegrondsoort

0-11
11-3
3-5
5-8, (As < 120
5-8,U,e > 120
8-12
12-17
17-25
25-35
35-50
50-100

kleiarmzandA
kleiarmzandB
kleihoudendzandA
kleihoudendzandB
lichtezavelA
lichtezavelB
zwarezavelA
zwarezavelB
kleiA
kleiB
kleiC

code
0
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10

5.9 INVLOEDVAN DEKORRELGROOTTEVERDELING
OP ENIGE EIGENSCHAPPEN VAN GROND
Van de eigenschappen die sterk door de korrelgrootteverdeling beïnvloed worden,behandelen we hier: enige aspecten
van de stabiliteit van de bodemstructuur; het vochtleverend
vermogen;dedoorlatendheidvoorwater.Debewerkbaarheid
werd aleerder genoemd (figuur 5.29). Wezullen aanstippen
in welke richting de eigenschappen veranderen, als lutumgehalte,silt-ofleemgehalte,ofzandgrafheidveranderen.Omdat het organische-stofgehalte ook een grote invloed op de
genoemdeeigenschappenheeft,gaanweingedachtenuitvan
eenongeveergelijk,vrijlaagorganische-stofgehalte, namelijk
vanmatighumusarmmateriaal (1Jà 2J%organischestof).
5.9.1 Slempgevoeligheid inverband met lutumgehalte
Slemp is het vervloeien van bovengrond op akkerland onder
invloedvanregen.Kiemplantenkunnen hierdoorverstiktworden. Deontmengdefijne deeltjes vormen slecht doorlatende
laagjesaan hetoppervlak (slempkorst), of de hele bouwvoor
zakt in elkaar, dwz. dat de grote poriën verdwijnen {interne
slemp). Op deslempgevoeligheid hebben alle bestanddelen
invloed die de binding tussen gronddeeltjes bepalen:water,
organische stof, kalk, ijzer en lutum. De voornaamste factor
vormendelutumdeeltjes.
Alserweinig kleine deeltjes aanwezigzijn, isdevormingvan
fijne laagjes niet mogelijk, noch het opvullen van de holtes
tussen zandkorrels. Kleiarm zand is dus meestal niet slempgevoelig,kleiig zand kan het enigszins zijn. Het gevaarlijkste
traject ligt bij een lutumgehalte tussen ongeveer 8 en 17%
(lichte zavel). Bij een hoger lutumgehalte (fLm) neemt de
slempgevoeligheidsnelafdoordathet'bindende'karaktervan
delutumdeeltjesdeoverhandkrijgtbovenhet'verstoppende'.
Zwarekleiisdaardoor nietslempgevoelig,maarwelzwaarbewerkbaar. Hetoptimalelutumgehaltevoorakkerbouwligttussenca.17en35%,waarnochdebinding,nochdeverstopping
overheerst (zwarezavelenlichteklei).
5.9.2 Stuifgevoeligheid inverband met zandgrofheid
engrindgehalte
InhethuidigegematigdeklimaatinNederlandkanalleenzand
stuifgevoelig zijn. De mate van de gevoeligheid hangt o.a.
sterkvandekorrelgrootteverdeling af.Typische windafzettingenbestaanmeestaluitfijnzand.Dezanddeeltjeszijntezwaar
om insuspensiete blijven in lucht.Zeworden wel springend

5.61 Tabel
Benaming vanzandnaarUI6-getal volgensdeRijksdienst voordeIJsselmeerpolders.Zuur,1947.
(716

naam van zand naar areïeke
oppervlakte van deel
1 6 - 2 0 0 0 um

< 50
50- 80
80-120
120-180
180-270
270-400

grof
matigfijn
middelfijn
zeerfijn
uiterstfijn
uiterstfijn

code

Bij zand kunnen we dus combinatienamen krijgen zoals 'kleiarm,grof zand B'
(code:1a).
5.62 Vraag
Kuntubedenkenwaarommeneengrondmetf^= 5à8%debenamingkleihoudendzandBheeftgegevenalsU„ < 120,enlichtezavelalsU„ > 120?

verplaatst doordat er andere zanddeeltjes tegenaan vliegen.
Ditkanooknoggebeurenmetzeerfijnegrinddeeltjes.Ietsgroveregrindkorrelsrollenmee.Beidesoortendeeltjestreffen we
dan ook wel in windafzettingen aan in lage gehaltes.Zijn er
echterveeltamelijkgrovegrinddeeltjes ( > 8mm) ineensedimentaanwezig,daniseenzuivereolischeontstaanswijzeonwaarschijnlijk.
Omgekeerdzaleensediment metgrovegrinddeeltjes moeilijk
een prooi worden van winderosie. Bij hetwegblazen van de
zanddeeltjes hopen achterblijvende grinddeeltjes zich op en
vormentenslotteeenaaneengesloten laagaanhet oppervlak.
Deze keienvloer (Eng. desert pavement) verhindert verdere
winderosie.Dus:eenwindafzetting islaterweerhetmeestgevoelig voor winderosie (sterk lemig zand en leem uitgezonderd).
5.9.3 Ploegzool inverband met lutumgehalte
Door hetrijdenopakkerlandkanvlakonderderegelmatiggeploegde laag een verdichte laag ontstaan, de zogenaamde
ploegzool. Sommige gewassen, zoals aardappelen, hebben
veel last hiervan doordat de wortels niet kunnen groeien in
deploegzool.Vooral inzeer lichtezavelkandeploegzoolerg
dicht zijn. Ook in matig lichte zavel wordt gemakkelijk een
ploegzool gevormd. Hierzijndegevolgen echter minder ernstig, omdat de grond bij die textuur enigvermogen heeft tot
het vormen van krimpscheurtjes, waardoor de wortels toch
toegang krijgen tot de ondergrond. In zware zavel en klei is
ditregeneratievermogenzogroot,datdeploegzoolgeenprobleemvormt.
5.9.4 Vochtleverend vermogen in verband met textuur
Hetvochtleverend vermogen gaatoverde hoeveelheid water
diedegrondkanleverenaaneengewas,alsereenneerslagtekort is. Ditvermogen wordt bepaald door het regenwater dat
in de bewortelde zone kan blijven hangen en door het water
datdoorcapillaireopstijginguithetgrondwaterdewortelzone
kanbereiken.
Bijhetvasthoudenenaanzuigenvanwaterspeeltdecapillaire
binding in niet-kleiigegronden de hoofdrol.Wekunnen globaalstellen dat indezegronden hetvochtleverend vermogen
groter wordt, naarmate hetsiltgehaltetoeneemt en hetzanddeelfijnerwordt,omdaterdanmeermetwatergevuldecapillaireholteszijn. Heteffectvanhetleemgehalteopdevochtleveringkanook indirectzijnviaeendieperebeworteling.
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5.63

Kader

DERECHTHOEKSGRAFIEKVAN DOEGLAS
In1955publiceerdeD J . Doeglaseenrechthoekigdiagram
waarin evenals in de driehoeksgrafiek een groot aantal
monsters kanworden uitgezet. Ten opzichte van dedriehoeksgrafiek heeft de rechthoeksgrafiek alsvoordeel,dat
de vergelijking niet tot drie korrelgrootteklassen beperkt
blijft. Hierdoor kunnen kleine verschillen tussen afzettingenzeergoedwordenweergegeven.
Elkehorizontalelijnsteltééngrondmonstervoor.Dekorrelgrootteverdeling wordt opdie lijn cumulatief uitgezet met
behulpvantekensdieeenkorrelgrootte symboliseren (zie
figuur a).Dehoogtevandehorizontale lijnwordt bepaald
door hetgehalteaandeeltjes kleiner dandegekozenreferentiegrootte. Hier isdereferentiegrootte 50 urn. Voor het
vergelijken van zware-kleimonsters kan 16 um gekozen
worden, voor zandmonsters 2T0 firn, enz. De diagonaal
geeftdegehaltesaanvandedeeltjeskleinerdandereferentiegrootte.Delijnvanderechter bovenhoek naarhet midden van de basis correspondeert bij een referentiegrootte
= 50 urn met de zandmediaan: zij is de verzameling van
de punten die het massagehalte van de deeltjes 50-2000
]imhalveert.

Alsveelmonsterswordenuitgezetenvloeiendelijnendoor
puntenvangelijkekorrelgroottewordengetrokken,krijgen
wegeschematiseerdefigurenzoalsbenc.Inditvoorbeeld
worden zeeafzettingen in het noorden enzuidwesten van
Nederland vergeleken.Voor een gegeven lutumgehalte is
het leemdeel in het noorden sterker vertegenwoordigd.
Leemarmeenzwak lemigezeezanden (/L+s,m < 17J%)komeninhetnoordennauwelijksvoor.Tevensishetzanddeel
inhetnoordenfijner,nietalleenbijdelutumarmemaarook
bij delutumriikeafzettingen. Dit komt door een hogergehalteaandeeltjestussen 50en75|im. Dehulplijn diemet
dezandmediaancorrespondeertvaltinfiguurbineenfijner
deeldaninfiguurc.
Doordezeverschillenzijngrondenindenoordelijkezeeafzettingenvaak'opdrachtiger'daninhetzuidwesten:deondergrond heeft een grotere capillaire stijgsnelheid,waardoor meervocht vanuit hetgrondwater kanworden aangevoerd. Het waterbergend vermogen in het noorden is
kleiner.

zwarerivierklei

•

4 - zeezavel

50-

- keileem

stuwwalzand

10

duinzand
100(%)

x
2

.
16

•
50

• . +• o
;z!
105 150 210 420|im

a. Zesmonstersuitgezetin derechthoeksgrafiek(zietabel 5.44)
Geschematiseerdekorrelgrootteverdeling inzeeafzettingeninFrieslandenGroningen (b) eninZeelandenZuid-Holland (c)
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adsorptievermogenvoorvoedingsstoffen isafhankelijkvande
aanwezigheidvanhumus.Oplichtezavel (8% < fu„ < 17j%)
heeftmentemakenmetproblemenvan structuur-instabiliteit.
Is een goede structuur te handhaven, dan zijn de water- en
luchthuishouding goed, evenals de chemische eigenschappen.
Gronden die uit zware zavel (17i% < fLm < 25%) bestaan,
behoren meestaltot de bestegronden van Nederland.Zezijn
vrijstabielvanstructuur engoedverkruimelbaar.Hetvochtleverendvermogen ishoog. Lichte-kleigronden (25% < f^ <
35%) zijn ook goed,al krijgen zebovenfLm = 30%alietsvan
debezwarenvanzwareklei.
Dezebezwarenvanzware-kleigronden(/Lm > 35%) zijn:
- de moeilijke verkruimelbaarheid,zezijn alleen in een klein
vochtgehaltetraject bewerkbaar;
- hettrageafstaanvanwater;
- hetontstaanvanscheuren,waardoor regenwater enkunstmest soms versneld worden afgevoerd naar het grondwater
enwaardoordecapillaireopstijging belemmerdwordt;
- desomskleinedoorlatendheid innattetoestand.
Het is niet mogelijk om bij de moderne landbouwmethoden
de opbrengsten van gewassen rechtstreeks te koppelen aan
detextuur van de grond. In het algemeen is,wat de bodem
betreft, de opbrengst afhankelijk van de lucht-, vocht- en
voedselvoorziening. Sommigezandigeenvenigegrondenleveren wat dit betreft even goede groeiomstandigheden als
kleiige gronden,zodat de opbrengsten bijna even hoog zijn,
metsomslagerekosten.Welspreektmenvan'zware'en'lichte'vruchtwisseling.Ditwilzeggendatopkleiigegrondenwintertarwe indevruchtwisseling isopgenomen,eengewasdat
opzandigegrondenweinig gebruiktwordt endaarlagereopbrengsten geeft (door een grotere gevoeligheid voor ziekten?).
Erspelenveelmeerfactoreneenrolbijde bodemgeschiktheid
dandetextuur.Wezullenzeinditboeknogtegenkomen.

Bijgronden metveel lutum ligtdezaakingewikkelder. Weliswaar is de vochtbinding sterk, maar op het punt dat planten
verwelkenziternogsteedsvrijveelwaterindegrond. Debindingvandatwater isdustésterk. Decapillaire aanvoer wordt
doortweefactoren belemmerd:eenlagestroomsnelheidinde
zeer nauwe poriën enonderbreking van hetcapillaire contact
door horizontale krimpscheuren. Het optimale lutumgehalte
voorvochtlevering ligttussenongeveer 10en 30%.
5.9.5 Doorlatendheid inverband met zandgrofheiden
leemgehalte
Metdoorlatendheid bedoelenweindezesubparagraaf dezogenaamde verzadigde doorlatendheid, de snelheid waarmee
eenwaterlaagdoordegrondkanstromen.
Hetisgemakkelijkinteziendatleemarmzandbeterdoorlatend
voorwater wordt, naarmate hetzandgrover is.Deholtestussendezandkorrelswordendanimmersookgroter.Bijeenzelfde grofheid neemt de doorlatendheid af naarmate het leemgehalte hoger is: de poriën worden dan verkleind (dier- en
wortelgangen blijven hierbuiten beschouwing).
Eenbewerkingvandegrond intenattetoestandkandit effect
versterken:vele leemdeeltjeszullentussen dezandkorrelsterechtkomenende'zandzeef'verstoppen.
Dedoorlatendheidvankleiigegronden issterkafhankelijkvan
deactuele bodemstructuur: bijaanwezigheid vandoorlopende gangen of scheuren isde doorlatendheid groot. Niet-gescheurdekleilagenzijnslechtdoorlatend.
5.9.6 Detextuurgrenzen naar lutumgehalte
De grenzen naar korrelgrootteverdeling, zoals die in de textuurdriehoeken vandeStibokatevindenzijn (figuren 5.33en
5.34), zijn vanuit de praktijk ontstaan, door uitwisselen van
ervaringen tussen boeren en bodemkarteerders. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek om ze landbouwkundig te
rechtvaardigen is nauwelijks gedaan. Wel is langzamerhand
vrij veel bekend over het verband tussen eigenschappen en
textuur. Daarvanvormen devorige subparagrafen eenpopulairesamenvatting.Hieruitvaltafteleidendatdegrenzengoed
voldoen.Wezullenvoordeindeling naarhetlutumgehaltef^
eenoverzicht geven.Erwordt verondersteld datdehele wortelzoneuitmateriaalmetdezelfdetextuurbestaatalsdebouwvoor (wat meestal nietwaar is) endatereendiepegrondwaterstandis.
Eengrond,bestaande uit kleiarmzand (/Lm < 5%), paarteen
gemakkelijkebewerkbaarheidaangevaarvoorverdroging.Het

5.66 Repeteervragen

5.64 Vraag
Zetinvolgordevanhoognaarlaagvochtbindendvermogen:leemarmgrofzand,
zwareklei,lichtezavel,leemarmfijnzand,zwak lemiggrofzand,lichteklei.Alle
monsterszijnhumusarm.
5.65

a. Watishetverschiltussenzandgrond,zand,zanddeelenzanddeeltje?
b. Watverstaanweonderhetlutumgehaltevandemineraledelen?
c. Geefdenamenenindexenvoor bestanddelenvangrond,diegebruiktwordeninverbandmethetonderzoeknaarkorrelgrootte.
d. Definieer hetlutumdeel,siltdeel,leemdeel,zanddeelengrinddeel.
e. DefinieerdezandfractievolgensStiboka,RIJPresp.RGD.
f. Legverbandentussendekenmerkenvanzanddeeltjesendeeigenschappen
vanhetzanddeel.Idemvoorsiltdeelenlutumdeel.
g. Watisinhoofdlijnendewerkwijzebijhetbepalenvandekorrelgrootteverdeling?
h. WatwelkegroothedengaatdetextuurindelingvandeStiboka uit?
i. WaaromheeftdeStiboka2textuurdriehoeken?
j . Waarmeewordtdezandgrofheidgekarakteriseerd?
Omschrijfdezegrootheid.
k. Noemeengrondsoortmeteengrotespreiding inkorrelgrootteenéénmet
eenkleinespreiding.

Tabel
Belangrijkste vandein dithoofdstuk geïntroduceerde grootheden.
nummer naamgrootheidinditboek
formule

5.6
5.7
5.8
5.9
5.41
5.52
5.57

zandgehaltevandemineraledelen
leemgehaltevandemineraledelen
siltgehaltevandemineraledelen
lutumgehaltevandemineraledelen
mediaanvan hetzanddeel,zandmediaan
mediaanvaneenkorrelgroottedeel
massiekeoppervlakte
U-getalvandedeeltjesvaneensubklasse
U16-getal

symbool geheugensteun

'Zm
'L+S.m
'Sm
firn
Mz
Mx
s
Us

u„

(massa)fractie
mineraal
siltdeel
lutumdeel
zanddeel
mediaan
surface (Eng.)
subklasse
16-2000um

Sleenh.

1
1
1
1

urn
urn
mVkg
1
1

andereliteratuur
namen

symb.

%zandfractie
%leemfractie
%siltfractie
%lutum
M50-cijfer

L
M50

soortelijke oppervlakte
U-cijfer
U16-cijfer

S
U
U16
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I. Hoegroot isdeinvloedvanhetlutumdeelopdemassiekeoppervlaktevan
grond?
m. Inwelk lutumgehaltetracject ishetgevaarvoorslemphetgrootst?
n. Waaromkomenopgrindigeafzettingenweinig holocenestuifzandafzettingenvoor?
o. Waaromhoefteenploegzool ineenmatig-lichte-zavelgrondnietschadelijk
tezijnvoor hetgewas?
p. Waaromishetvochtleverendvermogenvanzavelgronden meestalgroter
dandatvanzware-kleigronden?
q. Bespreekglobaal hoedeeigenschappenvangrondveranderenbijstijgend
lutumgehalte.
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6.1 HERKOMST EN ONTSTAAN VAN MINERALEN IN
DE BODEM

H00FDSTUK6: BODEMMINERALOGIE
doorA. BreeuwsmaenJ.S.Drijver-de Haas

6.1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de anorganische bestanddelen van
debodem behandeld.Zijwordensamengevat onderdenaam
minerale bestanddelen,kortweg mineralen genoemd. Met de
termmineraalbedoelenweeendeelvaneengesteenteof bodemmeteentyperendecombinatievanchemischesamenstelling en ionenrangschikking, meestal leidend tot een karakteristiekekristalvorm(figuur 2.2) eneenbepaaldehardheid.
Erzijn reeds vele mineralen bekend, enkele duizenden zelfs
enhieraanworden iederjaar nogeenstientallen toegevoegd.
Eengrootdeelvandealbekendemineralen komtechtermaar
zelden voor, zodat voor de bodemkundige maar een gering
aantal (zo'nvijftig) vanwezenlijk belangis.
In dit hoofdstuk wordt een algemeen inzicht gegeven in de
herkomst van de belangrijkste mineralen, de manier waarop
zijindebodemzijnterechtgekomen,dehoeveelheden waarin
zijvoorkomen,hunbouw enhuneigenschappen. DemineralogischesamenstellingvandebelangrijkstegrondeninNederlandkomt inhetvolgendehoofdstuk aandeorde.
Mineralen bevinden zich in gesteenten met kristalvorm (kristallijn) ofzonder (amorf). Opdeeenofanderemanier worden
zij losgemaaktvan hetoorspronkelijke gesteente.Zij kunnen
dan ter plekke blijven liggen, in welk geval men spreekt van
autochtoon materiaal,ofzekunnen naareldersvervoerd worden en daar gedeponeerd worden. In het laatste geval gaat
het omallochtone sedimenten (zieook 2.5.2). Het losmaken
van mineralen uitvast gesteente hoort tot het procesdat verweringwordtgenoemd.
Verwering betekent in het algemeen verandering onder invloedvanhetweer.Voorgesteentehoudtdatindathetuiteenvalt in grotere of kleinere deeltjes (fragmenteert). We zullen
echter ziendat hetvoor gesteenten niet alleen weersfactoren
of andereabiotische factoren zijn dieverweringveroorzaken,
maar dat ook organismen (biotische factoren) een rolspelen
bijverwering.
6.1.2 Fysische verwering
Alsdeoorzaakvanverweringgevormdwordtdoornatuurkundigekrachtenvanbuitenaf ofdoorspanningbinnen inhetgesteente,spreektmenvanfysischeverwering.Hetgaathierdus
omzuivermechanischeoorzaken.Krachtenvanbuitenaf kunnenoptredenalszichijsvormtinspletenenporiëningesteente. Dit komtveelvuldig voor in hooggebergte indetijd datde
temperatuurschommeltomhetvriespunt. Devolumetoename
vanwater bijbevriezenbedraagt ongeveer 9%,wat eengrote
druk kanopleveren,nl. 1kbar. Ook levendmateriaal kanaanzienlijkedruk uitoefenenopgesteente.Wortelsvanbomenen
plantenkunnen,nahunweggevondentehebbenindekleinstespleten,doordiktegroeigesteentetotsplijtenbrengen.Dit
iseenvoorbeeldvanbiotischeverwering.
Gesteente is een slechte warmtegeleider. Als het dan ook
blootgesteld wordt aan de zon zal de temperatuur binnenin
verachter blijven bijdieaanhetoppervlak. Hetresultaat hiervan is afschilferen,wat te vergelijken is met het afbladderen .
vanverfwerk. Eenandereffect van warmtewerking ishetverschijnsel,dat niet allestoffen in dezelfde mate of in dezelfde
richtinguitzetten.Ookditlevertinwendigespanningenop,die
totafbrokkelenkunnenleiden.Ditkomtvooralvooringrofkorreliggesteente.
Ook devormingvankristallen endaaropvolgende hydratie in
poriën ingesteente kaneendruk opleveren diezosterk isdat
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splijting van het gesteente optreedt. Dit iste zien in woestijngebieden, als anhydriet (CaS0 4 ) uitkristalleert in poriën en
scheurtjes en vervolgens water opneemt, waardoor gips (CaSO«.2H 2 0) gevormd wordt. Tenslotte draagt de zwaartekracht
nog bijaan fysische verwering. Door stromendwater en tegen
het gesteente aanschurende stenen wordt uiteenvallen bevorderd.
Resultaat
Hoe defysische verwering ook tot stand gekomen is, het proces verandert niets aan de chemische samenstelling van de
mineralen diezich in het gesteente bevinden. Het enige effect
is fragmentatie, waardoor delen of deeltjes ontstaan, die kleinervangrootte zijn. Daardoor wordt desoortelijke oppervlakte
van het gesteente vergroot (zie ook §5.7) en daarmee veranderen de fysische eigenschappen (zie §5.9). Daarnaast heeft
de oppervlaktevergroting nog tot gevolg dat een grotere o p pervlakte blootgesteld wordt aan chemische verwering.
Resistentie van gesteenten
Desnelheid waarmee en de matewaarin fysische verwering kan inwerken op
een gesteente isafhankelijk van desamenstelling wat betreft de mineralen en
destructuurdaarvan.Diesamenstelling bepaaltb.v.ofeengesteentegrofkorrelig is,zoalsgraniet,offijnkorrelig,zoalsbazalt. Bazaltzaleengrotere resistentie
hebbendangraniet.
Demineralenzelfverschilleninhardheidensplijtbaarheid.Ditwordtveroorzaakt
door de structuur van de kristalroosters (zie figuur 6.8). Mineralen, waarvan
de roosters plaatvormig zijn,zoals bij defyllosilicaten (zietabel 6.10),zijn gemakkelijk splijtbaar. Mica is hiervan een goed voorbeeld. Het andere uiterste
vormtkwarts,dathardisenslechtsplijtbaar.Gesteente,datveelmineralenzoals
micabevat,zaldusweinig resistentzijn;andergesteente,datveelkwarts bevat
zalzeerresistentzijntegenfysischeverwering.

Belang
Fysische verwering is vooral van belang in koude, droge gebieden waar verweerbaar gesteente aanwezig is. In Nederland
komt weinig vast gesteente voor, zodat dezevorm van verwering niet belangrijk is. Wèl belangrijk zijn de Produkten van
fysische verwering die elders heeft plaatsgevonden. Ze vormen het grind-, zand- en siltdeel in de meeste Nederlandse
gronden. Het lutumdeel bestaat hoofdzakelijk uit Produkten
van een andere soort verwering, de chemische verwering, die
w e nuzullen behandelen.
6.1.3 Chemische v e r w e r i n g (zieook 26.3.2)
Gesteente is niet alleen blootgesteld aan mechanische krachten, maar ook aan contact met water en lucht, de stoffen die
zich daarin bevinden en aan organisch materiaal. Hierdoor
kunnen mineralen worden aangetasten komen stoffen vrij die
nieuwe mineralen vormen of die worden afgevoerd. We sprekendan van chemische verwering. Debelangrijkste groep m i neralen die door chemische verwering gevormd wordt zijn de
kleimineralen, dieontstaan uitsilicium- en aluminiumhoudende afbraakprodukten; w e behandelen ze in § 6.3. Een voorbeeld van aantasting zonder nieuwvorming is het verweren
van kalksteen door koolzuurhoudende regen,zoals dat te zien
is aan historische gebouwen die uit kalksteen zijn opgetrokken. Regenwater bevat altijd een bepaald percentage koolstofdioxyde,waardoor hetenigszinszuur wordt:
6.1 H 2 0 + C 0 2 - • H 2 C0 3 (koolzuur)
De zure regen lost kalk op doordat het oplosbare calciumwaterstofcarbonaat gevormd wordt dat met regenwater w e g spoelt:
6.2 CaC0 3 + H 2 C0 3 -»• Ca(HC0 3 ) 2
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De luchtverontreiniging versterkt de verwering van kalk nog.
Ook koolstofdioxyde, dat wordt afgegeven door haarworteltjes die hetgesteente zijn binnengedrongen,tast het gesteente
aan. Hetzelfde geldt voor humuszuren, afgegeven door plantenresten.
Resultaat
Dechemische veranderingen van mineralen kunnen van velerlei aard zijn, maar ze hebben met elkaar gemeen, dat ze altijd
plaatsvinden in de aanwezigheid van water en dat de verweringsprodukten doorgaansoplosbaar zijn inwater (als zouten)
of daarin suspenderen (zoalsdekleimineralen). Het effect van
chemische verwering is des te groter naarmate het gesteente
meer vergruisd is (oppervlaktevergroting).
Samenvattend kan men dus zeggen dat het effect van chemischeverwering zich op driemanieren kan uiten:
a. er worden oplosbare zouten gevormd, die weggespoeld
kunnen worden öfter plekke beschikbaar blijven voor opname
door wortels van planten;
b. erworden nieuwe mineralen gevormd;
c. het verband tussen de oorspronkelijke gesteentedeeltjes
wordt verzwakt, waardoor fysische krachten een grotere invloed kunnen uitoefenen.
Belang
Chemische ven/vering speelt dus een belangrijke rol bij het
ontstaan van nieuwe mineralen. Deze kunnen weer een
hoofdbestanddeel vormen van klastische sedimentgesteenten, zoals de kleimineralen in zavels en kleien in Nederland.
Dit materiaal is naar ons land vervoerd na elders door verwering ontstaan te zijn.
De opgeloste stoffen, ontstaan door chemische verwering,
kunnen van belang zijn voor de bodemvruchtbaarheid van
niet-bemeste gronden.Somsworden zedirect door de planten
opgenomen,somsook eerstgebonden door humus en kleimineralen. Inde bodemgaat dechemische verwering nog steeds
door.
Resistentie van mineralen
Er is een duidelijk verschil in de mate waarin minineralen resistent zijn tegen
chemische verwering. Zozijn Mg- en Fe-silicaten niet erg resistent, waardoor
zijopdenduuruithetgesteenteverdwijnen.Ditgebeurtbijolivijn,hoornblende,
augiet, biotiet,chloriet,e.d. (tabel 6.10). Eendergelijke opsomming nodigt uit
tot het opstellen van een resistentiereeks. Figuur 6.3 laat een dergelijke reeks
zien,uitgesplitstvoorlichteendonkeremineralen (zie6.2.3).
Links staat bovenaan het minst resistente donkere mineraal olivijn.Olivijn bestaat uit enkele ('losse') tetraëdersvan4zuurstofionen met in het zwaartepunt
eensiliciumion (figuur 6.8at/m c);tussendetetraëdersbevindenzichmagnesium of ijzerionen. In de richting van kwarts neemt de stabiliteit (resistentie)
van de mineralen toe wat gepaard gaat met een hechtere binding tussen de
samenstellende tetraëders (vergelijk figuur 6.8 d t/m i). Inde rechter helft van
figuur6.3wordt detoenamevanderesistentievan lichtemineralen veroorzaakt
doordeafnamevanhetaantalaluminiumtetraëdersdiesamengaatmetdeafnamevanhetCa-gehalte.
Behalvedetwee hierbovengenoemdezijnermeerfactorendieinvloed hebben
opderesistentie,zoalsdeaanwezigheidvanoxydeerbare kationen (b.v. Fe++ionen).Ookdedichtheidwaarmeedetetraëderssamengepaktzijnisbelangrijk:
hoecompacter hoeresistenter. Door de belangrijkheid van eenaantal factoren
samentenemenenhuneffect op mineralen tevergelijken heeft meneenrangordekunnenmaken,waarbijgeldt, dateenhogerindexnummer eenhogereresistentiebetekent.Jacksonmaakteeendergelijkelijstvoor kleimineralenenmineralen van vergelijkbare grootte (tabel 6.4). Door de minerale samenstelling
vandelutumfractietebepalenendeverweringsindexentewegeniseenverweringsgetaltegeven.Hoehogerditgetalis,destesterkerisdeverweringgeweest.
Dit kanduiden opoudere bodemsof erosiemateriaaldaarvan.Hetkanook zijn
dat de omstandigheden de verwering versneld hebben. Dit soort verweringsreeksenisnietalgemeengeldig.Indepraktijkspeelthetmilieu (klimaat,vegetatie, e.d.) waarin deverwering plaatsvindt,toch eenoverheersende rol.Zo zijn
ijzer- enaluminiumoxyden ineengematigd klimaat bijonvolledigeafbraakvan
organische stof minder stabiel dan in een tropisch klimaat waarin geen orga-

Dytowniet

olivijn

labradoriet

hyperstheen

andesien

augiet

oligoklaas

hoornblende

biotiet albiet

5.5 Tabel
toename resistentie
(afname Al- en
Ca-gehalte)

toename resistentie
(toename bindingssterkte
tussende siliciumtetraëders)

6.1.4 Samenvatting verwering
Deoorzaken,resultaten enProdukten vanfysischeenchemischeverwering zijnsamengevat intabel 6.5. Fysischeverwering komt neer op fragmentatie van gesteenten, waarbij de
groottevandefragmentenkanverschillen.Dedeeltjeskunnen
ter plekke blijven liggen of door erosieentransport eldersterechtkomen (zie 6.1.5). In beide gevallen vormen zij dezogenaamde primaire,klastische (detritische) componenten in
afzettingsgesteenten. Chemische verwering levert altijd Produkten op die een andere chemische samenstelling hebben
dan het oorspronkelijke gesteente. Na sedimentatie uit een
suspensie vormen zij de nieuwgevormde, klastische componentenvanafzettingsgesteenten.Stoffendieneerslaanuiteen
oplossing vormen niet-klastische sedimenten (vgl. tabel
2.3c). Metalen kunnen bij chemische verwering in het gesteenteachterblijvenalsertsen.

alkaliveldspaat

Vergelijkingvandefysischeenchemischeverweringvangesteenten.
fysischeverwering

chemischeverwering

oorzaken

mechanische krachten van
water, wind, ijs; uitzetting
doorkristalvormingofwarmte;zwaartekracht

chemische reactie met stoffen, die zich bevinden in de
lucht, inregenwater, in plantenresten (humus), zoals
C0 2 , H 2 0,0 2 en humuszuren

resultaat

vaste deeltjes van verschillende grootte door fragmentatie; de mineraalsamenstellingisdezelfdealsdievanhet
oorspronkelijke gesteente

mineralenvananderesamenstelling dan die van het oorspronkelijkegesteente,voorkomend alsvastedeeltjes, in
suspensieof inoplossing

Produkten

primaire klastische componenten,zoalskwarts in grind
enzand

1. nieuwgevormde
klastische componenten, zoals
ijzeroxyden en -hydroxydenen kleimineralen
2.zouten in oplossing, zoals
natrumchloride (NaH),
calciumsulfaat(CaSO,)en
calciumwaterstofcarbonaatCa(HC0 3 ) 2

kwarts

6.3Figuur
Twee resistentiereeksenvan een aantal mineralen in magmatisch gesteente.
Links donkere,rechts lichte mineralen (hier veldspaten).NaarBear, 1964:32
(oorspr. Goldich, 1938).

nischezurenworden gevormd. Intabel 6.4 isvermelddat ijzer- enaluminiumoxyden het langst weerstand bieden (12 Hm en 11 Gb). Dit geldt dus voor
vochtigeenvrijwarmeomstandigheden (oxisolen indetropen). Ineenklimaat
waarinpodzolering plaatsvindt,zullendeijzer- enaluminiumoxydenafgevoerd
worden door complexering met humuszurenenresulteert ereen kwartsgrond.
De stabiliteit van mineralen is dus afhankelijk van de samenstelling van de
bodemoplossing.Ditkanvooreendeelwordenweergegevenviastabiliteitsdiagrammen (Van BreemenenBrinkman,1976).

6.4 Tabel
Verweringsindexenvanmineraleninhetlutumdeel. Vastgesteldvoorgoedontwaterdegronden, oorspronkelijk basischegesteenten en vochtige, vrij warme
omstandigheden.NaarBear, 1964:120 (oorspr.Jackson).
Verweri ïgsindex
ensymbool

Mineralen inhetlutumdeelvangrond

1 Gp

gips, haliet, natriumnitraat, ammoniumchloride, natriumsulfaat
calciet,dolomiet,aragoniet,apatiet
hoornblende,olivijn,pyroxenen,diopsied
biotiet,glauconiet,chloriet (met FeenMg), nontroniet
albiet,mikroklien
kwarts,
illiet,sericiet,muscoviet
vermiculiet
montmorilloniet, beidelliet
tussenvormenvanmontmorilloniet,vermiculiet enchloriet
kaolinieten halloysiet
gibbsietenboehmiet
allofaan
hematiet,goethiet,limoniet
anataas,zirkoon,rutiel,ilmeniet,korund

2Ct
3Hr
4Bt
5Ab
6Qr
7II
8Vr
9Mt
9Ig
10 KI
11 Gb
11Allo
12Hm
13An

6.6 Vragen
a. InZuid-Limburgkomenverweringsgronden opkrijt (kalksteen) voor.Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gronden met kalkdeeltjes (o.a.
krijteerdgronden) engrondenzonderkalk.Hetverweringsresidu bestaat uitklei
(kleefaarde) en vuursteeneluvium. Welke grond is het sterkst verweerd: een
krijteerdgrondof kleefaarde?
b. Herkentudeverweringssymbolenintabel6.4?
c. Twee monsters A en Bzijn afkomstig uit de tropen.Van grondmonster A
bestaathetlutumdeeluitkwarts,illietenvermiculiet.VanBuitkaoliniet,gibbsiet
enhematiet.Welkmonsterheeftdesterksteverweringondergaanof isafkomstig
uit hetmeestverweerdeerosiemateriaal?

6.1.5 Transportvan mineralen
Verplaatsing van mineralenvindt opgroteschaal plaats.75%
van het aardoppervlak bestaat uit sedimenten,zowel verhard
alsonverhard,enaldiesedimentcomponentenzijnooitopdie
bepaaldeplekterechtgekomen.Diebepaaldeplekkanzijnde
plaatsvanverwering,inwelkgevalergeensprakeisvantransport. Dan spreken we van verweringsgronden (Eng. residual
soils). Op plateaus en berghellingen kan men vaak eendergelijkeverweringslaag aantreffen. Dielaagkanzódik worden
dat een deel door dezwaartekracht naar beneden glijdt. Een
andere mogelijkheid isdat delaagof eendeel ervan door ijs,
sneeuw of regen in beweging gebracht wordt waardoor de
verweringsprodukten benedenterechtkomen.Indatgevalzal
het vooral om produkten van fysische verwering gaan,maar
ook chemische verweringsprodukten kunnen meegevoerd
85

worden,vooralopgelostofgesuspendeerd (de kleimineralen)
in water. De opgeloste zouten kunnen in oplossing blijven
(zoals keukenzout in zeewater) of bij oververzadiging neerslaan (zoutgesteente). Kleideeltjes kunnen bij stilstand van
hetwater bezinken endanhetkleibestanddeel vandebodem
vormen of ze kunnen onder bepaalde omstandigheden tot
kleischalie worden verhard.Alle processen waarbij sprake is
van afvoer van verweringsprodukten worden samengevat
onder hetbegriperosie.
Van belang bij het transport van verweringsprodukten (van
zowelfysischealschemischeverwering) isdegroottevande
deeltjes. Hettransport levertvaakeensortering naardeeltjesgrootte op (zie 2.5.2). Het isjuist in dit opzicht dat primaire
ensecundairemineralen (zie§6.2) vanelkaarverschillen:primairemineralenzijnvaakgroterdansecundairemineralen.De
eerstezullen dan ook overwegend tevinden zijn in hetzanden grinddeel, de laatste vooral in het silt- en lutumdeel (zie
figuur 5.13).
6.1.6 Kringloopvanmineralen (vgl.2.5.1)
In hetvoorgaande zou de indruk gewekt kunnen zijn dat het
sedimenteren vanverweringsprodukten eeneindstadium zou
zijn.Nietsisminderwaar.Infeitespeeltzichindegeologische
geschiedenis een continu, zij het zeer langzaam proces af,
waarbijverweringsprodukten ontstaan,sedimenteren enverharden tot gesteente, dat weer verweert of tot metamorf of
zelfs magmatisch gesteente omgevormd kanworden,enz. In
deze gang van zaken zijn alleen abiotische processen genoemd. Nog ingewikkelder wordt deze kringloop alsmende
rol die organismen erin spelen, erbij betrekt (zie 6.1.2 en
6.1.3). Eenandere rolvanorganismen indit procesisdievan
accumuleren van mineralen, zoals de koraaldieren dat doen
stolling

door hetbouwenvankoraalriffen.Dieriffen kunnenverweren
waardoor de kalk weer inoplossing komt. Die kalkprodukten
kunnen door oververzadiging weer neerslaan, verharden en
kalksteen vormen. De eindeloosheid van al deze processen
wordt geïllustreerd door figuur 6.7 waarin de kringloop van
mineralenschematisch isweergegeven (verg.dezefiguur met
figuur 2.25).
6.2 INDELINGEN VAN MINERALEN
Indezeparagraafbehandelenwediverseindelingenvanmineralen: naar herkomst, kristalopbouw, chemische samenstelling,kleurendichtheid.Mineralendievoorkomeninmagmatische en metamorfe gesteenten en hun fysische verweringsprodukten worden primaire mineralen genoemd (6.2.1).Secundaire mineralen zijn ontstaan door chemische verwering
(6.2.2). Indeling naar kleur endichtheid komt aandeorde in
6.2.3.
6.2.1 Primaire mineralen
Door fysische verwering, erosie en sedimentatie komen vele
primairemineralenindebodemterecht,waarzeverderkunnen
verweren en bijdragen aan de natuurlijke chemische vruchtbaarheid.Debodemvormingwordt mededoordeprimairemineralenbepaaldviadefactor'moedermateriaal'.
De meeste primaire mineralen zijn silicaten van aluminium,
ijzer of magnesium. Vier zuurstofionen omgeven telkens het
kleinere siliciumion. Men kan zich dit voorstellen als eenregelmatig viervlak,eentetraëder, metdemiddelpunten vande
zuurstofionenalshoekpuntenenhetsilicumioninhetcentrum
(figuur 6.8). Tussen detetraëders of tetraëdergroepen zitten
metaalionen.Dekristalopbouw hangtafvandewijze waarop
de SiOt-tetraëders aan elkaar gekoppeld zijn. Met deze opsmelten

verharding (diagenese)

6.7Figuur
Kringloop vanmineralenengesteenten.
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6.9 Vraag
Denamenvandesubklassenvansilicatenzijnafgeleidvandevolgende Griekse
woorden: orthos — recht;nesos= eiland;sooros= groep;kyklos = cirkel;inos
= draad, vezel;phy/lon = blad;tektainomai = bouwen. Probeerverbandte leggentussendenamenendetekeningen infiguur6.8.

. =Si4+-ion;
o = zuurstofionen die door detetraëders gemeenschappelijk
gebruikt (kunnen) worden

Enigeverbanden tussen bouw eneigenschappen vandesilicaten zijnalsvolgt
teformuleren (Nota &Troelstra,1968:108).
Dedichtheid (volumiekemassa)vandesilicatenneemtafnaarmatedeinwendigestructuur gecompliceerder is.Erkunnennamelijksteeds minder metaalionen
gebondenworden,alseen0 2 ~ 'gebruikt'wordtdoormeerSi* + (hetSiO»-tetraëderopzichheefteenladingvan - 4 ) . Olivijnenenpyroxenen hebbeneendichtheid van ca. 3200 kg/m 3 ,veldspaat en kwarts van ca. 2600 kg/m 3 . Kwarts is
striktgenomengeensilicaat,omdat heteenoxyde isennauwelijks metaalionen
bevat. Het driedimensionale netwerk van SiO.-tetraëders, met bindingen van
gelijke sterkte in alle richtingen, leidt bij kwartstot het ontbreken van splijting
eneenmoeilijkeverweerbaarheid. Bijdetektosilicaten,zoalsdeveldspaten,die
ook zo gebouwd zijn, treedt echter wel een duidelijke splijting op. Deze ishet
gevolgvantussengeschakelde kationen,diedezwakkeschakelsvormen inhet
driedimensionale netwerk van detetraëders. Eriselektrisch gezien plaats voor
dezekationen,omdateendeelvandeSi 4 + -ionenvervangen isdoorA l 3 + -ionen.
Inhetalgemeengeldtdatdebinding binnen hetSi-O-skeletveelsterker isdan
de binding tussen dat skelet en de kationen. Dit heeft ondermeer tot gevolg
datdesplijtvlakken parallellopenaandetetraëderlintenof -platen.Delintstructuur bij de inosilicaten veroorzaakt de prismatische of vezelige habitus van de
pyroxenenenamfibolen.Debladsplijtingenplaatvormigehabitusvandemica's
enkleimineralenvolgt uitdeplaatstructuur vandetetraëders (figuur 6.8).

Indetabellen6.10en6.11 iseenaantalbelangrijke mineralen
uit magmatische respectievelijk metamorfe gesteenten weergegeven. Hierin staan alleen de kristallijne mineralen genoemd.Deamorfezijnhierinniettevinden.Degroepensilicaten worden onderverdeeld al naar gelang welke metalen de
tetraëderroosters opvullen, en de mate waarin silicium in de
tetraëdersvervangen isdooraluminium (ditgebeurt bv.bijde
veldspaten). Deformules vandechemische samenstelling in
de tabellen zijn gegeneraliseerd. Vaak zijn elementen die in
wisselendeverhouding kunnenvoorkomen,aangegevendoor
hetplaatsenvankomma's,bv.bij biotiet:
K(Mg,Fe,AI,Ti)3Si3AI010(OH,F)2.
Inde literatuur vindt men niet altijd precies dezelfde formele
voor een mineraal; dit wordt begrijpelijk vanuit de vervangingsmogelijkheden die er in hetkristalrooster zijn. Welk ion
op een bepaalde plaats terechtkomt bij het uitkristalliseren,
hangt mede van het aanbod ter plekke af. Dit verschijnsel
wordt isomorfe vervanging of isomorfe substitutie genoemd
(zieook 6.3.2).

= ionbinding

6.10 Tabel
Enige belangrijke primaire mineralen in magmatische gesteenten. Bronnen:
Nota & Troelstra, 1968:119-150: Pannekoek» VanStraaten. 1984:94-97.

= kristalas
mineraalgroep mineraalnaam

chemischesamenstelling

nesosilicaten

olivijn
zirkoon
toermalijn

(Mg,Fe)2SiO.
ZrSiO,
Na(Mg,Fe,Mn,Li,AI) 3 (0H,F).

augiet
hyperstheen
diopsied
hoornblende
glaukofaan

(Na,Ca,Mg,Fe,AI,Ti)(Si,AI)03
(Mg,Fe)Si0 3
CaMgSi206
Ca 2 Na(Mg,Fe),(AI,Fe,Ti)(AI,Si).0 22 (0,0H) 2
Na 2 (Mg,Fe) 3 (AI,Fe) 2 Si.0 22 (0H),

muscoviet
sericiet
biotiet

KAI2Si3AIO,0(OH,F)2
K-armevormvanmuscoviet
K(Mg,Fe,AI,Ti)3Si3AIO,„(OH,F)2

6.8 Figuur
Indeling vansilicaten naarkoppeling vanSiO,-tetraëders. Pannekoek & Van
Straaten,1984:76 (deoorspronkelijke versieis vanHolmes, 1978:19): figuur i
isvanNota & Troelstra. 1968:111.
a. SiOt-tetraëder:4grotezuurstofionenmetdaartusseneenkleinSi- of Al-ion
b. Schematischevoorstelling vandezetetraëder
c. Nesosilicaten (b.v. olivijn)
d. Sorosilicaten (b.v. epidoot)
e. Cyclosilicaten(b.v. toermalijn)
f. Inosilicaten,pyroxenen (b.v. augiet)
g. Inosilicaten, amfibolen (b.v. hoornblende)
h. Fyllosilicaten (b.v.mica'senkleimineralen)
/. Tektosilicaten(b.v. veldspaten).

bouw kunnen eigenschappen, zoals kristalvorm (zie figuur
2.2),splijtbaarheid enverweerbaarheid samenhangen.Aldus
onderscheidt men de volgende subklassen van silicaten: ortho- of nesosilicaten, sorosilicaten, cyclosilicaten, inosilicaten,fyllosilicaten entektosilicaten (figuur6.8entabellen6.10
en6.11).

cyclosilicaten
inosilicaten
pyroxenen

amfibolen
fyllosilicaten
mica's

tektosilicaten
veldspaten

alkaliveldspaten
orthoklaas
KAISi30,
mikroklien
KAISi 3 0,
albiet
NaAISi30.
plagioklazen
mengkristallen*van:
NaAISi3Oa en CaAI2Si20,
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weinig vermogen omwater enkationentebinden:zehebben
nauwelijks lading;bovendien isdesoortelijkeoppervlaktegering door de aanzienlijke grootte van de deeltjes (vergelijk
§5.7). Secundaire mineralen hebben meestal eenveel groter
vermogentotadsorptie.

mineraalgroep mineraalnaam chemischesamenstelling
albiet
oligoklaas
andesien
labradoriet
bytowniet
anorthiet
veldspatoïden nefelien
(veldspaatver- leuciet
vangers)
analciem
oxyden
kwarts
hematiet
rutiel
ilmeniet
korund,robijn.
saffier
fosfaten
apatiet

90-100%
70- 90%
50- 70%
20- 50%
10- 30%
0- 10%
(Na,K)AISiO,
KAISi206
NaAISi206.H20
Si0 2

0 - 10%
10- 30%
30- 50%
50- 70%
70- 90%
90-100%

FejOs

Ti0 2
FeTi03
Al 2 0 3
Ca B (F,CI,0H)(P0.) 3

" Depercentagesslaanopmolfractiesvanzuiverealbietenanorthiet.
6.11 Tabel
Enigebelangrijkeprimairemineralen diein metamorfegesteentenvoorkomen.
Bronnen:Nota S Troelstra,1968: 119-150; PannekoekS Van Straaten.1984:
95-96.
mineraalgroep

mineraalnaam

nesosilicaten

andalusiet
sillimaniet
distheen
granaat
stauroliet
epidoot
chloriet
serpentijn
talk
pyrofylliet
chloritoid

sorosiiicaten
fyllosilicaten

chemischesamenstelling
AI2SiO„
AI2SiO„
AI2SiOs
(Ca,Mg,Fe,Mn)3(AI,Fe,TÏ,Cr)2(SiO,)3
(Fe,Mg)2(AI.Fe)907(SiO.).(OH)
(Ca,Na) 2 (AI,Fe)AI 2 0(Si0 4 )(Si 2 0,)0H
(Mg,Fe,AI)3(Si,AI)205(OH)4
Mg 3 Si 2 0 5 (0H) 4
Mg3Si.O10(OH)2
AI 2 Si,0 10 (OH) 2
(Fe,Mg,Mn)2AU02(SiO,)2(OH),

6.2.2 Secundaire mineralen
De Produkten van chemische verwering zijn terug te vinden
in de verweringslaag, in afzettingen of in oplossing. Aldaar
vormen zij secundaire mineralen,waarvan de chemische samenstelling dikwijls eenvoudiger is dan die van de primaire
mineralen.Tabel6.14geefteenoverzicht.Watdefyllosilicaten
betreft zijn hier slechts de belangrijkste kleimineralen genoemd.
De secundaire mineralen reageren in het algemeen gemakkelijker met water of andere stoffen dan primaire en hebben
nogal eens adsorptievermogen (kleimineralen en oxyden).
Gezienhungrotebelangvoordebodemkundewijdenwedrie
aparte paragrafen aandesecundaire mineralen (§6.3 Kleimineralen;§6.4Oxyden;§6.5Overigemineralen).
6.14 Tabel
Enigebelangrijke secundairemineralen (ontstaan door chemische verwering).
Bronnen: Nota & Troelstra,1968:82-150; Pannekoek& VanStraaten, 1984:
94-97: Schachtschabele.a., 1979:34 &41.
mineraalgroep mineraalnaam
fyllosilicaten

kleimineralen
kaoliniet
halloysiet
illiet
montmorilloniet
beidelliet
nontroniet

6.12 Vraag
Intabel6.10komentweemineralenvoormetdezelfdechemischesamenstelling,
namelijkorthoklaasenmikroklien.Intabel6.11zienweietsdergelijksbijandalusiet,sillimanietendistheen.Hoeverklaartudit?
Datdesilicaten gemiddeld hetovergrote deel (80%) uitmakenvande primaire
mineralen in stollingsgesteenten, blijkt uit tabel 6.13. Van de silicaten blijken
develdspatenweerhetbelangrijkstetezijn (60%vanhettotaal).Accessorische
(bijkomende) mineralen komen in lage gehaltes voor, b.v.zirkoon,toermalijn,
hematiet, rutiel en apatiet; ook hieronder bevinden zich nog enige silicaten. In
sedimentgesteentenzijno.a.kwartsencarbonaten belangrijk.
6.13 Tabel
Gemiddeldemineralesamenstellingvanstollingsgesteentenindeaardkorst (tot
16kmdiepte)envansedimentgesteenteaanhetaardoppervlak(massagehalte).
N.B. De getallen hebben eengrote spreiding. Schachtschabel e.a., 1979: 2
(oorspr. Clarke& Jeffries).

glauconiet
vermiculiet
oxydenen
hydroxyden

carbonaten

massafractie (%)
stollingssedimentgesteenten
gesteenten

mineraal(groep)

-

17
4

inosilicaten
mica's
alkaliveldspaten

20

plagioklazen

40

veldspaten
silicaten
kwarts
accessorischemi neralen
carbonaten
kleimlneralen

60

7

—+

—+

81

fosfaten

20

81
12
7

-

27

sulfaten
27
38
6
20
9

Primairemineralenvormeneengrootdeelvan het'skelet'van
grond. Pasnachemischeverweringdragenzebijaandeplantevoeding en de bodemvorming. Primaire mineralen hebben

sulfiden

chloriden

hematiet
goethiet
lepidokrokiet
limoniet
ferrihydriet
gibbsiet
boehmiet
bruciet
pyrolusiet
chalcedpon
opaal
anataas
calciet
aragoniet
dolomiet
magnesiet
sideriet
vivianiet
strengiet
varisciet
apatiet
anhydriet
gips
kieseriet
jarosiet
pyriet
markasiet
mackinawiet
greigiet
haliet (steenzout)
sylvien
carnalliet
kainiet

' XismeestalCa,MgofNa
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chemischesamenstelling

AI 2 Si 2 0.(OH),
alskaolinietmaarmetmeerwater
indetussenlagen
K^X»,,,(Al,Mg).(Si,AI) O,»(OH) 4 *
X,,,,(AI,Mg)4Si802„(OH)..nH20*
alsmontmorilloniet maarmetmeer
Al indetetraëderlagen
alsmontmorilloniet maarmetmeer
Fe3+ indeoctaëderlagen
b.v.alsillietmaarmetmeerFeinde
octaëderlagen
b.v.X,.,(AI,Fe,Mg).(Si,AI),
0»(0H),.nH 2 0*
Fe203
FeOOH
FeOOH
Fe203.nH20
'amorf' Fe-oxyde
AI(0H) 3
AIOOH
Mg(OH) 2
Mn0 2
Si0 2 (cryptokristallijn)
Si0 2 .nH 2 0
Ti0 2
CaC03
CaC03
CaMg(C0 3 ) 2
MgC0 3
FeC03
Fe3(P0,)2.8H20
Fe(0H) 2 H 2 P0,
AI(0H) 2 H 2 P0 4
Ca„(F,CI,OH)(PO«)3
CaS04
CaSO,.2H20
MgSO«.H20
KFe 3 (S0 4 ) 2 (0H),
FeS2
FeS2
FeS
Fe3S.
NaCI
KCl
KCI.MgCI2.6H20
KCI.MgSO,.3H20

6.2.3 Indeling naar kleur en dichtheid
Als we een ondergrondmonster van dekzand met rivierzand
vergelijken, valt dikwijls op dat in rivierzand meer donkere
puntjestezienzijn. Metdeloupeblijkt datsommige zandkorrels donker gekleurd zijn. Dekzand bestaat hoofdzakelijk uit
het licht gekleurde mineraal kwarts datgeen voedingsstoffen
bevat. Bontgekleurdzandischemischwat 'rijker'.
Bij het voorbeeld van een resistentiereeks (figuur 6.3) werd
al onderscheid gemaakt tussen lichte en donkeremineralen.
Totdelichtemineralen horenvooral kwarts,develdspatenen
veldspatoïden (vergelijktabel6.10). Demeesteanderemineralenzijndonker;vaakgeldt:hoemeerijzer,destedonkerder.
6.15Proef
Wedoen eenschepje rivier- ofstrandzand ineen bekerglaasje met bromoform,
een vloeistof met een dichtheid van ca. 2800 kg/m 3 . Vele zandkorrels blijven
drijven,maareenaantalzaktnaardebodem.

Metdemethodevanproef6.15zijnzwareenlichte mineralen
tescheiden,mits we een trechter gebruiken met onderin een
kraan. Degrens wordt meestal gelegd bij Pmineraai= ca.2900
kg/m 3 :devolumiekemassavanzwaremineralenisgroter (met
andere vloeistoffen zijn meer scheidingen te maken). De
dichtheid van enige lichte mineralen staat in tabel 4.65. Tot
dezware mineralen behoren deamfibolen, pyroxenen enaccessorische mineralen van de stollingsgesteenten en de
meeste mineralen van metamorfe gesteenten. Desamenstelling van dezware-mineralenfractie isvaak karakteristiek voor
eenbepaaldgesteenteenkanaanwijzingengevenoverdeherkomst van bodembestanddelen. Bij desecundaire mineralen
zijnvooraldeijzeroxydenzwaar.

albiet,anorthiet,goethiet,kwarts,epidootengranaat.
a. Uitwelkegesteenten moet hetmateriaalafkomstigzijn?
b. Bevathetsecundairemineralenenzoja,welke?
c. Opwelkemanierenkandekalkeringekomenzijn?
d. Kunnenernadeafzetting nogmineralengevormdzijn?
e. Hoebeoordeelt udenatuurlijke bodemvruchtbaarheid?
Devolgendevragenstaanopzich:
f. Bevattoermalijnvolgenstabel6.10altijd lithium?
g. Waarduidt detoevoeging nH 2 0 op indechemischesamenstelling vanmineralen?
h. Verbeterdevolgendetekst:'Bijdiagenesewordendemineralenomgekristalliseerd door hoge temperatuur en druk. Zo ontstaat een metamorf gesteente,
datweer kanverweren eneroderen;dit houdt o.a.transportvanmineralennaar
delagelandenin.Daarwordenzeafgezetalsbiogenesedimenten',
i. Welkehoofd-enkleineletterhorenbijelkaar?Zoek5combinaties,elkeletter
magslechtseenmaalgebruiktworden:
A. fysischeverwering
a. kleimineralen
B. oplossen
b. primairemineralen
C. chemische verwering
c.
worteldruk
D. biotischeverwering
d. fragmentatie
E. erosie
e. allochtone sedimenten
F. stollen
-

6.3 KLEIMINERALEN
6.3.1 Inleiding
Terinleidingeendrietaleigenschappenvanklei.
1. Wiewel eensgeboetseerd heeft,weet dat klei in vochtige
toestandkneedbaar (plastisch) isennadroging hard.
2. Verschillende kleisoorten gedragen zich bij droging verschillend,watblijktuitproef6.17. Deoorzakenvanditkrimpgedragworden in6.3.2 aangestipt.
3. Ook de derde eigenschap, nl. bijzonder gedrag van klei
t.o.v.kationen,kanmeteenproefaangetoondworden (6.19).
i.17 Proef

Gesteenten worden wel ingedeeld inzureenbasische. Ditslaat niet opdepH,
want je kunt niet spreken van een 'gesteente-oplossing' naar analogie vande
bodemoplossing. Determen slaan op de relatieve rijkdom ('zuur') of armoede
('basisch') aanSi0 2 (vgl.2.2.3). Basischegesteenten bevattenb.v.veelplagioklaas,zoals bazalt. Een 'zuur' uitvloeiingsgesteente is rhyoliet, dat veel kwarts
en alkaliveldspaat bevat. Kwartsrijke gesteentes geven zuurdere verweringsgrondendan'basische'gesteentes.

6.16Vragen
Eengrondmonster uit eenkleisediment heeftdevolgende mineralesamenstelling. Er is 30% lutum. Daarin zit (massafractie): 5% kaoliniet, 40% illiet, 10%
vermiculiet,10%montmorilloniet,5%chloriet,10%oxyden,10%kwartsenveldspaten,10%calciet.
Inhetsiltdeelzittenenigekleimineralenenoxyden,maarvooralkwartsenveldspaten encalciet. Hetzanddeel bevat devolgende mineralen in hoeveelheden
vanenigebetekenis:calciet,augiet,hoornblende,muscoviet,biotiet,orthoklaas,

Vandrieverschillende kleisoorten,die humusarmzijnendieongeveer hetzelfde
lutumgehalte hebben,worden even grote monsters genomen en in een bakje
gedaan. Zeworden alle drie helemaal nat gemaakt. Na volledige droging aan
delucht isdaneenbeeldtezienzoalsinfiguur6.18.

i.i9 Proef
Eenkalkloos kleimonster wordt in eenverticale buisgedaan. Eentweede buis
wordt metuiterst humusarm,leemarm,kalklooszandgevuld.Opdegrondmonsterswordt verdundzwavelzuurvanbekendeconcentratiegegoten.Inhet percolaat (= doorgestroomde vloeistof) van de klei kunnen met oxaalzuur Ca 2+ ionen aangetoond worden, in het zandpercolaat niet. Deeerste 10 mlvan het
percolaat wordt ook getest door neutralisatie met natronloog (titratie met lakmoesalsindicator).Als detoegevoegde H2SOJ eenconcentratie hadvan 31,0
mmol/l,kunnenderesultatenbv.zijn:

6.18 FotO
Krimpverschillenvaneenaantalkleisoorten;a.kaolien,b.i/lietkleien c.smectietklei.Het lutumgehalte isbij allemonsters 700%;het organische-stofgehalteis
zeerlaag.Stiboka-foto's R53-215. -217 en -216.

89

Teonderzoeken
vloeistof

Volume NaOHmet
c = 100mmol/l
voor neutralisatie

Conclusieover
cone,vanH2SO,

10ml kleipercolaat
10mlzandpercolaat

0,32ml
6.0 ml

1,6mmol/l
30,0mmol/l

Uitderesultatenvanproef6.19blijkt,datervoorneutralisatievanhetkleipercolaataanzienlijk minder NaOHnodigisdanvoor neutralisatievanhetzandpercolaat.

5.20 Vragen
a. Watblijkt uitproef6.19overhetgedragvankleitenopzichtevankationen?
b. Hoeisdederdekolomvandeproefresultaten (6.19) berekend?
c. Welkekleisoort infiguur 6.18ishetmeestgeschiktvoor hetmakenvan porselein?

In §5.3werd al geconstateerd dat kleiig materiaal mineralen
bezit,dieinzandnietofnauwelijksvoorkomen:dekleimineralen. Eensamenvatting staat in 6.3.2. Te zijner tijd volgt een
uitvoerigebehandelingvandekleimineraleninmeersubparagrafen (indezevoorpublikatieontbreektditnog).
6.3.2 Het verbandtussen kristalbouw en eigenschappen: samenvatting
Deeigenschappen vankleiigegronden kunnen hoofdzakelijk
verklaard worden uit de eigenschappen van het meest typerende bestanddeel daarin,dekleimineralen. Dezekleimineralenvertonen eenaantal merkwaardigeverschijnselen,diebegrijpelijker worden als we iets van de kristalopbouw weten.
We onderscheiden in deze samenvatting drie groepen van
eigenschappen.
1. Kleimineralen bestaan uitzeerdunne plaatvormigekristallen,diezichhoofdzakelijkinhetlutumdeelbevinden(<2 \im).
Dergelijke kleinedeeltjes zijn met de lichtmicroscoop niet afzonderlijk tezien,eriseenelektronenmicroscoop nodig (vergelijk figuur 5.3 met 6.21). Gevolgen van de plaatvorm en
kleinheid:
1a. Bijhetuitdrogenvormendekleiplaatjespakketjes,waarin
zeelkaaraantrekken,zodatdrogekleihardis(figuur6.21geeft
een beeld van zulke pakketjes; daar zijn ze door 'diagenese'
ontstaan).
1b. Innattetoestand glijden deplaatjesgemakkelijk overelkaarheen,zodatnattekleiplastischis.
2. Oorspronkelijk dacht men dat de kleifractie zich alleen in
grootte onderscheidde vansilt- en zanddeeltjes. Later kwam
het vermoeden van een afwijkende vorm, doordat klei als
schilfers opdroogt en klei-oppervlakken glimmen. Pas via
waarnemingen mettechnieken alsdeelektronenmicroscopie,
röntgendiffractie, differentiële thermische analyse en infrarood-spectrografie konden modelvoorstellingen van dekristalstructuurwordengemaakt. Deplaatvormontstaatdooreen
regelmatige opbouw uit tetraëder- en octaëderlagen. De tetraëderlagenzijnopgebouwd uittetraëdersvanzuurstofionen
metin hetcentrum meestaleensilicium- ofaluminiumion (figuur6.8). Deoctaëderlagenbestaanuitoctaëdersvan hydroxyl- of zuurstofionen met in het centrum meestal eenaluminium- of magnesiumion. De octaëderlaag vormt met 1 of 2
tetraëderlageneen(aluminaat)silicaatlaag;erwordtdanresp.
van 1:1 en 2:1 kleimineralen gesproken (figuur 6.22). Een
kleiplaatje bestaat normaliter uitvelesilicaatlagen;detussenruimten kunnen verschillend gevuld zijn.Zezijn meestaltoegankelijkvoorkationen,watermoleculenenkleineorganische
verbindingen. Tussen de silicaatlagen is de binding zwakker
danbinnen indesilicaatlaag.Gevolgenvandegelaagdekristalopbouw.
2a. Het lutumdeel heeft een enorm grote soortelijke opper90

6.21 Foto
Hetkleimineraalkaoliniet, uitgekristalliseerdin deporie vaneenzandsteen. De
kristallen zijnplaatvormig enmeestalzeshoekig.Hetmonster isafkomstig van
eenboring op deNoordzeeenwerdgefotografeerd met een rasterelektronenmicroscoop. Hetzwartebalkjestelt5urnvoor.Keiler,1978:3.

vlakte (§ 5.7), waardoor processen aan het oppervlakvan de
deeltjeskwantitatief belangrijkzijn.
2b. Kristallen van kleimineralen kunnen vrij gemakkelijk
splijten indunnereplaatjes.
2c. Inderuimtestussendesilicaatlagen kanbijbepaaldemineralenwater inwisselendehoeveelhedenvoorkomen,zodat
dekristallenkunnenzwellenenkrimpen(intrakristallijnezwelling). Het kleimineraal montmorilloniet vertoont dit in sterke
matebijeenhogeNa+-bezetting.
3. Kleimineralen worden bijna altijd bij verwering gevormd
(6.1.3). Meestal zijn de ionen niet in de goede verhouding
aanwezig die zou leiden tot elektrisch neutrale kristallen. Dit
leidttot'isomorfevervanging':alsbv.deplaats,bestemdvoor
een Si 4+ -ion, wordt ingenomen door eenAI 3+ -ion, krijgt het
kleiplaatje een negatieve lading. Devoorwaarde van elektroneutraliteit wordt vervuld door adsorptievan kationen,zowel
aan de buitenkant van het kristal alstussen desilicaatlagen.
Gevolgenvandeeventuelenegatievelading:
3a. Klei kan door elektrostatische krachten kationen adsorberen (proef 6.19). Eengedeeltevandegeadsorbeerdekationenisomwisselbaartegenanderekationen;eenandergedeelte zit opgesloten tussen desilicaatlagen.Vermiculieten kunnenzokaliumfixeren,hetgeenoprivierklei dekaliumvoeding
bemoeilijkt.
3b. KleikankationenzoalsK+,NH 4 + enMg 2 + behoedenvoor
uitspoeling. De plant kan deze voedingsstoffen ter beschikkingkrijgendoorzebv.teruilentegen H+ .
3c. Bijverontreinigingdoorzware-metaalionenkankleideze
ionenineersteinstantieelektrostatischbinden.
- 3d. Deaandebuitenkantvanhetkristalgeadsorbeerdekationenkunnendoorosmotischekrachtenwateraantrekken.Hieropberusthetsterkevochtbindendevermogenvanklei(9.2.4).
Ook het grootste deel van het zwel- en krimpvermogen kan
ermeeverklaard worden (osmotische zwelling). Klei meteen
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hoogmontmorillonietgehalte krijgt bijuitdrogengrotescheuren (figuur 6.18c),dieweer dichtgaan in nattetijden.Andere
kleimineralendoendit nauwelijks (kaoliniet,figuur 6.18a).
6.23 Vragen
a. Als uzandfijn maalttot materiaal metveeldeeltjes kleiner
dan2um,hebt udankleigekregen?
b. Welkehoofd-enkleineletterhorenbijelkaar?Zoek4combinaties,elkelettermagslechtseenmaalgebruiktworden:
A. osmotischezwelling
B. kationenadsorptie
C. soortelijkeoppervlakte
D. kneedbaarheid
E. anionenadsorptie

a. plaatvorm
b. negatieve lading
c. negatieveladingaan
debuitenkant
d. tussenlagen

6.4 OXYDEN
6.4.1 Inleiding
Bijdeverweringvansilicatenkunnen naastkleimineralen ook
oxyden en hydroxyden van Si,Al, Fe,Ti, Mn, e.d.ontstaan.
Doordat deze elementen en oxyden niet of niet meer in silicaatvorm gebonden zijn spreekt menvan 'vrij' Si,Al, enz.,of
van 'vrij' Si0 2 , Al 2 0 3 , enz. Deverbindingen waar het hier om
gaat kunnen worden gerangschikt in echte oxyden, zoals
Fe203, oxyhydroxyden, b.v. FeOOH, hydroxyden zoals
AI(0H) 3 en slecht gekristalliseerde, meestal microkristallijne
of amorfe verbindingen met een ongedefinieerde samenstelling,zoals Si02.n H 2 0,waarbij nvarieert. In hetvervolg wordenaldezeverbindingen kortheidshalvemetdeterm'oxyden'
aangeduid.
Evenals de kleimineralen komen oxyden vooral in de lutumfractie voor. Oxydedeeltjes kunnen echter ook uitgroeien tot
groterekorrelswaarbijconcretieskunnenontstaanvanenkele
millimeters,somszelfscentimeters, indoorsnede.Concreties
zijn plaatselijke ophopingen van een chemische stof in de
vormvanvasteaanelkaargekittedeeltjes.Aandeanderekant
hebben ook geringe hoeveelheden van slecht uitgekristalliseerd materiaal een heel grote invloed op de fysieke eigenschappenvandegrond.Zokunnenb.v.zandkorrelsaanelkaar
worden gekit en op die manier de wortelgroei belemmeren.
Ookhetchemischgedragvandegrondkanreedsbijlageconcentratiessterkwordenbeïnvloeddoorhethogesoortelijkoppervlak van oxydedeeltjes en de effecten op adsorptie van
stoffen indebodem (o.a.metalenenfosfaat).
Doordat de adsorptie-eigenschappen van oxyden sterk afwijken van die van kleimineralen hebben gronden met veel
oxyden (zoals die in tropische klimaten, met Al- en Fe-oxyden) geheel andere eigenschappen dan gronden met kleimineralen.
In de volgende subparagrafen behandelen we veel voorkomendeoxyden.
6.4.2 Siliciumoxyden
Si0 2 komt in de bodem hoofdzakelijk voor in de vorm van
kwarts. Dit mineraal is opgebouwd uit tetraëders, die alle
hoekpuntengemeenschappelijk hebben(figuur6.8i).Kwartskorrelszijndoorgaansonregelmatigvanvormen- insedimenten - afgerond. De kleur varieert meestal van wit, grijs- of
blauwachtig tot zeer donker, afhankelijk van de kristalliniteit
endeaanwezigheidvaningebouwde of ingeslotenverontreinigingen. Veel halfedelstenen, zoals agaat, jaspis, amethyst
e.d. ontlenen hieraan hun specifieke kleur en glans. Naast
kwarts komen, hoewel veel minder algemeen, ook tridymiet
en cristobaliet voor. Dit zijn hoge-temperatuurvormen van
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Si0 2dievooralinvulkanischegebiedenwordengevonden.
Bekendevormenvanmicrokristallijnekwartszijn chalcedoon,
vuursteen (wit) enhoornsteen (zwart). Zij vormen overgangennaaropaal(Si0 2 .nH 2 0),waarindeordeningvandeSi0 4 tetraëders op zo kleine schaal plaatsvindt, dat de structuur
moeilijk isvasttestellen.Vroegerwerdditmateriaalamorfgenoemd. Opaal kan langs organische weg ontstaan,in hogere
planten of andere organismen zoals diatomeeën e.d.of door
precipitatieuiteen (over)verzadigdeoplossing.Dooreenverdergaande kristallisatie kan hieruit op den duur secundaire
kwartsontstaan.
Kwarts komt hoofdzakelijk in hetzand-ensiltdeel voor doordat hetéénvandemeestresistentemineralen is.Zandbestaat
meestal voor meer dan 80%uit dit mineraal. Bio-opaal komt
vooral indeAh-horizontvoor (gehalte 1à4%) en inmariene
sedimenten.
6.4.3 Aluminiumoxyden
Gibbsiet (vroeger ookwel hydrargilliet genoemd) isdemeest
voorkomendekristallijnevormvanAl-oxyde.Hetiseenhydroxyde,y-AI(0H) 3 ,metdezelfdebouw alsdeoctaëderlagenvan
defyllosilicaten.InditgevalzijndeOH-groepenvandeoctaëderlagen met elkaar verbonden door waterstofbruggen. Isomorfesubstitutie (d.w.z.vervanging van het Al-ion door een
andermetaal-iondatongeveergelijk isvangrootte) komtvrijwel nietvoor.Andere,minderfrequentvoorkomende Al-oxydenzijnboehmiet (y-AIOOH) endiaspoor (a-A1OOH).Deze
driemineralensamenvormendehoofdbestanddelenvanbauxiet.Dit iseenresidudat ineentropisch klimaat kanontstaan
doordat erzeersterkeverwering plaatsvindt waarbij het ontstane kiezelzuur volledig wordt afgevoerd en Fe- en Al-oxydenachterblijven (oxisolen). Invergelijking 6.24 isdit weergegeven voor deverwering van het kleimineraal kaoliniet tot
aluminiumhydroxydeen kiezelzuur.
6.24AI 2 Si 2 0 5 (0H) 4 + 5H 2 0
kaoliniet

2AI(OH) 3 + 2H 4 Si0 4
kiezelzuur

Gibbsietkomtookinmindersterkverweerde'tropische'gronden (ultisolen) meestal wel voor. In gematigde streken treft
men het minder vaak aan. Daar is deverwering minder sterk
en ook is er minder omzetting van organische stoffen. Door
dezelaatstefactorisdekansdatAldoororganischeverbindingenwordtgebondengroter.AmorfevormenvanAl-oxydezijn
niet bekend.Waarschijnlijk komt Al in microkristallijne vorm
hoofdzakelijk voor insamenhang met Si,alsAl-silicaat (allofaanen imogoliet).
6.4.4 Uzeroxyden
De Fe-oxyden in debodem zijn vrijwel altijd Fe(lll)-oxyden.
Zevallen in de bodem op door de kleur die zeaande grond
geven. Wanneer sommige bodembestanddelen wel enander
nietdoor Fe-oxydenzijngekleurd (ofdaaruitbestaan) spreekt
men in Nederland van roestverschijnselen (gleyverschijnselen,zieook26.3.7).
Demeestvoorkomende Fe-oxyden zijngoethiet (a-FeOOH)
enhematiet(a-Fe203).Goethietismeestalgeelbruinvankleur
en hematiet rood. Daarnaastwordt ook nogal eenshetoranje
lepidokrokiet (y-FeOOH) gevormd. In enkele gevallen komt
men ook wel het roodbruine maghemiet (y-Fe203) en het
zwartemagnetiet (Fe304)tegen.
Bovengenoemde Fe-oxydenzijn kristallijn.Ookwordt echter
zeervaakslechtgekristalliseerd,waterhoudend Fe(lll)-oxyde
aangetroffen. Vroeger noemde men dit amorf Fe(lll)-oxyde,

tegenwoordig spreekt men van ferrihydriet (Fe 5 H0 a .4H 2 0).
Het isdoorgaans roodbruin van kleur. Ingereduceerdegronden is soms een slecht gekristalliseerd Fe(ll-lll)-oxyde aanwezig, dat wegens zijn typische, groene kleur groene roest
wordt genoemd.Zuivere Fe(ll-lll)-oxyden komen ook onder
anaërobeomstandighedennietvoor.DeFe-oxydenendeerbij
behorendekleurenzijn nogeenssamengevatintabel6.25.
6.25 Tabel

Deoxydenvanijzer,hunchemischesamenstellingenkleur.
Naam

Formule

Kleur

KRISTALLIJNE Fe-OXYDEN
geelbruin
«FeOOH
goethiet
rood
a-Fe203
hematiet
lepidokrokiet
y-FeOOH
oranje
roodbruin
maghemiet
yFe203
magnetiet
Fe,0,
zwart
SLECHTGEKRISTALLISEERDE Fe-OXYDEN
roodbruin
ferrihydriet
Fe5HO,.4H20
Fe(ll,lll)-oxyde
groen
groeneroest

Kleurtoon
Munsell

7,5-1OYR
5 -2,5YR
5 -7.5YR

5 -7.5YR

VandekristallijneFe-oxydenisgoethietdemeestvoorkomende vorm. Het wordt gevormd in omstandigheden waarbij
Fe(lll)-ionen langzaam vrijkomen en een hydrolysecomplex
vormen (hydrolyseren). Dit proces wordt bevorderd door de
aanwezigheid vanorganischestof. Dehydrolysereactie (N.B.
hydrolyse is feitelijk ontleding van water) kan door onderstaandevereenvoudigdevergelijkingwordenweergegeven:
6.26Fe(lll) + 2H 2 0 -• FeOOH + 3H+
Detussenstappenzijnhierbijachterwegegelaten.Wanneerer
inkortetijdveel Fe(lll)-ionen vrijkomen ensnel hydrolyseren
ontstaat in eerste instantie ferrihydriet. Dit kan b.v. het geval
zijn wanneer anaëroob, Fe-houdend grondwater aande oppervlaktekomtindrainbuizen,slotene.d.Lepidokrokiet wordt
meestal inmilieus metveelorganischestof aangetroffen (b.v.
inveengronden).
Hematiet wordt indebodem meestal ineentropischtot subtropischklimaatgevormd.Hetgeeftalingeringeconcentraties
eendieprode kleur aandezegronden.Men neemtaandathet
ontstaatdoorverouderingvanferrihydriet. Hetontbrekenvan
organischestoffen,diehetvormenvancomplexenbevorderen
is waarschijnlijk een gunstige omstandigheid zowel voor de
vormingalsvoordeverouderingvanhetferrihydriet.
Behalve in sommige sterk verweerde gronden die in een tropisch klimaat zijn
ontstaan (oxisolen),bedraagt hetVrije' Fe-oxydegehalteindebodemmeestal
nietmeerdanenkeleprocenten (0,2-5%).Ingevallenwaar Fe-houdendgrondwater aande oppervlakte komt, b.v. in beek- en rivierdalgronden, kandeconcentratieechter plaatselijk wel tot 50%of meeroplopen. Indezegevallen ontstaanvaakgrotehardeconcretiesoiijzeroerlagend\evroegeralsijzerertswerden
gedolven in Nederland.Zieookdekleinelettersin26.3.7.
Inhetbovenstaande isherhaaldelijk hetvoorkomenvan Fe-houdendgrondwater ter sprake gekomen. Er is in dit opzicht een belangrijk verschil tussen Fe
enAl. Het laatstgenoemdeelement komtoverwegend voor inslecht oplosbare
vorm zodat Al-oxyden meestal ter plaatse ontstaan. IJzer is in gereduceerde
vorm,dusals Fe(lI),tamelijk goedoplosbaarenkanzichdaardoor natransport
veelsterkerophopendanAl.

Al- enFe-oxyden hebbeneenvariabele lading.Dezeisineen
zuur milieu positief, bij een hogere pH negatief. Hoewel de
negatieve lading gering is t.o.v. die van de kleimineralen
(meestal kleiner dan0,1 mol kg - 1 ), speelt dezeinde praktijk
somstoch eenbelangrijke rol.Dit ishetgeval indietropische
gronden die naast Al- en Fe-oxyden ook kaoliniet bevatten.

Ingematigde strekenzijn Al- en Fe-oxyden vooral belangrijk
door hun vermogen om anionen te binden, in het bijzonder
fosfaat.
6.4.5 Mangaan-en titaanoxyden
Mangaan komt inveelgeringereconcentraties indeaardkorst
voordanSi,Alen Fe.Hetgehalteaan Mn-oxyden isdaardoor
danook meestalveellager (<0,5%). Doordat Mn,netalsFe,
in gereduceerde vorm (als Mn 2+ -ion) kan worden vervoerd,
kunnen na oxydatie plaatselijk wel hoge concentraties van
Mn-oxyde ontstaan. Hun aanwezigheid valt meestal op door
de bruinzwarte tot zwarte kleur. Inde regel komen zesamen
met,of indebuurt van Fe-oxyden voor. Enkelebekende vormen van Mn-oxyde zijn pyrolusiet (b-Mn0 2 ) en birnessiet,
een (Mn* + , Mn 2+ )-oxyde.
Titaanoxyden komen hoofdzakelijk voor als primaire mineralen,o.a.alsrutiel (Ti02) enUrnen/et(FeTï03).Anataas (Ti0 2 )
wordt over het algemeen als een secundair mineraal beschouwd. Innietsterkverweerdegronden bedraagt hetTi0 2 gehalte niet meer dan 0,2-0,8%. Doordat Ti-oxyden tot de
meestresistentemineralenbehorenneemt hetgehaltetoemet
deverweringsgraadvandegrond.Insommigetropischegrondenkandittot 12%zijn.
6.5 OVERIGE MINERALEN
6.5.1 Carbonaten
Dezeverbindingenvormeneenbelangrijkegroepvanmineralenvanwegehunbetekenisvoordebodemvruchtbaarheid.De
meestvoorkomendevormiscalciet(CaC0 3 ). Daarnakomtdolomiet, CaMg(C0 3 ) 2 . Samen vormen zij de hoofdbestanddelen van kalksteen, krijt, mergel,marmer en dergelijke. Verder
komen, maar in geringere hoeveelheden, onder andere nog
voor magnesiet (MgC0 3 ), aragoniet (CaC03) en sideriet
(FeC03). Daarnaast treden nog allerlei tussenvormen op. In
Nederlandwordendecarbonaathoudende gronden kalkhoudendegronden genoemd (zie3.17en3.21).
6.5.2 Sulfiden
De sulfiden vormen een belangrijke groep van mineralen in
gereduceerdegronden.Bijhogereconcentraties (>0,5%) zijn
het meestal mineralen die ter plaatse zijn ontstaan door sulfaatreducerendebacteriën.IndebodembevindenzichhoofdzakelijkijzersulfidenzoalshetamorfeFeS,mackinawiet (FeS),
greigiet (Fe3S4) enpyriet (FeS2). Ineersteinstantie wordt fijn
verdeeld,amorf FeSgevormd,dat eenzwarte kleur geeft aan
het sediment of de bodem waarin het ontstaat. Dezevorm is
echter metastabiel en wordt op den duur omgezet in pyriet,
metalsmogelijketussenfasen mackinawiet engreigiet.Sulfiden zijn vooral bekend wegens hun voorkomen in bepaalde
zeekleigronden (zie ook 26.3.5), maar daarnaast kunnen ze
ookinzand-enveengrondenvoorkomen.
6.5.3 Sulfaten
Sulfaten zijn over het algemeen goed oplosbaar en worden
daardoor alleen in droge (woestijn)gebieden op grote schaal
indebodemgevonden,o.a.indevormvangips (CaSCy2H 2 0)
(zieook 2.2.4). Ingematigde streken komensomsslecht óplosbare basischesulfaten voordiealstussenfase optreden bij
deoxydatievansulfiden. Het meest bekendevoorbeeld hiervan \sjarosiet, KFe3(OH)6(S04)2,dat een gele kleur heeft die
kenmerkend is voor zogenaamde kattek/eivlekken (zie ook
26.3.5).Wanneer het bij deze oxydatie vrijkomende zwavelzuur reageert met calciet kunnen in dergelijke gronden soms
fraaienaaldvormigegipskristallenwordengevonden.
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6.5.4 Fosfaten
Doorgaanskomenfosfatenslechtsingeringeconcentraties in
de bodem voor (<0,1%). Bovendien isde oplosbaarheid zo
klein dat bij landbouwkundig gebruik van de grond fosfaat
moet worden toegevoegd. Het aantalfosfaatmineralen dat in
de bodem kan worden aangetroffen is bijzonder groot. Momenteel zijn reeds meer dan 30 mineralen aangetoond. Een
grootaantalhiervanisontstaandoorreactiesvanP-houdende
meststoffen metdebodem.Chemischgezienishet belangrijk
onderscheidtemakentussen deAl- en Fe-fosfaten enerzijds
endeCa-en Mg-fosfaten anderzijds.Vandeeerstecategorie
neemtdeoplosbaarheidtoemettoenemendepH,bijdetweedejuistmetafnemendepH.
Enkelevandemeestbekendefosfaatmineralen zijn
varisciet,AlP0 4(H2 0)2;
strengtet,FeP0 4 (H 2 0) 2 ;
apatiet, CajCaatPO^OriF) en
fara/7a/r/HK3H6AI8(P04)e(H20)18.
Onder gereduceerde omstandigheden kanook Fe(II)-fosfaat
ontstaan indevormvan vivianiet.Ditmimeraalisinzuurstofarmeomgevingwit,maarheeftnadrogeneenopvallend blauwe kleur in de grond. In Nederland komt het vooral voor in
beekdalgronden,meestalsamenmetsideriet (Visscher, 1949:
37).
6.27 Repeteervragen
a. Watiseenmineraal?
b. Watisverwering?
c. Watzijnallochtone sedimenten?
d. Definieer hetverschiltussenfysische,chemischeenbiotischeverwering.
e. Noemdrieoorzakenvanfysischeverwering.
f. Waarop berust de resistentievan gesteenten tegenverwering? Enderesistentievanmineralen?
g. Geef tweevoorbeelden van scheikundige verwering metde Produkten die
ontstaan.
h: Waaromzijnresistentiereeksenvanmineralennietalgemeengeldig?
i. Watishetverschiltussenklastischeenniet-klastischesedimenten?
J. Watzijn verweringsgronden?
Definieer hetbegriperosie.
I. Tekeneenkringloopvanmineralen,
m.Watbedoeltmenmethetonderscheidtussenprimaireensecundairemineralen?
n. Watishetverschilinbouwtussenorthosilicaten,cyclosilicaten,fyllosilicaten
entektosilicaten?Verbandmet kristalvorm?
o. Watverstaatmenonderisomorfevervanging?Welkeeigenschapvankleimineralenontstaat hierdoor?
p. Geef de chemische formule van kwarts,orthoklaas, apatiet, kaoliniet, goethiet,gibbsiet,calciet,gips,pyrietensylvien.
q. Bijwelkedichtheidlegtmenvaakdegrenstussenzwareenlichtemineralen?
r. Noem drieeigenschappen van klei enverklaar deze uit eigenschappen van
kleimineralen.
s. Bespreek de kristalopbouw van kaoliniet en illiet in grote lijnen. Wat zijn
degevolgenvoordewaterhuishoudingenhetgedragvanionenindegrond?
t. Welkesoortstoffenvattenweinditboeksamenonderdeterm'oxyden'?
u. Inwelkekorrelgroottefracties overheerstkwarts?
v. Welktypestof vormt het hoofdbestanddeel van bauxiet? Hoeontstaat bauxiet?
w. Noemeenmineraal (naam enchemischesamenstelling) dat in bodemroest
kanvoorkomen.
x. Welkestoffenbepalenhetfosfaatbindendvermogenvanniet-basischegronden?
y. Welkmineraalvormtvaakzwartegleyverschijnselen?
z. Noemdrievormenvankalk.
aa. Welk chemisch element speelt een hoofdrol bij het onstaan van kattekleivlekken?
bb. Welkeionenkunnenfosfaatvastleggen bijhogepH?
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7.1 INLEIDING
Vast gesteente op geringe diepte komt in Nederland alleen
voor over een gebied van ca. 3000 ha in Zuid-Limburg. Dit
betreft de bekende krijt- of mergelgesteenten waaruit door
verweringsmectietrijkegrondenzijnontstaan.
Als het krijt ondiep voorkomt heten dezegronden krijteerdgronden (profiel 22
uit De Nederlandse Bodem in Kleur), als het dieper voorkomt worden ze tot
de ooivaaggronden gerekend en het materiaal heet vuursteeneluvium als het
rijk aanvuursteen isen indien dit niet het geval iskleefaarde, wegensde grote
plasticiteit.

H00FDSTUK7:DEMINERAL0GISCHESAMENSTELLING
VAN DENEDERLANDSEZAND- EN KLEIGRONDEN
doorA. Breeuwsma

Voor het overige bestaat de Nederlandse bodem aan het oppervlakuitlossesedimentenvanzand,klei,loss,e.d.Hetmateriaal van deze 'klastische' sedimenten is van elders aangevoerd. Desamenstelling van debodem isdaardoor afhankelijk van de samenstelling van het achterland. Doordat de
aanvoergebiedenen-patronen indeloopdertijdenvelewijzigingen hebben ondergaan, komen zowel in horizontale als
verticalerichtingverschilleninsamenstellingvoor,ook binnen
één type afzetting. Hieronder worden de twee belangrijkste
in Nederland aan de oppervlakte voorkomende sedimenten
beschreven:zandigeenkleiige.
7.2 ZANDGRONDEN
7.2.1 Primaire mineralen
Het mineralogisch onderzoek van zandgronden is in Nederland meer op de herkomst van het materiaal gericht geweest
danop detotale samenstelling. Deherkomst isvooral bestudeerd met behulp van de samenstelling van grind en zware
mineralen (ziekleinelettersin2.6.6).
In het laatste geval worden de doorzichtige mineralen in de
fractie met eendichtheid groter dan 2800 kg m" 3 m.b.v.een
microscoopgedetermineerdengeteld.Opgrondvanbepaalde
combinaties (associaties) vanzwaremineralen kan mensediment-petrologischeeenhedenof provinciesonderscheiden.
Eentotale mineralogische analyse isveeltijdrovender omdat
het aantal mineralen groter is en de determinatie moeilijker,
vooral bij geheel of gedeeltelijk ondoorzichtige korrels. Bovendien worden vaakvoorbehandelingen toegepast metwaterstofperoxyde en zoutzuur, waardoor sommige mineralen
geheel of gedeeltelijk oplossen, o.a. calciet, apatiet, biotiet,
chlorietenglauconiet.
Een globale omschrijving van de mineralogische samenstelling van dezandige formaties in Nederland istevinden inde
toelichting bij de Geologische Overzichtskaarten van Nederland (Zagwijn,e.a.,1975).
Vooreenwatmeergedetailleerdbeeldvandeaardvandeverschillen in mineralogische samenstelling van zandgronden is
hetonderscheidtussende'bruine' RijnzandenvandeFormatie van Urk en de 'witte' zanden van oostelijke herkomst, te
weten de Formatiesvan Harderwijk, Scheemdaen Enschede,
illustratief. DezezandenkomenindestuwwallenvanMiddenen Oost-Nederland aan de oppervlakte voor (23.6.2). De
'bruine' zanden onderscheiden zichvande 'witte' doordatze
meer donkergekleurde bestanddelen bevatten. Deaanwezigheidvanrelatiefveelroodgekleurdekwartsenzandsteengeeft
aanhetzandeenrossigetint,ookinafwezigheidvanijzerhuidjes. Inverband metdevrij groteverscheidenheid aan kleuren
spreekt men ook wel van bonte zanden. Naast kwartskorrels
(60-70%) zijn er doorgaans vrij veel gesteentefragmenten
aanwezig (25-30%), hoofdzakelijk afkomstig vanzandsteen,
schalies, e.d.Verder treft men veldspaten, muscoviet, biotiet
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en chloriet aan en wordt de zware-mineralenfractie gekenmerktdoordeaanwezigheidvanvrijveelaugieten/ofsaussuriet (verweringsprodukt van epidoot, hoornblende, e.d.). De
'witte' zanden bevatten meer kwartskorrels (80-90%), terwijl
deze bovendien vaker wit van kleur zijn of transparant. Het
gehalte aan donkergekleurde gesteentefragmenten is veel
kleiner (<10%) en de zware-mineralenassociatie wordt gekenmerkt door hogere concentraties aantoermalijn enmetamorfe mineralen en hetvrijwel ontbrekenvanaugiet ensaussuriet.
Bodemkundig is het onderscheid tussen 'bruine' en 'witte'
zandeninteressant,omdatdeprofielontwikkelingaangeeftdat
de'bruine'zandenmineralogisch'rijker'zijndande'witte'.Dat
wil zeggendatindebruinezandenmeerverweerbaremineralen aanwezig zijn, waardoor degrond beter bestand istegen
verweringsprocessen.Vermoedelijk ishetvooraldeaanwezigheid van biotiet, chloriet, hoornblende, augiet, epidoot en
saussuriet, die maakt dat de 'bruine' zanden minder uitspoelingvanhumus,FeenAlteziengeven.
De afzettingen van de Maas komen alleen in Zuid-Limburg
inminof meerzuiverevorm (onvermengd met Rijnmateriaal)
aandeoppervlaktevoor.Zezijngekenmerktdooreenvrijlaag
gehalte aan kwartskorrels (40-50%) en een hoog gehalte
(50-60%) aangroene,grijzeenzwartecomponenten,meestal
gesteentefragmenten afkomstig van leisteen, schist, zandsteen, e.d. Doordat de grijze en zwarte kleuren overheersen
heefthetzandeenvaalgrauwe kleur.
De Nederlandse zandgronden bestaanvoor hetgrootste deel
uitdekzanden,dieuit Rijn-en/of Maasmateriaalzijnontstaan,
of uit materiaalvan oostelijke herkomst.Zware-mineralenonderzoekentellingenvandegroen,rood,zwartofwit gekleurde
bestanddelen van dekzand uit heel Nederland hebben aangetoond dat er een grote verscheidenheid in samenstelling
aanwezigisdiesamenhangtmetde(lokale) herkomstvanhet
materiaal (Maarleveld,1968). Eenmeergedetailleerde mineralogischeanalyse opdezeschaal ontbreekt echter. Ook over
desamenhangtussendenatuurlijkechemischebodemvruchtbaarheid van dekzandgronden en devegetatie is weinig bekend.
Naast bovengenoemde zanden uit het Kwartair treft men hier
en daar ook nog zanden uit het Tertiair aan de oppervlakte
aan.InTwenteendeAchterhoek zijnditvaak glauconiethoudendezandenmeteenkenmerkendegrijsgroenekleur (vooral
inlemigelagen).InZuid-Limburgvindtmeno.a.bijBrunssum
de zgn.zilverzanden,die vrijwel uitsluitend uit kwartskorrels
bestaan (somsvoormeerdan99%).
Inhetbovenstaande isherhaaldelijk deaanwezigheidvangesteentefragmenten tersprakegekomen. Dezefragmenten komenhoofdzakelijk indegrind-engrovezandfractiesvoor.Telt
men de in deze componenten aanwezige mineralen mee bij
de mineralogische analyse, dan gaat met name het kwartsgehalte omhoog. Daardoor varieert het totale kwartsgehalte
van dezandfractie (50-2000 urn) meestal van 80-95%, ook
bijdeMaaszanden (tabel7.1 ).
Het veldspaatgehaltevan Nederlandse zandgronden ligt in
dezefractievermoedelijk meestaltussen 5en 10%, het micagehaltetussen 1en 5%. Insommige gevallen isook nog een
paarprocent chloriet aanwezig (in Rijn- en Maaszanden). De
zwaremineralenvertegenwoordigen doorgaansnietmeerdan
0,5%vandetotalezandfractie. Demineralogischesamenstelling isbinnen eenbepaaldeafzetting ook nogafhankelijk van
dedeeltjesgrootte (tabel7.1).Zoneemtb.v.hetkwartsgehalte
sterk af met afnemende deeltjesgrootte. Vermoedelijk is het
veldspaatgehalte in de fractie 16-50 urn meestal het hoogst
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(tot 20 à25%). Het micagehalte neemt in de fijnere fracties
toeenbereikt doorgaans eenmaximum indefractie2-16 |im.
Ook hetchlorietgehaltevertoontdezetrend.
71Tabel
Globaleschatting vandegemiddeldemineralogischesamenstelling vankorrelgroottefracties inNederlandsezandgronden(massaprocenten).
Mineraalgroep

kwarts
veldspaten
mica's
chloriet
zwaremineralen
kleimineralen
Vrij'Fe 2 0 3 " V
'vrij'AljOa*

massafractie (%) in korrelgroottefractie (urn)
50-2000

16-50

2-16

<2

80-95
5-10
1- 5
<3
0,5

65
20
10
5
?

40
20

5-10
<5

-

-

0,1-3
0,1-1

-

-

?
?

?
35
?
?

?
80
2- 5
1- 3

" 'vrij'wilzeggen:nietindevormvansilicatengebonden (overwegendoxyden).
Inkwelgebiedenzijnplaatselijkveelhogeregehalten mogelijk.

7.2.2 Secundaire mineralen
Voorzover calcietinzandvoorkomt ishetoverwegendallochtoon. Het komt hoofdzakelijk inzeezandvooreninde ondergrondvandekzandgebieden,o.a.inOverijsselenGelderland.
De bovengrond is in dezegebieden kalkloos geworden door
ontkalking. Deovergang vankalkhoudend naar kalkloos materiaal (de kalkgrens) komt het meest ondiep voor in de
beekdalgronden (op 1à2mdiepte). Destuwwallen zijn vrijwelvolledigkalkloos.
Uzeroxyden komen in sterk wisselende hoeveelheden voor,
meestalalsauthigenevormenvangoethiet,ferryhydrietenlepidokrokiet. Degehaltenzijn hetlaagst in veldpodzolgronden
(<0,3%), iets hoger in moderpodzolgrohden (0,5-1,0%) en
soms zeer hoog in beekeerdgronden (10-30%). Sterk ijzerhoudende gronden worden in Nederland vaak roodoornige
grondengenoemd.Deconcentratievanaluminiumoxydenvarieert inzandgronden meestaltussen0,1en1,0%.
Behalve 'nieuwvormingen' van ijzeroxyden treft men in
beekdalgronden ook authigene vormen van calciet, ijzercarbonaten (sideriet) en ijzerfosfaten (blauw vivianiet) aan.
(N.B.: Onder gereduceerde omstandigheden hebben deze
ijzerverbindingenvaakeenwittekleur).InOverijsselkomtook
plaatselijk pyrietvoorenwelinbeekdalgronden meteenvenige bovengrond en kwel van sulfaathoudend grondwater afkomstigvantertiairemarienesedimenten.
7.3 KLEIGRONDEN
7.3.1 Inleiding
Veeleigenschappenvankleigrondenwordenbepaalddoorde
samenstellingvandelutumfractie en- inmindere mate-door
dievandesloef- ofsiltfracties.Hetgaatbijdezesamenstelling
hoofdzakelijk omdekleimineralen enoxydenenbijdeeigenschappen om de kationenomwisseling (CEC en K-fixatie),
zwelling,kleur,chemischesamenstelling,e.d.Dezezakenvormen het onderwerp van deze paragraaf. We beperken ons
daarbij tot het niet of nauwelijks door bodemvorming beïnvloede materiaal,d.w.z. hetmateriaal uit deCg-of Cr-horizont.
Deveranderingen dieopkunnentredendoor zgn. bodemvormendeprocessenworden inhoofdstuk 26beschreven.
Net alsbij dezandgronden isdesamenstelling van hetmateriaalafhankelijk vandeherkomst endeperiode waarin de af-

zetting heeft plaatsgevonden. Dezefactoren worden in 7.3.2
zeerinhetkortbehandeldinverbandmetdegebruikte indeling
vandekleigronden. Indeel IIkomen degeologische enveldbodemkundigeaspecten uitvoerigaandeorde.
Naastdekleimineralen (enoxyden) kunnenookanderemineralen een belangrijke invloed op de eigenschappen van de
grondhebben.Ditgeldtindeeersteplaatsvoordecarbonaten,
dieeen zeer belangrijke invloed uitoefenen op de chemische
enbiologische processen indebodem.Deaanwezigheidvan
'kalk' is onder andere van grote betekenis voor de bodemvruchtbaarheid. Bij de kartering wordt er daarom veel aandacht aan geschonken. In verband hiermee wordt voor het
voorkomenvankalkhoudendeenkalklozekleigrondenverwezennaarhoofdstuk 34en35.
Ook sulfiden hebben een belangrijke invloed op de eigenschappen van kleigronden. Dezeinvloed isechter beperkt tot
eenkleinecategoriezeekleigronden,dezgn.kattekleigronden.
7.3.2 Herkomst vande klei-afzettingen
De aan het oppervlak voorkomende klei-afzettingen dateren
inNederlandvoor hetovergrotedeeluit hetHoloceen.Alleen
langsde Maasende Oude IJssel komenafzettingen voor die
van laat-Pleistocene ouderdom zijn (oude rivierklei; vroeger
rivierleemgenoemd). Voor derivierklei gelden als belangrijkste aanvoerbronnen deRijn (en zijn zijrivieren), de Maasen
de kleine rivieren en beken van Overijssel en Gelderland
(OverijsselseVecht, Berkel,e.d.). De Rijn isde belangrijkste
bron. Tegenwoordig voert deze rivier ongeveer vier maalzoveel slib aan als de Maas.Voor dezeeklei zijn meer bronnen
aante geven. Het slib van de Rijn en de Maas heeft zich in
dedelta eninzeevermengdmetslibdatvanelderswerdaangevoerd.Vermoedelijk isdit laatstemateriaalhoofdzakelijkvia
het Nauw van Calaisaangevoerd enafkomstig van Franserivieren,zoalsdeSeineenSomme.Daarnaastkanookdeerosie
van de zeebodem ter hoogte van de Vlaamse Banken (voor
de Belgische kust) in elk geval plaatselijk (in Zeeland) enige
invloed hebben op desamenstelling. Inverband met denaar
het noorden gerichtestromingvan hetwater langsde Nederlandse kust is het mariene slib, behalve in Zeeland en ZuidHolland,ookterechtgekomeninNoord-Holland,Frieslanden
Groningen.DeinvloedvandeScheldeisvermoedelijk beperkt
gebleven tot (oost) Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland.
Overdemengverhoudingvandeverschillende soortenslib in
deholocenemarieneafzettingen isweinigbekend.
Uit studies van het slibtransport langs de Nederlandse kust
is gebleken dat vóór de afsluiting van het Haringvliet en de
Grevelingenslechtsongeveer 20%van hetmateriaaldat inde
Waddenzee bezinkt afkomstig was van de Rijn en de Maas.
Erzijnredenenomaantenemendatdezeinvloedinditgebied
inhetverleden nogkleinerisgeweest.
Naar leeftijd worden de holocene zeeklei-afzettingen ingedeeld inafzettingen van Calais(tot 2000v.Chr.) en Duinkerke(na 1500v. Chr.). Derivierklei-afzettingen uit dezelfde
periode worden onderverdeeld in resp.afzettingen van Gorkum en Tielvoor de perimariene rivierafzettingen. Deze vormendeovergangvormentussen hettypische rivierkleigebied
(Betuwe Formatie) endezeeklei-afzettingen (zebehorenmèt
deze zeeklei-afzettingen tot de Westland Formatie). Verdere
onderverdelingen vandegenoemdeafzettingen worden aangegevenm.b.v.Romeinsecijfers.
Voor zover de rivierafzettingen geologisch tot de Westland Formatie behoren,
worden ze chronostratigrafisch onderverdeeld in de Afzettingen van Tiel (afgezet na 1500 v. Chr.) en de Afzettingen van Gorkum (afgezet voor 2000 v.
Chr.). Oostelijk van Tiel behoren de rivierafzettingen tot de Betuwe Formatie,

die chronostratigrafisch niet wordt onderverdeeld (zie ook de kaders 34.9 en
35.8).
Degrondmonstersuit hetrivierkleigebied,die indit hoofdstuk worden besproken,komenzowel uitdeWestland FormatiealsuitdeBetuwe Formatie.Omdat
qua ouderdom mineralogisch verschillen voorkomen, zijn ook de sedimenten
uitdeBetuwe Formatietenbehoevevanditonderzoekchronostratigrafisch onderverdeeldopdezelfdemanieralsdie uitdeWestland Formatie,nl. inAfzettingenvanTielenAfzettingen vanGorkum;zezijndanookalszodanig aangeduid
inb.v.tabel7.2 (zieook35.3.2).

7.3.3 Samenstelling vandelutumfractie
Demineralogischesamenstellingvandebovengenoemde afzettingen is,voorwat delutumfractie betreft,weergegeven in
tabel7.2.Dezefractiebestaatvoorongeveer80%uitkleimineralen.Indezeekleiisdit hoofdzakelijk illiet ensmectiet (beide
ongeveer 30%), kaoliniet en chloriet nemen samen zo'n
10-15% in beslag. In derivierklei komt ook vermiculiet voor,
terwijlmetnameindejongereafzettingen (vanTiel) desmectietgehalten lagerzijndan indeoudereafzettingen (van Gorkum) endezeeklei.
VroegerwerddeNederlandseklei,onafhankelijkvanhetfeitofhetzee-ofrivierkleibetrof,vaakeenillietkleigenoemd.Volgensdehuidigeinzichten ishetbeter
vaneenilliet-smectietklei (zeeklei) ofeenilliet-vermiculiet-smectietklei (rivierklei) tespreken.

DeafzettingenvandeOverijsselseVecht,deBerkel,e.d.- hier
kortheidshalve aangeduid alsbeekklei- kenmerkenzichdoor
eenzeer hoog smectietgehalte (50-80%) en het voorkomen
van hydroxy-vermiculiet ('secondaire chloriet'). Illiet is hier
praktischafwezig.
Naastkleimineralen komenook noginalleafzettingen kwarts
(5-10%),veldspaten (<5%) en('vrije') oxydenvoor (meestal
4-10%).Metnamedebeekkleikanplaatselijkzeerijzërrijkzijn,
waardoor het'vrije' ijzeroxydegehalte indelutumfractie soms
tot50à60%kanoplopen.
Debovengenoemdeverschillen inkleimineralogischesamenstellinggaangepaardmetverschillenin dechemischesamenstelling. Bij de zee- en rivierklei zijn deze verschillen echter
klein.Zo is b.v. het gehalte aansilicaatgebonden Al 2 0 3 inrivierklei1 à2%hoger (opeentotaalgehaltevan± 20%),terwijl
het silicaatgebonden Fe203-gehalte 1 -3% lager ligt (op een
totaalgehalte van 4-7%). Dit hangt vermoedelijk samen met
hethogerevermiculietgehalte,resp.hetlageresmectietgehaltevanderivierklei.Bijderivierklei-afzettingen onderscheiden
deafzettingenvandeuiterwaardenzichdooreenhogergehalteaanK20en FeO(gevolgvanresp.eenhoger illiet- enchlorietgehalte).Zijvertoneninhunsamenstellingeensterkeovereenkomst met dezoetegetijdenafzettingen. Laatstgenoemde
afzettingen behoren ook op grond van hun Al203-gehalten
duidelijktotderivierklei.Binnende(overige) zeeklei-afzettingen zijn geen duidelijke verschillen aanwezig. Bij de 'vrije'
oxydenzijnervooralbijijzeroxydekleine,maarvisueelherkenbareverschillentussenzee-enrivierklei (tabel 7.2).
Doordatbijdebepalingsmethodenwatsilicaat-Fe203(afkomstigvansmectiet) ismeebepaald,zijndeverschillen enigszins
genivelleerd. Bovendien worden de cijfers beïnvloed door
plaatselijke roestconcentraties. Niettemin blijkt het 'vrije'
Fe203-gehalte in dezeeklei gemiddeld lager tezijn dan in de
rivierklei. Inde Duinkerke-afzettingen isdit gehalte 2,5à3%,
bijderivierklei 3,3-4,3%. Eerstgenoemde afzettingen hebben
vaakeengrijzekleur (2,5Y indeC-horizont), terwijl derivierafzettingenbruin gekleurdzijn (10YR-7,5YR). Delaagstegehaltenwordengevonden indeWest-Friesezeeklei;dieinverband hiermeeeenblauw-grijzekleurheeft (10Y-2,5Y).
Dechemische samenstelling van beekklei verschilt hoofdzakelijk van die van de zee- en rivierklei door het lagere K20-
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7.2 Tabel
Mineralogischesamenstellingvandelutumfractiesvandebelangrijkste kleigronden,naverwijderingvanhumus,carbonatenensulfiden (massaprocenten).
Afzetting

Geologische namen

'vrijeoxyden'2)

Kleimineralen
2

1

Kwarts V e r späten

Kaoliniet ) llliet ;

Vermiculief)

Smectiet') Chloriet')

Tiellll
Tielll, III
Tiel0, GorkumIV
Tiel
Singraven

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

35-40
30-40
30-35
30-35
<10

10-20
10-20
5-10
5-10
<5

10-15
15-20
30-35
30-35
50-80

5-10
<5
<5
<5
0-203)

3,4
4,7
4,8
3,9
5-2

1,4
2,2
1,8
1,7
2,4

4,3
3,3
3,5
3,9
3-4

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

<5
<5
<5
<5
<5

Duinkerke III
(Dill)
DIM

5-10

35-40

10-20

10-15

5-10

2,6

1,3

3,2

5-10

<5

5-10

30-40

<5

30-50

<5

4,6
7,1
7,4
5,5

1,1
1.2
0,6
1,0

3,1
2,5
2,1
2,8

5-10

<5

SiÛ2

AI2O3 Fe2C>3

Afzettingen van:
Rivierklei
Rijn-uiterwaarden
Rijn-subatlantisch
Rijn-subboreaal
Maas
Ov.Vecht,Berkel
('beekklei')
Zeeklei
Zoetegetijdenafz.
(Z-Holl.)
Zoutegetijdenafz.
(Z.H0II.)
Friesland/Groningen
Westland-Friesland
Zeeland

D 0 D|,D||,D|||
Do.Calaisiv
Dll.DlM

1) Deschattingheefthierbetrekkingophettotaalaantallagen.Smectieten waarschijnlijk ookvermiculietkomenallenvooralscomponentenvanwissellaagmineralen
metilHIiet.Bijchloriet isditvooreendeelhetgeval.
2) Gemiddeldewaardenlangschemischewegbepaald,bijkaoliniet,SienAlnakokenmet0,5 Nloog,bij Fe nabehandelingmetdithioniet-citraat bicarbonaatmengsel.
Bijdebepalingvanvrijeoxydenwordtookwelwatsilicaatgebonden materiaalmeebepaald,vooralbijdesmectietrijkebeekklei.
3) Secundairechloriet.

gehalte. (Bij beekklei < 1 % ,bij zee- en rivierklei 3,0-3,8%).
Dit hangt samen met het veel lagere illietgehalte van de
beekklei. Verder kan het silicaat-Fe 2 0 3 -gehalte in de lutumfractie van beekkleien soms bijzonder hoog zijn (ca. 20%),
evenals het gehalte aan 'vrije' ijzeroxyden (tot 50%of meer).
7.3.4 Eigenschappen van de l u t u m f ractie
Alsgevolgvandeverschillen inkleimineralogische samenstelling kunnen ook verschillen in chemische en fysische eigenschappen optreden, o.a. bij de K-fixatie, de kationenomwisselcapaciteit, het vochtgehalte en het zwel- en krimpvermogen.
De K-fixatie isbij rivierklei hoger dan bij zeeklei. Dit blijkt o.a.
uit tabel 7.3 waarin K-fixatie-waarden zijn gegeven voor rivierklei envoor getijdenafzettingen in Zuid-Holland. De afname van de K-fixatie in de richting zoet ->• brak -» zout wordt
toegeschreven aan de afname van het vermiculietgehalte in
deze richting. Naast vermiculiet kan ook beidellietische smectiet Kfixeren. Dit verklaart waarom ook monsters met minder
vermiculiet en meer smectiet, zoals die vooral in de Gorkumafzettingen voorkomen,sterk K-fixerend zijn.
De kationenomwisselcapaciteit
is voor de verschillende zeeklei-afzettingen vrij constant, 0,45-0,50 mol/kg lutumdeel
(tabel 7.4). De rivierklei-afzettingen hebben in het algemeen
een wat hogere omwisselcapaciteit (0,50-0,65 mol/kg) als
gevolg van hun hogere gehalte aan vermiculiet en beidellietische smectiet. (De CEC van deze smectiet is naar schatting
zo'n 0,20-0,40mol/kg hoger dan dievan een montmorillonietische smectiet). De beekklei-afzettingen hebben door hun
hoge smectietgehalte de hoogste kationenomwisselcapaciteit
(0,65-0,75 mol/kg).
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7.3 Tabel
K-fixatie-cijfers voormonstersvan zee- en rivierklei-afzettingen
Afzetting

K-fixaties)

Rivierklei
GetijdenafzettingZuid-Holland')
zoet
brak
zout

55-90
55-90
30-50
0-25

1) IndelingvolgensdeBodemkaartvanNederland1:200000(deNebo).
2) Uitgedrukt alshetpercentagetoegevoegde Kdatonderdeproefomstandigheden niet meerdesorbeert. Bepalingverricht aandezelfde hoeveelheid lutum
vooralle monsters.

7.4 Tabel
Dekationenomwisselcapaciteit (mol/kgP) van enkelekorrelgroottefracties van
debelangrijkste klei-afzettingen in Nederland. (Zelfde afzettingen alsin tabel
7.2).
Afzetting

lutumfractie

sloeffractie

fractie16-50Jim

0,45-0,50

0,07-0,12

0.01-0,03

Rivierklei
Rijn-uiterwaarden
Overige Rijn-en
Maasafzettingen
Ov.Vecht,Berkel,
e.d.('beekklei')

0,50-0,65

0,07-0,12

0,01-0,03

0,65-0,75

0,20-0,50

0,05-0,14

Zeeklei
Alle afzettingen

0,45-0,05

0,07-0,12

0,01-0,03

1) De opgegeven waarden gelden voor een 1-waardig kation. Voor een nwaardigkationzijnde waardennkeerzo klein.Vroegerwerddekationenomwisselcapaciteitopgegeveninme/100g; 1me/100g = 0,01 mol/kg.

Het vochtgehalte bij 105°C drogen is vooral afhankelijk van
het smectietgehalte. Het is het laagst bij de jongste rivierklei
(4,6-4,9%) en het hoogst bij de zeeklei (5,8-6,4%). In de
beekklei worden vochtgehalten van 7 à 8% gevonden. (N.B.
Deze waarden gelden voor Mg-kleien; in de praktijk kunnen
enigszins anderewaarden voorkomen).
Het gloeiverlies van de lutumfractie, dat van belang is in ver-

band met de humusgloeiverliesbepaling (zie 8.6.1), varieert
heelweinig.Hetbedraagt bij600°Congeveer 6,5-7,0%.
Overeventueleverschillen inzwel-enkrimpvermogen vande
genoemde afzettingen is weinig bekend. Uit desbetreffende
onderzoekingen van oude rivierklei-afzettingen iswel geblekendat ereenverband bestaattussen hetsmectietgehalte en
dezwelling.
7.3.5 Samenstelling en eigenschappen van de sloefensiltfracties
Desamenstellingvandes/oeffractie (2-16urn) ismindergoed
bekend dan die van de lutumfractie. In zee- en rivierklei zijn
dekwarts- enveldspaatgehaltes in elk geval hoger dan in de
lutumfractie; waarschijnlijk variëren de gehaltes resp. van
35-45% envan 15-25%. Het kleimineralengehalteis hierongeveer 30%. Hetgrootste deelisvermoedelijk illiet (enmica),
de rest is vermiculiet (in de rivierklei), kaoliniet en chloriet.
Smectietlagen komen- voorzover aanwezig- alleen in illietsmectietmineralenvoor (<5%).
Dekationenomwisselcapaciteitvandesloeffractievanzee-en
rivierklei is ongeveer 0,10 mol/kg en het gloeiverlies 1,8%
(600°C). DeK-fixatievandezefractie isinderivierklei vrijwel
gelijk aan die van de lutumfractie en in dezeeklei iets lager.
Uiteenvergelijkingvandezegegevensmetdievandelutumfractie volgt, dat de bijdrage van de sloeffractie tot bepaalde
chemischeeigenschappen nietkanwordenverwaarloosd.
In de siltfractie (2-50 |im) liggen de kwarts- en veldspaatgehalten nogietshogerdanindesloeffractie,terwijl hetillietmicagehalte juist iets lager is. Naar schatting bedraagt de
kationenomwisselcapaciteit vandezefractie indemeestegevallenvoorzee-enrivierklei0,03-0,08mol/kgenhetgloeiverlies1à 2%.
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7.4.2 Aanbevolen literatuur
Breeuwsma,1985.
Zagwijn, W.N.& C.J. vanStaalduinen (red.), 1975. (in 't bijzonder dezwaremineralendiagrammeninhoofdstuk 2).

7.5 Repeteervragen
a. Wathoudt hetonderscheidtussenbruineenwittezandeninenwaarkomen
dezeaandeoppervlaktevoor?
b. IsdekzanduitdeNoordzeeafkomstig?
c. Wat iszilverzand?Wat iseennormaalkwartsgehaltevanzand?
d. Noemnogdriemineraalgroepen dieinzandvoorkomen.
e. Welkezandenbevattenmeestalkalk,welkeniet?
f. Welk verband isertussen hoogteligging en het gehalte aan ijzeroxyden in
zandgronden?
g. Noemdebelangrijksteaanvoerbronnenvandekleiigesedimenten inNederland.
h. WatwordtonderdeBetuwe Formatieverstaan?
i. NoemvierafzettingendietotdeWestland Formatiebehoren.
j . Welkemineralenvormenhethoofdbestanddeelvan hetlutumdeel?
k. Hoekunjezeekleimineralogisch noemen? Enrivierklei?
I. Rivierklei isvaakbruiner danzeeklei.Oorzaak?
m. Welke afzettingen in Nederland hebben het hoogste smectietgehalte in het
lutumdeel?Gevolgvoordekationenomwisselcapaciteit (CEC)?
n. Welkeafzettingenhebbendegrootstekaliumfixatie?Oorzaak?
o. Welkekorrelgroottefractie heeftdegrootsteCEC?Oorzaak?
p. In 'stoofdroge grond' (tot 105°C gedroogd) zit toch nog vocht. Hoe is dit
teverklaren?
q. Waarop lijkt het siltdeel mineralogisch het meest: op het lutumdeel of het
zanddeel?
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8.1 INLEIDING
8.1.1 Organisch materiaal
Hoewelhetgrootstedeelvandeindebodemaanwezigedeeltjes vananorganische oorsprong is,heeft deorganische stof,
die in Nederland gemiddeld 4%van de bouwvoor uitmaakt,
een grotere invloed op de bodemeigenschappen dan haar
massafractie zou doen vermoeden. Tot het begin van deze
eeuw vond er uitsluitend organische bemesting plaats op
bouw- enweiland.Nietalleenwerdenopdezemanierdevoor
deplant noodzakelijkenutriëntenaangevoerd,maarookwerd
deorganische-stofvoorraad vandebouwvoordoorregelmatigebemestingoppeilgehouden,hetgeeneenduidelijkpositieveinvloedheeftopverschillendebodemeigenschappen,zoals
de structuurstabiliteit, het vochthoudend vermogen, de bewortelbaarheid,dekationenomwisselcapaciteit endeerosiegevoeligheid. Organische stof heeft eencomplex karakter,zij
bestaat uit macromoleculen van verschillende samenstelling
diebovendienverbindingen metanorganische bodemdeeltjes
aan kunnen gaan. Door dit complexe karakter is het moeilijk
de invloed van de organische stof op de plantengroei via de
verschillende bodemeigenschappen apartte bestuderen.Wel
isvast komentestaan,dat het volledig vervangen van organische bemesting door kunstmest voor eenaantal gewassen,
zoals aardappelen en suikerbieten, tot een opbrengstdaling
leidt,ondanks hetfeit datdevoor deplant noodzakelijke nutriënten involdoende mateaanwezigzijn. Bijaardappelenen
suikerbieten is daarom een combinatie van anorganische en
organischebemestingnoodzakelijk. Maarookvooranderegewassenisorganischemestnuttig.

HOOFDSTUK 8:ORGANISCHESTOF
door B.H.Janssen,P.vanderSluijsën H.R. Ukkerman

Deorganischebestanddelenindegrondzijnteonderscheiden
in levende en dode organische stof. De levende organische
stof, die ca. 15% van de organische bestanddelen uitmaakt,
bestaatvoorruimdehelftuitwortels,voorongeveereentiende
uit bodemfauna envoor eenderde uit micro-organismen (figuur8.1).
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8.1Figuur
Voorbeeld van de samenstelling van de organische bestanddelen inmassafracties vandebovenstehorizont vaneengrond onderbosmetdehumusvorm
muil.NaarDünger, 1964:10.
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Delevendewortels worden in hoofdstuk 17 Beworteling behandeld,terwijl de
overige levende organismen in hoofdstuk 15 Bodembiologie aan bod komen.
Dit hoofdstuk zalzich hoofdzakelijk bepalen tot dedodeorganischestof, kortweg organische stof of ook wel humusgenoemd.Aandeorde komen:devormingvanorganischestof,deeigenschappen enbetekenisvan organischestof,
het organische-stofgehalte van Nederlandse gronden en de factoren die de
hoogtedaarvanbepalen.

i.2Proef
Omorganische stof in de bodem aantetonen,schudden we
fijngemaakte grond in een reageerbuis enkele minuten met
water.Opdevloeistof komtdaneenbruin-zwartlaagjedrijven.
Hierin kunnenvaak nog planteresten onderscheidenworden,
terwijl hetoverige alzover omgezette organische stof is,dat
duidelijkestructurendieopdeherkomstwijzen,ontbreken.
8.1.2 Termen organischestof en humus
Nietalleen in hetdagelijksspraakgebruik, maarookindewetenschappelijkeliteratuurwordendetermen'humus'en'organische stof' door elkaar gebruikt. Toch zijn er onderzoekers
voorwiedebegrippenorganischestofenhumusniet identiek
zijn.Onderorganischesto/verstaanzijalhetdodeorganische
materiaaldatindegrondaanwezigis,terwijlzedetermhumus
reserverenvoordiebestanddelenvandedodeorganischestof
in de grond, die zover zijn omgezet, dat de plantaardige en
dierlijke resten, waaruit ze zijn ontstaan, visueel noch chemisch herkend kunnen worden. Het onderscheid is diffuus.
Veelorganischemoleculen indegrondlijken niet meeropdie
van het uitgangsmateriaal, maar zien er ook nog niet uit als
'echte' humusmoleculen. Ook deze 'echte' humusmoleculen
kunnenechter nogveranderingondergaan.Humuswordt wel
omschreven als 'a state of matter'. Men kan humus opvatten
alseentussenstation in de kringloop vaneenaantalelementen, met name van koolstof, zuurstof en waterstof en in be-

perktematevanstikstof,fosfor enzwavel (figuur 8.3).
In dit boek isgetracht zoveel mogelijk onderscheid te maken
tussenhetruimebegriporganischestofenhetbeperktebegrip
humus. We gebruiken bv. de term humusgehalte alleen als
magwordenaangenomendatdeorganischestofvooreenzeer
grootdeeluithumusbestaat.Normaalzijn:'massafractieorganischestof'of'organische-stofgehalte' enhetsymboolfh.
8.4 Vragen
a. Kanmensprekenvan'hethumusgehaltevande organische-stoffractie'?
b. Hoe zouden we de volgende tekst kunnen aanpassen aan de redactie van
dit boek: 'Belangrijk voor degroeivan het bos isde laag boshumusdie op de
grondligt.Uitproevenisgeblekendatnaweghalenvandehumusdeboomgroei
sterkkanteruglopen.Hetmateriaalisbv.geschiktvoor hetmakenvanpotgrond
voor azalea's. Strooiselroof wordt in Nederland beschouwd als een ontgronding,waarvooreenvergunningvereistis.'
c. Waaromisstrooiselroof schadelijkvoor hetbos?

8.2 Humusvorming
8.2.1 Humusvormers
Bodemfauna en -(micro)flora zijn nauw betrokken bij deelkaaropvolgende processen,waardoor plantaardigeendierlijke materialen veranderen in humus. De fauna, voornamelijk
insektenenwormen,staataanhetbeginvandeketen.Planterestenwordendoordezediereninstukkengekniptengegeten.
Uitwerpselen van de ene groep dieren kunnen - al dan niet
in combinatie met minerale bodemdelen - voedsel vormen
voor eenvolgende groep,passerenopnieuw deingewanden,
enz.
Derol vandebodemfaunabijdehumusvorming bestaatuit:
a. verkleinenvanhetorganischmateriaal;
b. verplaatsenvanhetorganischmateriaaldoordegrond;
c. mengenvanorganischeenmineraledelen;

humificatie

synthese
microbiële
cellen

O HUMUS
'ORGANISCHE RESTEN
mineralisatie

8.3Figuur
Schematischevoorstelling vandeprocessendieeenrol spelenbij de opbouw
enafbraakvanhumus. VereenvoudigdnaarNikiforoff, 1938:933.
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d. verplaatsenvandemicroflora en-faunadoordegrond;
e. regulatie van de populatie-omvang van de microflora en
deoverigefauna;
f.nieuwvorming en onderhoud van bodemholten ten gunste
vandeaëratieenvochtregulatie.
Deeigenlijkeomzettingenvanplantaardigendierlijk materiaal
naarhumusvinden daarnaplaatsdoortoedoenvandemicroflora, die bestaat uit bacteriën,actinomyceten en schimmels.
Voor een relatief klein deel doet de microflora haar werk in
de ingewanden van debodemfauna. Evenalsde bodemfauna
isook demicroflora min of meer gespecialiseerd,waarbij het
eind- of bijprodukt van het ene organisme of dat organisme
zelfhetvoedselvoor hetandereorganisme kanzijn.

komen,isruim90%vanplantaardigeherkomst,m.a.w.plantemateriaaliskwantitatiefvoordehumusvormingvanveelmeer
belangdandierlijkmateriaal.Dechemischesamenstellingvan
plantenvarieertmethunaardenleeftijd,terwijl ookdegrondsoorteneventuelebemestingvaninvloed kunnenzijn. Debelangrijkste groepen macromoleculaireverbindingen,die inde
plantvoorkomenzijn (vergelijkfiguur 8.3):
a. koolhydraten:cellulose, hemicellulose,zetmeel,oplosbare
suikers,enz.;devoornaamste bouwstenen hiervanzijn hexosen met6 C-atomen (bv.glucose engalactose) en pentosen
met5C-atomen (bv.xyloseenarabinose);
b. eiwitten,metaminozurenalsbouwstenen;
c. vetten,harsenenwassen,met o.a.vetzuren,alcoholen en
koolwaterstoffen alsbouwstenen;
d. lignine of houtstof, waarvan de 'monomeren' fenylpropaanderivatenzijn (figuur 8.5).

8.2.2 Plantaardig materiaal als bronvoor humusstoffen
Van de organische materialen,die op en in de grond terecht
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8.5Figuur
Enigeindeplant voorkomendeorganischeverbindingen.Rzijn koolstofketens.
NaarAlexander, 1977:158 en 165(a). Verleur. 1972:288 en309 (b enc) en
Kirk, 1973:155(d).
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8.7Figuur
Teruggevonden hoeveelheden organische stof als percentage van de toegediende hoeveelheid in landbouwgronden na eeneenmalige toediening op
tijdstip nul.Kolenbrander,1974:135.
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8.6Figuur
Voorstelling vandetheoretische afbraak vanafzonderlijke organische verbindingen in plantemateriaal,waarbij hetrestantlogaritmisch tegen de tijd isuitgezet.
Hetgetal voordeverbinding geefthet verliespercentagenaéénjaar aanenhet
getalachterdeverbinding ishetmassagehalteinhetoorspronkelijkeplantemateriaalinprocenten. Lijn Sis desommatievandeafzonderlijke componenten.
NaarMinderman, 1968:360.

Deresistentie tegenmicrobiële afbraakis in de eerste plaats
afhankelijk van het aantal verschillende bindingen tussen de
bouwstenen binnen demacromoleculen,aangeziendeenzymendie nodig zijnvoor deafbraak pertype bindingverschillen.Ditloopt nietaltijd parallelmetdemeerdereingewikkeldheidvandemoleculaire opbouw. Deingewikkeld gebouwde
eiwittenzijnbv.gemakkelijk aantastbaar,omdatdebouwstenen (aminozuren) slechts door één type binding (peptidebinding) met elkaarverbonden zijn. Simpele aromatischeesterszijnvaakzeerresistent.
Tijdens de omzettingsprocessen verdwijnen eerst degemakkelijkafbreekbareverbindingen,zoalseiwitten ensuikers,gevolgd door cellulose. Het restant wordt daardoor relatief
steedsrijkeraanlignineensteedsresistenter. Dit betekentdat
desnelheid waarmee organisch materiaal wordt afgebroken,
metverloopvantijdsteedsgeringerwordtentenslotteasymptotischtot nulnadert (figuur 8.6).
Eentweede factor die van invloed is op de afbraaksnelheid
vanplantemateriaal isdebeschikbaarheidvanstikstof.Demicro-organismen die het plantemateriaal afbreken hebben vrij
veelopneembaarstikstof nodig (zie8.4.3). Bevathetaftebrekenmateriaalteweinig stikstof omdebehoeftevandemicroorganismentedekken,dan kandeafbraakstagneren. Daarbij
hebben bacteriën een hogere N-behoefte dan schimmels.
Groen plantemateriaal bevat relatief veel eiwitten en koolhydraten,terwijl houtachtig materiaalrijkaanlignineenarmaan
stikstof is.Mededaardoorisdeafbraaksnelheidvangroenmateriaalgroterdanvanbv.zaagsel(figuur 8.7).
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8.2.3 Opbouwvan humus
Bijdeafbraakvanplantaardig materiaalkunnen verschillende
processengelijktijdig of naelkaar plaatsvinden:opbouw van
micro-organismen, humificatie, mineralisatie en immobilisatie.
Ineersteinstantiewordenmacromoleculengesplitstinkleinerepolymerenendaarnavolgteventueelafbraakindimerenen
tenslotte monomeren. Micro-organismen kunnen van deze
kleinemoleculengebruikmakenvoordeopbouwvan huncellen.Dezemicro-organismen wordennahunafstervenzelfook
weer opgenomen indeafbraak- enhumificatieprocessen (figuur8.3).
Met humificatie bedoelt men devorming van stoffen die het
eindprodukt zijnvandestofwisseling van micro-organismen;
dezestoffenzijnmoeilijkaantastbaarenvormendebasisvoor
dehumusmoleculenofzijndit reeds.Eenanderlotvandemonomeren kan volledige mineralisatiezijn, d.w.z. dat deorganische verbindingen overgaan in 'minerale' verbindingen als
C0 2 , H 2 0,NH+„ NO;, S2",SOf. HjPO«e.a. Dit gebeurt alleen
wanneer destoffen,nadatzeopgenomen zijn inéénofander
organisme,verademd worden. Sommige van dezeanorganischeverbindingenzijnbelangrijkeplantenutriëntenenkunnen
naopname door dewortels aandeplantevoeding bijdragen.
Tegenovergesteld aanmineralisatieishetprocesvanimmobilisatie.Hierbijwordenanorganischeverbindingendoormicroorganismen uit de bodem opgenomen voor de vorming van
huncellen (zie8.4.3).
Bijdeafbraakvanmacromoleculeninkleineremoleculenkomt
energievrij,vooral bijdelaatstestapwaarbij C0 2enH20ontstaan (ademhaling). Dezeenergiewordt doordemicro-organismen gebruikt bruikt bij de opbouwprocessen. Bij al deze
processenspelenenzymen,diedoordemicro-organismengeproduceerdworden,eenbelangrijkerolalskatalysator.
Bij de vorming vanhumusmoleculen spelen fenolen en stikstofverbindingen,zoalsammoniakenaminozureneenhoofdrol. Beide laatste komen indegrond voor als afbraakproduktenvaneiwitten.Defenolen,bv.catechol r^-^v-OH o n t ~
OH

staanalsafbraakproduktenvanlignine,ofzeworden gevormd
door micro-organismen als uitscheidingsprodukten bijde af-
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8.2.4 Chemische eigenschappen van humus
Deveranderingvanplantemateriaal inhumus heeftook wijzigingen in de elementaire samenstelling tot gevolg (tabel
8.11). Humus isrijker aan koolstof, stikstof, zwavel en fosfor
enarmeraanzuurstof danhetuitgangsmateriaal.
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8.8 Figuur

su Tabel

Schematische voorstelling vandeopbouw vanhumus; K = aromatischekern,
RG= reactievegroepenB =brug.NaarThiele &Kettner. 1953:132.

Massafractief^ vanenkeleelementenin drogestof vanplanten envandetwee
belangrijkstebestanddelenvanhumus.Stout, 1961:22enSchnitzer. 1977:121.
'd<%)

braakvan koolhydraten eneiwitten. Defenolen gaan metelkaar verbindingen aan, waarbij ook andere, vooral stikstofhoudende moleculen, kunnen worden ingebouwd. Daarbij
ontstaan polymeren, of preciezer gezegd hetero-polymeren,
diedeeigenlijkehumusmoleculenzijn.
Het basispatroon,ofwel derepeterendeeenheid,van humusmoleculen bestaat, zeer gesimplificeerd voorgesteld, uit een
aromatische kern, een reactieve groep en een brug (figuur
8.8).
Perrepetitiekunnenkern,reactievegroepenbrugverschillend

planten
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Belangrijk isdevormingvanCOOH-groepen. Dezecarboxylgroepen - en ook de fenolische hydroxylgroepen - kunnen,
na dissociatie van een proton, kationen aantrekken, m.a.w.
hierishetvermogenvanhumusomkationentebindengelokaliseerd (zie ook tabel 8.23). Dit vermogen is pH-afhankelijk.

zijn.

Belangrijkekernenzijn:

CEC(mol(+)kg

')

4-

L)

pH = 10

indool
Belangrijke reactieve groepen zijn: -OH,-COOH, >C = 0en
-NH 2 .
Belangrijke bruggen zijn: waterstofbruggen, -O-, -NH-, -Sen -CH 2 -.
Erzijn ontelbare combinaties tussen deverschillende kernen,
reactievegroepen enbruggen mogelijk (bv.figuur 8.9). Hieruit zijn de verschillende soorten humusmoleculen opgebouwd,waarvandefulvozurenenhuminezurendebelangrijkstezijn. In8.3.1 wordendeverschillende humusmoleculen
uitgebreiderbesproken.

0

8.10 Vragen
a. Hoeveel verschillende soorten bruggen zijn in het in figuur 8.9 afgebeelde
gedeeltevaneenfulvozuurteonderscheidenenhoenoemtmendezebruggen?
b. Waaromisdehumuschemiezo'nontzettend moeilijkterreinvanonderzoek?

50

100
tijd (week)

i.12 Figuur
Verloop vandekationenomwisselcapaciteit CECtijdens deaerobeafbraaken
humificatie vanklaverwortelsbij verschillendepH. Swift &Posner, 1977:174.

8.9 Figuur
Gedeeltelijkestructuur vaneenfulvozuur.Schnitzer, 1977:130.
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elkaar liggende carboxyl-enfenolgroepen met hetmetaalion,
bv.Cu2+ infiguur 8.14,eenringstructuur.

NaarmatedepH hoger isneemtdedissociatieendaarmeehet
vermogen om kationen te binden toe. Beneden pH = 7 zijn
voornamelijk carboxylgroepen gedissocieerd, boven pH = 7
treedt ook dissociatievan hydroxylgroepen op. Ergaanzeker
twee jaren van humificatie voorbij, voordat de kationenomwisselcapaciteit CEC (= cation exchange capacity) zijn uiteindelijke waarde heeft bereikt (figuur 8.12). Dezegrootheid
drukken we uit in mmol (of mol) eenwaardige kationen per
kgmateriaal (mmol (+) kg - 1 ).

De stabiliteit van de metaal-organische stof-complexen is
voor driewaardige kationen groter dan voor tweewaardige.
Door de chelaatvorming wordt de mobiliteit van de ionen
meestal sterk verhoogd, wat van grote betekenis is voor de
processenvanbodemvormingenbodemverontreinigingen en
voordeplantevoeding.
Voortskunnen humusmoleculenreagerenmetijzer- enaluminium(hydr)oxyden. Infiguur8.15wordt een dergelijkereactie
schematisch weergegeven,waarbij tevens de invloed van de
pH is aangegeven. Humusmoleculen die op deze wijze aan
sesquioxyden zijn gebonden worden minder gemakkelijk afgebrokendan'vrije'humusmoleculen.

8.13 Vragen
a. Hoegroot isinfiguur 8.12 hetverschil inCECtijdensdeafbraakvan klaverwortelstussenpH = 7enpH = 10na0en6wekenenna2jaar?
b. Wat kunt u concluderen uit hetverschijnsel dat het verschil in CECtussen
detweecurvenna6wekennagenoegconstant blijft?
c. Indeliteratuurwordt deCECvaak nog inmeq/100ggegeven.Met hoeveel
meq/100gkomt een CECvan 1 mol/kgovereen?

Vangrote betekenis isdebinding vanhumusaankleimineralen. Hierbij spelen o.a. elektrostatische krachten en Van der
Waalskrachteneenrol.Infiguur 8.16istezienhoemeerwaardigekationenzoudenkunnenfungerenalsbrugtussendenegatiefgeladenplaatzijdenvanhetkleimineraalendenegatieve
carboxylgroepenvanorganischestof.Ookdoordezeklei-humus-bindingenwordtdeafbreekbaarheidvanorganischestof
aanzienlijk verminderd.Ongeveer 50-90%van de organische
stof isgebondenaankleimineralenensesquioxyden.

Kationen worden door humus gebonden, niet alleen ten gevolge van elektrostatische aantrekkingskrachten, maar ook
door chelaatvorming. Chelaatvorming kan worden omschreven als de evenwichtsreactie tussen een metaalion en een
complexerende stof (ligand), gekarakteriseerd door de vorming van één of meer bindingen (elektrostatisch, covalent,
e.a.)tussenhetmetaalionendecomplexerendestof.Ditresulteertinde vormingvan eenringstruktuur,waarinhetmetaalion
isgeïncorporeerd.Meestalvormen bijhumusmoleculen naast
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8.14 Figuur
Chelaatvorming van koper en organischestof:
a. tussencarboxyl- en hydroxylgroep:
b. tussentweecarboxylgroepen.
Gamble.Schnitzer&Hoffman, 1970:3197.

8.15 Figuur
Vormingvan hethumusijzerchelaat.zoalsVan Dijk (1971:59) zichdatvoorstelt.
xH20 stelt de watermantel van hetkation Fe3 voor.

M-(OH 2 ) n

(H2Ó)n

M = meerwaardig kation

8.16 Figuur
Voorstelling van een hypothetisch klei-humus-complex. Stevenson& Ardakani,
1972:91.
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8.3 CHEMISCHE EN MORFOLOGISCHE INDELING
VAN H U M U S
Men kan humus volgens verschillende criteria indelen,zoals
chemische extraheerbaarheid, afbreekbaarheid,vorm en vormingswijze.
8.3.1 Indeling naarchemische extraheerbaarheid
Omdechemischesamenstellingvanhumusmoleculentekunnenvaststellen,moetdehumuseerstineenanalyseerbarepositie worden gebracht, d.w.z. op de één of andere wijze aan
de grond onttrokken worden. De klassieke methode van extractieenfractionering berustopverschillen in oplosbaarheid
van de humusfracties bij verschillende pH-niveaus (figuur
8.17).
Devolgendefractieskunnenonderscheidenworden:
a. Humine of humuskool. Dit gedeelte is vermoedelijk zeer
stevig aande minerale delen gebonden,waardoor het niet in
loogoplost.
b. Fulvozurven,meteenmolecuulmassavan500-5000.
c. Hymatomelaanzuur en grijze en bruine huminezuren, die
vaak nietonderling onderscheiden endansamendehuminezurengenoemdworden.Demolecuulmassa ligttussen20000
en100000.
Intabel 8.11 is elementaire samenstelling van fulvozuren en
huminezurengegeven.Datdefulvozuren eenhoger zuurstofgehalte hebben dan de huminezuren is een gevolg van een
groter aantal carboxylgroepen (-COOH). Hierdoor isdeCEC
bijfulvozurengroterdanbijhuminezuren (zieook 8.4.2).
Oorspronkelijkdachtmendatdehuminezurenouderehumusmoleculen zouden zijn dan fulvozuren en zouden ontstaan
door 'polymerisatie'van fulvozuren metverliesvancarboxylgroepen.Tegenwoordigwordt hetechterookmogelijkgeacht
dat fulvozuren door oxydatie van huminezuren worden afgesplitst,waarbijcarboxylgroepen gevormdworden.

8.3.2 Indeling naar afbreekbaarheid
Hierbijkanonderscheidgemaaktwordentussen:
- actieve,onbestendigeofvoedingshumus;
- passieve,inerteofbestendigehumus.
De voedingshumus (voor micro-organismen) bestaat uitgemakkelijkafbreekbareverbindingen,planteresten dienogniet
tot echte humuszijn omgezet,terwijl veelal ook de micro-organismen zelf ertoe gerekend worden. Doordat deze humus
snel afgebroken wordt, levert deze de belangrijkste bijdrage
aandemineralisatievanstikstof,fosfor enzwavel.
Debestendigehumus bestaat uit de echte humusmoleculen
en is veelal verbonden met de minerale delen van degrond.
Zewordt zeerlangzaamafgebrokenenkandaardoorzeeroud
worden ( > 1000jaren).Mendienttebeseffen,datorganische
stofindebodemaltijdopgebouwdisuitmeerderecomponentenvanverschillendeouderdom.
8.3.3 Indeling naarvormen vormingswijze
Bijdeindelingvanhumusnaarvormenvormingswijzeworden
twee begrippen gehanteerd: humustype en humusvorm. Met
humustype wordt bedoeld hoehumuseruit ziet,zuiver ofgemengd met minerale delen,zoals deze kanvoorkomen in elk
vandehorizonten ensubhorizonten vaneenbepaaldbodemprofiel.Onderhumusvormwordtverstaaneenzekere,doorde
vormingswijze bepaalde,verticale opeenvolging van humustypen.
Inde literatuur bestaat eenzekereverwarring, omdat de term humusvorm ook
voor het begrip humustype wordt gebruikt. Dezeverwarring wordt in de hand
gewerkt door hetfeitdatbijdeonderverdeling vandebeide begrippendezelfde
termen worden gebruikt (bv. moder en ruwe humus). Om erachter te komen
in welke betekenis termen als moder en ruwe humus gebruikt worden, moet
mensteedsvoor ogen houden,dat het bij humustypen om microstructuren per
horizont gaat,terwijl bij humusvormen steeds het gehele bodemprofiel bestudeerd wordt,waarbij ook macromorfologische kenmerken een rol spelen.Een
anderwoordvoorhumusvormzoukunnenzijn:humustypeprofiel,naaranalogie
vankalkprofiel,enz.

grond
extractie
met loog

I

oplossing

neerslag
HUMINE
20-30%

zuur
toevoegen

I
oplossing
FULVOZUREN
20-30%

neerslag
koken met
ethanol

oplossing
HYMATOMELAANZUUR
15-20%
8.17

Figuur
Extractieenfractionering vanhumusmoleculen metgemiddelde massafracties
vandeverschillendebestanddelen.Schnitzer, 1978:6.

1
onoplosbaar
HUMINEZUREN

20-45%
oplossen in
loogen zout
toevoegen
I
neerslag
GRIJZE HUMINE
ZUREN

oplossing
BRUINE HUMINE
ZUREN
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Demeestvoorkomende humustypen enhumusvormenzullen
hieronder in het kort besproken worden (zieook Babel,1975
enJongerius& Rutherford,1979).
Dehumustypenvallenonderdemicrostructuren,omdatzealleengoedbestudeerd kunnenworden meteenveldbinoculair
stereoscoop (vergroting 16-100 x) en aan slijpplaten (zie§
3.5). Vier karakteristieke terrestrische humustypen tonen we
infiguur 8.18.
Als we de eerste foto van deze figuur bekijken,zien we een
grond die uit minerale korrels bestaat, waartussen een fijne
massa ligt, waarin geen verschijningsvormen te herkennen
zijn. Dezefijne massamatrix geeft eentypisch beeldvanmuil,
eenmechanisch niettescheidenmengselvanorganischestof
en lutum. De intensieve menging ontstaat in het inwendige
vangrondetendedieren,zoalsbepaaldesoortenregenwormen
enenchytraeën.Indeuitwerpselenzijn hetorganischeenminerale materiaal verbonden tot hetzogenaamde klei-humuscomplex (figuur 8.16). Voor het ontstaan van muil iseen lutumgehalte van minimaal 8%nodig;we treffen muil dan ook
vooralaaninzavel-,klei- enleemgronden.Muilistypischvoor
dechemisch rijkeregronden. Indezegronden vormen bacteriën de belangrijkste microfloragroep. Goede muil heeft een
hogestructuurstabiliteit.

Figuur 8.18b geeft een beeld van eenstrooisellaag.Van vele
plantedelen isdecelstructuur nogteherkennen.Deplantedelenzijnnogweinigverteerd.Vindtdezeverteringvoornamelijk
door schimmels plaats,dan hopenzichzwarte humusachtige
stoffen indecelwanden openwordt hetstrooisel opderaakpunten aaneengekit. Dittypewordt aangeduid alsruwe humus.Maarhierendaarzienwebolachtigevormen,uitwerpselenvan een bodemdier dat eenstukje plant heeft opgegeten;
wesprekendanvanruwemoder.
Moder iseen humustype,dat uit kleine uitwerpselen bestaat,
waarbijgeeninnigemengingvanorganischenmineraalmateriaalplaatsvindt (figuur8.18c). Deexcrementen liggentussen
de overige grondbestanddelen en zijn lang niet altijd meer
goed herkenbaar alsuitwerpsel.Zezijn afkomstig vanarthropoden, zoals mijten, pissebedden en andere kleine insekten.
Deze dieren consumeren alleen organisch materiaal. Moder
komt zowel in destrooisellaag voor als in de grond eronder.
Moder is typisch voor zandgronden, maar komt ook voor in
zure oligotrofe, lutumarme veengronden. In de microflora
overheersenmeestalschimmels.
Opzure,armegronden komteenmodertypevoor,datgemakkelijkuiteenvaltendisperswordtinwater. Dieperinhetprofiel
slaatdehumusdanweerneeropdezandkorrels.Inveenvormt
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8.18 Figuur
Microscoopbeelden (32x) vanvierhumustypen:
a. mullindeA12-horizont vaneenleekeerdgrond
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b. ruwe humusin deO-horizont (Ao) vaneen holtpodzolgrond
c. moderindeA12-horizont vaneen holtpodzolgrond
d. amorfehumusindeB22-horizont vaneenhaarpodzolgrond.

zich eengliedelaag op de grens met dezandondergrond. Dit
humustypewordtamorfehumus (Gr.zondervorm) genoemd,
omdat hetgeeneigenvorm heeft,maarzichricht naardevorm
vandezandkorrels envan pakkingsporiën daartussen (figuur
8.18d). In veen spreekt men wel van dopp/eriet. Amorfe humusistypischvoorzuregronden.
Zoalsalgesteldis,verstaanweonderdetermhumusvormeen
zekere,door devormingswijze bepaalde,verticale opeenvolgingvanhumustypen.Afhankelijkvanfactorenalsdevegetatie, de chemische rijkdom, de grondwatertrap en de samenstellingvandebodemflora en-fauna (factorendieook onderling afhankelijk zijn) vormt zich een karakteristieke verticale
opeenvolging van humustypen,de humusvorm. Een humusvorm wordt naar hetvoornaamste humustype dat er in voorkomt genoemd. De belangrijkste humusvormen zijn in tabel
8.19ingedeeld naarhetmilieuwaarinzijzijnontstaan.
3.19 Tabel
Hoofdinde/ing vanhumusvormennaarontstaansmilieu.
Ontstaansmilieu

humusvorm

terrestrisch
(opland)

muil
bruinemoder
zwartemoder
ruwe humus

semi-terrestrisch

anmoor

aquatisch
(onder water)

veen
gyttja
sapropeel

Bij de terrestrische humusvormen worden onderscheiden:
muil,bruinemoder,zwartemoderenruwehumus.
De typische muil kenmerkt zich door het ontbreken van de
bladlaagenheeftdusalleeneenmineraleAh-horizont,waarin
hethumustype mulloverheerst (Ah = A1). Erisgeen humusuitspoeling.InNederlandisdezehumusvormtevinden inooivaaggrondenenniettenattepoldervaaggronden.
Debruinemoder heefteenstrooisellaag,waarin duidelijk drie
subhorizonten te herkennen zijn:deOl-,Of- en Oh-horizont.
De Ol-horizont bestaat uit vers afgevallen, nauwelijks aangetastblad;dezebevatnoggeenhumus (0 vanorganischen
I van het Engelse litter = strooisel; bij deze onderverdeling
wordt de Duitse horizont-symboliek gebruikt: O-horizont =
A0-horizont)
In de Of-horizont (f van fermentatie = gisting) worden de
plantedelen afgebroken en omgezettot ruwe humus of ruwe
moder,maarerzijnnogsteedsherkenbarefragmentenaanwezig.Tenslotte isdeOh-horizont (hvan humus) eencompacte
laagvanomgezetteorganischestof,dievanhetbodemoppervlak kan worden losgetrokken. In een moder overheerst het
humustypemoderindezesubhorizont. Dithumustypezetzich
voort in deAh-horizont en bij de bruine moder ook in de Bhorizont. DeNederlandse bodemclassificatie spreektdanvan
'moderpodzolgronden'.
In de zwarte moder komt er naast moder nogal wat amorfe
humus voor in de Oh-horizont. DeAh is meestal erg dun,er
komteenE-horizontvoormetweinighumusendaarondereen
Bhmetamorfehumus (humuspodzolgronden;E = A2).
Tenslotte de ruwe humus (ook wel mor genoemd), die zich
kenmerkt door eenoverheersende Of-horizontmetdaaronder
een Oh bestaande uit amorfe humus. De Ah-horizont is van
weinigbetekeniseneenBkomtvrijwelnietvoor.InNederland
kunnenwedenkenaanpasbebostestuifzandgronden meteen

8.20 Figuur
Microscoopbeeld (32 x) van anmoor in deAl -horizont van eenbroekeerdgrond.

micropodzol.
Dehierboven beschreven humusvormen komenvoor ingronden met een lagecultuurdruk (bosof natuurlijk grasland). In
cultuurgronden worden in principe dezelfde humusvormen
aangetroffen, maar met uitzondering van oud grasland ontbreektdaardeO-horizont. Deomzettingvanorganischestof,
zoals organische mest, stoppel- en wortelresten vindt daar
plaatsindeA-horizont.
Debovengenoemde humusvormenbehorentotdeterrestrische humusvormen.
Daarnaast komen de semiterrestrische humusvorm anmoor en de aquatische
humusvormenveen,gyttjaensapropeelvoor.
Anmoor ontstaat daar, waar nogjuist geen veenvorming is. Deze humusvorm
bestaatgedeeltelijk uitorgano-minerale excrementen enverder uit mechanisch
verfijnde, hoekige splinters,die beiden zwart zijn (figuur 8.20). Anmoor komt
zowel op zand-,zavel- alskleigronden voor. Deze humusvorm wordt dan ook
meestalonderverdeeld indesubvormenzandigeanmoorenkleiigeanmoor.
De humusvorm veenkan naar vormingswijze (bv. in hoog- en laagveen) nog
verderonderverdeeldworden,maaraangezienmicromorfologischgrotegelijkenis bestaat,wordt dezegroep humusvormen hier onder één noemer,veen,behandeld.Veenwordt gekenmerkt door hetfeit,dat in hetmilieuwaarin hetgevormdwordtdeafbraakprocessensterkvertraagdverlopen,waardoorveelplanterestendieerinvoorkomenmethetbloteoogduidelijk herkenbaarzijnenbotanisch geclassificeerd kunnen worden. Daarnaast zijn er homogene deeltjes
zonderduidelijkestructuur(amorfehumus)aanwezig,dievaakgelaagdvoorkomen (doppleriet). Excrementen ontbreken meestal inveen;wel kunnenschimmelsaangetroffenworden.Nadrainageenhetincultuurnemenvanveengebiedenveraardt hetveenenontstaan indebovengrond humustypen,diealsovergangkunnenwordenbeschouwd naarmoder,muilensomsanmoor.
Gyttja iseenmodderige humusvorm,dieopdebodemvaneutrofeenoligotrofe
wateren kanontstaanengekenmerktwordt doordeaanwezigheidvanveelmicro-organismen,restantenvanmicro-organismen enexcrementen enrestanten
vanwaterdieren. Daarnaast worden ook restantenvan planten aangetroffenen
schelpenvandiatomeeën.Hetorganischemateriaalisonderdemicroscoopgeel
vankleur.
Sapropeelwordt vanongeveer hetzelfde uitgangsmateriaal alsgyttja gevormd,
zijhetonderanaerobeomstandigheden,waarbijH2Senmethaanontstaan.Deze
humusvorm iszwartvankleurendoetmodderigaan.

8.4 BETEKENISVAN ORGANISCHE STOF
8.4.1 Fysische bodemvruchtbaarheid
Organischestofoefenteengunstigeinvloeduitopdebodemstructuur.Direct,doorhetaanelkaarkittenvanmineraalmateriaal door humus (figuur 8.21) en indirect, via een toename
vanmicro-organismen enbeworteling.
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8.22 Vraag
Ophoeveelmanierenvormenhumusdeeltjesbindingen tussendeoverige bodemdeeltjesinfiguur8.27?

8.21 Figuur
Hypothetische voorstelling van deruimtelijke ordening vanzandkorrels (A).
kleipakketjes (B), humusdeeltjes (C) enporiën (D) in het bodemaggregaat.
NaarEmerson, 1'959:237& 240.

Doordebindingmetdemineraledelenvandegrondbevordert
humus de stabiliteit van aggregaten. Daardoor kunnen bij
zandgronden grotere aggregaten instand gehouden worden
dan wanneer de humus er niet zou zijn en is bij kleigronden
deverkruimeling beter.Vooral bij kleigronden vergroot dit de
aëratiemogelijkheden van de grond. Voor een goedeaëratie
moet het volume van de poriën met een diameter groter dan
30urnminstens 10%vandegrond bedragen.Inzandgronden
zijn ermeestalvoldoende aëratieporiën,maar hetvolumevan
deporiënmeteendiametergroterdancirca200\vm (macroporiën) kanonder invloedvan humusvergrootworden.Wortels
hebbendezeporiënnodigomindegrondtekunnendoordringen, althans in gronden met een hoge indringingsweerstand
(zie17.5.4).
Eentweedepositieveinvloedvandeorganischestof isdevermindering van de indringingsweerstand, die wortels ondervindenwanneerzeindegronddoordringen.Ditkomt doordat
dewortels in gronden met een hoog organische-stofgehalte
debodemdeeltjes gemakkelijker opzij kunnen dringen dan in
gronden met een laag organische-stofgehalte (ook lutum en
leemdeelverminderen deindringingsweerstand voor de wortels).
Vooralinzandgronden isheteffectvanorganischestofophet
vochtbindend vermogen van de grond van betekenis. Het
vochtgehalte bij verwelkingspunt stijgt minder dan dat bij
veldcapaciteit bijeentoenamevan hetorganische-stofgehalte. Daardoor isdetoename van beschikbaar hangwater aanzienlijk (tabel 9.60). Per gram organische stof wordt het
vochtbindend vermogen met 1 -8 cm3verhoogd en de hoeveelheidbeschikbaar hangwater met0-3cm3.
Doordatzanddeeltjesaanelkaargekitwordendoorhumus(figuur8.21), neemtdegevoeligheidvanzandgrondenvoorzowelwind- alswatererosieaf.

8.4.2 Kationenomwisselcapaciteit
Organischestofensesquioxyden bepalentezamen metlutum
de kationenomwisselcapaciteit CEC (= cation exchangecapacity).InzandwordtdeCECvrijwelgeheeldoordeaanwezigeorganischestof bepaald.HoehoogdeCECis,hangtverder
af van de pH (zie 8.2.4) en enkele andere factoren. In de
meeste Nederlandse bodems ligt de CEC van humus uit de
A-horizont tussen de 1,0 en 1,5 mol/kg organische stof bij
pH = 6,5. In podzolgronden bedraagt bij pH = 8,2 de CEC
vanhumusuitdeA-horizontongeveer2mol/kgenvanhumus
uit de B-horizont ongeveer 4 mol/kg.Jonge organische stof
heefteen lagereCECdanoudeorganischestof,dievergaand
gehumificeerd is,tenzij veeljonge fulvozuren aanwezig zijn,
zoals bv.ineenpodzol-Bh. DeCECvanfulvozuren en huminezurenishogerdandievandetotale humus,waarinzevoorkomen (tabel 8.23).
Voor de binding van humusmoleculen aan kleimineralen en
sesquioxyden (zie8.2.4) wordt eendeelvan deCECvanzoweldeorganischealsdeanorganischebestanddelengebruikt.
DeCECvanhethumus-klei-complexisdaardoorgeringerdan
desomvandeCECvandeafzonderlijkebestanddelen.
8.23 Tabel
Bijdrage vancarboxylgroepenenfenolische hydroxy/groepenaandeCEC van
fulvo- enhuminezurenuit verschillendegronden in degematigdeklimaatzone.
NaarSchnitzer, 1977:122.
CEC(mol(+)/kg zuren)
functionele
groep

fulvozuren
zuregrond

zuregrond

-COOH
-OH (fenol.)
samen

6,1- 8,5
2,8- 5,7
8,9-14,2

1,5-5,7
3,2-5,7
5,7-8,9

huminezuren
neutr.grond
3,9-4,5
2,1-2,5
6,2-6,6

N.B. Aangezien de minimale resp.maximale CEC niet altijd in dezelfde grond
voorkwamen,isdederderegelnietaltijddesomvandeeersteendetweede.

600gorganischestof
300g C
20gN
2gP
3gS
C/N = 15
1/3 a s s i m i l a t i e ^ ^

^ » ^ 2 / 3 dissimilatie

200g C
100gC

Het vorenstaande heeftvoornamelijk betrekking op het langdurig effect op de
bodemstructuur van de passieveof bestendige humus. Daarnaast iser ook een
korte-duureffect vanversorganischmateriaalenactievehumus.Toedieningvan
organische mest heeft een sterke uitbreiding van de microflora tot gevolg. De
myceliavanschimmelskunnenfijnebodemdeeltjes bijeenhouden endaarnaast
worden bodemdeeltjes aan elkaar gekit door stoffen, vooral Polysacchariden,
diedoordemicro-organismenwordenafgescheiden.Isdeorganischemestvoor
een belangrijk deel afgebroken, dan vermindert ook de populatie aan microorganismenendaarmeehetstructuurbevorderend effect.
Ook een toename in beworteling ten gevolge van organische bemesting kan
eengunstige invloed opdebodemstructuur hebben,aangezienwortels instaat
zijnbodemaggregaten bijelkaartehouden.
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10gN

ademhaling

10gN

1gP

1gS

1gS

2gS

C/N = 10

8.24 Figuur
Schematischevoorstelling vandeomzetting van600g organischestofmeteen
C-gehalte van50%enmet C/N. C/P en C/S vanresp. 15, 150en 100. Een
derdedeel vandekoolstof wordt geassimileerdin microbenweefsel met C/N
= 10, C/P =100 en C/S = 100.

netto
mineralisatie

8.4.3 Mineralisatievanstikstof, fosfor en zwavel
De micro-organismen, die de organische stof afbreken, gebruikeneengedeeltevandeaanwezigekoolstof voor inbouw
inhuneigencellen:assimilatie. Hetoverigegedeelteverdwijnt
viadeademhaling,waarbijenergievrijkomt: dissimilatie.Ook
deelementen N,PenSwordentendelein micro-organismen
ingebouwd (zie 8.2.3). Of er netto N-, P- en S-mineralisatie
optreedt,wordt bepaalddoordeC-N-,C-P- enC-S-quotiëntenvan hetsubstraat envandemicro-organismen endoor de
dissimilatie-assimilatie-verhouding. Er is een netto mineralisatieteverwachten als erbij deomzetting van het organisch
materiaalmeer N,PenSvrijkomtdanvoordeassimilatiedoor
de micro-organismen nodig is. Gemiddeld bedraagt de verhouding C:N:P:S in micro-organismen (schimmels; voor
bacteriën gelden andere verhoudingen) 100:10:1:1 en de
dissimilatie-assimilatie-verhouding 2.Indatgevalvindt netto
mineralisatievanstikstof,fosforenzwavelvindtplaats,indien
C/N, C/P en C/S van het substraat kleiner zijn dan resp.30,
300en300 (figuur 8.24envraag8.25).

Oplossing:Dehoeveelheid Ndiena7maandennogaanwezig is,bedraagt:
instrorestanten
1400/100 = 14kg/ha
inbiomassa
250/ 10= 25kg/ha
inhumus
350/ 10 = 35 kg/ha
totaal
74kg/ha
Aan Cwas er na 1 maand nog 3500 kg/ha in strorestanten en 500 kg/ha in
debiomassaenhumusaanwezig.
Hiermeecorrespondeerteenhoeveelheid N van:
instrorestanten
3500/100 = 35 kg/ha
inbiomassaenhumus
500/ 10 = 50kg/ha
totaal
85 kg/ha
In de periode tussen 1 en 7 maanden na onderploegen is 8 5 - 7 4 = 11 kg/ha
gemineraliseerd. Dit is nog maar 30%van de hoeveelheid N die in de eerste
tweemaandenvastgelegdwerd.
Dehiergevolgderekenmethode iseensterkevereenvoudigingvandewerkelijkheid.Dewerkelijkeomzettingenzijnveelingewikkelder;zieookvraag8.52.Een
moeilijkheid bij het controleren van dejuistheid van dergelijke rekenmethodes
is,dat de hoeveelheid ingeploegde Cen N in dit soort experimenten erg klein
isinverhoudingtotdehoeveelheid reedsindegrondaanwezigeCen N,waardoordeveranderingen nauwelijksmeetbaarzijn.

Inrekenvoorbeeld8.26wordtgedemonstreerd hoebijafbraak
van organisch materiaal meteen hoog C-N-quotiënt, Neerst
geïmmobiliseerd wordt en later gemineraliseerd. Figuur 8.27
illustreertdit nogeensvoor haverstro meteen hoog C/N,terwijl bij lucerne met een laag C/N geen immobilisatie van N
plaats vindt, maar Ndoor mineralisatie direct ter beschikking
vanhetgewaskomt.
Regelmatig wordt in veldproeven geconstateerd dat ook
kunstmeststikstof schijnbaar uit de bodem verdwijnt, d.w.z.
datdeafnamevananorganische Nuitdebodemgroter isdan
de opname van N door het gewas. Later in het jaar blijkt de
verdwenen N somsmet'rente'terugtekomen.
Vooraldeactieveofvoedingshumusis,wegensdehogemineralisatiesnelheid, van belang voor het vrijkomen van N, Pen
S.Demineralisatiesnelheid'vanhettotaal aanorganischebestanddelenbedraagtinNederlandgemiddeld2%perjaar,maar
looptvoordeverschillendefractiesvandeorganischestof uiteenvan > 15%tot < 0,1%. Als de mineralisatie zeer gering
is(nietmeetbaar ineenperiodevanbv.30jaren),spreektmen
weloverinerteofbestendige humus (zie8.3.2).
Demineralisatieisvooralvanbetekenisvoorhetvrijkomenvan
N. Ook de ondergrond kan daaraan bijdragen. In de Nederlandse bodems komt per jaar aan N 50-200 kg/ha vrij door
mineralisatie. Onder bijzondere weersomstandigheden en bij
bijzonderebodemeigenschappen kunnendezecijfershogerof
lagerzijn.

8.25 Vragen
a. Bereken de assimilatie,ademhaling en netto mineralisatie, indien de 600 g
organischestof 300 g C,30g N,3g P en3g Sbevat inplaatsvande infiguur
8.24gegevenhoeveelheden,terwijldeoverigegroothedenonveranderdblijven.
b. Als onder a, maar dan indien de 600 g organische stof 300 g C, 10 g N,
1 gPen1 gSbevat.
c. Hoegroot isC/N inhetuitgangsmateriaal bijaenb?

In organische stof van goede kwaliteit zijn C/N, C/P en C/S
ongeveer 10,100en100. Indatgevalkomterbijdemineralisatieprocentueelevenveel N,PenSvrijalsC(vraag8.25a).
Inhetvervolgvandezeparagraafzalaanóestikstofmineralisatie de meeste aandacht geschonken worden;een groot gedeeltevandelandbouwkundige consequentiesvande N-mineralisatiegeldt-proportioneel-ookvoordeP-enS-mineralisatie.
IndienhetC-N-quotiëntgroterdan30is,vindterimmobilisatieplaats,d.w.z.dathetorganischmateriaalteweinig Nlevert
voordeopbouwvandemicro-organismen diehetorganische
materiaal afbreken. De micro-organismen moeten dientengevolge het tekort aan Nopnemen uit de bodem. Isde hoeveelheidbeschikbaar Nindebodemonvoldoende,danwordt
deafbraakvanhetorganischemateriaalgeremd.
8.26a Rekenvoorbeeld
Gegeven: Ineendenkbeeldig experimentwordt eenhoeveelheid stroondergeploegd,waardooreraankoolstof 5000kg/hatoegevoegdwordt.HetC-N-quotiëntvanhetstrobedraagt100envandebiomassaenhumus10.Dedissimilatieassimilatie-verhoudingis2.Na1maandwordtervandetoegevoegdehoeveelheidC4000kg/ha indegrondteruggevonden.
Gevraagd:Komt er N beschikbaar voor opname door plantewortels of wordt
erN vastgelegddoor micro- organismen? Hoeveel?
Oplossing:Vande5000kgkoolstof isna1 maand4000kg/haover.Hetverschil,
1000 kg/ha, is gedissimileerd. Aangezien de dissimilatie-assimilatie-verhouding2bedraagt,is1000/2=500kg/hageassimileerdenindebiomassaaanwezig. In de strorestanten is nog 4000 - 500 = 3500 kg/ha aanwezig; er isaan
koolstof 1500 kg/ha omgezet. Daardoor is de massa van de omgezette N =
1500/(C/N) = 15kg/ha.
In de biomassa is aan stikstof 500/10 - 50 kg/ha opgenomen. Het verschil
tussendeopgenomenenvrijgekomen hoeveelheid Nmoetaande bodemvoorraadonttrokkenzijn. Erisdus5 0 - 1 5 = 35kg/hageïmmobiliseerd.

relatieve hoeveelheid
beschikbare N

8.26b Rekenvoorbeeld
Gegeven:Na7 maanden is eraan koolstof nog 2000 kg/ha over van het oorspronkelijkondergeploegdestrouitrekenvoorbeeld8.26a.Vandeze2000kg/ha
zit1400kginhetrestantstro,250kgindebiomassaen350kginhumus.
Gevraagd:Hoeveel N iservastgelegd of gemineraliseerd inde periode tussen
1 en7maandennahetbeginvandeproef?

tijd (week)
8.27

Figuur
De invloed vanhet C-N-quotiënt van ondergeploegd organisch materiaalop
debeschikbarehoeveelheidN in deloop vandetijd. NaarDonahue, Miller &
Shickluma. 1983:147.
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Volgenssommigeonderzoekers bevat humusstoffen,diedeplantengroei kunnen bevorderen of remmen:fysiologisch actievesubstanties.Deaanwezigheid
en werking hiervan is moeilijk met zekerheid vast te stellen, omdat men altijd
metmengselstemakenheeftenomdatdewerkingafhankelijk isvandeconcentratie. Vermoedelijk bevatten de meeste landbouwgronden zoveel organische
stofdatergeentekortbestaataandezesubstanties.
Alleen op gronden met eenzeer laag organische-stofgehalte (< 0,5%) kan in
proeven een positief effect op degewasopbrengst gevonden worden vantoedieningvanfysiologisch actievesubstanties indevormvan organische-stofextracten (Linehan,1976en Flaig,1968).

8.33Vragen
a. Inwelke eenheden zoudt u de grootheden h,X,k en Ywillen uitdrukken?
Welkedimensiekrijgendeaan-enafvoersnelheid vanhumus?
b. Een kleigrond onder grasland heeft een organische-stofgehalte /(, van 8%
indebovenste5cmendevolumieke massap^vandelaagvan0-5cmbedraagt
1200 kg/m 3 . De mineralisatiesnelheid van de organische stof is 0,03.. en de
humificatiecoëfficient 0,45 ... Hoe groot moet dejaarlijkse aanvoer van organische stof zijn om /j, op hetzelfde niveau te handhaven? Toets hierbij of de
ondera gevondendimensieskloppen.

8.34Rekenvoorbeeld
8.28 Vraag
Een bouwvoor van 20 cm diepte heeft eenvolumieke massavan 1250 kg/m 3 .
Hetorganische-stofgehalte bedraagt 2%,het C-gehaltevandeorganische stof
50% en het C-N-quotiënt van de organische stof is 10. Perjaar bedraagt de
relatieve afbraak van de organische stof 2%.Hoeveel Nmineraliseert er perha
in1 jaar?

8.5 FACTOREN VAN INVLOED OP HET
HUMUSGEHALTE
8.5.1 Humusvoorraad als evenwichtsresultante
Indezesubparagraaf beperkenweonstot landbouwgronden
ennemenweaandatdeorganischestof nietdieper komtdan
detoplaag.Dehoeveelheidorganischestofdieeenbouwvoor
of zode bevat, hangt af van de aanvoer ende afvoer. Van de
inéénjaaraangevoerdeverseorganischestof wordt eendeel
gehumificeerd, de restverdwijnt door mineralisatie. De snelheid vanhumusaanvoerbedraagt:
8.29 h x X

waarin

h =humificatiecoëfficient, dieaangeeftwelkdeelvandeverse
organische stof na één jaar over is als zgn. effectieve organischestof;
X = aanvoervanvers, droog organischmateriaalperjaar (inclusiefwortel-enstoppelresten).
Van de bestaande humusvoorraad wordt een klein deel afgebroken.Desnelheidvanhumusafvoerbedraagt:
8.30 k x /

waarin

k = mineralisatiesnelheid, d.w.z. hetdeelvande humusvoorraaddatperjaarwordtgemineraliseerd;
Y= humusvoorraad.
Als de snelheden van aanvoer en afvoer gelijk zijn, geldt de
evenwichtsvoorwaardeenisdehumusvoorraadvandebouwvoor constant:
8.31 hX = kY

Deze formule geeft de mogelijkheid de humusvoorraad Yte
schatten, die de bouwvoor zal gaan bevatten, als lange tijd
jaarlijkseenmassaXaanverseorganischestofgegeven wordt
enhetevenwicht bereiktis:
8.32a v_h

y.

Y

~~kX

Ookkunnenweschatten hoeveelverseorganischestofXjaarlijks moet worden toegevoerd om een bepaalde humusvoorraadyoppeiltehouden:
8.32b Y_k

v

*~hY
Met /kan hetorganische-stofgehalte/hberekendworden, indiendemassavandetoplaagbekendis.
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Gegeven:Kortleven (1963: 13-14) stelde, dat in Nederland bij bouwland de
gemiddelde jaarlijkse organische bemesting 1 t/ha bedraagt plus ongeveer 3
t/ha aanwortel- enstoppelresten,datvandeaangevoerdeorganische stof per
jaar 30-40%gehumificeerdwordt endatvandehumus perjaar 1,5à2%wordt
afgebroken.
Gevraagd:Hoegroot zijn dejaarlijkse aanvoer vanversorganisch materiaal X,
dehumificatiecoëfficienthendemineralisatiesnelheidk?Hoegroot isdeevenwichtswaarde vande humusvoorraad Yuitgedrukt indejaarlijkseaanvoer van
hetorganischemateriaal? Berekende humusvoorraad dieopdenduurzal ontstaanbij dejaarlijksegiftX,
Oplossing:
X=1 +3=4tha-1a-'
h = 0,3à0,4
* =0,015à0,02 a" 1
(8.32a) Deevenwichtshumusvoorraad Vbedraagt h/k x 20 maaldejaarlijkse
aanvoervanversorganischmateriaal.
Indit gevalbedraagt Y= 2 0 a x 4 t h a " ' a " ' = 80t/ha. Bijeenbouwvoormassa
van 2 x 1 0 * kg/ha bedraagtf h = 8 x1072 x 10' = 0,04, hetgeen overeenkomt
met het landsgemiddeldedat Kortleven (1963: 13-14) vond endat tussen de
0,035en0,04lag.

Deformules8.31en8.32zijnoptwee hypothesengebaseerd:
a. van hettoegevoegde organische materiaal iseenvast gedeeltenaéénjaarhumusgeworden;
b. vandehumuswordt perjaareenvastgedeelteafgebroken.
Deze hypothesen zijn uitgebreid getoetst (o.a. Kortleven,
1963).Ofschoongeenvanbeide hypothesenvolledigjuistis,
isformule8.32btochgeschiktombv.teschatten hoeveelorganische-stoftoevoer nodig isom een bepaalde humusvoorraad op peil te houden enformule 8.32a omte schatten hoe
hoogdeevenwichtshumusvoorraad / w o r d t bijeenjaarlijkse,
gelijkblijvende X. Met deze vergelijkingen wordt echter niet
aangegeven, langs welke weg en na hoeveel tijd de evenwichtswaarde tot stand komt. Groei of vermindering van de
humusvoorraadonderinvloedvanorganischebemestingkunnen er niet mee berekend worden. Daarvoor bestaan betere
modellen,die ingewikkelder worden naarmatezemeerop de
werkelijkheid gaan lijken.We zullen ze hier niet behandelen
(zieTinsley&Darbyshire,1984:245-304;Janssen&Verveda,
1983:86-152).
Eenprobleemisbv.deheterogeniteitvandetoegevoerde organischestof.Dezekanbestaanuitbladeren,stengels,wortels
enorganische mesteninbossenook uittwijgen,vruchtenen
omgevallen bomen. Uit figuur 8.7 kan afgelezen worden dat
de humuficatiecoëfficiënt h voor groen materiaal,stro, stalmest en zaagsel resp.0,20, 0,30, 0,50 en 0,75 bedraagt. De
aannamedat naéénjaar hettoegediende materiaal al humus
isgeworden,isincorrect. Hetorganischemateriaaldatnaéén
jaaroveris,bestaatuit:
a. onverteerdedelenvanhetoorspronkelijkemateriaal;
b. stoffendieophumusmoleculenbeginnentelijken;
c. micro-organismen.
8.35Vragen
a. Welkevandebovengenoemdecomponentenzullenoverheersenbijzaagsel,
éénjaarnadathetindegrondisgeploegd?
Idembijgroenmateriaal?
b. Iseentoediening van 5000 kg ha" 1 a~' aangroenbemester voldoende om
het organische-stofgehaltef^ in de bouwvoor na éénjaar op peil te houden?
Dezegroenbemesterheefteenhumificatiecoëfficientvan0,20.Verdermagwor-

gelijkbare bos- en graslanden. Onder grasland is het organische-stofgehalte meestalhogerdanonderbos,omdatonder
grasdejaarlijkseaanvoervannieuworganischmateriaalgroter
isdan onder bos. Gras heeft een grote ondergrondse drogestofproduktie. Afgestorven wortels en uitscheidingsprpdukten van dewortels zorgen voor een hoge waarde vanX.Van
het organische materiaal dat onder bos aan de grond wordt
toegevoegd, is de humificatiecoëfficiënt h echter wel hoger
danvanhetgrasmateriaal. Daardoorverschiltdekwaliteitvan
deorganischestofondergrasenbos,wattotuitdrukking komt
indeCECenhetC-N-quotiënt (tabel 8.36).

den aangenomen datf^ in de bouwvoor 3% bedraagt en dat hiervan per jaar
2%mineraliseert. Debouwvoor heeft eenvolumiekemassap^ van 1250kg/m 3
eneendikted= 20cm.

ledere factor, die direct of indirect invloed uitoefent op h,X
oik, beïnvloedtdaardoor hetorganische-stofgehalte (formule
8.32a). Debelangrijkstefactoren zijn: klimaat, bodem en bodemgebruik,dieweachtereenvolgensbehandelen.
8.5.2 Invloedvanhet klimaat
Vooral de neerslag en detemperatuur beïnvloeden het organische-stofgehalte. Naarmatedeneerslaggroter is,isdeontwikkelingvandevegetatiesterkerenzalXgroterworden.Ook
de temperatuur beïnvloedt de vegetatie positief (X groter),
maarheteffect opdemineralisatiesnelheid isnogsterker,zodattussen detemperatuur en hetorganische-stofgehalte een
negatiefverbandbestaat.
Zelfs ineenklein landals Nederland isdeinvloedvan het klimaatophetorganische-stofgehalte,inoverigensvergelijkbare
gronden,merkbaar (tabel8.48). In hetzuiden van Nederland
ishetorganische-stofgehalte lagerdaninhetnoordenvanhet
land,omdatinhetzuidendetemperatuur hogerisenhetneerslagtekort inhetzomerseizoengroter isdaninhetnoorden.

8.36 Tabel
Organische-stofgehaltefhenC-N-quotiënt vandeorganischestofindebovengrond (0-30 cm) onder verschillendevormenvanbodemgebruikin België.
NaarVanHove, 1969:104 & 132.
'h(%)

C/N

loofhout
naaldhout
weide
bouwland
braak

4,5
4,0
4,6
2,7
2,6

15,4
21,9
10,8
10,7

-

Als er geen evenwicht bestaat tussen de opbouw en afbraak van organische
stof,zal het organische-stofgehalte veranderen.Vooral door het ingrijpen van
demenszalhetevenwichtvaakverstoordworden.Enkelevoorbeeldenzijn:
- Inpoldering. In mariene slikken wordt veel organische stof aangetroffen,
waarbijeenduidelijkerelatiebestaattussenhetlutumgehalteenhetorganischestofgehalte. Door de verbeterde ontwatering neemt k toe en daalt het organische-stofgehalte.
- Esgrondenhebbeneenhoogorganische-stofgehaltetengevolgevandeeeuwenlangeaanvoervan potstalmest.Wordt dezeactiviteit gestopt,dandaalt het
organische-stofgehalte (Xwordt kleiner).
- Na scheuren vangrasland vermindert het organische-stofgehalte (X wordt
kleiner enk groter). Omgekeerd zal onder nieuw, op voormalig bouwland ingezaaidgrasland,hetorganische-stofgehaltetoenemen (figuur 8.37).
- Veenkoloniën.Zolang er bij het ploegen nog bonkaarde door de bouwvoor
geploegd wordt, kan het organische-stofgehalte op peil blijven of zelfstoenemen. Valt er geen nieuwe bonkaarde meer aan te ploegen,dan is een daling
vanhetorganische-stofgehalte teverwachten.Hetgehalteisimmersonnatuurlijk hoog,zodat onder normale landbouwpraktijk deaanvoervan nieuweorganischestof nooitgelijketredkanhoudenmetdeafbraakvandebestaandevoorraad.Hierdoorzaldestuifgevoeligheidtoenemen.

8.5.3 Invloedvande bodem
De belangrijkste bodemeigenschappen, waarvan het organische-stofgehalte afhankelijk is,zijn: dechemische rijkdom,
pH,textuurengrondwaterstand.
De chemische rijkdom heeft invloed op de plantengroei en
daardoor op de aanvoer van organisch materiaalX Over het
algemeenhebbenrijkegrondeneenhogerepHdanarmegronden. Daarmeesamenhangend hebben gronden meteen neutrale pH meestal een hoger organische-stofgehalte dan zure
gronden.Wanneer depH zeer laagis,is het organische-stofgehalte soms weer hoger, wat toe te schrijven isaan de vertraagde afbraak door deverminderde activiteit van micro-organismen.
De invloed van het lutumgehalte loopt zowel viaX alsvia Ar.
Eenhogerlutumgehaltegaatgewoonlijkgepaardmeteenvergrotingvandehoeveelheid hangwater,eenverminderingvan
dedroogtegevoeligheideneentoenamevandenutriëntenrijkdom.Aldezefactorenstimulerendeplantengroeiendaardoor
de aanvoer van organisch materiaal. Tegelijkertijd is in kleigrondendemineralisatiesnelheid vaaklagerdaninzandgronden, doordat de organische stof tegen afbraak beschermd
wordt door de vorming van klei-humus-complexen (figuur
8.16). Hierdoor stijgt hetorganische-stofgehalte bijeentoenemendlutumgehalte (tabel8.47).
Bijeenhogegrondwaterstand'kan dezuurstof-voorziening limiterend worden voor de microbiologische activiteit, waardoor de mineralisatiesnelheid geringer wordt. Gronden met
eenhogegrondwaterstand hebbendaardoor eenhogerorganische-stofgehalte dan gronden met een lage grondwaterstand (enoverigensvergelijkbare eigenschappen).
8.5.4 Invloedvanhet bodemgebruik
Over hetalgemeen neemt hetorganische-stofgehalte af inde
volgorde:natuurlijkgrasland- bos- bouwland.OokdezeverschillenzijnterugtevoerenopverschilleninaanvoervanorganischmateriaalXendemineralisatiesnelheidk.
Omdat indelandbouw delenvanhetgewasals oogstprodukt
worden afgevoerd,isXveelalbeperkt tot wortel- enstoppelresten.Voortswordt door degrondbewerking dikwijlsde mineralisatie gestimuleerd. Deconsequentie isdat akkerbouwgronden een lager organische-stofgehalte hebben dan ver-

bodemgebruik

8.37

Figuur
Schematische voorstelling vanhet verloop vanhet organische-stofgehalte ff,
indebouwvoor bij veranderingvangraslandinbouwland enomgekeerd.
In dezefiguur zijn geengetalswaarden ingevuld, aangeziendehoogte vande
evenwichtswaarden vanf^ endetijd dienodig is omeennieuw evenwicht te
bereiken, vanverschillendeeigenschappenvandébodemafhankelijkzijn, waarvandetextuur debelangrijkste is. In kleigronden zalbv. deinstelling vaneen
nieuw evenwicht veellangerdurendanin zandgronden. Verklaringsymbolen:
gl: inzaaigras tot evenwicht grasland: g2: evenwicht grasland: b1: scheuren
graslandtotevenwicht bouwland; b2:evenwicht bouwland. Naar'tHart,1950:
533.
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- Groenbemesting.
De verhoging van het organische-stofgehalte die met
groenbemesters bereikt kan w o r d e n , iszeergering tot verwaarloosbaar. Dit komt
doordat het ondergeploegde materiaal gemakkelijk w o r d t afgebroken (geringe
h en h o g e * ) . Bovendien zijn ook deabsolute hoeveelheden organisch materiaal
niet bijzonder hoog (aan droge stof ca. 5 0 0 0 k g / h a bovengronds en onderg r o n d s v o o r de meeste groenbemesters). Zie ook vraag 8.35b.

8.6 ORGANISCHE-STOFGEHALTE: BEPALING,
INDELING EN VOORKOMEN
8.6.1 Organische-stofbepaling
Deorganische-stofbepaling komt meestal neerop een gloeiverliesbepaling (bij hogegehaltenenzandgronden) ofopeen
chemische oxydatie. Deeerste bepaling wordt hieronder uitvoerig besproken.Overchemischeoxydatiekorthetvolgende
(zieook Hieltjes & Breeuwsma,1983:286-287). Uit hetchemischzuurstofgebruikwordthetkoolstofgehaltevandegrond
exclusief carbonaat berekend en vervolgens wordt het organische-stofgehalte berekend als 1,72 x kooJstofgehalte
(m.a.w.menneemtdanaandathumusvoor58%uitCbestaat,
hoewel tegenwoordig 50%juister wordt geacht, zie 8.6.3).
Het isonvermijdelijk dat ook de levende organische stof van
de microflora en micro- en mesofauna in de analyse wordt
meegenomen.Degroterefaunaeneengrootdeelvandewortelrestenwordenvoordeanalyseuithetmonsterverwijderd.
Bijdegloeiverliesmethodewordt degrond ineen moffeloven
gedurende een aantal uren gegloeid bij een temperatuur van
500T. Hierdoor verliest degrond zijn organischestof. Daarnaasttreedterverliesvan (geadsorbeerdenkristal-)water op.
Het gloeiverlies wordt door wegen bepaald (Stichting voor
Bodemkartering,1984).
De werkwijze is als volgt: Een v o o r g e w o g e n droog gloeikroesje w o r d t met 0,5
tot 1,0 g in een kogelmolen gemalen g r o n d gevuld. De gevulde kroesjes met
deksels w o r d e n één nacht in een droogstoof bij 105°C gezet. Daarna w o r d e n
de kroesjes met grond in een exsiccator afgekoeld en g e w o g e n . Het g e w i c h t
van de stoofdroge g r o n d is nu bekend. De kroesjes met deksels w o r d e n hierna
gedurende 4 uur in een op 500°C gebrachte moffeloven gezet en vervolgens,
na afkoeling in een exsiccator teruggewogen.
Defractie van de stoofdroge g r o n d die na gloeien verdwijnt, is:
fractie gloeiverlies =

k+B|1
m

~ — k ü U , waarin
k+g,i_mk

/77|(
= massa kroesje met deksel;
m | ( + g , = massa kroesje met deksel en g r o n d voor het gloeien;
'"k+g.a = massa kroesje met deksel en grond na het gloeien.

8.6.2 Indeling in organische-stofklassen bij de Stichtingvoor Bodemkartering
Bijdeindelinginorganische-stofklassenvandeStichtingvoor
Bodemkartering worden termen gebruikt, die van het woord
humus afgeleid zijn, maartoch op alle organische stofslaan,
ook op vers materiaal. Omgekeerd is in de klassen 'veen'en
'venig'eventuele humusinbegrepen.Deindeling isoverigens
nietalleenophetorganische-stofgehaltegebaseerd,maarook
ophetlutumgehalte.Eenlutumarmegrondwordt indepraktijk
namelijk humeuzer beoordeeld dan eenlutumrijke grond met
eenzelfde organische-stofgehalte. Voor eenzelfde beoordelingnaarhumositeitmoeteenlutumrijkegronddusmeerorganischestof bevattendaneenlutumarme.
Vermoedelijk berust de beoordeling naar humositeit o p het volume-aandeel van
de organische stof in het volume van de vaste en vloeibare fase. Lutum heeft
ten opzichte van het silt- en zanddeel een groter waterbindend vermogen en
neemt met het gebonden water per eenheid van massa een groter volume in.
Daardoor is de volumefractie organische stof in een lutumrijke grond lager dan
ineen lutumarme meteenzelfde massafractie organische stof. Opzijn beurt heeft
humus met gebonden water een groter volume dan l u t u m , omdat het waterbindend vermogen van humus groter isdan van lutum.Zie rekenvoorbeeld 8.40.

8.40Rekenvoorbeeld
Gegeven: Om de berekening niet te ingewikkeld te maken,gaan w e uit van t w e e
grondmonsters met een sterk verschillende samenstelling, die in de natuur niet
voorkomt. Van een klei is het lutumgehalte van stoofdroge grond f^ = 90%.
Van een zand is het zandgehalte van stoofdroge grond fjA ~ 90%- Beitte m o n sters hebben een organische-stofgehalte fy,= 10%. De volumieke massa van
de minerale delen p m = 2 6 5 0 k g / m 3 , van de organische stof Ph = 1500 k g / m 3
en van water p w = 1 0 0 0 k g / m 3 . Voorts bindt 1 kg organische stof 3 kg water,
1 kg lutum bindt 1 kg water en 1kg zand 0,2 kg water.
Gevraagd: Wat isvoor beide monsters het volumeaandeel van devochtige organische stof in de vaste plus vloeibare fase?
Oplossing: W e berekenen eerst hetvolume van de organische stof in 1kg droge
grond.
(4.21 ) m h = / h x m d = 0,10 x 1 kg.
(4.27 en 4.21) Vh = m h / p h = 0,10 x 1 k g / 1 5 0 0 kg r r T 3 = = 0,7 x 1 0 " « m 3 .
A n a l o o g is het volume van het door de organische stof gebonden water:
Vw = 0 , 1 0 x 3 k g / 1 0 0 0 kg m - 3 = 3,0 x 1 0 ~ ' m 3 .
D a n i s l / h + w = 3,7 x 1 0 _ 4 m 3 .
Evenzo is het volume van lutum met gebonden water:
V L + W = 0,90 (1 k g / 2 6 5 0 kg m " 3 + 1 k g / 1 0 0 0 kg " 3 ) = 12,4 x 1 0 " 4 m 3 .
Het volume van zanddeel plus water Vz+w = 0,90 (1 k g / 2 6 5 0 kg m " 3 +
0,2 k g / 1 0 0 0 kg m" 3 ) = = 5,2 x 1 0 " ' m 3 .
In de klei isde volumefractie organische stof met daaraan gebonden water:
4>h+w

- vh+w -

l/'t

3,7xl0-*m3
3,7 x 1 0 " 4 m 3 +12,4 x 1 0 " 4 m :

= 0,23.

Ideminhetzand:
Voor de berekening van het organische-stofgehalte f^ moet een correctie w o r den toegepast voor het waterverlies van de anorganische bestanddelen van de
grond:
rivierkleï.
8.38

= glv.

,6,0,,

1,0
x/.100

, 0,3

,

,5,5

'h=giv.-(ïöö

'Ld

1,0
100

*/.-

100

"

= massafractie lutum van stoofdroge grond;
'Ld
= massafractie van de deeltjes 2 - 1 6 urnvan stoofdroge grond;
fie-2oix = massafractie van de deeltjes 1 6 - 2 0 0 0 urnvan stoofdroge g r o n d ;
glv.
= fractie gloeiverlies.
Grondmonsters met zeer heterogene samenstelling, bv. door aanwezigheid van
turf, w o r t e l - en bladresten, moeten vooraf zo goed mogelijk gemengd w o r d e n ,
door zeeerst in de (Peppink)kruisslagmolen en daarna in de kogelmolen te m a len.
Bij 500°Ctreedt praktisch geen ontleding o p v a n C a C 0 3 (in C a O e n C 0 2 ) .
Bij ijzerrijke monsters (meer dan 5% 'vrij' ijzer) is er een aparte correctie nodig
voor het waterverlies van ijzer(hydr)oxyden. In Nederlandse gronden bedraagt
dit ca.15%van het 'vrije' Fe 2 0 3 -gehalte.
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= 0,40.

x

• ïoö '"

6

Hieruitblijktdatdekleiopvolumebasisongeveerhalfzohumeusisalshetzand.
Verdubbelingvandemassafractieorganischestof indekleigeeft:
3,7xlQ-4m3
0h+w = 2 x 3,7 x 1 0 " 4 m 3 + ( 8 / 9 ) 12,4 x 1 0 " 4 n r

zeeklei:

8.39 .

3,7x2Q- 4 m 3
^ h + w - 3 , 7 x l ( r 4 m 3 + 5 , 2 x 1 0 - 4 m 3 = 0,42.

Het organische-stofgehalte van de klei moet dus ongeveer t w e e keer zo groot
zijn als dat van het zand om hetzelfde volume-aandeel vochtige organische stof
te krijgen.

Infiguur 8.42 zijn indeling en benaming van de organischestofklassen gegeven (voor uitleg overdriehoeksgrafieken,zie
kader 5.30). Elke organische-stofklasse wordt bepaald door
de massafracties organische stof, lutum en overige minerale
bestanddelen. De overige bestanddelen bestaan uit siltdeel
(S), zanddeel (Z) en carbonaten (c). De grenzen tussen de
klassen hebbeneenschuinverloopensnijden derechterzijde
vandeorganische-stofdriehoek bijeentweemaalzohoog organische-stofgehaltealslinks.Dezeempirischefactor2istoegelicht in rekenvoorbeeld 8.40. De grenzen tussen de organische-stofklassen zijn ontstaan door veldervaring. Karteerders en boeren schatten blijkbaar niet de massafractie droge

GH I
gehalte aanfractie 2-2000 u.mencarbonaten ftj+Z+c

A

humusrijk

veen

zeer humeus

B1 zandigveen
B2 kleiigveen

moerig materiaal

matig humeus

C1 venigzand

matig humusarm

C2 venige klei

zeer humusarm

mineraal materiaal

uiterst humusarm
8.42

Figuur
Indeling enbenaming vandeorganische-stofklassenbij deStichting voorBodemkartering.Mineraalmateriaal(D tlmI) wordt verdernaartextuur ingedeeld
volgensdefiguren 5.33en5.34.terwijl moerigmateriaal(A,BenC)nietverder
naartextuur wordt ingedeeld endeklasseveen(A) helemaalniet naartextuur
isingedeeld.DeRijksGeologischeDiensthanteertdezelfdedriehoek,maarver
deelthumeusenhumusarmnietonder.Volgenshetprincipe vandekleinedriehoekrechtsbovenkanaandehand vanhetlutumgehalte vandemineraledelen
enhet organische-stofgehalte deplaats in defiguur bepaald worden. NaarDe
Bakker&Schelling, 1966:61.

organische stof, maar de volumefractie vochtige organische
stof. Deindeling istochgebaseerdopdemassafractie,omdat
hetmetenvandevolumefractie inhetlaboratoriumveeltebewerkelijkis.
ï.41 Vraag
Hoezouden de grenzen inde organische-stofdriehoek lopen alser naar volumefractievanvochtigegrondwas ingedeeld?

Erwordt mineraalenmoerig materiaalonderscheiden (figuur
8.42 linksboven). Bijmineraalmateriaal, waartoe humusarm,
humeusenhumusrijkwordengerekend,overheerstdeminerale component nog zo zeer dat het naar textuur verder wordt
ingedeeld. Naarmate hetorganische-stofgehalte stijgt, neemt
de betekenis van de minerale bestanddelen voor de eigenschappen vandegrond af. Bijmoerig materiaalgaatdeindelingnietverderdanvenigekleienvenigzand,resp.kleiigveen
enzandigveen(kleiofkleiigalshetlutumgehaltevandemineraledelenfLmgroterdan8%is).Alshetorganische-stofgehalte
boven de 35 à70%stijgt, verdwijnt de minerale component

indebenaminggeheelenwordt alleen nogvanveengesproken.
Zoals in kader 5.30 is uiteengezet, moet bij gebruik van een driehoek de som
dercomponenten 100%zijn.Indeorganische-stofdriehoek isstoofdrogegrond
kleinerdan2000 urnop 100%gesteld.Dit houdt indatrechtshet lutumgehalte
vanstoofdroge grond fa isuitgezet,terwijlindetextuurdriehoeken hetlutumgehalte van deminerale delenf\_m gebruikt wordt (figuur 5.33 en 5.34). De
laatste grootheid is meestal gegeven, zodat omrekenen nodig lijkt (formule
4.55). Deorganische-stofdriehoek biedtechter demogelijkheid omf\_m t e 9 e_
bruiken als het carbonaatgehalte laag is. Dekleine driehoek rechtsboven infiguur 8.42 geeft lijnen weer van gelijk lutumgehalte van de mineraledelen.De
cijfers bij de basis zijn als volgt te verklaren. Op deze lijn is het organischegehaltevandemonstersnul. Dangeldt:
lutum+ deel2-2000 urn+carbonaten = 100%.
Alshetkalkgehaltelaagis,mogenwestellen:
lutum + deel 2-2000 urn » 100% = minerale delen (bij beschouwingen over
korrelgrootte worden carbonaten engrind niettot demineraledelengerekend;
ziefiguur 5.11).
Als hetgehalteaandeeltjestussen 2en2000 umbv.80%is,wordt/|_m= 20%.
Het punt dat het grondmonster voorstelt, kunnen we dan vinden door de lijn
naardetophoektesnijdenmetdehorizontalelijn,diehetorganische-stofgehaltevoorstelt.
De restrictie 'laag kalkgehalte' telt niet zo zwaar, omdat het merendeelvan de
gronden met carbonaten weinig organische stof bevatten en dus onder in de
organische-stofdriehoek gelegen zijn. Daar lopen de grenzen van de organische-stofklassen nog bijna evenwijdig aan de basis,zodat verschillen inlutumgehalteweinig invloed hebbenopdeorganische-stofklasse.

115

3.46 Tabel
Organische-stofgehalteff, enlutumgehalte fj_m in debouwvoor van
eenaantalmineralegronden onderbouwland. Naargegevensuitde
archievenvandeStichting voorBodemkartering.

'h (%)

'Lm (%)

poldervaaggronden injongerivierklei
3,7±1,8
poldervaaggronden injongezeeklei
2,5±1,2
leek- enwoudeerdgronden inoudezeeklei 6,0±1,8
brikgronden
2,1±0,5
zwarteenkeerdgronden
5,1 ±2,1
veld-enlaarpodzolgronden
5,3±3,0
gooreerdgronden
5,1±4,3
moderpodzolgronden
3,3±2,0

/ \;

• •' ' ƒ/ \ A \ .••' \ /

\

\

\
<%>

/ \ ••' \

'\
%

'
<b

\

'

\

-&

gehalte aanfractie 2-2000 um encarbonaten ^ c + 7 + c

8.44 Figuur
Hetintekenen vaneengrondmonsterin deorganische-stofdriehoek,alshetlutumgehaltevanstoofdrogegrond (hulplijnen a)ofvandemineraledelen (hulplijnen b) gegevenis. Zierekenvoorbeeld8.43.

28
22
27

aantal
monsters
172
519
20
41
245
176
37
82

Poldervaaggronden injongerivierklei hebbenwat meerorganische stof dan injonge zeeklei,vermoedelijk door afzetting
van een organische-stofrijk sediment en een dichtere begroeiingineenzoetmilieu. Bijlutumrijkegronden neemtoverigens het organische-stofgehalte toe met de zwaarte (tabel
8.47), mogelijk door devorming van klei-humus-complexen
(zie8.2.4en8.5.3)endoordegelijktijdige afzettingvanorganische stof met hetfijnste materiaal, lutum, natransport met
water.

8.43Rekenvoorbeeld
Gegeven:Grondmonster a heeftfM = 25%,4d = 30% en /s+Z,d = 45%. Bij
grondmonsterbisAn(j= 25%,f|_m= 40%,fs+z.m= 60%en/ c = 0. (Inditrekenvoorbeeld wordt voor deduidelijkheid hetsymbool / n d gebruikt, terwijl elders
inditboeksteedsmetƒ„wordtvolstaan,waarmeef n( jbedoeldwordt.Aangezien
organische stof geendeel uitmaaktvandemineraledelen,zoalsuitfiguur 5.11
blijkt, bestaat hetsymboolr~nm niet en isdeverwarring die kanontstaan bij bv.
f\_, waarmeezowel/^da ' s'l.mbedoeldkanworden,bij/ n nietmogelijk).
Gevraagd: Welkpunt indeorganische-stofdriehoek stelt monsteraresp.bvoor
enwatwordtde organische-stofklasse?
Oplossing: De drie componenten van monster a zijn samen 100%, zodat het
carbonaatgehalte nul is. Het punt istevinden viatweevandedrie metaaangeduide hulplijnen in figuur 8.44; de derde hulplijn kan als controle dienen.
Van hetkalklozemonster bishetlutumgehaltevandemineraledelengegeven.
Dan moeten we het punt op de basis metf^+z = 60%opzoeken (op de basis
is^hd= 0,waardoorfs+z,d ~ 's+Z,m)-Vandaareenlijn naardetophoektrekken
endezesnijdenmetdehorizontale lijn bijf^ = 25%.Demonstersa enbblijken
danhetzelfdetezijn.Controlemetformule4.55:
vanmonsterbis/ L d = (1 -0,25) 0,40 = 0,30.
Uitfiguur8.42volgt:klasseC2= venigeklei.

8.45Vragen
a. Totwelkeorganische-stofklasse rekentmeneenmonstermet
fh = 7%,fc = 0,fld = 40%,/ S d = 45%enfzö = 8%?
b. Voorpuzzelaars:Bewijsdatdelijnennaardetophoek inde organische-stofdriehoek lijnenvangelijklutumgehaltevandemineraledelenzijn,alshetcarbonaatgehaltenulis.

8.6.3 Spreidingvanhetorganische-stofgehalte enhet
C-N-quotiënt inNederlandse gronden
Hetorganische-stofgehaltevandeNederlandsegronden vertoont eenvrij grotespreiding. Hetvarieertvanenkeletienden
vanpropefiteninstuifzandtot 90à98%inbolster,jongveenmosvéen,waarvan turfstrooisel wordt gemaakt. Oorzaak van
de verschillen zijn de uiteenlopende omstandigheden waaronder afbraak van organische materiaal plaatsvindt (nat of
droog), bodemgebruik (bouwland, grasland, bos), de aard
van de organische stof en het al of niet bereikt hebben van
een evenwicht tussen vorming en afbraak (gescheurd grasland).Zie8.5.2,8.5.3en8.5.4.
Van de minerale gronden hebben de bouwvoor en zode gewoonlijk het hoogste organische-stofgehalte. In de ondergrondishetorganische-stofgehalteveelalminderdan1%.Het
organische-stofgehalte indebouwvoor vaneenaantalmineralegronden isopgenomen intabel8.46.
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8.47 Tabel
Stijging vanhetorganische-stofgehalteff,methetlutumgehalte f^„
gevensuitdearchieven vandeStichting voorBodemkartering.
rivierklei

Naarge-

zeeklei

'Lm (%)

'h(%>

aantal
monsters

'h(%)

aantal
monsters

8,0-17,5
17,5-25,0
25,0-35,0
>
35,0

2,4±0,8
2,9±1,0
3,6±1,3
5,7±1,6

39
38
51
44

2,0±0,6
2,4±1,2
2,9±1,1
3,7±1,6

193
154
128
44

Debouwvoor vanwoud-enleekeerdgronden inoudezeeklei
(droogmakerijen) heeft hogere organische-stofgehalten dan
poldervaaggronden in jonge zeeklei van overeenkomstige
zwaarte (tabel 8.46). De oorzaak is het voorkomen van fijn
verslagenveenenplasbagger (meermolm) opdebodemvan
devroegere plas,die na de droogmaking zijn vermengd met
kleienzavelvandeondergrond.
Eenduidelijkverschilinorganische-stofgehalte bestaatertussen zandgronden in het zuidelijke zandgebied en die in het
noorden vanhet land.Vanzuid naar noord neemt hetgehalte
toemeteenfactor2 (tabel8.48). Deverklaring moetgezocht
worden in verschillen in neerslagtekort in het zomerseizoen
(in hetnoordenca.50mmminder) entemperatuur. Hetevenwichttussenvorming enafbraak ligt daardoor inhet noorden

8.48 Tabel
Regionale verschillenin organische-stofgehalte ff, in de bouwvoor van zandgronden.NaargegevensuitdearchievenvandeStichting voorBodemkartering.
veldpodzol-en laarpodzolgronden

enkeerdgronden

Zuiden
Midden
Noorden

>h(%>

aantal
monsters

'h(%)

aantal
monsters

3,4±0,9
5,3±1,5
6,7±2,3

74
101
65

3,7±1,2
5,0±1,3
7,2±3,6

81
25
70

bij een hoger organische-stofgehalte (zie 8.5.2). Zo komen
in het zuidelijk zandgebied tussen de wat lager gelegen humuspodzolgronden gooreerdgronden voor. Gronden in overeenkomstigepositieinhetnoordenbehorendoorhunmoerige
bovengrondvaaktotdebroekeerdgronden.
Inhetnoorden isdevariatieinorganische-stofgehalte binnen
debodemeenhedenookgroter.Zeergroot isdezebijdeveenkolonialegronden,waardebouwvoorbestaatuiteenmengsel
vanzand enveen. Deverschillen in mengverhouding binnen
entussendepercelenishierzogroot (/htussende8%en25%),
datopde Bodemkaartvan Nederland (schaal 1:50000) deze
veenkolonialegebiedenmeteen'zwarteband'zijnafgegrensd
endelegenda-eenheden altijdbeginnen metdecodei.Kaartfragment3,Valthermondvaltinzijngeheelbinnendezezwarte
band.
Inoud grasland ligt het organische-stofgehalte hoger dan in
bouwland (zie8.5.4). Organische-stofgehalten vanÏOà 20%
in de laag van 0-5 cm en 5 à 10% in de laag van 5-20 cm
zijn niet extreem.Nascheurenvanhetgraslanddaalt hetgehalte en komen aanmerkelijke hoeveelheden stikstof vrij (figuur 8.37). Omgekeerd kunnen vroeger bij hetomzetten van
bouwland in grasland optredende sukkeljaren worden toegeschreven aan de inbouw van N in de organische stof. Bij
dehogereN-bemesting thanskomensukkeljarenweinigvoor.
Eencomplicerende factor bij dezevergelijking van grasland met bouwland is,
dat veel grasland voorkomt op zwaardere of nattere gronden. Men moet om
heteffect van het bodemgebruik te lerenkennen gronden meteengelijke textuur, pH, grondwaterstand enz. vergelijken. Voorts moet rekening gehouden
worden metdeverschillende bemonsteringsdiepte:0-20 cmvoor bouwlanden
0-5 cmvoor grasland. Invelegevallen bestaat ereengoedverbandtussen het
organische-stofgehalte van0-5 cmen0-20 cmondergras:hetgemiddelde organische- stofgehaltevan0-20 cm isongeveer0,6 à0,7 xhetorganische-stofgehaltevan0-5cm.

Organischestofbestaatvoorca.50%uitkoolstof meteen ruimevariatie van 45-60%. Het C-N-quotiënt, kortweg C/N, is
eenmaatvoor destikstofrijkdom van deorganischestof. Een
hoogC/NbetekentveelCpereenheidN,duseenlaagstikstofgehalte. Het C/N in de bovengrond van de meeste cultuurgronden ligttussenca.10en25 (tabel8.49).
8.49 Tabel
Het C-N-quotiënt in de bouwvoor van een aantal minerale gronden onder
bouwland. Naargegevensuit dearchievenvandeStichting voorBodemkartering.
C/N

poldervaaggronden injonge rivierklei
poldervaaggronden injongezeeklei
leek-enwoudeerdgronden inoudezeeklei
brikgronden
zwarte enkeerdgronden
veld- en laarpodzolgronden
gooreerdgronden
moderpodzolgronden

9.5± 3,3
9,6± 1,8
11,1± 1,5
9,6± 2,9
17,1± 3,4
20,8± 4,7
23,1 ±10,2
17,1± 4,7

aantal
monsters
9
54
6
25
118
93
9
54

HetC/N indebouwvoorvanpoldervaaggronden envanbrikgronden isongeveer 10 (in dezodevangraslandenkele punten hoger). Iets hoger is het C/N bij de leek- en woudeerdgronden indedroogmakerijen enduidelijk hoger bijdepleistocene zandgronden. De bouwvoor van de enkeerdgronden
heeft eenwat lager C/N dan dievan develd- en laarpodzolgronden. Misschien is hierin de invloed van de eeuwenoude
bemesting met potstalmestterug te vinden die bij de later in
cultuurgebrachteveldpodzolgronden ontbreekt. Inhet noor-

denbevattehetuitplaggen (methoogC/N) bestaandestrooisel minder zand dan in het zuiden, wat de oorzaak kan zijn
van het hogere C/N van deenkeerdgronden in het het noorden, namelijk 19 tegen 15. Hierdoor is ook het organischestofgehalte in hetnoorden hoger dan in hetzuiden,6,7 tegen
3,4%.HetC/N indebouwvoorvanveldpodzol-enlaarpodzolgronden isinhetnoorden niet hoger.
Bij deveengronden hangt het C/N in de bovengrond samen
met de aard van het veen. Eutroof bos- en rietveen hebben
een C/N van 15 à25, mesotroof riet-, zegge- en broekveen
van 25 à35 en oligotroof mosveen van 35 à60. Het C/N in
debovengrondvankoopveengronden op bosveen is12à16,
van madeveengronden opbroekveen 15à20envanveenkoloniale gronden met aangeploegde bolster 25 à30.Voor de
landbouw heeft dit tot gevolg,dat het stikstofbemestingsniveauopbosveeninhetalgemeenlagerzalliggendanopveenkolonialegronden,aangezienophetrijkebosveendoormineralisatiemeerNterbeschikkingvanhetgewaskomt.Ditmaakt
dezegrondenechtermindergeschiktvooreenpolitiekvanverschraling,dievanuitdenatuurbeheervaakgewenstis.
De onderstaande vragen hebben betrekking op het gehele
hoofdstuk.
8.50 Vraag
Hoeveel organische stof per ha mineraliseert erop de lange duur na scheuren
vanoudgraslandenhoeveelNkomthierbijvrijalsgegevenzijn:
bodemgebruik

laag (cm)

grasland
grasland
bouwland

0- 5
5-20
0-20

'h(%)
0
5
3

C/N

Pd(kg/m3)

15
12
10

1200
1400
1600

Bijdeberekeningverwaarlozenwedemassaorganischestof ingraslanddieper
dan 20 cm die op den duur wordt aangeploegd. Door mineralisatievan organische stof en verandering in volumieke massa van de grond correspondeert
eenbouwvoorvan20cmmeteenietsgroterelaagdiktebijgrasland.

8.51Vragen
Vultelkens in:'bevordert' of 'vermindert'.
a. Diepegrondbewerking
demineralisatie.
b. Hogetemperatuur
demineralisatie.
c. Chemischerijkdom indegrond
inhetalgemeendemineralisatie.
d. Aanploegenvaneenveenlaag
demineralisatie.
e. Devormingklei-humus-complexen
demineralisatie.
f. Diepereontwateringvandegrond
demineralisatie.
g. Hetveranderenvanbouwland ingrasland
demineralisatie.

8.52Vragen
In1970valterineengrove-dennenbos aannaalden (ovendroog) 3500kg/ha.
Het N-gehaltevan dit materiaal is0,38%en het C-gehalte is 50%.In 1974 is
het N-gehaltevan het in 1970gevallen materiaal gestegen tot 1,2% en het Cgehalte isniet veranderd.Alle bovengenoemde percentages zijn massafracties
van ovendroog materiaal.Van het in 1970 gevallen organisch materiaal is in
1974 nog 27%over. Gegevens afgeleid uit Berg & Staaf, 1981: 168 en Gosz,
1981:407.
a. Wat ishetC/N vanversenvanvierjaaroudstroojsel?
b. Hoeveel van de in 1970 gevallen Nen Czijn navierjaar door mineralisatie
verdwenen?
c. Verklaar hetgroteverschilindemineralisatiesnelheidvanCenN.

8.53 Vragen
Intabel8.54staanenkelegegevensvandriegrondenuitdeomgevingvanEmmen.
a. Tot welke organische-stofklasse behoren de bovenste horizonten van deze
gronden?
Geefaandehandvandegegevensuittabel8.54voor elkegrond uwverwachting over:
b. debewortelbaarheid;
c. hetvochtleverendvermogen (letopdegrondwatertrap);
d. dedraagkracht;
e. degeschiktheidvoordiepegrondbewerking;
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f. de mogelijkheden om voorraadbemesting te geven van resp. kali-, nitraatenammoniakmeststof;
g. destuifgevoeligheid;
h. degeschiktheidvoorakkerbouw enweidebouw.
s.54 Tabel
Enkelegegevensvandriegronden in debuurt vanEmmen, behorend bijvraag
8.53(Stichting voorBodemkartering,1978:189, 197en198).
horizont

monster- pHdiepte
KCI
(cm)

'h

'Lm

'Sm

'zm

(%)

(%)

(%)

(%)

moerige
eerdgrond
(vWz-lll)

Al
C11
C12

5- 25
25- 37
37- 60

3,9
4,1
4,5

19,5
0,7
0,6

-

16
13
7

84
87
93

beekeerdgrond
(*PZg23-V)

A1g
C11g
C11g
C12g

0154055-

15
25
55
90

4,8
4,3
4,6
3,9

12,9
4,3
3,4
2,8

12
12
17
5

21
25
25
8

67
63
68
87

duin
vaaggrond
(Zd21-VII)

Cl2

4-120

4,6

0,2

4

1

95

8.55 Repeteervragen
a. Noemvieractiviteitenvandebodemfauna metbetrekkingtot dehumusvorming.
b. Noemvier groepen macromoleculaireverbindingen die inde plant voorkomen en de voornaamste componenten, waaruit deze verbindingen zijn opgebouwd.
c. Zowel stro alsgroen materiaal kunnen voor organische bemesting gebruikt
worden.Welkevandetweematerialen heeft dehoogste humificatiecoëfficiënt
hl Hoeverklaart udit?
d. Noemvijfeindproduktendiebijmineralisatieuitorganisch materiaal kunnen
ontstaan.
e. Welke twee reactieve groepen bepalen de kationenomwisselcapaciteit bij
humus?
f. Noemtwee eigenschappen van humus,diebeïnvloed worden door devormingvanklei-humus-complexen.
g. Welkebegrippen onderscheidt menbijdeindelingvanhumusnaarafbreekbaarheid?
h. Beschrijfvierterrestrischehumustypen.
i. Noemdrie eigenschappen van organische stof inde bodemdiedeplantengroeibevorderen.
j . Opwelkewijzebeïnvloedt humusdebodemstructuur?
k. OrganischmateriaalmeteenC/N van15,C/Pvan400enC/Svan300wordt
in de bouwvoor geploegd. Kanmen mineralisatie of immobilisatie van N, P en
Sverwachten?
I. Kunt u verklaren waarom planten N-gebrek kunnen krijgen op een grond
waaraanstrowerdtoegevoegd,ondankshetfeitdatditstroenigestikstofbevatte(hetC-gehaltevan hetstrowas50%enhetN-gehalte1%)?
m. Op een proefveld wordt sinds 120jaar ieder jaar 5 t/ha organische mest
ingeploegd. Deze mest heeft eenh van 0,40 en eenk van 0,02 a~'. Hoe groot
zal/(,nuzijnalsp^vandebouwvoorvan20cm1500kg/m 3bedraagt?
n. Welke bodemeigenschappen beïnvloeden het organische-stofgehalte inde
bodem?
o. Waaropisdeindelingvandeorganische-stofdriehoek gebaseerd?
p. Hoegrootmoet /j, zijnomvanmoerigmateriaaltekunnenspreken?
q. Zandgronden in hetnoordenvan Nederlandverschillen in organische-stofgehalte /j, vandiein hetzuiden.Waarisf^ hoger?Geef hiereenverklaringvoor
hetbehulpvanh,kenX.
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9.1 INLEIDING

HOOFDSTUK9pBINDING VANWATER
doorJ. BoumaenW.P.Locher

9.1.1 Betekenisvan water inde grond
Het water in de grond speelt een essentiële rol bij de groei
van planten. Water is een van de bouwstenen van de plant;
voordefotosynthese iswater nodig;water ishet oplosmiddel
en transportmiddel voor de voedingsstoffen van de plant.
Slechtseen klein deelvan de hoeveelheid water,diedoor de
wortels wordt opgenomen uit degrond,blijft indeplant,namelijk minder dan 1%.Erverdampt veel water, als de huidmondjesopenstaanomC0 2toetelatenvoordefotosynthese.
Hierdoor kunnen dedoorwortelsopgenomen ionen naarboven
getransporteerd worden.Verder heeft hetverdampenvan
water een
koelend effect op de plant, dat op warme dagen
verbranding vandebladerentegen kangaan.Water houdt de
plantstevig.
Waterbeïnvloedtookinsterkematedegrondzelf.Allerleifysische,chemischeenbiologischeprocessenindegrondvinden
alleen plaatsalservoldoendevocht is.Verschillende fysische
eigenschappen van degrond zijn sterk van het vochtgehalte
afhankelijk, zoals structuur, bewerkbaarheid, draagkracht,
zwel en krimp, warmte-eigenschappen. Ze beïnvloeden de
plantengroei in indirecte zin. Daarnaast speelt het water een
rolalsbodemvormendefactorviahetklimaatenhetreliëf.Voor
goede plantengroei isveelwater nodig. Eentekort aanwater
is een vaak voorkomende oorzaak van slechte groei. Aangezienwortelsookluchtnodighebbeneneenteveelaanwater
indegrondeentekortaanluchtbetekent,isookovermaataan
watervoorbijnaallegewassenongunstigenvaakoorzaakvan
slechtegroei.Alsbodemvruchtbaarheidsfactorenzijnwateren
luchtnauwaanelkaargekoppeld.
Om een hoge plantenproduktie mogelijk te maken,wordt er
indeland- entuinbouw veelgedaanophetgebiedvanwaterbeheersing. Wil dit efficiënt gebeuren, dan is kennis van de
water- en luchthuishouding van de diverse gronden en van
hetverbandgrond-planteenonmisbarevoorwaarde.Toepassingen liggen ook buiten de landbouw. Stedebouw, wegenbouw, bosbeheer, landschaps- en natuurbeheer vergen
elkhuneigenvormvanwaterbeheersing.
9.1.2 Het onderwerp water indit boek
Inditboekkunnennietalleaspectenvanwaterbeheersing behandeldworden.
Webeperkenonstotdiezakendieeenrechtstreeksverbandmetdebodemhebben. In dit hoofdstuk gaat het erom hoe de grond water kan binden en hoe
jedetoestandkuntbeschrijvenenopmetenalsergeenwaterstroomt(statische
beschouwingen).Inhetvolgendehoofdstukwordtdestromingvanwaterdoor
degrond behandeld (dynamische beschouwingen). Daarbij beperken weons
tot stroming metconstantesnelheden (stationaire stroming). De grondwatertrappenwordenbehandeld inhoofdstuk 11endeluchthuishouding inhoofdstuk12.Tenslottekomenvochtleveringengrondwaterstandsbeheersingaande
orde in hoofdstukken 18 en 19. Bijde keuzevan destof isuitgegaan vande
situatie in Nederland. De invloed van hoge zoutconcentraties op het gedrag
vanwaterwordtbv.nietbehandeld.
Indithoofdstukwordenvragenbeantwoordzoals:hoekomtwaterindegrond
voor (9.1.3);welkekrachtenveroorzakendebindingvanbodemwater (5 9.2);
hoebeschrijfjedeenergietoestandvanbodemwater (59.3);welkdeelvanhet
bodemwater isbeschikbaarvoordeplant (9.4.3);hoetekenjeeenvochtverdelingovereenbodemprofiel (9.4.5);wat is heteffectvanuitdrogenen bevochtigenophetvochtgehalte (9.4.6)?

9.1.3 Bodemwaterzones
In hetvolgende wordt steeds van water of vocht gesproken,
als een (zeer verdunde) zoutoplossing bedoeld wordt. Hoe
komt water indegrondvoor? Daarin bestaan verschillen,die
wetot zones kunnen samenvatten.Alswe op deVeluweeen
kuil graven,zullen we meestal geen water in de grond zien.
Er iswel water aanwezig, maar we merken dit alleen aande
vochtigheidvandegrond.Dedorstigereiziger heeftnietsaan
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verzadigde
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grondwaterzone

1.1Figuur
Benaming vanbodemwaterzones. De gestippelde grenzen zijngeleidelijk en
moeilijk vasttestellen.

dit water, de dorstige plant wel. Het is regenwater dat in de
grond is blijven hangen. In een polder zullen we binnen 1à
2mwel eenwaterspiegel ineenkuilzien ontstaan. Dit iseen
onderdeel van een denkbeeldig vlak in de grond, dat we
grondwaterspiegel of freatisch vlak noemen (Gr. freiar =
bron). Laten we zo'n kuil openliggen terwijl het eentijd niet
regent,danzienwebovendegrondwaterspiegeleenbandvan
donkere,vochtige grond,terwijl de laag daarboven door uitdroging lichter gekleurd is. Blijkbaar trekt de grond als een
spons water naar boven uit het grondwater, een verschijnsel
datcapillaireopstijging genoemdwordt.Ditsoortwaarnemingenleidttoteenglobaleindelingvanhetbodemwaterinzones
(figuur9.1).
Dehangwaterzone iseenduidelijk begripingrondenwaarde
capillaire opstijging uit het grondwater nooit de wortelzone
bereikt.Hetvochtindewortelzoneisdanvrijwelalleenafkomstigvanneerslagdieindegrondisblijvenhangen.Wekunnen
het begrip echter nog iets uitbreiden door te stellen dat een
hangwaterzoneookkanontstaannahetzakkenvandegrondwaterspiegel.Als deopen-capillaire zone eersttot aanmaaiveldreikte,komtdezedieperteliggenenhetmethetgrondwater in contact staande capillaire water wordt dan door met
lucht gevulde (grotere) holtes gescheiden van het water dat
bovenindegrondisblijven hangen (figuur9.2). Inzo'ngeval
bevatdehangwaterzonezowelwateruitdeneerslagalswater
dat uit het grondwater afkomstig is. De aanvulling van die
voorraad zal in het groeiseizoen echter alleen van boven af
plaatsvinden. Aangezien er in Nederland meestal een neerslagtekort isinhetgroeiseizoen,ishetbelangrijkdeeventuele
aanwezigheidvaneenhangwaterzoneteonderkennen.Alsde

wortels tot de hangwaterzone beperkt blijven, hangt het
vochtleverend vermogen van de grond immers alleen af van
de vochtbindende eigenschappen van het bodemmateriaal.
Zijnerookwortelsindecapillairezone,dankandeplantover
meer vocht beschikken, want het aan deze zone onttrokken
waterzalvanonderenwordenaangevuld uit hetgrondwater.
De grens tussen hangwaterzone en capillaire zone is niet
scherp; door de grilligheid van de poriën zullen beide zones
elkaarenigszinsoverlappen (figuur 9.2). Inde open-capillaire
zonebevindtzichzowel luchtalswater.Vlakbovendegrondwaterspiegel zitten nog bijna alle poriën vol met water, vandaar de naam vol-capillaire zone. Hetonderscheid isvanbelangomdatdevol-capillairezonevoordemeesteplanten niet
bewortelbaar is en de open-capillaire wel. Ook tussen deze
zones is geen scherpe grens. De dikte van de vol-capillaire
zoneisergwisselend.Hijkanvariërenvannulingrondenmet
groteporiën (wormgangen;scheureninkleigronden) tot enigedm in gronden met bv.zavel,leem of uiterst fijn zand.De
grenzentussendezonesverschuiven metde schommelingen
vandegrondwaterstand (zieookvraag11.11).
In figuur 9.1 is ook aangeduid dat het bodemwater grof kan
worden onderverdeeld in water boven en beneden het freatisch vlak, resp.hetbodemvocht en hetgrondwater. Determ
vocht duidt aan dat het over vochtige grond gaat, waar het
water nietspontaan uitstroomt bij optillen. Eendrainbuis bv.
zalalleenwaterkunnenafvoeren alshijindegrondwaterzone
ligt; in de bodemvochtzone blijft hij droog staan. Het zou te
ver voeren om het water boven de grondwaterspiegel altijd
vochttenoemen;dit isalleennodigalsereenduidelijk onderscheidmethetgrondwater gemaaktmoetworden.
Indit boek heeft determgrondwater een beperkte betekenis:
hetwaterbenedendegrondwaterspiegel.
Als we geen onderscheid maken tussen grondwater en bodemvocht, dan spreken we van bodemwater of water in de
grond.
Dezonewaar nagenoeg geen lucht aanwezig is,noemen we
de (met water) verzadigdezone;dezeomvat degrondwaterzone en de vol-capillaire zone. De rest is dan onverzadigde
zone:deeventueel aanwezige hangwaterzone plusdeopencapillairezone.
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9.2Figuur
Capillairgebonden waterindehangwaterzoneendecapillairezone. Schematisch;decapillaireporiënzijn veeltegrootgetekend. Met watergevuldeporiën
zijngearceerd. GeïnspireerddoorEnge/hardt(1957:75) diehetcapillairehangwater 'sejunctiewater'noemde.
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9.3Figuur
Vochtprofielvaneengrond, bestaandeuitlichtezavelAindeNoordoostpolder.
Het watergetalw (kgwaterIkgstoofdroge grond)isuitgezettegen deafstand
zbovendegrondwaterspiegel. NaarVanderHeij&Peer/kamp, 1970:55.

In de literatuur wordt de grens tussen verzadigd en onverzadigd soms bij de
grondwaterspiegel gelegd, bv. in de uitdrukking 'verzadigde en onverzadigde
stroming'.Wijzullenproberendittevermijden,omdatookdevol-capillairezone
vrijwel verzadigd is met water. De term verzadigd is overigens nooit letterlijk
waar, omdat dok beneden de grondwaterspiegel ingesloten lucht kan voorkomen.

9.4 Vragen
a. Kunt ubedenkenwelkedruk erheerst inhetwaterterhoogtevandegrondwaterspiegel?
b. Deze vraag gaat over de grond in figuur 9.3. Op welke hoogte boven de
grondwaterspiegel begintdeopen-capillairezoneenopwelkehoogtedehangwaterzone? Probeer een verklaring te verzinnen voor het feit dat niet bij z =
0 maarbijz= 50cmdehoogstewaardevoorw gevonden werd.
c. Geefeenkortedefinitievanhetbegrip hangwaterzone.

9.2 BINDINGSKRACHTEN
9.2.1 Inleiding
Voor eengoede groeivan planten iseenvochtige grond nodig.
Wanneer is de grond vochtig genoeg? Kunnen w e dit aangeven met een minimumvochtgehalte? Dat zou plezierig zijn,
omdat de bepaling van het vochtgehalte vrij eenvoudig is
(§ 4.5). Met twee proeven onderzoeken w e of de vochtigheid
w een bruikbare maat is.
9.5 Proef
We nemen 10 g luchtdroog, uiterst humusarm zand en doen
dit op een horlogeglas. Idem 10 g fijngemaakte, luchtdroge
klei. Danvoegen w e druppelend ongeveer 2,5 g water toe aan
elk monster, bv. met een buret. Het zand is dan helemaal bevochtigd, de klei nog niet. Met een theelepeltje roeren w e de
klei om tot alles bevochtigd is. Voor beide monsters is dan w
= 2,5 g / 1 0 g = 0,25. Daarna wrijven w e elk monster tussen
devingers. Van het zand wordt de hand nat,van de klei niet.
Uit proef 9.5 volgt dat zand veel natter aanvoelt dan klei bij
eenzelfde watergetal. Dit zou ook wel eensvoor de plant kunnengelden,dwz.datdeplant hetvocht in hetzandgemakkelijker opneemt. Proef 9.6 illustreert deze kwestie.
9.6 Proef
Er zijn kiemplanten gekweekt door bv. radijs te zaaien in vier
potten met resp. duinzand, loss,zware zavel en zware klei. De
grond is in het begin vochtig gemaakt op het gevoel: niet te
droog en niet te nat. De grond wordt op dit vochtgehalte gehouden door devia weging bepaalde,verdampte hoeveelheid
regelmatig bij te vullen, eerst met leidingwater, later met voedingsoplossing (bv. 1 theelepeltje POKON per liter). Als de
plantjes flink ontwikkeld zijn,stoppen w e het geven van water
enziende planten naenigetijd verwelken.Alszeblijvend verwelkt zijn, dwz. ook in een met waterdamp verzadigde ruimte
niet meer stevig worden, meten w e de vochtigheid van de
grond met bv. het volgende resultaat (wwp = watergetal bij
het permanente-verwelkingspunt):

grondsoort

wWB

duinzand
loss
zwarezavel
zwareklei

0,01
0,06
0,16
0,25
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Zou hetvochtgehalte opzicheengoede maatzijnvoor debeschikbaarheidvan
watervoordeplant? Kuntueenandercriterium bedenken?

Uit het antwoord op vraag 9.7 volgt dat het belangrijk is om
desterktevandewaterbinding door degrondtekunnen karakteriseren. Alvorens dit te doen in §9.3,zullen w e eerst nagaan
door welkesoort krachten water indegrond wordt vastgehouden.

9.2.2 Adhesiekrachten
9.8 Proeven
a. We dopen een droge knikker in water, halen hem weer o m hoog endeppen meteenWC-papiertje dedruppel eraf die o n deraan de knikker hangt. Daarna drukken w e het papier om
de knikker en zien dit vochtig worden. Erwas dus een beetje
vloeistof alseen dunne film aan de knikker blijven hangen.
b. Na het onderdompelen in water van een drinkglas met vetvlekken en het weer omhoog halen, blijft er een beetje water
aan hangen. Ook na het krachtig afschudden van druppels is
het glas nog niet droog, behalve ter plaats van vetvlekken (te
controleren met WC-papiertje).
Proefjes alsdezetonen aan dat een vastestof alsglas aantrekkingskracht heeft voor water. We noemen zo'n stof hydrofiel.
Vet is hydrofoob (waterafstotend). De meeste bodemdeeltjes
zijn hydrofiel. Deaantrekkingskracht werkt over eenzeer korte
afstand;w e spreken van adhesiekrachten, dietussen verschillendestoffen werken. Inde natuurkunde staan ditsoort krachten bekend als London-Van der Waals-krachten. Het water
wordt zeer krachtig gebonden en isdaardoor niet beschikbaar
voor de plantewortels, als het aan bodemdeeltjes zit. Dat is
geen probleem, omdat het om een kleine hoeveelheid gaat
(vergelijk het duinzand in proef 9.6). Toch zijn de adhesiekrachten belangrijk voor de watervoorziening van de plant,
wat w e in devolgende subparagraaf zullen zien.

9.2.3 Capillaire krachten
9.9 Proef
We nemen een glazen buis met een lengte van 60 cm en een
diameter van bv. 1 cm en sluiten deze aan één kant af met
een propje watten en een katoenen lapje met een elastiek. De
buis wordt gevuld met luchtdroog, uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand, dat aangestampt wordt door aantikken
van de buis.We plaatsen de buis in een statief, met de onderkant in een bekerglas met water. We zien het zand vochtig
worden. Desnelheidvan hetopstijgende waterw o r d t na enige
tijd zeer klein,en hetzand boven inde buis blijft droog. Wordt
deze proef uitgevoerd met grof zand, dan gaat de opstijging
sneller dan in het fijne zand, maar de eindhoogte is kleiner.
Bij leem isdit net omgekeerd.
In proef 9.9 zien w e het verschijnsel capillaire opstijging. Zeer
nauwe holtes zuigen het water omhoog uit een vrije waterspiegel. De proefresultaten doen eenverband vermoeden tussen de diameter van een capillaire holte en de grootte van de
capillaire opstijging.Welk verband?
9.10 Proeven

Uit proef 9.6 volgt datdekiemplanten erinslagen het duinzand
vrijwel geheel uit te drogen, maar een flink deel van het vocht
in de zware klei niet kunnen opnemen. Blijkbaar is dit vocht
testerk gebonden.

a. Wenemendriedroge,vetvrije,capillaire,glazenbuisjesmet
verschillende diameter en steken deze in water. De vloeistof
stijgt op en blijft in decapiMairen hangen,ook als de buisjes
uit het water gehaald worden. Demeetresultaten zijn bv.als
volgt:
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diameter
(mm)

hoogtevanopstijging
(mm)

diameterxhoogte
(mm2)

1,1
1,5
3,0

28
19
10

31
29
30

300urn

b. We nemen twee plaatjes van perspex of glas ( 5 x 5 cm)
en maken ze nat. Dan zetten we ze op hun kant in een bak
met een laagjewater, metdevlakke kantentegen elkaaraan.
Daarna 'scharnieren' we één plaatje alseen deur op een kier
vanca.3mmafstandvan hetandereplaatje. Erontstaat hierdooreencapillaire holtewaarinweverschillende hoogtesvan
opstijging zien: klein bij de kier van 3 mm en groot waar de
plaatjesvlakbijelkaarzitten.Hethoogteverloopvandemeniscuslijktopdecurveinfiguur9.13b.

9.15 Figuur
Adhesie- en cohesiekrachten veroorzakensamen capillaire krachten, a. Vier
apartezandkorrelsmet elk eenwaterfilmpje door adhesie.Het waterfilmpje is
overdrevendikgetekend, b.Bijhetsamenvoegen ontstaateen capillaireholte.

Formule9.11iseenomzettingvan:
4(7

9.11
Z~ =

30 mm2
;

1

waarin
Pw9 dc
o = oppervlaktespanningvanwater
p w = dichtheidvanwater
g = zwaarteveldsterkte.
Voordeafleidingvan9.14ziebv.Koorevaaren Dirksen,1982:78.
Invullingvan9.14voor bodemwater geeft:

Deresultatenvanproef9.10asuggereren dat hetproduktvan
diameterenhoogtevanopstijgingeenconstanteis.Inderdaad
geldt:

c

waarin

4x0,075NnT
=;X^- = 0 , 3 x 1 0 ' m 2
1000kgm-3*10Nkg

zc = hoogte van capillaire opstijging van water bij ongeveer
10°C;
dc= inwendigediametervancapillaireholtemetcirkelvormige
doorsnede.
Dehoogtevandecapillaire opstijging wordt groter naarmate
de diameter kleiner is: ze zijn omgekeerd evenredig (figuur
9.13).

1

30mm2

Decapillairekrachten zijn inzand-en leemgronden devoornaamsteoorzaakvanwaterbinding.Zeberustenopeencombinatie vandeadhesiekrachtentussenvastefaseenwater en
de cohesiekrachtentussen dewatermoleculen onderling (figuur9.15).Tengevolgevandeadhesiekruipt hetwaterlangs
dewanden vandecapillaire holte,waarbij het water,dat niet
direct door deadhesiewordt beïnvloed,meegetrokken wordt
doordecohesie.

9.12 Vraag
Berekendehoogtevancapillaireopstijgingineenporiemet tfc = 100urn.

9.2.4 Osmotische krachten
a

9.16 Proef

Weschillen eengroteaardappelensnijden hemdoormidden.
We zetten de helften neer op het snijvlak en maken bovenin
eenrondputjevan2cmdiep.Inheteneputjewordteenschep
suikergedaan,inhetandereniets.Nuplaatsenwebeidestukkenaardappel ineen bakwater,zodanig dat het waterniveau
indebakongeveerhalverwegedeputjesdiepte staat.Alspoedig zien we desuiker vochtig worden en naeendagstaater
water (suikeroplossing) in het putje. Het andere putje blijft
droog.
Proef9.16iseenillustratievanosmose. Dit ishetverschijnsel
dat een oplossing naar verdunning streeft. De osmotische
kracht van de suikeroplossing is zo groot dat het water door
decelmembranenvandeaardappelgetrokkenwordt. Dekleineoverdruk van hetwaterniveau in het bakje kandit niet bewerkstelligen.

i iiiiii
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9.13 Figuur
a. Dehoogte vancapillaire opstijging zcin buisjesvanverschillende diameter
de
b. Grafischeweergavevanformule9.11:zc = 30mm*ldc metvooreenbodemprofielhandigeeenheden.
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Infiguur9.17iseenvergelijkbareproefgetekend.Eenvatisdooreenhalf-doorlatend membraan, bv. een varkensblaas, in tweeën gedeeld. In de ene helft is
eenzoutoplossinggedaan,indeanderehelfteenevengrootvolumezuiverwater. Het membraan is alleen doorlatend voor de watermoleculen, niet voor de
ionenvanhetzout.Naenigetijdstaathetwater inhetdeelmetdezoutoplossing
hogerdanindeanderehelftmethetzuiverwater. Deoorzaakis,datdeconcentratie van watermoleculen in zuiver water hoger is dan in een zoutoplossing;
er bewegen zich meer watermoleculen naar de oplossing dan andersom. Dit
blijft zo tot de ontstane overdruk in het deel met de zoutoplossing het effect
van hetconcentratieverschil nivelleert. Danpasserenevenveel watermoleculen
het membraan in beide richtingen. In proef 9.16 fungeren de celmembranen
vandeaardappelalshalfdoorlatendmembraan.

9.3 ENERGIETOESTAIMDVAN HET BODEMWATER

a. Begintoestand

9.3.1 Het begrip energietoestand
In 9.2.1 constateerden wede noodzaak omdesterkte vande
waterbinding door de grond te kunnen karakteriseren. Voor
zo'n beschouwing ishetbegripenergietoestand of potentiaal
nodig. Deenergietoestand van hetbodemwater geeft nietalleen van plek tot plek de mate aan waarin het vocht aan de
bodemdeeltjes isgebonden, maar ook in hoeverre beweging
vanwatermogelijkis.Hetlaatstewordtinhetvolgendehoofdstukbehandeld.Wezullenhetbegripenergietoestand inleiden
meteenvoorbeeld.

b. Evenwicht

9.17Figuur
Demonstratie vanhet osmotisch verschijnsel door eenhalf-doorlatend membraan:a. begintoestand;b.evenwicht. Verklaringindetekst—

Wat heeft osmose nu met grond te maken? In klei zijn veel
kationen elektrisch gebonden aan de kleiplaatjes (figuur
9.18).Desituatie isvergelijkbaar metfiguur 9.17,omdatdeze
ionen ook in een compartiment 'gevangen' zitten, de zogenaamde elektrische dubbellaag. Daardoor veroorzaken ze
een osmotische binding van water. In kleigronden is dit de
belangrijkste oorzaakvanwaterbinding.Ook humus kanveel
water binden door osmotische krachten. Deosmotische binding iseenvrijsterkebinding.
Rondom het kleiplaatje moet evenveel positief ladingsoverschot blijven alsde
negatieve lading van het kleikristal bedraagt. Wel zal de gemiddelde afstand
vandekationen tot het oppervlak van het kleikristal enigszinsvariëren met het
vochtgehalte.Alserwater aandroge klei (figuur 9.18a) toegevoerd wordt,zal
dediktevan deelektrische dubbellaag dan ook groter worden door het osmotischverschijnsel (figuur 9.18b). Dedubbellaagwordt iets'verdund'.Dekationenblijven echteraandekleimineralengebonden en houden op hun beurt het
watervast.

9.20 Voorbeeld
Iedereenweet datvallenvan 1mhoogtemindergevaaroplevert dan eenval van een dak van 8 m hoogte. Op het dak is
deenergietoestandveelhoger,zowelvanmensen,dakpannen
alswaterdruppels.Wekunnenditalsvolgt uitrekenen.DepotentiëleenergieUvvaneenvoorwerptenopzichtevandeaarde
is:
9.21 Up=mgzwaarin

9.19 Vragen
a. Welkebindingskrachtenvoorwaterachtubelangrijk inlichtezavel?
b. Waarombevateenbij 105°Cgedroogdekleigrond nogwater? (ditwatertelt
voorhetvochtgehaltenietmee)
c. Waaromzweltkleibijhetopnemenvanwater?

Dedriesoortenkrachten,dieindezeparagraaf besprokenzijn,
hebben alletemaken metdevastefase,dezogenaamde matrix.Zijwordendaaromtezamenmatrixkrachtengenoemd.

m =demassavanhetvoorwerp;
g = dezwaarteveldsterkte « 10 N/kg;
z = deverticaleafstandtot hetaardoppervlak ofeendaarmee
evenwijdig referentieniveau.
Depotentiëleenergievaneendakpan metm = 1kgisop8m
boven hetaardoppervlak
(yp= 1k g x 1 0 N k g - 1 x 8 m = 8 0 N m = 80J.
Op1mhoogtewordt dit
Up= -\ k g x 1 0 N k g - n x 1 m= 1 0 N m = 10J.
Depotentiëleenergiet.o.v.deaardeisevenredigmetdehoogte boven het aardoppervlak. We kunnen ook zeggen: deze
energiehangtafvandepositie inhetzwaartekrachtsveld.Om
eenvoorwerp omhoogte brengen isenergienodig,die in het
voorwerpwordt'opgeslagen'alspotentiëleenergie.
Vooreendruppelwatermetm = 30mgisop8mhoogte
neutrale bodemoplossing

water met kationenoverschot

elektrische dubbellaag
l—grensvlak water-lucht
©
0

kationen
anionen
! negatief geladen kleiplaatje

a. Indroge klei

b. In natte klei

9.18Figuur
Deelektrischedubbellaagrondom kleiplaatjestrekt wateraandoor osmose:a.
indrogeklei;b.in natteklei.Verklaringindetekst.
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L/p= 24x10"4J;op1mhoogte isdit3x10'J.
Door zijn kleine massa heeft dewaterdruppel eenveel lagere
potentiëleenergiedandedakpan.Voordedruppelgeldtechter net als voor de dakpan dat Up op het dak 8 x zo hoog is
als op 1 m hoogte; dit feit heeft dus niets met de massa van
hetvoorwerptemaken.
Uit dit voorbeeld volgt datwe eengrootheid,genaamd energieniveau, energietoestand of potentiaal kunnen definiëren
doordeenergietedelendoordemassa:
9.22 ,

s.26Figuur
De hydrostatische druk in Sis equivalent aan dehoogte H. Verklaringin de
tekst.

U

è =—
Y

m

Stel
m w = massavandewaterkolom;
Vw = volumevandewaterkolom;
Pw
-dichtheidvanwater;
V*
deeffectievedrukp w sinpuntS= ps~/'amb-^ a n 9 e ' c ' t :

De grootheid i/r is een zuivere maat voor de energietoestand
van het bodemwater. Erzijn nog twee, soms handiger mogelijkhedenomdeenergietoestanduittedrukken,alsweenergietoestand ruimer opvatten als'energie per hoeveelheid van
iets'. Deeerstemogelijkheid isomenergietedelendoorvolume, hetgeen voor eenvloeistof of gasdegrootheid spanning
ofdrukp oplevert:
9.23

_mwg_pw
Pw,S~-

Pv/,S « C x t t

Detweede mogelijkheid isomenergietedelendoor gewicht,
dat is de kracht waarmee de aarde aan een voorwerp trekt.
Wekrijgendan:
U

In hetalgemeen geldt devolgende betrekking tussen dedrie
groothedenvoordeenergietoestandvan bodemwater:

).25 Tabel
Verschillendegrootheden voordeenergietoestandvanbodemwater.
energietoestand
energiepermassa
energiepervolume
energieper gewicht

symbool dimensie
2

P
H

LTP
M'L-'T"
L'

potentiaal
J/kg
J/m 3 = Pa spanning,druk
J/N = m
(energie)hoogte

We steken een niet-capillaire buis,die aantweezijden open isenwaarvan de
doorsnedeeenoppervlakteA heeft,totdiepteH ineenbakmetwater (ziefiguur
9.26). Hoe groot is de hydrostatische druk in punt S? Deze druk is de omgevingsdruk/>ambplushetgewichtvandewaterkolom peroppervlakte.
Informule:
f*
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H =-S—^oWje\^:p:H
Kw y

y

= g:Pvlg-A

Meestalwordt informule9.27eeneffectievedrukp wingevuld,
diegedefinieerdisals:
9.28 p w =p abs -p ambwaarin
pw
= dewaterspanning;
Pabs = deabsolutedrukinhet bodemwater;
Pamb = deomgevingsdruk (Eng.ambit = omgeving);in ons
geval de heersende luchtdruk aan maaiveld = de druk
indegrondwaterspiegel.

Sl-eenheid aanbevolennaam

Datdrukverschillentevensverschillen inenergietoestand zijn,
laatzichgemakkelijkvoorstellen,alsweaaneenstormdenken,
veroorzaakt door een lage-drukgebied. Drukverschillen kunnenzichtbaar gemaaktworden meteenvloeistofkolom,zoals
in een kwikbarometer. De hoogte van een vloeistofkolom is
equivalent aan druk. Debetrekking tussen beide grootheden
wordt hieronder berekend;deconclusie isdat hetgebruikvan
hoogtevoordeenergietoestandvanwaterverantwoordis.

S = p amb+ -Ä

De overdruk in St.o.v. de omgevingsdruk isgelijk aan een vrijwel constante
factor maal de hoogte H. Daarom is H evenals de druk te gebruiken als maat
voordeenergietoestandvan bodemwater.

waarin

H = energiehoogtevanhetbodemwater (J/N = m);
G =gewicht (N).
Ditlevertdezeerhandigedimensieopvanlengte,redenwaarom we in dit boek de energietoestand van het bodemwater
meestalalshoogte (vroeger:'cmwaterkolom') zullen uitdrukken.Tabel9.25geefteenoverzichtvandemogelijkhedenvoor
het uitdrukken van de energietoestand. Hieruit blijkt dat we
'energietoestand' als algemene term hanteren en 'potentiaal'
reserverenvoorenergiepermassa.

P

'Pw9H

De dichtheid van water p w vertoont slechts geringe fluctuaties, die we voor
onsdoelkunnenverwaarlozen.Dezwaarteveldsterktegisopéénplaatsopaarde
constant. Nukunnenweschrijven (C= constante);

U

9.24

Vy,g_pwHAg

Als p w positief is, spreken we van overdruk; een negatieve
waardevanp wwordteenonderdrukgenoemd.
Als dewaterspanning negatief is,wordt hij vaak vochtspanning genoemd.
Omdat meneen negatievewaarde vaak lastigvindt,werd enwordt erveelgewerkt met het begrip zuigspanning (Eng. matric suction), dat is de absolute
waardevan devochtspanning.Jezou dezuigspanning ook kunnen definiëren
alsdekracht peroppervlaktewaarmeedegrondaanhetwatertrekt,vergeleken
metdeomgevingsdruk. Dezuigspanningisduseenenergietoestandvandevastefaseen niet van het bodemvocht. Dit leidt tot verwarring bij het beschrijven
van deenergietoestandvan het bodemwater.Wezullen hiervan eenvoorbeeld
geven. Even afgezien van heteffectvandeplaatshoogte, mogen weschrijven:
'Alsdegrond uitdroogt,wordt devochtspanning kleiner (meernegatief).Isdezelfde grondernaast natter,dan stroomt water van nattere naardrogeregrond,
dusvan hogerenaarlagerevochtspanning,dusvanhogerenaarlagereenergietoestandvan het bodemwater'. Dezeredenering toont aandat hetgebruik van
het begripvochtspanning klopt metde potentiaaltheorie. Gebruiken we echter
hetbegripzuigspanning,dan moetenwe hetvolgende schrijven:'Alsdegrond
uitdroogt, wordt dezuigspanninggroter.Waterstroomtvan lagerenaar hogere
zuigspanning,dusvan lagerenaarhogere energietoestand'.Determzuigspanning kloptdusniet metdepotentiaaltheorie van hetbodemwater. Determslaat
op devaste fase, maar niet devaste deeltjes stromen doch het water. Hieruit
volgtdatdetermzuigspanningsterkafteradenis.

Erisnogeenandereverwarring metdezeterm.Hij isvaak uitgedrukt inlengteeenheden,maardanisdetermzuigspanningfout enzouerzuighoogte moeten
staan (Eng.matric head). Eenvager begripzuiging vandegrond zullenwe wel
gebruiken. Hoe droger de grond,deste sterker is de zuiging aan het water en
destekleiner (negatiever) isdevochtspanning.

maaiveld
Pamb
ï£? Q

h<a

9.29 Vragen

Pamb

a. BerekenWen\ji,alsdeabsolutedruk inhetbodemvochtpaj,s = 90000Pa.
b. BerekenHen\ji, alsvoorp informule9.27 wordt ingevuld:
p w = - 10000 Pa. Heeft deze waarde vanp w ietste maken met dievanp a j, s
invraag a?
c. Çunt u een punt Q in een bodemprofiel tekenen waarvoor geldt: p w =
-10000 Pa?
d. Rekenp amb = 100000 Paominresp.kPa,MPa,barenmbar.

9.3.2 Het begrip plaatshoogte
In voorbeeld 9.20 zagen we dat de zwaartekracht oorzaak is
van energieverschillen. De zwaartekrachtspotentiaal i/»g kunnenw e berekenen door 9.21 en 9.22 te combineren:

9.30 ,

h >o

S~=~—SS~—

3.34 Figuur
Onderdrukineencapillairenoverdrukonderdevrijewaterspiegelineenbekerglas(b). Devergelijkbaresituatieineenbodemprofiel (a).Berekeningzietekst.

We gaan uit van hydrostatisch evenwicht, waarmee bedoeld
wordt dat er geen water stroomt. Dan moet er in punt R o m gevingsdruk heersen,anders zou er nog water stromen tussen
Ren R', die op dezelfde hoogte liggen. In S bedraagt de overdruk volgens 9.27:

U

De index slaat op gravitatie (Eng. gravitation).
De energietoestand-door-gravitatie is ook uit te drukken als
een hoogte, plaatshoogte Hg genaamd.
Combineren van 9.27 en 9.30 geeft:

Pw,s= Pw* g x afstand RS.
Het gewicht van de waterkolom RSdrukt op S. Een dergelijke
overdruk ervaren we bij het duiken onder water als een druk
op deoren.Devloeistofkolom QR echter drukt niet op R, maar
hangt aan Q.Analoog isin Q de onderdruk:

9.31
9

g

g

Deplaatshoogte Hg is gelijk aan de verticale afstandz ten opzichte van een referentieniveau.

9.32 Vragen
a. Bepaal hetverschil in plaatshoogtetussendepunten QenSdoor hetmaaiveld als referentieniveau te nemen (figuur 9.34). De positieve waarde van de
afstandtussen PenQkuntu+PQnoemen,denegatieve - PQ,enz.
b. Idemmetdegrondwaterspiegelalsreferentieniveau.
c. Wat isuwconclusieuita enb?

9.3.3 Het begrip drukhoogte
Naast dezwaartekracht vormen de matrixkrachten de belangrijkste oorzaak van verschillen in energietoestand van het bodemvocht. Onder matrixkrachten verstaan w e deadhesie-,capillaire en osmotische krachten (§ 9.2), die door de vaste fase
vandegrondworden veroorzaakt. Eenduidelijk voorbeeld van
de werkzaamheid van matrixkrachten is proef 9.9: capillaire
opstijging inzand.Watzijndegevolgen vande matrixkrachten
voor de druk in het water? Wat is bv. de druk in een capillair?
Deze is niet rechtstreeks te meten, maar wel indirect af te leiden.
9.33 Proef

We drukken twee droge, vetvrije plaatjes van perspex of glas
( 5 x 5 cm) met devlakke kanten tegen elkaar en doen ze weer
uiteen. Er is niets van enige aantrekking tussen de plaatjes te
merken. Maar als de plaatjes nat gemaakt zijn, kost het enige
moeite ze van elkaar te krijgen. We voelen een zuigkracht als
we zevan elkaartrekken (verschuiven gaat gemakkelijker).
Bijdetweede inproef 9.33 beschreven situatie houdt de luchtdruk de plaatjes op elkaar, waaruit w e kunnen concluderen
datdedruk in hetwater indecapillair tussen deplaatjes kleiner
isdandeomgevingsdruk. Erheersteenonderdruk. Het verloop
van dedruk in een capillair bekijken w e met behulp van figuur
9.34.

=x-

PW.Q. = " Pwx g x afstand QR.
Dewaterspanning p w is indit geval evenredig met de verticale
afstand,waarbij een onderdruk een minteken krijgt.
Volgens formule 9.27 is elke effectieve druk om te rekenen in
een hoogte:
9.35 h

=

pw

p*g
We noemen hdedrukhoogte. Het iseen belangrijke grootheid,
die w e veel zullen gebruiken. In ons systeem zou het symbool
AVpbeter passen (p van Eng. pressure), maar h is tamelijk ingeburgerd in Nederland en heeft als voordeel het ontbreken
van een index.
In het geval van figuur 9.34 ish gelijk aan deverticale afstand
en daardoor gemakkelijk voor te stellen. Formule 9.35 geldt
echter algemeen,dwz. dat elkedruk in hetwater ineen hoogte
(= lengte) kanworden omgerekend,ofdedruk nu veroorzaakt
is door adhesiekrachten, capillaire krachten, osmotische
krachten of een combinatie daarvan. Boven de grondwaterspiegel is de drukhoogte negatief, eronder positief (figuur
9.34).
9.36 Vragen
a. Wanneer isdedrukhoogtekleiner:bijh= -100cmof bijh = - 2 0 0cm?
b. Verbeter de volgende zin:devochtspanning van het bodemwater bedraagt
- 1 5 0 cm.
c. Wat isdedrukhoogte h in resp.de punten Q, Ren Sinfiguur 9.34? Neem
RQ= 3cmen RS= 2cm.
d. Idemvoor de plaatshoogteHg; neemhetzelfde referentieniveau als invraag
c.
e. Verwerk de antwoorden op c en d in een diagram met op de verticale as
deverticale afstand zen op de horizontale asde hoogtes H. Hoe verlopen de
lijnendiehenHg voorstellen?
f. TekeninhetdiagramookdelijndieHg + haangeeft.Conclusie?
g. Isdeluchtdruk bovenQgelijkaandeabsolutewaterdruk inQ(figuur 9.34)?

127

9.3.4 Het begrip stijghoogte
Uit hetantwoord opvraag9.36f blijkt datdesomvan plaatshoogte en drukhoogte constant is bij statisch evenwicht. Ze
heffen eikaars werking op, hun som verandert niet met de
diepte. In niet-zoute gronden zijn er geen andere krachtenvan-betekenis dandezwaartekracht endematrixkrachten die
deenergietoestandvanhetbodemwater beïnvloeden.Daaruit
volgtdatdesomvandeplaatshoogteendrukhoogtebepalend
isvoor debinding eneventuelestromingvanwater.WenoemendiesomdestijghoogteHh:
9.37 Hh •

Hg+h

De index hkomt van hydraulisch (Eng. hydraulic head).We
kunnendezeindexookgebruikenvoordehydraulischepotentiaal\jjh. DeNederlandsetermstijghoogte isingeburgerd,maar
kanverwarring gevenalshijtenonrechtegeassocieerd wordt
methoogtevancapillaireopstijging.'Stijghoogte'slaatopeen
speciaal geval waarin Hhgemeten kan worden met een nietcapillairestijgbuis,nl.onderdegrondwaterspiegel (ziedevolgendesubparagraaf). Maarformule9.37 geldtvoor hettotale
bodemwater. Het lijkt aante radendetermvan associaties te
ontdoenenalleenteonthouden:
stijghoogte = plaatshoogte + drukhoogte.
Elderswordtstijghoogtewel'piëzometrischniveau'genoemd.
Alsoptweepuntenindebodemdestijghoogtegelijkis,heerst
er statisch evenwicht en zal er geen water stromen van het
enepunt naarhetandere. Bijdezebeweringzijndekleine effecten van verschillen inzoutconcentratie of luchtdruk in de
grondverwaarloosd.
9.3.5 Bepalingvandedrukhoogte inde bodem
Meting van dedrukhoogte van het bodemwater vereist twee
verschillendeinstrumenten.Onderdegrondwaterspiegel kunnendepositievewaardenvandedrukhoogtegemetenworden
meteenpeilbuis.Indebodemvochtzonekunnendenegatieve
waarden met eentensiometer bepaald worden.Wezullen ze
indezevolgordebespreken.
Hettype peilbuis,waarmeededrukhoogte en de stijghoogte
gemeten kunnen worden, heet piezometerof stijg(hoogte)buis. De inwendige doorsnede bedraagt enige cm, zodat er
geensprake isvan capillaire werking of vanweerstand tegen
stroming indebuis.Debuis isopenaandeboven- en onderkant, maar de zijkant is gesloten. De onderkant is door een
filter tegen instroming van grond beschermd.Als de buis in
het grondwater steekt,stelt zich een waterspiegel in de buis
in(figuur 9.38).

9.39 Vragen
a. Waarom heeft een piezometeralleen eenopening aandeonderkant en niet
ofnauwelijksaandezijkantvandebuis?
b. Watzijndereferentieniveausvoordedrukhoogteresp.plaatshoogteinfiguur
9.38?
c. Hoeveel bedraagt de drukhoogte in punt A? En in B?Zelfde vraagvoor de
plaatshoogte.
d. ZalerwaterstromentussenAenBof iserstatischevenwicht (figuur9.38)?

Het meest gebruikte instrument voor meting van negatieve
waarden van h is de tensiometer (Eng.tension = spanning;
figuur9.40). Detensiometer bestaatuiteenniet-geglazuurde,
poreuze,keramischekop,eendaaropaangeslotenplasticbuis,
beiden met water gevuld,en een drukmeter. Het water staat
via de zeerfijne poriën in de kopwand inverbinding met het
vocht in de bodem. Als er evenwicht is tussen bodemvocht
entensiometerwater,wordtdedrukafgelezen,diekanworden
vertaaldindedrukhoogtevanhetbodemvochtterplaatsevan
detensiometerkop.
Figuur9.40btoonteenouderwetsetensiometer,diehetwerkingsprincipegoed
illustreert. Als drukmeter fungeert een U-buis met water. Bij het aanbrengen
van dekop indegrond staat hetwater in de benenvan de U-buisevenhoog.
Omdat het bodemvocht een lagere druk heeft, gaat er water stromen van de
tensiometernaardebodem,totdatdeenergietoestandvanhetbodemvochtrond
dekopen hetwater indekopgelijk is.Hetwaterniveau indeopen buis isdan
gedaald. Bijevenwichtgeldtdatdedrukhoogtehgelijkisaandenegatiefgenomen afstand van daling. Het bezwaar van deze eenvoudige tensiometer isde
grote waterverplaatsing.Waterbeweging vanuit detensiometer naarde grond
verandertdedaarheersendeenergietoestandvanhetbodemvocht,diejuistgekarakteriseerd moet worden. Er moet dus lang worden gewacht tot de oude
toestand hersteldis.Hetgebruik vankwik inde U- buisreduceertdit bezwaar,
maarhefthetnietop.Modernetensiometerszijngebaseerdopzeerkleinewaterverplaatsingen,door hetgebruik van elektrische drukopnemers (Eng.transducers).Demetingberustopdeelektronischeregistratievanelektrischeweerstand
ten gevolge van verplaatsingen van een membraan. Na te zijn geijkt kan het
apparaatdezeverplaatsingenweergevenalsdejuistedrukhoogtes.Foutenbronnenzijn: schommelende temperatuur; onvoldoende contact tussen kopenbodemvocht;intredevanluchtindetensiometer. Regelmatigeverversingmetontluchtwaterisnoodzakelijk. Hetisnietzo'ngemakkelijk instrumentomtehanteren, wat een reden kan zijn dat het vooral voor wetenschappelijk onderzoek
gebruikt wordt, althans in Nederland, en nauwelijks in de boerenpraktijk. De
infiguur 40agetekendetensiometerwordt overigensweleensgebruikt om het
juistetijdstipvanirrigatietebepaleninhetbuitenland.

a Metvacuumdrukmeter

1,2 - 1 . 0 - 0 . 8 - 0 , 6 - 0 , 4 - 0 , 2

0,2

0,4

0,6

Him)
9.38 Figuur
Tweepiezometersin een bodemprofiel. Deenergietoestandenvanhet bodemwater zijn als hoogtes in eendiagram aangegeven.Eris capillair contact tot
aanmaaiveldverondersteld.NaarKoorevaar&Dirksen, 1982:89.
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b Met watermanometer

a. poreuze kop
b. vacuumdrukmeter
c. buismet water
d. afneembare dop voor ontluchting
9.40 Figuur
Tensiometers.a. Met vacuummanometer;en b. met watermanometer.Naar
Koorevaar&Dirksen. 1982:91 (figuura).

pF

9.41Vragen
a. Zoueentensiometerook positievewaardenvanhkunnenmeten?
b. Kuntubedenkenwaaromh = -900 cmongeveerdelaagstewaardeiswaarbijdetensiometergoedblijft functioneren?
c. Hoe klein moeten de poriën in eentensiometerkopwandtenminste zijn om
intredevanluchttevoorkomen?
d. Teken een diagram van plaatshoogte en drukhoogte voor het water in de
tensiometer van figuur 9.40a, als Az, = 20 cm en Aza = 60 cm. Er is statisch
evenwicht. De meter wijst aan dat de drukhoogte in punt Q gelijk is aan />Q
= - 2 0 0 cm.

Mem)
-10000000

-100000

9.42Vragen

-10000

a. Hetwater ineenbodemprofielverkeert instatischevenwicht. Rangschik de
volgende bodemwaterzonesvangroterenaarkleinerewaardevandedrukhoogte:open-capillairezone,grondwaterzone,hangwaterzone,bodemvochtzoneen
vol-capillairezone.
Vultelkensin:'groter'of'kleiner' (vragenbt/m n).
b. Dedrukonder hetfreatischvlak is danindegrondwaterspiegel.
c. Hetluchtgehalte inverzadigdegrondis dan inonverzadigdegrond.
d. Desterktevandebindingdooradhesiekrachtenis
dandiedoor capillaire
krachten.
e. Bijverwelkingspunt isdevochtigheidvanzand
dandievanklei.
f. Dehoogtevanopstijging ineennauwerecapillair is danineenwijdere.
g. De kromming van de meniscus is in een nauwere capillair
dan in een
wijdere.
h. Bij evenwicht is de drukhoogte in de meniscus van een nauwere capillair
danindievaneenwijdere.
i. Deenergietoestand van slootwater is
danvan bodemvochtop dezelfde
hoogtetov.NAP.
j . Deplaatshoogte inhetgrondwater is....daninhetmaaiveld.
k. Dezuigingvannattegrond is danvandroge.
I. De drukhoogte in een verticaal geplaatste tensiometer is bij de meter
danbijdeporeuzekop.
m.De waterverplaatsing in een tensiometer met een elektrische drukopnemer
is
dan inéénmeteen kwikmanometer.
n. Eencentibar is....daneenpascal.
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9.4 VERBANDEN TUSSEN DRUKHOOGTE EN
VOCHTGEHALTE
9.4.1 Vochtkarakteristiek of pF-curve
Inproef 9.6 bleek,datdevochtigheid waarbij planten permanent verwelken, van grondsoort tot grondsoort verschilt. De
zuiging die planten maximaal kunnen uitoefenen, ligt in de
buurtvan1,6 MPa,equivalentaan160m.Bijhetpermanenteverwelkingspunt heerst er dus een drukhoogte h = - 1 6 0 m
inhetbodemvocht. Ditgeldtvoorelkegrondsoort.
Wekunnen hetresultaatvanproef9.6 alsvolgtgeneraliseren:
bij eenzelfde energietoestand van het bodemvocht heeft elke
grondsoort zijn eigen vochtgehalte. Tabel 9.43 illustreert dit
voordegrondsoorten uitdezeproef.Dus,alsjeeven hardaan
verschillende grondsoorten zuigt, krijgt elke grondsoort zijn
karakteristiekevochtgehalte. Hetverband tussen drukhoogte
envochtgehalte wordt daaromdevochtkarakteristiekvaneen
grondmonstergenoemd.

9.44 Figuur
Vochtkarakteristiekvaneenmonsteruit eenzavelgrond,op tweemanierenuitgezet:a.logaritmische schaalverdeling voordedrukhoogte; vraag9.46 nodigt
uuitdepF-waardenzelfintevullen;b.beideassenmetlineaireschaalverdeling.

metenhoeveelwaterdegrondnogvasthoudt. Eenzijdig-logaritmisch uitgezet wordt de vochtkarakteristiek ook pF-curve
genoemd. Waarom een half-logaritmisch assenstelsel nodig
is,toontfiguur 9.44.
In figuur 9.44b iseen deel van eenvochtkarakteristiek getekend. Deschaalverdeling opdey-as gaat maartot h = - 2 0 0
cm,terwijlwehierbovenalzagendateeninteressantpuntvan
decurve bij h = -16000 cm ligt.Als we dit lineair uitzetten,
zou dey-as veelte lang worden,of teweinig nauwkeurig bij
dehogerevochtgehaltes. Schofield (1935) heeft omdezeredendegrootheid pFingevoerd:

9.43 Tabel
Vochtgehaltesbij verschillendeenergietoestanden.
grondsoort

eenduinzand
eenloss
eenzwarezavel
eenzwareklei

volumefractiewater9
bijverzadiging

nauitlekken

bij verwelking

0,42
0,48
0,49
0,56

0,09
0,34
0,44
0,50

0,02
0,08
0,21
0,36

Eenanderenaamvoorvochtkarakteristiek iswaterretentiecurve (retentie = hetvasthouden). Debepalingvandecurvegeschiedt namelijkmeestaldoortelkensmeerkrachtaantewenden om vocht uit het monster te zuigen of te drukken, en te

9.45

_

, ,

pF= gM(vK

h .

—)
cm '

DepFiseenonbenoemd getal,ni.depositieve logaritmevan
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hetpositief genomen maatgetalvandedrukhoogte incm.Een
goede naam zou zijn: zuighoogte-exponent; gebruikelijk is
echteromhetsymboolalsnaamtegebruiken (spreekuit:peeèf). Informule9.45 mogenalleenwaardenvan/?;g 0worden
ingevuld, omdat de logaritme van een negatief getal niet bestaat. De pF is dus alleen voor de bodemvochtzone gedefinieerd. Figuur 9.44a geeft een volledige vochtkarakteristiek,
eenzijdig-logaritmischuitgezet.DepF-curvewordt meestalin
het eerste quadrant getekend,omdat de pF positief is. Deze
gewoontezullenwehandhaven,ookalsalleendedrukhoogte
opdey-asvermeldstaat.

-—6

2—

—1

1 = rubber stop
2= trechter

4—

3 = bodemmonster
4 =poreuze plaat

9.46Vragen

5 = rubber slang

a. Bereken pFvoor devolgende waarden van h: 0, - 1 , -10, -50,-100, -200,
-300,-1000,-10000,-16000,-100000,-10000000cm.Vuldetoepasselijke
waardenvanpFinfiguur9.44in.
b. Schrijf de waarden vanh uit aalseen macht 10.Wat stelt de pFdusvoor?
ProbeernuhetsymboolpFteverklaren.

6 =doorzichtige plastic slang
7 =waterniveau in buret
8 = buret met maatverdeling
-—7

9.4.2 Bepalingvandevochtkarakteristiek
9.47 Proef

Onderaaneentrechter,waarinzicheenporeuze plaat bevindt
met poriënvanca.40urn,makenwe eenslangvan ongeveer
1 mlengtevast (vergelijk het linkerdeel van figuur 9.48). De
slang buigen we omzodat hetvrije uiteinde ter hoogte komt
vandebovenkantvandetrechter (statieven).Wegietenwater
indeslangen blazen in hetvrijebeenomdeingesloten lucht
doordeporeuzeplaattepersen.Resterendelucht kanverwijderdworden doorzuigen meteenslangetje opde bovenkant
van het filter. Nu zetten we een ring met vrijwel verzadigde
potgrond op hetfilter (degrondwordt meteen lapjeenelastiekje inderinggehouden).Vervolgenswordt hetvrijeuiteinde van de slang 30 cm omlaag gebracht. We zien water uit
deslang stromen (na aanbrengen vaneendwarsbuisje ishet
druppelen goed te zien). Naeen uur is het druppelen vrijwel
tot stilstand gekomen.Wordt het hoogteverschil tussen filter
enwaterniveau in hetvrijebeenopmeerdan70cmgebracht,
dan zien we lucht door het filter toetreden enwordt het hydrostatischcontactmethetgrondmonsterverbroken.

9.48

monsterringen, die voldoende groot moeten zijn om de natuurlijke variabiliteit weer te geven. In krimpende gronden is
hetvolume van het monster niet constant bij uitdrogen. Dan
ishetgebruikvankluitennodig,diemetflexibelSARAN-plastic bedekt zijn,waarmeetevensdeoptredende volumeveranderingen kunnen worden vastgesteld.Voor het drogere deel
vandecurve (h < -1000 cm) iseenongeroerd monster niet
nodig,omdatdecapillairebindingdangeenrolmeerspeelt.

Devochtkarakteristiek wordt meestalbepaalddooruittegaan
vaneenverzadigd bodemmonster,waaraan hetwater instappen wordt onttrokken. Zo wordt een desorptiecurve verkregen. Proef 9.47 toont het grondprincipe: het bodemwater in
evenwicht laten komen met een bepaalde drukhoogte. Door
het omlaag brengen van het vloeistofniveau ontstaat in de
trechter eennegatievedrukhoogte,diezichook meedeeltaan
het natte bodemmonster, zodat water onttrokken wordt. De
uitgestroomde hoeveelheidwater kanmeteenburet gemeten
worden (figuur9.48) ofviaweging.

Vochtgehaltes bij drukhoogtes van -1000 tot en met - 1 6 0 0 0 cmworden tot
stand gebracht door een overdruk aan te brengen in een drukvat, dat aan de
onderkant isafgesloten door eenfijnporeuze keramische plaat (figuur 9.49) of
tweeplasticmembranen.Inhetlaatstegevalwordt hetapparaatwelmembraanpers genoemd. Het water wordt hier dus niet uit het monster gezogen, maar
geperst.Alserevenwicht is,wordt hetdrukvatopengemaaktenhetwaterverlies
doorwegingbepaald.

Bij de opstelling in figuur 9.48 wordt het vochtgehalte bepaald bij h - -22J
cm.Hetwaterniveauindeburetmoetopdezelfdedieptetov.hetbodemmonster
gehouden worden,totdat ergeenwater meerstroomt. Detussentweeh-waarden uitgestroomde hoeveelheid water iseen maatvoor hetverschil in 0.Voor
h= -150 t o t - 5 0 0 cmiseenaanpassingmetkwiknodig.
Voorbepalingtussenh =0 (verzadiging) enh = - 5 0 0cmkanmenzoweltrechtersalseenzandbadgebruiken.Deporeuzeplaatmoetwelfijnereporiënhebben
dan de40 urn in proef 9.47,omtot h = - 5 0 0 cm metwater gevuld te blijven.
Inhetzandbad is Blokzijlzand geschikt,een uiterstfijn zand uit de Noordoostpolder (vergelijk kader 5.42). Voor A-waarden tussen -150 en -500 cm moet
hetzandwordenafgedektmeteenfijnermateriaal,bv.kaolien.

Devormvan het 'nattere' deelvandepF-curve is afhankelijk
van de actuele bodemstructuur. Bepaling van dat deel moet
daarom geschieden aan ongeroerde monsters. Men gebruikt
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Figuur
Apparaatmeteentrechtermetporeuzeplaat voorhetmetenvandevochtkarakteristiekvanh= -2itot-750 cm.Verklaringin detekst.

1= veiligheidsventiel
2= drukvat
3 = uitstroompijp
4= poreuze plaat metzeer
fijne poriën
9.49

5 =bodemmonster in lagering
6 = rubber mantel rond deplaat
7 =drukregelaar
8 = compressor

Figuur
Apparaat met drukvat voor hetmeten vande vochtkarakteristiek in het traject
h = -1000 totenmet -16000 cm.Verklaringindetekst.

9.4.3 Toepassingvande vochtkarakteristiek
Uitdevochtkarakteristiek kunnenweenigebelangrijkeeigenschappenvaneengrondmonsteraflezen,dieweervantoepassing zijn op de laag waarvoor het monster representatief is.
Wezullen dit gedeeltelijk vragenderwijs, gedeeltelijk constaterendbehandelenmetbehulpvanfiguur9.44.Eensamenvattingstaatinfiguur 9.57.
9.50 Vragen
Devragenat/m dslaanopfiguur 9.44.
a. Wat isdeporositeit tj>pvandezavel?
b. Wat ishetvochtgehalte-bij-het-permanente-verwelkingspunt9 wp ?
c. Wat ishetluchtgehalte-bij-verwelkingspunt4>a,wp?
d. Watisdevolumefractievastefase<£m+h'>
e. Hoenoemenwedetoestandvandegrondbijh = -10'cm?

951

Kader

DEBESCHIKBAARHEID VAN BODEMVOCHTVOORDE
PLANT
De hoeveelheid voor de plant beschikbaar hangwater is
geen statische grootheid omdat zij bepaald wordt door
tweedynamische processen:aandeenekant hetwegzakkenvanwater onder invloedvandezwaartekracht enaan
de andere kant het uitdrogen van de grond door de
groeiendeendusverdampendeplanten.Naeenhevigeregenbui of na irrigatie blijkt de bodem reeds na korte tijd
nietmeermetwaterverzadigdtezijn. Eengedeeltevanhet
waterisnl.zoweiniggebondendathetnaarbenedenweg?
stroomt uit de wortelzone. Dit is gunstig omdat de plant
ineenmetwaterverzadigdegrondmeestalspoediggebrek
aanzuurstof heeft,waardoordegroeiendusookdewateropnamezoustagneren.
Desituatie die in debodem ontstaat na uitzakken van regenwatervormtdebegrenzingvandehoeveelheidvoorde
plant beschikbaar hangwater aan de natte zijde. Men
noemt de volumefractie vocht die bij deze situatie hoort
veldcapaciteit. Bij hetbegripveldcapaciteit moet menonderscheid maken tussen gronden met hoge grondwaterstandenenerzijdsendiemetzeerdiepegrondwaterstanden
anderzijds.Inheteerstegevalkanmenglobaalsprekenvan
eenevenwichtstoestand methetgrondwater.
Devolumefactie vocht correspondeert metde drukhoogte
die, afgezien van het teken,ongeveer gelijk is aan de afstandtotdegrondwaterspiegel (zievoorbeeld9.62).Voor
Nederlandse omstandigheden wordt vaak uitgegaan van
eengrondwaterstandvan100cmbenedenmaaiveldinhet
voorjaar. De minimale volumefractie vocht van de bodem
correspondeertdanmetongeveerpF=2,0.Ditiseenminimalehoeveelheidvocht,omdatinhetgevalvaneengrondwaterstandvan100cmalleendebovengrond opongeveer
pF = 2,0 is. Dieper bevat degrond meer vocht omdat de
drukhoogte gaande naar de grondwaterspiegel toeneemt
tot nul.DoorvanpF= 2,0uittegaanbijdezegrondwaterstandzaldeveldcapaciteit meeronderschat worden naarmate de wortelzone dikker is. Dan is pF = 1,7 misschien
eenbetereschatting.
In het geval van zeer diepe grondwaterstanden zoals die
zich voordoen in hangwaterprofielen, kan de hierboven
omschreven evenwichtsverdeling niet meer als uitgangspunt worden genomen. In deze gevallen neemt men op

Uitdeantwoorden opdezevragenblijktdatdevolumefracties
vandedriefasenuitdevochtkarakteristiek zijnaftelezenvoor
elke waarde van de drukhoogte. Figuur 9.57 vat dit samen.
Voor gronden die krimpen bij uitdrogen isde fasenverdeling
alleenuitdecurvetehalenalsdekrimperinverwerktis.
Devoor depraktijk belangrijkstevraagt.a.v.devochtkarakteristiek is: hoeveel vocht iser voor de plant beschikbaar? Het
vochtgehalte,waarbij planten permanentverwelken,noemen
we het verwelkingspunt 0wp (Eng.wilting point). Het vocht
datbijhetverwelkingspunt nogindegrondzit,isnietbeschikbaar. Dit wordt vaak aangeduid met 'het vocht boven pF =
4,2'. Isal het vocht beneden pF = 4,2 wel beschikbaar? Als
we indewinter ineenpolder kijken,kunnenwetijdenszware
regenvalwateruitdedrainbuizenindeslootzienlopen.Houdt

grond van praktijkervaringen de volumefractie vocht die
correspondeert metpF=2,3.
Detweedegrensvanhetbeschikbarehangwaterishetverwelkingspunt. Verwelking zaloptreden wanneer detoeleveringvan water aandeplant achterblijft bij deafvoer via
transpiratie.Ditpuntisevenminstatischgedefinieerd,maar
hangtafvandedoorlaatkarakteristiek vandegrondenvan
de potentiaalgradiënten op de grensvlakken wortel - bodem en blad - atmosfeer. Alhoewel het verwelkingspunt
dus niet statisch gedefinieerd is,komt men op grond van
praktijkervaringen tot de conclusie dat water, gebonden
met een hogere waarde dan pF = 4,2 (h = -16000 cm),
voor deplant nietof nauwelijks meeropneembaar is. Men
constateert datboven pF = 4,2deplanten permanent verwelken en men noemt devolumefractie vocht die correspondeertmetpF=4,2hetverwelkingspuntvandebodem.
Dewaardevan pF = 4,2 voor hetverwelkingspunt is het
maximum tot waar planten water aan de bodem kunnen
onttrekken. Deze waarde is evenwel geen abrupte grens.
Reeds voordat deze maximumwaarde bereikt is, kost het
deplantenmethetafnemenvandedrukhoogtesteedsmeer
moeiteomwater optenemen uitdebodem. Menzietdan
ook dat planten algroeiremmingengaanvertonen alsgevolg vaneenvochttekort bij lagere pF-waarden dan pF =
4,2. Het is afhankelijk van de soort plant bij welke pFwaardedezeremmingengaanoptreden.Voorgrasbijvoorbeeld begint dit al bij pF = 2,8,maargranenvertonen pas
groeiremmingbijpF= 3,0.Menspreektinditverbandvan
gemakkelijkenmoeilijk beschikbaarwater.
Samenvattend kan men zeggen dat de hoeveelheid voor
de plant beschikbaar hangwater geenstatische grootheid
is maar wel met enige vuistregels benaderd kan worden.
Aan de natte kant is bij ondiepe grondwaterstanden de
diepte van de grondwaterspiegel bepalend voor de volumefractie vocht. In deze gevallen is de veldcapaciteit het
vochtgehalte datcorrespondeert metpF-waarden vanongeveer1,7à2,0.Inhetgevalvandiepegrondwaterstanden
isveldcapaciteit hetvochtgehaltebijpF= 2,3.Aandedroge kant is hetverwelkingspunt degrenswaarbij het water
nietlangerbeschikbaar isvoordeplanten;dit vochtgehalte
ligtbijpF=4,2.
Reeds voordat het verwelkingspunt bereikt is, kunnen er
groeiremmingen indeplantoptredenalsgevolgvanwatertekort. BijwelkepF-waardeditgebeurtissoortafhankelijk.
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de regen op, dan lopen debuizen nog een flinke tijd door,ook
alsergeen plassen ophet land stonden. Uitdeze waarneming
blijkt, dat (gerijpte) grond minder water tegen de zwaartekracht inkan vasthouden dan het maximaal kan bevatten.Het
vochtgehalte nauitlekken inde veldsituatie wordt de ve/dcapaciteit 0,c genoemd (Eng. field capacity). Dit vochtgehalte
isgeen constante voor eengrondsoort, maar hangtvan de aard
van de ondergrond en de diepte van de grondwaterspiegel af.
Ook de drukhoogte bij veldcapaciteit isniet constant (zie kader9.51),maar kansterkschommelen om /?fc= - 1 0 0 cm. Deze
laatstewaarde,pF= 2,0,wordt vaak gebruikt om develdcapaciteittekarakteriseren. Hoewel dit inzijn algemeenheid onjuist
is, zullen er hier toch even vanuitgaan. Hetvocht beneden
pF = 2,Oisdus niet beschikbaarvoorde plant,omdat het w e g zakt naar de ondergrond.

b. Kunt u met een spons de begrippen veldcapaciteit enverwelkingspunt demonstreren?
c. Een zandgrondheefteenwortelzonevan70cm enisingeplant metappelbomen. Deprofielgegevenszijn:

Voorbeeld 9.53 geeft een berekening van dehoeveelheidbeschikbaar vocht. Onder volumefractie beschikbaar hangwater
0 h w zullen we verstaan: hetvochtgehalte bij veldcapaciteit minusdat bijverwelkingspunt (in de wortelzone). In formule:

Wat indeze subparagraaf besproken is, inclusief de antwoorden op devragen,issamengevat infiguur 9.57. Uit deze figuur
blijkt duidelijk datin onssysteem hetsymbool <j>w beterzou
passen dan het gangbare 0 (vergelijk 4.2.2). Vooreen toelichting ophetgekozen traject voor veldcapaciteit zie kader 9.51.

0-30cm
30-70cm

grondsoort

öfc

humeuszand
humusarmzand

0,20
0,11

0,06
0,02

Van hetbeschikbarehangwater is75% verbruikt. Erwordt beregend,totdat het
verbruikte deelvan het beschikbare hangwater weer volledig aangevuld is.Er
isgeencapillaire wateraanvoervanuit deondergrond. Hetwaterverlies tengevolge van directe verdamping en wegzijging tijdens de beregening bedraagt
10%van dewatergift.Alsderegenintensiteitvandesproeiers8mm/h bedraagt,
berekendan hetbenodigdaantalsproeiuren.

9.52 0hvv= 0 fc - 0 w p
9.4.4 V o c h t k a r a k t e r i s t i e k e n v a n e e n aantal g r o n d soorten
Figuur 9.59 toont vochtkarakteristieken van monsters van vier
sterkverschillende grondsoorten: duinzand,loss,zware rivierklei (alle drie humusarm) enveenmosveen. Decurves weerspiegelen de verschillen in belangrijkheid vande bindingskrachten. Bij weinig negatieve waarden vande drukhoogte
(pF < 3) hangt hetvochtgehalte vooral van de poriëngrootteverdeling af (capillaire krachten). Het veenmosveen heeft de
hoogste porositeit (zie snijpunt metdex-as), maar bij pF =
3 iszijn vochtgehalte lager dan van dezware klei. Dit betekent
dat hetveenmosveen meer volume aan grovere poriën bevat
dan de zware klei. Omgekeerd bindt de klei meer water op osmotische wijze (pF> 3).Het duinzand verliest veel water in
het traject tussen pF= 1en2.Dithoudt indathet duinzand
veel poriën bevat met een equivalente diameter tussen 300en
30 urn (berekend met formule 9.68). Ditzijn de pakkingsporiën tussen dezandkorrels. Boven pF= 3à4 worden deverschillen tussen de grondsoorten niet meer bepaald door structuur-!- textuur maaralleen door detextuuren het humusgehalte.

Hierbij zijaangetekend dathetvocht niet overal indit traject
even gemakkelijk beschikbaar is. Bijeen vochtgehalte boven
pF « 3 kan het gewas al groeivertraging vertonen (kader
9.51).
9.53

Rekenvoorbeeld
Gegeven: De zaveluitfiguur9.44verkeertopveldcapaciteit bijh = -100 cm.
Gevraagd: Bereken de volumefractie beschikbaar hangwater en druk deze uit
ineenwaterdikte per10cmgrondlaag.
Oplossing; In figuur 9.44 lezen we bij h = - 1 0 0 cm af, dat flfc = 0,34; bij h
= -16 000cmgeldt0 w p = 0,11.
Dan is devolumefractie beschikbaar hangwater 8 h w = 0,34-0,11 = 0,23. In
eenlaagvan10cmdikte (d= 100mm),bestaandeuitdezezavel,isdebeschikbarewaterdikte0,23x100mm= 23mm.
Dit berust op deformule dw = B x d die volgt uit formule 4.16: 8 = Vw/Vten
formule4.8: rfw = VJA = ^ / ( 1 / , / r f ) .

Het uitdrukken vande hoeveelheid vocht in een waterdikte
(mm) isaantrekkelijk, omdat een directe vergelijking mogelijk
is met neerslag enverdamping. Daarom definiëren w edebeschikbare hangwaterdikte dhw als volgt:
9.54dhw = (0fc _ ö w p ) x riwaarin

Mem)

d = verticale dikte van een grondlaag.
Als een grond niet verzadigd isenerkomt een regenbui,dan
kan er tijdelijk water in opgeslagen worden, zonder dater
(veel) piasvorming aanmaaiveld optreedt. Dit bergingsvermogen is bv. voor recreatieterreinen een belangrijke eigenschap. Hetbergingsvermogen kunnen w e definiëren als
het volume water dat nodig isom een deel van de grond, met
gegeven waterinhoud, inde verzadigde toestand te brengen.
Drukken w editineen waterdikte uit, dan spreken w evanhet
areïeke bergingsvermogen db:
9.55 db= (</>p-0act) xd=

volumefractie vastefase
Vm+h

<f>axdwaarin

(j>p = volumefractie poriën;
(j>a = volumefractie lucht;
0 act = actuele volumefractie water.
Voor het actuele vochtgehalte kan bv. 0fc ingevuld worden.

0,60
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0,80

0,90

1,00

volumefractie -<f
»fc
veldcapaciteit

9.56 Vragen
a. Berekendbvoordezaveluitfiguur9.44, indeveronderstellingdatde bodemvochtzonevan 1,5 mdikteuitdezelfdezavelbestaaten gemiddeldeenh = - 1 0 0
cmheeft.Watvindt uvandezewaardevanhet bergingsvermogen?

0,70

9.57

<pp
porositeit

Figuur
Toepassingen van devochtkarakteristiek,gedemonstreerdaandezelfdepF-curveals infiguur 9.44. Verklaringindeteksten de antwoorden.

9.58 Vragen
a. Verklaar de verschillen in vochtgehalte bij pF = 4,2 van de grondsoorten
infiguur9.59oftabel9.43vanuitdesamenstellingvandevastefase.
b. Schetseen pF-curvevan eenmonster uit eendichtgereden kleigrond;idem
uitdezelfdekleigrond naeengrondbewerking (beidecurves inééndiagramtekenen).

9.59

Figuur
pF-curves van:a. eenduinzand;b.eenloss;c. eenzwarerivierklei;d. een veenmosveen.VanderValk&Stakman, 1969:422.
0

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

9.60a Tabel
Standaardvochtkarakteristieken(desorptie) van20bodemhorizonten endehoeveelheidbeschikbaarhangwater bij3waardenvandeveldcapaciteit.De bodemhorizontenstaanomschrevenintabel9.60b.OntleendaanPoelman& VanEgmond(1979) enKrabbenborge.a. (1983).
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

'hd

'L+S,d Mz

(%)

(%)

(urn)

0,5
1.0
2.1
4,0
6,0
9,5
27,5
85,0
0,4
0,4
0,5
0,5
0,3
0,3
1,0
1.0
1,0
1.0
1,0
1,0

6
6
6
6
6
6
6

155
155
155
155
155
155
155

-

13J
23}
40
60
6
6

-

-

150
145
135
135
95
275

-

=

'Ld

Pd

<Pp

volumefractiewaterS (%) bijpF

(%)
_
_
-

(kg/m>)

(%)

1.0

1.5

1.7

2,0

2,3

2,7

3,0

3,4

4,2

1,7 min
4,2

2,0min
4,2

2,3min
4,2

1630
1550
1440
1330
1270
1160
750
175
1700
1700
1650
1650
1600
1650
1500
1400
1300
1400
1400
1400

38
41
45
48
50
53
65
89
36
36
38
38
39
38
44
48
51
48
48
49

34
36
39
41
44
48
63
87
35
34
35
36
38
31
41
44
47
45
45
46

31
32
35
38
40
45
61
82
33
32
33
34
38
23
39
42
45
43
43
44

24
24
27
32
36
40
59
80
29
29
31
33
35
15
37
41
44
42
42
44

14
14
18
22
27
35
53
75
19
23
29
32
30
10
35
39
41
40
41
43

9
9
16
19
23
29
43
68
13
16
22
28
19
7
29
33
36
36
39
42

6
7
11
14
18
25
37
62
9
11
17
23
8
6
24
27
31
32
36
40

4
6
7
11
13
19
31
47
7
9
13
18
7
5
21
23
26
30
34
38

2
5
4
7
9
14
26
39
5
6
11
15
6
4
18
19
21
26
32
37

2
3
3
4
6
10
18
21
3
4
6
9
4
2
11
11
11
19
25
31

22
21
24
28
30
30
41
59
26
25
25
24
31
13
26
30
33
23
17
13

12
11
15
18
21
25
35
54
16
19
23
23
26
8
24
28
30
21
16
12

7
6
13
15
17
19
25
47
10
12
16
19
15
5
18
22
25
17
14
11

10
10
10
22
30
40

/h= org.stofgehalte;/|_+s= leemgehalte;Mz = zandmediaan;ft = lutumgehalte;p = dichtheid;<pp= porositeit. Deindexdbetekent:vanstoofdrogegrond.
- = nietbepaald.ö(,w= beschikbaar hangwater;1,7min4,2betekent:hetvochtgehaltebijpF= 1,7minusdatbijpF= 4,2;enz.
9.60b Tabel
Omschrijving vandebodemhorizonten uittabel9.60a.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Organische-stofklasse entextuurnaam
uitersthumusarm,matigfijn,leemarmzand
zeerhumusarm,matigfijn,leemarmzand
matighumusarm,matigfijn,leemarmzand
matighumeus,matigfijn,leemarmzand
zeerhumeus,matigfijn,leemarmzand
humusrijk,matigfijn,leemarmzand
zandigveen
veen
uitersthumusarm,matigtotzeerfijn,zwaklemigzand
uiterst humusarm,zeerfijn,sterklemigzand
uitersthumusarm,zeerfijn,zeersterklemigzand
uiterst humusarme,zandigeleem
uiterst humusarm,uiterstfijn,leemarmzand
uitersthumusarm,matiggrof,leemarmzand
zeerhumusarme,lichtezavel
zeerhumusarme,lichtezavel
zeerhumusarme,lichtezavel
zeerhumusarme,zwarezavel
zeerhumusarme,lichteklei
zeerhumusarme,zwareklei

Horizont

Gronden

Grondwatertrap

c

Hn.cHn (*)
Hn.cHn
Hn,cHn,zEZ
Hn.cHn,zEZ
Hn.cHn,zEZ
Hn,cHn,zEZ
veenkolonialegronden
moerasbosveen
Hn,cHn,pZn, pZg
Hn,cHn, pZn, pZg
Hn, pZn, pZg
Hn, pZn, pZg
diverse
diverse
ondergrondzeekleiZH (*)
ondergrondzeekleiZH
ondergrondzeekleiZH
ondergrondzeekleiZH
ondergrondzeekleiZH
ondergrondzeekleiZH

VI en VII
VI enVII
VI enVII
VI enVII
VI enVII
VI enVII
IIIt/m VI

B3
A12/Aan2
Ap/Aanp
Ap/Aanp
Ap/Aanp
A
C/D/G
C
C
C
C
C/D/G
C/D/G
C
C
C
C
C
C

-

IIt/mV
IIt/m V
IIt/mV
IIt/mV
IIt/m VII
IIt/m VII

-

(*) Hn= veldpodzolgronden;cHn = laarpodzolgronden;zEZ= zwarteenkeerdgronden;pZn = gooreerdgronden;pZg= beekeerdgronden;ZH = Zuid-Holland
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Intabel 9.60 zijnstandaardvochtkarakteristieken opgenomen
van 20 verschillende bodemhorizonten. Deze zijn ontleend
aanuitvoerig pF-onderzoek datdeStichting voor Bodemkartering heeftverrichtsamenmetandereinstituten.Dewerkwijzewasalsvolgt. Dein Nederland aanwezige vochtkarakteristiekenwerden bewerkt;waarteweiniggegevenswaren,werden nieuwe bepalingen gedaan.Hetbetreft steedsdesorptiecurves.Voor zavel- enkleigronden bleken het humusgehalte,
hetlutumgehalteendevolumiekemassabepalendtezijnvoor
devochtkarakteristiek. Voor monsters uitzand- enveenkoloniale gronden zijn dit het humusgehalte, het leemgehalte,de
zandgrofheid endevolumiekemassa.
De onderzoekers ontwikkelden formules, waarin het vochtgehalte bij een pFwaarde afhankelijk gesteld werd van deze grootheden; per bodemhorizont en
pF- waardewerden regressiecoëfficiënten bepaalddoorde resultatenvanvele
metingenstatistischtebewerken.Metdieregressiecoëfficiëntenisdaneenstandaardvochtkarakteristiek te berekenen. De intabel 9.60 opgenomen gegevens
zijn dus als eensoort gemiddelde te beschouwen; elk individueel monster uit
eenvergelijkbarebodemhorizontzalerietsmeerofietsmindervanafwijken.

De keuze die in tabel 9.60 gedaan is, heeft de bedoeling om
deinvloedvandebodemeigenschappen telatenzien.Zovormen de nrs. 1 t/m 8 een zogenaamde organische-stofreeks;
bijgelijkblijvend leemgehalteenzandmediaanwordendeverschillen veroorzaakt door een oplopend organische-stofgehalte.

«(cm)
In dit geval wordt de drukhoogte 1cm kleiner voor elke cm hoger boven het
grondwater. Numoeten wedevochtkarakteristiek tekenenvoor hettraject h=
0 tot -120 cm. Over dit kleine traject isgeen logaritmische schaal nodig. Dus
we rekenen eerstde pF-waarden uit tabel 9.60 om inh (met formule 9.45) en
zettendaar hetvochtgehalte naast:
pF

/)(cm) 0(%)

1.0
1.5
1,7
2,0
2,3

0
- 10
- 32
- 50
-100
-200

36
35
33
29
19
13

Nukandecurvewordengetekend:

9.61 Vragen
a. Afgezien van de volumefracties: welke grootheid verandert samen met het
organische-stofgehalteenhoe?Verklaring? (tabel 9.60)
b. Kunt udeinvloed van hetorganische-stofgehalte opde vochtkarakteristiek
vanzandkortbeschrijven?
c. Welkereeksenherkent unogmeerintabel9.60 behalvedeorganische-stofreeks(nrs.noemen)?Geefeenverklaringvandeverschillen indevochtkarakteristiekenbinnenelkereeksengavooralinopdehoeveelheid beschikbaarhangwater.

9.4.5 Vochtverdeling in een profiel bij statisch evenwicht
Omhetvochtleverendvermogen,resp.hetbergingsvermogen
vaneenprofieltekunnenberekenen,ishetnodigdevochtverdelingmetdedieptetekennen.Figuur9.3geefteenvoorbeeld
vaneenvochtverdeling;indatgevalwerdenvelevochtgehaltes bepaald. Dit is in het algemeen te omslachtig.Als we de
vochtkarakteristieken van de lagen weten, is de berekening
van devochtverdeling in het profiel mogelijk voor zowelstatisch evenwicht (voorbeeld 9.62 en vraag 9.63) als diverse
stromingsgevallen (hoofdstuk 10). Omdat het vochtleverend
vermogen in hoofdstuk 18behandeldwordt, beperkenwede
voorbeelden hiertotdewaterberging.

Dezevochtkarakteristiek, waarinh lineair isuitgezet,geefttevensdevochtverdeling aan,alswe eenverticale schaal met de diepte toevoegen (rechts in de
figuur). Ditfeit geldt overigensalleenalsergeenwater stroomt, ineen homogeenprofiel,nadatdemethetgrondwater incontactstaandegrondzoveelwater
heeftkunnenopnemenalshijkanvasthouden.
Hetluchtgehalte ^>aistevindendoor hetvochtgehalte vandeporositeit opdie
diepte af te trekken. In de figuur is dit de afstand tussen de curves van $en
0p. In%isdegetalwaardevanhetluchtgehalte perdmgelijkaanhetbergingsvermogen inmm.Sommerengeeft hettotalebergingsvermogenvan hetprofiel,
datinditgeval107mmbedraagt:

3.62 Rekenvoorbeeld
Gegeven:In een bodemprofiel, geheel bestaande uit uiterst humusarm, zwak
lernig, matigtotzeerfijnzand metdezelfdevochtkarakteristiek alsnr.9 intabel
9.60, is het bodemvocht in statisch evenwicht met een grondwaterspiegel op
120cmondermaaiveld,nahetuitzakkenvanenigwater.
Gevraagd: Berekenentekendevochtverdeling metdediepte,dwz.het vochtgehalteomde10cm.
Berekenookdevolumefracties lucht per laagvan10cm,endaaruit hetareïeke
bergingsvermogenvanhetheleprofiel.
Oplossing:Eerstmoetenwehetverloopvandedrukhoogtehberekenen;daarna
volgt hetvochtgehalte uit devochtkarakteristiek. Bij statisch evenwicht geldt:
(9.37)Hb=Hg+h= 0ofHg= -h. Alsreferentieniveaukiezenwedegrondwaterspiegel: daar is Hg = h = 0. Aan maaiveld is Hg = +120 cm; daar is h =
- 1 2 0 cm.Nuishetdiagramvanplaatshoogteendrukhoogtetetekenen:

dieptetraject (cm)

(%)

0- 10
10- 20
20- 30
30- 40
40- 50
50- 60
60- 70
70- 80
80- 90
90-100
100-110
110-120

18
17
16
14
12
10
8
6
3
2
1
0,5
Totaal:
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4,

(mm)

18
17
16
14
12
10
8
6
3
2
1
0,5
107,5

Figuur9.64 illustreertdatdewerkelijkheidmeestalgecompliceerder isdanonze
voorbeelden, wat overigens aan het principe van de berekening niets afdoet.
Devijf bodemhorizonten indebeekeerdgrondvanfiguur9.64 hebbenverschillendevochtkarakteristieken. Erisevenwicht,dus ook hier geldt datvoor iedere
cm hoger boven de grondwaterspiegel dedrukhoogte 1cm lager wordt. Toch
ishetvochtgehalte aanhet maaiveld hoger dandieper in het profiel.Dit wordt
veroorzaakt doordat de bovengrond veel meer lutum en humus bevat dan de
ondergrond.

De in voorbeeld 9.62 gevolgde werkwijze isalsvolgt samen
tevatten. Eerstberekenen we hetverloop van de drukhoogte
('drukhoogteprofiel').Danisvoorelkedieptehetvochtgehalte af te lezen uit devochtkarakteristiek, dievoor die horizont
geldt ('vochtprofiel'). Door hetvochtgehaltevandeporositeit
aftetrekkenvinden hetluchtgehalte,dwz.deruimtewaarnog
water inkan.
Hetindit voorbeeld uitdevochtkarakteristiek berekende bergingsvermogeniseentheoretischewaarde.Erisnamelijkgeen
rekening gehouden met luchtinsluitingen en afvoer. Ten gevolgevan luchtinsluitingen isheteffectief bergingsvermogen
doorgaanskleinerenwelongeveer50à70%vandeberekende
waarde. Invloed van afvoer zal gering zijn bij neerslagen met
hoge intensiteit.

In deze subparagraaf is gebleken dat bij veldcapaciteit de
drukhoogte en daarmee het vochtgehalte op elke diepte een
anderewaarde heeft. Deintabel9.60 gebruikte waardenvan
develdcapaciteit bij resp.pF = 1,7en2,0 en2,3 zijn danook
tebeschouwenalseenruwgemiddeldeoverdehelewortelzonevoor resp.gronden met een ondiepe, matig diepe enzeer
diepegrondwaterstand.

Het effectief bergingsvermogen isookte berekenen uit degrondwaterstijging,
diedoor eenbepaalde hoeveelheid neerslagwordt veroorzaakt. Luchtinsluiting
enafvoerzijndan immersindegevondenwaardenverdisconteerd.Veroorzaakt
eenneerslagvan 22mmeengrondwaterstijging van40cm,dankomtdit overeenmeteenbergingsfactor vangemiddeld22mm/4dm= 5,5mm/dm.

9.4.6 Hysteresis
In het voorgaande zou de indruk gewekt kunnen zijn, dat er
vanelkgrondmonsteréénvochtkarakteristiek bestaat. Helaas
isdit niet hetgeval.Hetblijktverschiltemakenofweeenverzadigdmonsterlatenuitdrogenofeendroogmonsterbevochtigen. Met deeerste methode krijgen we een desorptiecurve,
met de tweede een absorptiecurve. Tot nu toe hebben we
steedsdesorptiecurvesvermeld.

Een homogeen profiel van uiterst humusarm zand, zoals in
voorbeeld9.62verondersteld,komtvrijwel nietvoor. Bovenin
degrondzitmeestalmeerhumus.Invraag9.63gaanwedaaromuitvaneenietsrealistischersituatie.
9.63 Vragen

Figuur9.65 geeftdedesorptie-enabsorptiecurvevaneenzavelmonster. Hieruit blijkt dat bij eenzelfde drukhoogte de
grond natter is bij desorptie dan bij absorptie. Je zou grond
'conservatief' kunnen noemen: eenmaal nat, dan blijft hij bij
uitdrogen aan de natte kant: eenmaal droog,dan blijft hij bij
bevochtigen aan dedroge kant. Hetverschijnsel dat het verbandtussen twee grootheden niet wederkerig is,wordt inde
natuurkundehysteresisgenoemd.

Gegeveniseen oude zandbouwlandgrond, een zwarte enkeerdgrond, uit een
1:50000 kaartvlak zEZ21. Debovenste70 cm bestaat uit matig humeus,matig
fijn,leemarmzand (nr.4 uittabel9.60). Daaronder komtuiterst humusarm, matig fijn, leemarmzandvoor (nr. 1 uit tabel 9.60). Naar Haans & Vander Sluijs,
1970:140.
a. Berekendevochtverdelingbijtweegrondwaterstandsdieptes,50en120cm,
bijstatischevenwicht nauitzakken.Conclusie?
b. Berekenhet (theoretische,maximale) bergingsvermogendbbijbeidegrondwaterdieptes. Conclusie?

Uit het antwoord op vraag 9.63 blijkt dat de drukhoogte bij
evenwicht een continu verloop heeft, maar dat in het vochtgehalteeensprongoptreedtopdegrensvantweeverschillendelagen.Antwoord9.63toontookdathetbergingsvermogen
toeneemt, naarmate degrondwaterstand dieper is. Dit berust
optwee effecten:erkan over meerdm gesommeerd worden,
enhetluchtgehalteperlaagneemttoenaarmatededrukhoogtekleineris.

Dehysteresisvan devochtkarakteristiek heeft alsvoornaamste oorzaak,da*de
poriën in de bodem onregelmatig van vorm zijn. Als een porie met een wijder
gedeelte erin wordt leeggezogen,zal hetwijdere gedeeltevol water blijven als
dekracht net niet voldoende isom het nauweredeel ernaastte ledigen (figuur
9.67). Maar bij bevochtigen zal hetwijdere deel leegblijven bij dezelfde drukhoogtevanhetbodemvocht (deporiediameterisvoorbeidemeniscigelijk).
Alsgrondafwisselendwat uitdroogtenweernatterwordt,verschuift devochtkarakteristiek. Dit isinfiguur 9.65 aangeduid metdeverbindingslijntjes tussen
deprimaireabsorptie- endesorptiecurve. Ditfeitcompliceertdepraktischetoepassingvandesorptiecurves.

9.66 Vraag
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Op welke situatie acht u eendesorptiecurve meervan toepassing:een Nederlandsegrondvanvoorjaartot najaar,ofeengronddiebevloeidwordt?
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9.64 F/guur
Fasenverdelingmet dedieptein eenzwarte beekeerdgrondmet een zaveldek,
op21 april 1954bij eengrondwaterdiepte van87 cm (uit 1:50000kaartvlak
kpZg). Tervergelijking zijn de verlopen van dekorrelgrootteverdeling enhet
organische-stofgehaltegegeven.NaarHaans& Van derSluijs. 1970:135.

9.65

Figuur
Hysteresis:de vochtkarakteristiek is bij absorptie anders dan bij desorptie.a.
Primairecurven vanéén grondmonster; b. curvenbij afwisselend indrogen en
bevochtigen.
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Indit voorbeeld gaat het nadrukkelijk over equivalente diameters. In hoeverre
heeft deze berekening praktische waarde? Uit onderzoek van Bouma en Denning (1974) blijkt,datvoorgrof zand deberekeningvanequivalente diameters
dewerkelijkediametersaardigbenadert.Zijhebbennamelijkdeechtediameters
onderdemicroscoopgemetenendaaruiteenverwachtevochtkarakteristiek afgeleid. Deze verwachte curve blijkt goed overeen te komen met de gemeten
adsorptiecurve. Voor fijnere monsters kan deze conclusie niet getrokken worden, omdat poriën kleiner dan circa 30 urn microscopisch niet meetbaar zijn,
vanwegedeminimaalbenodigdeslijpplaatdikte.
Indriegevallenstuit hetconceptvandeequivalenteporiëngroottesopproblemen:
1. Kleirijke bodemmonsters kunnen water verliezen bij afname van de drukhoogte zonder dat er met lucht gevulde poriën ontstaan: het monster krimpt.
Hettoerekenenvanhetwaterverliesaaneenbepaaldeequivalente poriënklasse
isdanfout.
2. In monsters met andere dan capillaire poriën (bv.scheuren) geldt de aangenomenrelatietussendeenhniet.
3. Grote fouten kunnen worden gemaakt bij het schatten van poriëngroottes
die worden afgeleid van drukhoogtetrajecten nabijverzadiging. Bijvoorbeeld,
wanneer een5cmhoogmonsterswordt onderworpen aaneendrukhoogtevan
- 1 0 cm,is/7aande bovenkant van het monster -12} cm (equivalentdiameter
isdan240urn).Aandeonderkantisditresp.-71cmmeteenequivalentdiameter
400 urn.Wat is nu deequivalentdiameter voor degemiddelde h van - 1 0 cm?
Hier is geen zinvolle interpretatie mogelijk. Het isgewenst de relatieve fout te
vermeldendieaaneenmetingverbonden is,terwijlooksteedshetwoord 'equivalent'moetwordentoegevoegdaandebepaaldeporiëngrootteverdeling.

legenda
water
lucht

^

^

N

vaste delen

9.67 Figuur
Eenonregelmatig gevormdeporie als éénvandeoorzakenvanhysteresis.Bif
eenzelfdedrukhoogte is het vochtgehalte bij a.desorptiegroter danbij b.absorptie.

9.4.7 Equivalente poriëngrootteverdeling
We hebben alenigekerenaangeduid datereenrelatieistussen
dedrukhoogte endediametervandeporiën diejuist hun water
verliezen.We kunnen formule 9.11 ook alsvolgt schrijven:
9.68

, 30 mm 2
-h = — - j —
ledere drukhoogte correspondeert met een equivalente poriëndiameter de, aangenomen dat de porie een cylindrische
vorm heeft. Dan isuiteenvochtkarakteristiek afte leiden welke
volumefractie wordt ingenomen door een poriëngrootteklasse
(voorbeeld 9.69).

9.71 Repeteervragen
a. Noemvierfunctiesvanwater indeplant.
b. Omschrijf kortvier bodemwaterzones.
c. Omschrijf driesoortenbindingskrachten voorwaterennoemereentypische
grondsoortbij.
d. Opwelkedriemanierenkunnenwedeenergietoestandvan hetbodemwater
uitdrukken?
e. Watverstaanweonderplaatshoogte,drukhoogteenstijghoogte? Hoeishet
wiskundigverbandtussendezegrootheden?
f. Noemtweeinstrumentenomdedrukhoogtetemetenenlegdewerking uit.
g. WatiseenvochtkarakteristiekenwanneermogenwedezeeenpF-curvenoemen?
h. HoeisdepFgedefinieerd?
i. Hoewordt eenvochtkarakteristiek bepaald bij resp.lageenhoge pF-waarden?
j . Watverstaatmenondereenabsorptie-eneendesorptiecurveenwelkewordt
hetmeestbepaald?
k. Noem minstens vier grootheden die uit een vochtkarakteristiek af te lezen
zijn.
I. Watverstaanweonderdevolumefractiebeschikbaar hangwater?
m.Welkesoortbindingskrachtenvoorwater isdebelangrijkstevoordeplant?
n. TekenvanviersterkverschillendegrondsoorteneenpF-curve.

9.69 Rekenvoorbeeld
Gegeven:devochtkarakteristiekvanhetveenmosveeninfiguur 9.59.
Gevraagd: wat isdevolumefractie poriënmeteenequivalentediametertussen
0,1 en 1 mm?
Oplossing: Volgens formule 9.68 correspondeert met de = 1 mm een -h =
30mm 2 /1 mm = 30 mm ofwel h = - 3 cm.Analoog hoort bij de = 0,1 mm
een/r= - 3 0cm.
Uitformule9.45volgtpF = Ig (Analoog pF= Ig( -

30cm

-3 cm

) = Ig 3 = 0,5

) = | g 3 0 = 1,5

Uit de vochtkarakteristiek in figuur 9.59 lezen we bij deze pF-waarden resp.
af0 =0,83en0,72.
Devolumefractie poriën met een equivalente diameter tussen 1 en 0,1 mm is
dan0,83-0,72 = 0,11.
9.70 Tabel
Belangrijkstevandeindithoofdstuk geïntroduceerdegrootheden.
nummer
formule

naam grootheid indit boek

symbool

geheugensteun

Sleenh.

andere literatuur
namen

9.21

verticale afstand

z

z-coördinaat

m

9.11
9.11
9.22

hoogte van capillaire opstijging
inwendige diametervan capillair
potentiaal van het bodemwater

z

capillair
diameter

m
m
J/kg

9.30
9.23
9.28
9.28
9.28
9.24
9.31
9.35
9.37
9.45

zwaartekrachtspotentiaal
druk, spanning
waterspanning (overdruk of onderdruk)
absolute druk van het bodemwater
omgevingsdruk
hoogte (energietoestand v.h. bodemwater)
plaatshoogte
drukhoogte
stijghoogte
pF (zuighoogte-exponent)
volumefractie water bij veldcapaciteit
volumefractie water bij verwelkingspunt
volumefractie beschikbaar hangwater
beschikbare hangwaterdikte
areïek bergingsvermogen

9.52
9.54
9.55
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c
<*c

<l>
*g
p
Pw
Pabs
Pamb
H
"g
h
«h
PF
flfe
wp
#hw
d
hw
db
ö

gravitatie
pressure
water
absoluut
ambit=omgeving
hoogte
gravitatie
hydraulisch
power; force
field capacity
wilting point
hangwater
dikte
berging

J/kg
Pa
Pa
Pa
Pa
m
m
m
m
1
1
1
1
m
m

symbolen

diepte onder mv.;hoogte boven
grondwaterspiegel
2/

straal (=idc)
potentiaalvan het bodemwater op
massabasis

Vmass

potentiaal op volumebasis
relatieve waterdruk

r volume
p';<r w

atmosferische druk
potentiaal op gewichtsbasis

P
Patm
'/'weight
z

vochtspanning; zuigspanning
piëzometrisch niveau

Sm.hr,;*
H;h

veldcapaciteit
verwelkingspunt
beschikbaar vocht
beschikbare waterschijf
bergend vermogen

hc
eWP
os

o. Welkeeigenschappenvangrondbepalendevormvandevochtkarakteristiek
bijzandresp.klei?
p. Geef ingrote lijnen aan hoe udevochtverdeling kunt berekenen ineenbodemprofiel,waarin hetbodemvochtinevenwichtverkeertmethetgrondwater,
q. Hoeisdanhetbergingsvermogentebepalen?
r. Watwordt bedoeldmethysteresisvandevochtkarakteristiek?
s. Welke vochtkarakteristiek acht u geschikter voor het berekenen van het
vochtleverendvermogenvandegrond in Nederland:absorptiecurveofdesorptiecurve?
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10.1 INLEIDING
10.1.1 Wel enniet behandelde stof
Infiguur 10.1iseengedeeltevandekringloopvanwatergetekend. In de figuur zijn de bewegingen van het water aangegeven met de namen die we in dit boek gebruiken, en het
eventuelesymboolwaar hetgrootheden betreft. Indit hoofdstuk wordt vooral verticale stroming in de bodemvochtzone
behandeld:
- neerwaartsestroming,zoalsinfiltratieenpercolatie;
- opwaartsestroming,zoalscapillaireopstijging.
In de winter is de afvoer van overtollig water belangrijk. De
infiltratie-intensiteit hangt o.a. af van de doorlatendheid van
degrond ( § 10.5).Indezomerisermeestaleenneerslagtekort,
zodatdandecapillaireaanvoervoordeplantvan groot belang
is. Dit wordt behandeld in §10.6. In §10.7 gaanwe inopde
verblijftijd van water in de grond,die belangrijk is bijvraagstukkenvanbodem-engrondwatervervuiling. Deoverigeparagrafendienenterinleidingvandebasisbegrippen.
We beperken ons in dit hoofdstuk tot stationaire stroming,
waarbijdesnelheidvandewaterdeeltjesopéén puntconstant
blijft. Deze systemen kunnen goed worden gekarakteriseerd
metvrijeenvoudige methoden.Systemenmet niet-constante
eigenschappen,diemeestalindenatuurwordenaangetroffen,
zijn moeilijker te beschrijven. Daarvoor zijn computersimulatietechnieken nodig,diehiernietwordenbehandeld.Dezeka-

HOOFDSTUK 10:STROMING VANWATER
door J. Bouma
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10.1 Figuur
Beweging van water in eenhellend landschap met namen en symbolen van deprocessen.Naar Gespreksgroep hydrologische terminologie, 1982:bijlage 2.
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rakteriseren echter veranderende systemen intermenvan opeenvolgende,constantesystemen.
Aspecten van neerslag enverdamping worden in het hoofdstuk Vochtlevering behandeld, waar de waterbalans van de
wortelzone gegeven wordt. Horizontale grondwaterstroming
komt in het hoofdstuk Grondwaterstandsbeheersing aan de
orde. Eenaantal processen uit figuur 10.1 wordt in dit boek
slechtssummier bekeken.Voor eendiepgaander behandeling
van de waterkringloop zie b.v. Wilson (1969) en De Vries
(1980).
Destof vandit hoofdstuk biedt demogelijkheidtot beantwoorden van vragen
alsdevolgende.Welkewet beschrijft destromingvanwater ineenporeusmedium (10.1.2)? Hoe is het verband tussen doorlatendheid en vochtgehalte
(10.2.2)? Hoekan de doorlatendheid gemeten worden (810.3)? Welke drukhoogte resp.vochtgehalte stelt zich in bijdiverse gevallenvan neerwaartse en
opwaartse stroming (§10.5 en 6)? Iser verschil in de verblijftijd van water in
zandenklei (510.7)?

een lager reservoir (figuur 10.5). Beidewaterniveaus worden
constant gehouden, hun verschil noemen we Ah=HM - Hh2.
Van het uitstromende water meten we het debiet ü. Vervolgensveranderenwehetniveauverschil,metenweerhetdebiet,
enz.Proefresultatenzijnbv.:

AHh (cm)

Q (cm7d)

9
19
29
39
49

1820
3260
4900
6430
7780

Beidegrootheden tegenelkaar uitgezet levertdevolgendefiguurop:
Q(cm3/d)

10.1.2 Filtersnelheid en doorlatendheid: de wet van
Darcy
Laminaire stroming in een gladde buis met een constante
doorsnede kanbeschrevenworden metdewetvan Poiseuille
(zie10.3.3).Dezewetbiedtdemogelijkheideengoedeschattingtemaken hoeveelwatererdooreenscheurof wormgang
kanstromen.Grondbevatechterhoofdzakelijkonregelmatige,
kronkeligeporiënvansterkwisselendediameter,zodathetbeschouwen van de stroomsnelheid in de afzonderlijke poriën
meestalgeenzin heeft. Het isniet mogelijk dieontelbare verschillendesnelhedenapartteberekenenendaaruitdemacroscopische stroomsnelheid af te leiden. Daarom zullen we in
dezeparagraaf hetgedetailleerdestromingsbeeld nietbehandelen en (een stuk) grond beschouwen alsof water over de
geheledoorsnedekanstromenenereengelijkeweerstandondervindt.
Hetvolumewater daterpertijdseenheid doorgaat,wordt het
debiet of devolumestroom Qgenoemd. Delen we het debiet
door deoppervlakte,dankrijgenweeenvolumestroomdichtheiddiewede///te/s/7e//7e«/g'zullennoemen (lengtepertijd).
Defiltersnelheid iseendenkbeeldigesnelheid,diewe kunnen
beschouwen alsdediktevandewaterschijf diezichpertijdseenheidverplaatstoverdedoorsnedevanhetfilter.Vanwelke
factoren de filtersnelheid afhangt wordt geïllustreerd door
proef 10.4. In proef 10.2 en vraag 10.3 gaan we eerst in op
oorzaken van waterstroming, ter herhaling van enige basisbegrippenuithetvorige hoofdstuk.
10.2Proeven
a. We nemen een stuk slang van 50 cm lengte en vullen dit
met water. Deslang wordt met devingers afgesloten ennagenoeg horizontaal gehouden. Nu brengenwe één kantomhoogenlatendevingerslos.Hetwaterstroomtuitdeslang.
b. Nadezelfdevoorbereidingen houdenwedeslanghorizontaal met omgebogen uiteinden, zodat er net geen water uit
kanstromen.Nuaanéénkantblazen:hetwaterstroomteruit.
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Hetdebietblijktongeveer rechtevenredigtezijnmethetverschil instijghoogte van het water aan het begin en het einde
vandegrondkolom.
Als we in proef 10.4 de doorsnede A of de lengte svan de
grondkolomzoudenlatenvariëren,zoublijkendatQevenredig

10.3Vragen
a. Verklaar hetresultaatvanproef 10.2aenbmettermenuithoofdstuk 9.
b. Eenzand-en eenkleimonster hebben beide eenvochtgehalte 8 = 0,20. We
brengenzemetelkaar incontact.Zalerwater gaanstromen,enzoja, in welke
richting?
c. Isde werkelijke stroomsnelheid in de poriën groter of kleiner dan g?Waar
zoudezesnelheidvanafkunnenhangen?

u , doorsnede^
"g1
— referentieniveau-

10.4 Proef

We nemeneen horizontale buis met leemarm,matigfijn zand
erin en laten erwater doorheen stromen van een hoger naar
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10.5Figuur
Demonstratievandewet vanDarcydoorstroming vanwaterineenhorizontale
kolom,gevuld metverzadigdegrond.NaarHillel, 1980:170.

ismet>4enomgekeerdevenredig mets. Informule:
.*sat * A / V < ^

10.6 V

Of

1'
10.7

=

Q

Q _ .
A/yh
*sat s
A

DitiseenvormvandezogenaamdewetvanDarcy.Deevenredigheidsconstante ksatheet doorlatendheid van verzadigde
grond oi kortweg verzadigdedoorlatendheid.Als we in proef
10.4 andere grond gebruiken,zullen we een andere waarde
van£satvinden.
10.8Vragen
a. Toon aan dat het verschil in stijghoogte in het water aan het begin en het
eindevandegrondkolomAW(,is(figuur 10.5).
b. We voeren proef 10.4 ook uit met zandige leem..4=15 cm2en s=20 cm.
BijAW(,=50 cm werd er 30 cm3/203 min opgevangen. BerekenA:sat,zowel in
cm/dals in m/s.
c. Deproefvanvraagbleverdenogmeerwaarnemingenop:
AWh (cm)

Q (cmVd)

20
40
60

77
165
241

Berekenvoor elkewaarneming q enAH^/s enzet zetegenelkaar uit met q op
dey-as.Doeditookvoor hetzanduitproef10.4indezelfdefiguur (zelfdewaardenvoor,4ensnemen).Kuntu* s a t indezefiguuraangeven?

Formule10.7geldtvoorstationairestroming ineenuniforme,
verzadigdegrond.Omhaarooktelatengeldenvoor niet-stationairestroming ineenheterogene,eventueel niet-verzadigdegrondschrijvenwedewet vanDarcyineenmeeralgemene
vormmetdifferentialen:
q

K

~ds~

ds

Defiltersnelheid g ineen punt in de bodem isevenredig met
degradiënt vandestijghoogte dHh/ds indatpunt. Deevenredigheidsfactor k wordt doorlatendheid (voor water) genoemd. Dereedsgeïntroduceerde grootheid*satvoorverzadiging isduseenbijzonder gevalvank. Hetmintekenduidtaan
datdeenergietoestandafneemtinderichtingwaarinhetwater
stroomt.
AlsW(,afneemt enstoeneemt, dan isóH^/ös negatief. Omtoch een positieve
waarde voor de filtersnelheid te krijgen,wordt aan de algemene formule een
mintekentoegevoegd. Bij verticalestroming kans,dieeenafstand inelke richting aangeeft, vervangen worden door de verticale afstand z, die naar boven
toeneemt en naar onderen afneemt. Dit houdt in dat óH^/dz voor opwaartse
stromingnegatiefisenvoorneerwaartsestromingpositief.Volgensformule10.9
wordt q dan positief bij opwaartse stroming en negatief bij neerwaartse stroming. Dezeconventiezullenweinditboekaanhouden.
Erzouden eigenlijk partiële differentialen gebruikt moeten worden (teken Sin
plaatsvand),omdatalleengedifferentieerdwordt naarafstandennietnaartijd.
Ermoetgelezenworden

ofwel deenergiehoogte isgelijk aande somvan piaatshoogte,drukhoogte en
snelheidshoogte. In de nauwe poriën van de bodem is de stroomsnelheid zo
klein,datdesnelheidshoogteverwaarloosdkanworden.
Dooralleendestijghoogte intevullen indewetvan Darcywordt ook heteffect
vanverschillen inzoutconcentraties verwaarloosd. Dit isin niet-zoute gronden
geoorloofd.
Dedoorlatendheidwordtzoweldoordewrijvingtussenhetwaterendewanden
van de poriën bepaald alsdoor de inwendige wrijving van water. Dit komt tot
uitdrukking indeformuleK=K\lr\waarin:
K =doorlatendheid (metdimensievanoppervlakteperdruk pertijd,ontstaan
door indeformule van Darcy niet destijghoogte maardedruk inte vullen);
K\ = intrinsieke doorlatendheid van het poreuze medium (met dimensie van
oppervlakte);
t] =dynamische viscositeit van het stromende medium (bv. voor water is
r\ =1,3mPasbij10'C;r\= 1,0mPasbij20°C).
Als de doorlatendheid in het laboratorium gemeten wordt bij 20°C, moet het
resultaatvoorvertaling naarveldomstandigheden(ca.10°C) gecorrigeerd worden voor deviscositeit. Dit houdt in dat de waarde van de doorlatendheid bij
10'Congeveer0,8x zogrootisalsbij20°C.

10.10Rekenvoorbeeld
Gegeven:In een grond ligt punt A op een diepte dmv=40 cm en punt C op
dmv=60cm,verticaalonderA. Demettensiometersgemetendrukhoogteszijn
/>A=-100cmen hç =-50 cm.
Gevraagd: Zou erwater kunnenstromen enzoja, inwelke richting? Wat isde
beste schatting voor q in een punt B halverwege tussen A en C, alsk$= 0,1
cm/d?
Oplossing: Als referentieniveau voor de plaatshoogte Hg kiezen we hetmaaiveld. Volgens formule 9.37 geldt in A:HhA = Hg + h = -40 cm - 100 cm =
-140 cm. In C isWhc = -60 cm- 50 cm = -110 cm. Destijghoogte Whc >
WhA , duserkanwater gaanstromenvan CnaarAalsdedoorlatendheid groter
dan nul is. Dezesituatie doet zich bv.voor alsde wortels water onttrekken en
eraanvulling uithetgrondwater plaatsvindtdoorcapillaireopstijging.
Detweede vraag komt er op neer, welke waarde we in 10.9 moeten invullen
voor destijghoogtegradiënt. De besteschatting voor hetverloop van destijghoogte iseen rechtlijnige afnamevan CnaarA. Omdat hetoververticale strominggaat,kunnenwezvoorsinvullen.Onderdezevoorwaarden geldt:
dWh _AHh _Hhc- HhA _-110cm- (-140 c m ) .
z
ds
Az
c~zA
-60 cm- (-40cm)

(10.9) qB =-(0,1 cm/d) x (-1,5) =0,15cm/d
Als d m v voor szou zijn ingevuld,zou q negatief worden, wat voor opwaartse
stromingtegendeconventieis.

Vraag
Gegeven isconstante stroming ineenhomogene grond metk= 1cm/d bijeen
h =-30 cm. Detekening geeftzesstromingsgevallenweer, drie horizontaal en
drie verticaal. De punten A en Cliggen steeds 30 cm uit elkaar. Punt Bligt in
het midden en heefttelkensh=-30 cm. Bereken voor elk stromingsgeval hoe
groot q in Bis envermeld de richting van de stroming. De stromingsgevallen
at/mfzijn:

-s = 30cmB
/ï = - 3 0

-30

-30cm

B

C

-30

-15cm

B

C

-30

-60cm

A
/? = - 4 5
A
A=0

ds

-1,5

l( ^ ) t

ds/?*

1

't

Dit wil zeggen:de afgeleide van de stijghoogte naar de afstand,bij constante
tijd.
Destijghoogte H^ is de som van plaatshoogte Wg en drukhoogte h (formule
9.37 en figuur 10.5). Destijghoogtegradiënt is volgens de wet van Darcy de
oorzaakvan waterstroming. Hierbij isechter de kinetische energievan het bodemwater verwaarloosd. Indewetvan Bernouilli wordt hierwel rekening mee
gehouden.Volgensdewetvanbehoudvanenergiegeldt,datdetotalehoeveelheidarbeid,opeenidealevloeistof verricht,gelijk isaandetoenamevankinetischeen potentiële energie. Ineenvormvan dewet van Bernouilli komt dit als
volgttot uitdrukking:
v*
H =H„ +h+Tï—=constant
«
lg

/>(cm)z
/?(cm)z
Mcmlz
- 4 5 T A 30 - 3 0 f A 30 - 6 0 A 30

B 15

-30

-15 C 0
d

-30

B15

3 0 ' CO

B15

-30

0 C0
f
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10.2 HET BEGRIP DOORLATENDHEID

-IO1»

104 I

10.2.1 Effectvankorstenregenintensiteit opdedoorlatendheid
Hetvochtgehaltevangrond heeftgrote invloedopdedoorlatendheid.Naarmategrondnatterwordt,neemtdedoorlatendheidtoe.Ditkomtdoordatwateralleenstroomtdoormetwater
gevulde poriën.Als de poriën met lucht gevuld zijn, moeten
zezich eerst geheel of gedeeltelijk met water vullen voor ze
gaan bijdragen aan dedoorlatendheid.We illustreren dit met
figuur 10.12, waarin diepe, open gronden geschematiseerd
zijn tot een stel buisjesvan verschillende diameter. Wanneer
een laagjewater op degrond wordt aangebracht engehandhaafd,zullen alle poriën metwater gevuld raken:degrond is
verzadigd. Degrotereporiëngeleiden meerwaterdandekleinere. In verzadigde omstandigheden is daardoor de doorlatendheidvan hetzand hetgrootst (ziedepijlen).Wanneerer
nu een barrière aan het oppervlak wordt gevormd (bv. een
korst),zullendegroteporiënzichalleendànmetwater vullen
alszeinstaatzijnhetwaterdoordekorstte'trekken'.Hetwater
inkleinereporiënheefteenlagereenergietoestanddaningrotere (formule 9.68). Water zoekt de laagste energietoestand
op,dusdegrotereporiënslagenermindergemakkelijk inzich
metwater te vullen. Erontstaat eenonverzadigde grond,die
meeronverzadigd wordt naarmatedeweerstandvandekorst
toeneemt. Degrote poriënvullenzichmetlucht,waardoor de
doorlatendheidvoorwatersterkdaalt,wat infiguur 10.12met
pijlenisaangegeven.Dematewaarindedoorlatendheiddaalt,
hangt van de poriëngrootteverdeling af. Zo zien we bijvoorbeeld,datdezwakkekorsteensterkeffect heeftopdeinfiltratiein hetzandmaargeeneffect indeklei,door het ontbreken
vangrotereporiëninhetgetoondekleimonster.
Bijafwezigheidvaneenkorstheeftderegenintensiteit hetzelfdeeffect alseenkorst.Wegaanweer uitvaneendiepegrond
metvrijedrainage.Alsderegenintensiteitlagerisdandedoorlatendheidvanverzadigdegrond,zullendekleinereporiënhet
water afvoeren. Kleinere poriën zuigen sterker aan het water
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10.12 Figuur
Het effect van verschillendekorsten resp.regenintensiteiten op de infiltratieintensiteit in driegronden.Degrondenzijngeschematiseerdtoteenstelbuisjes
vanverschillendediameter.
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10.13 Figuur
Doorlaatkarakteristieken vaneenmatig grof zand,eenzeerlichte zaveleneen
zeerzwareklei,gemetenmetdekorstenmethodeenhete-luchtmethode. Dekleicurveisgecorrigeerd voordeaanwezigheid vanscheurenengeeftkmacm weer
(zie 10.6.4).

dangrotere(vergelijkfiguur9.13).Grotereporiën kunnenzich
alleenmet water vullen als de toegediende hoeveelheid niet
meerdoordekleinereporiënkanwordenverwerkt.Ditbelangrijke principe gebruiken we in 10.5.6 bij het bespreken van
waterbewegingdoorkleigronden.
10.2.2 Doorlaatkaraktertstiek
Hierboven zagen we dat de doorlatendheid bij drogen afneemt. Met in §10.3tebesprekenmethoden kan hetverband
tussen doorlatendheid en drukhoogte worden vastgesteld,
hetzijrechtstreeks, hetzijvia hetvochtgehalte alsdevochtkarakteristiek bekend is. Door zijn poriëngrootteverdeling heeft
elk grondmonster een karakteristiek verband tussen doorlatendheidendrukhoogte;wezullenditverbanddedoorlaatkarakteristieknoemen.Figuur10.13geeftdedoorlaatkarakteristiekenvaneenzand-,eenzavel- eneen kleimonster,dubbellogaritmisch uitgezet.

Bijh=-1 cm isdegrondvrijwel verzadigd. Dan isdedoorlatendheid van het zand groter dan van de zavel. Bij een lage
drukhoogte isdit echter andersom.Hoeisditteverklaren? Bij
dalende hwordt hetvochtgehalte kleiner. Het volgen vande
curvenvan rechts naar links infiguur 10.13 komt dusop hetzelfde neer als het leeg worden van degrote poriën in figuur
10.12(vanlinksnaarrechts).Hetzandheeftmeergroteporiën
dandezavel,maarminder kleinereporiën.Alsdegrote poriën
gevuld zijn metwater, isde doorlatendheid /rsatvan het zand
groot. Bijafnemendedrukhoogteziteralspoedig weinigwater meer in het zand, waardoor k sterk afneemt. De afname
voordezavelisveelmindersterkomdatdezegrondmeermiddelfijne poriën heeft. De klei tenslotte heeft een hogeksst als
gevolgvanenkeledoorlopende,grotereporiën.Bijeenweinig
negatieve drukhoogte vullen deze poriën zich echter al met
lucht,waardoorksterkdaalt. Bij nogverderafnemendedrukhoogte isdedalinggeringer omdatdefijne poriënindestructuurelementenzeerlangmetwatergevuldblijven.
Verbandentussenkenh kunnen alsgrafiek worden gepresenteerd of alstabel.
Ookzijnformulesafgeleidwaarin relatiestussenken hwordengegeven:
* = *sat * e ° 9eldtbv.toth « -200cm.Hierbijisaeenkarakteristiekeconstante.Voor lagerewaarden vanh geldtk = a x h~n,waarbij aenn karakteristieke
constantenzijn (Rijtema,1965).Insimulatiemodellenwordenvaak getabuleerdewaardenvanA ingevoerd.

10.14 Vragen

te meten bodemhorizont wordt uitgesneden (Bouma, 1977:
49). De kolom heeft een diameter en hoogte van 30 cm.Na
versteviging meteengipsmantelwordt dedoorlatendheidgemetendoordeinstroomsnelheidvasttestellenviaeeninfiltrometer.Dezefiltersnelheid is,bijvrijeuitstromingaandeonderkantvandekolom,vrijwelgelijkaan/rsatomdataandebovenkant van de kolom een lage,positieve drukhoogte wordt gehandhaafd via een buretopstelling (figuur 10.15). Deverkregen £satgeldt voor deverticale richting. De methode kan ook
voordehorizontaledoorlatendheid gebruiktwordendooreen
horizontalekolom uittesnijden.
Dekolommethode heeftalsvoordeeldateenvolkomen ongestoord bodemmonster wordt gekarakteriseerd met eenzodanig volume, dat de natuurlijke variatie in gronden met structuurelementeninhetmonstertotuitingkomt. Ditaspectisbelangrijk voor iedere bodemfysische bepaling. Eris tot nu toe
weinig aandacht besteedaandevraag hoegroot representatievemonstersmoetenzijn.Veelzogenaamde veldvariabiliteit
vanfysischegegevensberustoponvoldoende monstergrootte. Omdezereden is hetmeten vandedoorlatendheid in Kopeckyringen (100cm3) dikwijls afteraden.
10.3.2 Onverzadigde doorlatendheid: korstenmethodeen verdampingsmethode
Het meten van dedoorlatendheid van onverzadigde grond is
gecompliceerder dandemetingvank^. Voor negatievedruk-

a. Schrijfdedoorlaatkarakteristiekvandezaveluitfiguur10.13opintabelvorm.
b. Hoezou dedoorlaatkarakteristiek van eenmatigfijn zand ongeveer kunnen
verlopen?
c. Ziet ueenverschiltussenhetkleimonster infiguur 10.12en10.13?

10.3 METEN EN BEREKENEN VAN DE DOORLATENDHEID
Erzijnverschillende veld- enlaboratoriummethoden voor het
metenvandedoorlatendheidk. Bovendien ishetmogelijk om
voor een beperkt aantal gevallen kte berekenen: met behulp
van equivalente-poriëngrootteverdelingen, die zijn afgeleid
van devochtkarakteristiek, enmet behulpvan micromorfologischegegevens.Alleen enkele principes vandemeetmethodenkunnen hierworden behandeld.Eenuitvoeriger overzicht
geven Bouma, Peatzold & Grossman (1982) enVerlinden &
Bouma (1983). Voor gedetailleerde beschrijvingen zal wordenverwezen naardiversepublikaties.
10.3.1 Verzadigde doorlatendheid: boorgatmethode
en kolommethode
Voor het meten van ksat (doorlatendheid van verzadigde
grond) wordt veel gebruik gemaakt van de boorgatmethode
(Van Bavel& Kirkham,1948;Van Beers,1979). Hierbij wordt
eenboorgatgemaakttottenminste30cmbenedendegrondwaterspiegel.Nahetverwijderenvanhetwateruithetboorgat
wordt desnelheidgemetenwaarmee hetwater terugstroomt.
Via tabellen kan deze snelheid worden omgerekend in een
waardevanArsat,dievooraleenmaatvoordehorizontale doorlatendheid is,omdatstroming naar het boorgat hoofdzakelijk
in laterale richting plaatsvindt. De methode wordt vooral bij
het ontwerpen van drainagesystemen toegepast, maar heeft
enkelebeperkingen.Zokanzijalleenbenedendegrondwaterspiegelworden uitgevoerd.Ookkantijdens hetborenvanhet
boorgat versmeringvàn dewanden optreden,vooral in kleigronden,waardoor degemetenArsatveel lager isdandeechte
Arsalvandebodem.
Ombeidebezwarenopteheffen isdekolommethode ontwikkeld, waarbij een grote cylindrische kolom ter plaatse in de

10.15 Figuur
Kolommethode voor het meten vande verzadigdedoorlatendheid in het veld
van bodemhorizonten die overwegend boven de grondwaterspiegel liggen.
FotoStiboka 22609.
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hoogten nabij verzadiging (h =0) isdekorstenmethode geschikt (Bouma, 1977:47). Dezeveldmethode gebruikt dezelfde kolommen alsdé kolommethode, alleen wordt nu een serie
gipskorsten aangebracht aan hetoppervlak. Alsgevolg hiervan raakt de onderliggende bodem onverzadigd (figuur
10.12). Deviaeenburet gemeten infiltratiesnelheid door de
korst wordt gecombineerd metde drukhoogte dieonder de
korst meteen tensiometer wordt gemeten, hetliefst op twee
onder elkaar gelegen punten. De gemeten filtersnelheid is
meestal gelijk aan dewaarde van k diehoort bijde gemeten
drukhoogte (zievraag 10.11e). Eendrietal korsten kan worden
aangebracht, te beginnen metde korst diede laagste drukhoogte veroorzaakt. Dekorstenmethode isals enige methode
geschikt omde doorlatendheid te meten in hettraject h =0
tot ca.- 4 0 cm,omdat door degroottevan hetmonster de middelgrote poriën inhun natuurlijke samenhang aan de stroming
kunnen deelnemen. De bepaling levert een directe waardedie
niet wiskundig hoeft te worden afgeleid. Juist in het traject
nabij verzadiging leveren andere methoden grote problemen
op, omdat de wiskundige interpretatie van snel veranderende
systemen erg moeilijk is.

vormige poriën kanworden getransporteerd, neemt sterktoe
als dediameter resp. wijdte groter wordt. Ditblijkt uitde volgende formules. Voor laminaire stroming in cylindrische poriën geldt de wet van Poiseuille:
Q

10.18

Als devochtkarakteristiek bekend is,volgt h uit 0en isk te
berekenen. De hete-luchtmethode is snel en goedkoop en
daarom aantrekkelijk. Eriseengroot bereik: vanh =- 5 0 tot
- 5 0 0 0 cm.
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waarin

,cPI.
ds

waarin

d = wijdte van descheur; / = lengte van de scheur (d*l =
dwarsdoorsnede van de scheur).
In formule 10.17 komt rtotdevierde macht voor, dus als de
straal vaneencylindrische porie 2 keer zo groot wordt, kan
hij 16 keerzoveel water tranporteren (bijdezelfde gradiënt van
Hh). Voor een twee keer zowijde scheur geldt een factor 8.
Met formule 10.17 iste berekenen dateen cylinder met een
diameter van 100 urn ca.2cm 3 per dag kan transporteren. Een
scheur meteenlengte van 1 cmeneenwijdte van 100 um
transporteert 720 cm 3 /d. Dit debiet kunnen w eomrekenentot
de doorlatendheid door te delen door deoppervlakte waarin
de poriën voorkomen (bijeen stijghoogtegradiënt = 1). Vele
zavel- enkleigronden hebben een structuurbeeld van enkele
grotere poriën in eenzeer fijnporeuze matrix (figuur 10.19).
Men zou dan een lage doorlatendheid verwachten. Uitrekenvoorbeeld 10.20 volgt echter dat poriën,dienauwelijks zichtbaarzijn met het bloteoog,alveelwater kunnen transporteren.
Als deze poriën doorlopen enniet tegering inaantal zijn,zal
de doorlatendheid van degrond alsgeheel groot zijn, ook al
laat defijnporeuze matrix bijna niets door. Eventuele wateroverlast zal dan niet tewijten zijn aan een slecht doorlatende
bovengrond, maarbv. aanverstopte drains (Dekker & Bouma,
1978).

Acp

10.3.3 M o r f o l o g i s c h e benadering
De doorlatendheid werd totnutoe fysisch gedefinieerd. Voor
het begrijpen vanverschillen inertussenverschillende gronden
is hetook nuttig omde doorlatendheid te benaderen vanuit
een morfologisch gerichte analyse van hetporiënstelsel inde
grond. Dehoeveelheid water die door cylindrische en spleet-

Q_gp,

\1Y]

.Ah

Bijdeverdampingsmethodelaatmeneennatcylindrischmonsteraan debovenkant langzaamverdampen (Boelse.a., 1978). Dedrukhoogte wordt op enkele
plaatsen gemeten en ook wordt de (afnemende) massa van het monster als
functie van de tijd bepaald. Op basis van deze gegevens kan k in het traject
h =-40 tot ca.-800 cm worden berekend. Dezeondergrens hangt samen met
het beperkte meetbereik van de tensiomenter die niet meer werkt in een lager
traject omdat hetwater gaat 'koken'. Deverdampingsmethode wordt veeltoegepast, inverschillende varianten,zowel in laboratorium alsveld. Demethode
isvrij kostbaar eningewikkeld enneemt veeltijd in beslagvoor hetmeten van
k bijlageredrukhoogten.
Een veelbelovendemethodelijkthetmetenvankopbasisvansorptiviteit (Dirksen, 1979).Ondersorptiviteitwordt hierverstaan:decumulatieveabsorptievan
water gedeeld door de wortel uit de tijd. Water wordt via een poreuze plaat
onder druk toegediend aan een ongestoord bodemmonster met een diameter
enhoogtevan 10cm, metbehulpvan een injectiepompen mechanischeraderen,
ledere combinatie van pompsnelheid, radergrootte envolume van de injectiepompinduceerteenspecifiekesorptiviteit in hetmonster.Wanneerdesorptiviteit constant is, worden het vochtgehalte en de drukhoogte gemeten op het
grensvlakvangrond en poreuze plaat. Eenconstantewaarde wordt meestalal
naenkele minuten bereikt. Deverkregen waarde van de sorptiviteit wordt gebruiktvoor hetberekenenvandediffusiecoëfficiënt en vank.

ds

Q = debiet = het volume water dat per tijdseenheid door een
cylindrische porie stroomt; r = straal vancylindrische porie;
r\ = viscositeit van water; dHJds = gradiënt van de stijghoogte. Voor deafleiding ziebv. Koorevaar & Dirksen, 1982:257.
Met laminair wordt bedoeld datdewaterdeeltjes zich laagsgewijs voortbewegen in minof meer evenwijdige stroombanen. Voor laminaire stroming inspleetvormige poriën geldt:

Voor hetbepalen van de doorlatendheid bijlagere drukhoogten dan ca.- 4 0 cm worden andere methoden gebruikt. Steeds
wordt een filtersnelheid gemeten ofberekend die hoort bij een
bepaalde drukhoogte ofvochtfractie. Bij de hete-luchtmethode wordt een verzadigd,cylindrisch monster ineenstalen ring
aan de bovenkant verhit door middel van een luchtstroom van
250°C (Arya, Farrell & Blake, 1975). Na 10 minuten wordt
het monster in plakjes gesneden en hetvochtgehalte als functievan dediepte bepaald.Voor elk plakje kande diffusiecoëfficiënt D berekend worden. D isdeoppervlakte water die per
tijdseenheid gepasseerd is. Ergeldt bovendien:
10.16 _ _

8„

10.19 Figuur
Tweebodemstructuurmodellen terillustratie vanhet effect op de doorlatendheid van a.scheurenenb. cylindrischeporiën (zie rekenvoorbeeld 10.20).

10.20

Rekenvoorbeeld
Wegaanuitvandestructuurmodellen infiguur 10.19. Daarbijisgrondgeschematiseerdtot enkele (grotere) poriën eneenondoorlatende massadaartussen.
Met behulpvandeformules 10.17en 10.18kandehoeveelheidwater worden
geschatdiedoordezeporiëngetransporteerdwordt bijverschillende diameters
van decylindrische poriën of wijdtes vanscheuren. Formule 10.17 kunnen we
alsvolgt invullen,alsdH^/ds = 1:
Q_ngpwr'

8»;

,

ds

3,14* 10Nk g ' ' * 1000kg m " 3 * ^ ,
8x10-3Nsm"2
= 3925000 m " ' s~' * r' = 3925000 x 0,01 cm"
= 3,4x l O ' c m - ' d " ' x/-«

'x 86400d"

Alsdestraalr = 250 urn = 0,025cm,wordt Q= 3,4 x 10' c m - 1 d _ 1 x (0,025
cm)4 = 1328cmVd.
Dit is tot een verzadigde doorlatendheid om te rekenen (stijghoogtegradiënt
= 1):

Q

=*,sat

dWh.
ds "

Alsbovengenoemde porieeenoppervlakte.4

= 100cm2bedient,danis

*sat = mn—~
~ ^^ cm/d. Op deze wijze zijn in onderstaande tabel een
j\j\j cm
aantaldoorlatendheden berekend,waaruit blijkt dateenporiemeteendiameter
van 1mmaleenaanzienlijke afvoer kanverzorgen.Dit ondanks hetzeerkleine,
fysisch niet te meten volume dat zo'n porie inneemt (zie kolom <£p, poriënfractie).
Tabel:Bijdrage vancylindrischeporiënaandedoorlatendheid
r
(cm)

4>p

0,005
0,010
0,025
0,050
0,200

0,8x10-6
0,3*10-6
0,2x10"'
0,8 x 1 0 " 4

(cm7d)

A
(cm2)

*sat
(cm/d)

2
34
1328
21120
5x10'

100
100
100
100
100

0,02
0,34
13
211
54400

Q

0,1 X 1 Q - *

Vullenweopanalogewijzeformule 10.18in,dan krijgenwevoordespleetvormigeporiën:
Q= 7,2x l O ' c m - ' d " 1 xd' x /.
Hebben de scheuren een vierkantspatroon, zoals in figuur 10.19a, dan is de
scheurlengte / gelijk aantwee keerdezijde van hetvierkant. Uit detabel blijkt
dateenscheurmetwijdted= 1mmaleenenormgroteafvoerkanverzorgen.
Tabel:Bijdrage vanscheurenaande doorlatendheid
d
(cm)

1
(cm)

<t>p

Q
(cm3/d)

A
(cm2)

"sat
(cm/d)

0,001
0,005
0,010
0,001
0,005
0,010
0,100

2
2
2
4
4
4
4

0,002
0,010
0,020
0,001
0,005
0,010
0,100

1,4
180
1440
2,9
360
2880
2,8x10»

1
1
1
4
4
4
4

1,4
180
1440
0,7
90
720
720000

hetopgroteschaalverkrijgenvandoorlaatkarakteristiekenvormtmetingdeenig
mogelijkeprocedure.Omdatmetinginallegevallenrelatiefkostbaarisengespecialiseerdpersoneeleist,wordtgetrachtrelatiestevindentussengemetendoorlaatkarakteristieken enerzijds en gemakkelijk te bepalen bodemeigenschappen
anderzijds.Gedachtwordt daarbijaantextuur,organische-stofgehalte, bodemstructuurendichtheid (Bloemen,1979).

10.4 STROMING NA EVENWICHT (PRINCIPES)
10.4.1 Inleiding
Stroming van water in de bodem vindt plaats als gevolg van
stijghoogtegradiënten. Defiltersnelheid wordt bepaald door
degradiënt vandestijghoogte endedoorlatendheid.Webeperken onstot constante stromingssystemen waarin destijghoogtenenvochtgehaltesopiederpunt nietveranderen.Dergelijke systemen kunnen mettamelijk eenvoudige methoden
wordengekarakteriseerd.Veranderendesystemenindenatuur
worden vaak benaderd in termen van een opeenvolging van
constantesystemendieiedervankorteduurzijn.Omdathierbij
veelrekenwerk nodig is,wordt gebruik gemaaktvandecomputer. De beschrijving van enkele constante stromingssystemenindeparagrafen10.4t/m 10.6heeftdusnietalleenbetekenisvoor natuurlijke constante systemen,maar ook voor de
veranderendesystemen.
Ertreedt indebodemgeenstromingvanvochtop,alsergeen
verschillen zijn in stijghoogte. Het voorbeeld in figuur 10.22
geeftzo'nevenwichtstoestandweerineenhomogenebodem.
z (cm)

10.21 Vraag
Ineenoverigensmassiefenondoorlatendmateriaalkomt ineenhorizontaleoppervlaktevan 1000cm2ééncontinue,cylindrische porievoor meteendiameter
van 1000 urn en één continue scheur met een lengte van 2 cm en een wijdte
van200urn.Hoegrootis* s a t bijeenstijghoogtegradiënt van1cm/cm?

Hetbovenstaandetoontaandathetberekenenvandedoorlatendheid in theorie mogelijk is. Maar voor het toepassen op
echte gronden zijn er grote moeilijkheden. Poriën zijn onregelmatigvanvorm. Denauwste plek ineenporie bepaaltzijn
doorlatendheid.Jemoetweten of enhoedeporie doorloopt.
Deafmetingenvandeporiënmoetenbepaaldworden:zekunnendirectmetmicromorfologischetechniekenwordengemeten, of afgeleid uit devochtkarakteristiek. In het laatstegeval
is er sprake van equivalente poriëngroottes (9.4.7). De vernauwingen moeten met behulp van statistische technieken
worden geschat.Ondanksdezemoeilijkheden worden bij het
berekenen van dedoorlatendheid vanzand goede resultaten
bereikt;vooralleanderegrondsoorten zijnderesultatenslecht
(Bouma, 1977:41). Erzijn correctiefactoren nodig om berekendeengemetendoorlatendheidmetelkaarinovereenstemmingtebrengen.
Voor de micromorfologische technieken geldt dat in gronden met duidelijke
structuurelementen (bv.zware klei) goede resultaten worden bereikt,wanneer
voor deberekeningen vanAsat gebruik wordt gemaaktvan monsterswaarin de
groterewatervoerende poriënzijn gekleurd,bv. meteenoplossing van methyleen-blauwinwater (Bouma&Jongerius,1979). Dankanerookhetnoodzakelijkeonderscheidwordengemaakttussenverschillendesoortenporiën,bv.rondegangenenspleetvormigescheuren.Hetvolumevandezewatervoerende poriëniszogeringdatmetingmetbodemfysischemethoden nietmogelijkis.
Dezekostbaretechniekenzijnvooralgeschiktvooronderzoeksdoeleinden.Voor
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10.22 Figuur
Het verloopvanplaatshoogteHg,drukhoogte henstijghoogte H^bij hydrostatisch evenwicht in eenbodemprofiel metgrondwaterspiegel opdmv=100 cm.
Opallepunten isH^=0.
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voor decurve H^ geldt: H^=H +h
10.23 Figuur
Momentopname vanenergietoestandenvanhetbodemwater tijdensa.regenval
enb. verdamping.De invloed vandestroming is (pas) doorgedrongen tot 40
cmondermaaiveld.
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waarin hetgrondwater aanwezig isopeendieptevan1mbeneden maaiveld.Eensoortgelijk geval isbehandeld indevragen9.36 en10.11deninvoorbeeld 9.62.Opelke hoogtebovendegrondwaterspiegel heffenplaatshoogteendrukhoogte
elkaar op: hun som, de stijghoogte is nul. Zo'n situatie kan
zichindewinter voordoen alsheteentijd nietgeregend heeft
en de verdamping verwaarloosbaar klein is, bv. tijdens mist.
Onder welke conditieszal nustromingvanvocht gaanoptreden?Wezulleneerstregenendanverdampingbehandelen.

voelenwe-2 cm/daanalsgroter.Omditprobleemteomzeilen
zullenwedeabsolutewaardevandeinfiltratiesnelheid deinfiltratie-intensiteit noemen (symbool -q).
10.25 Vraag
Een homogene zandgrond meteenzeer diepe grondwaterspiegel wordt beregendmeteenintensiteitvan8mm/h.Degrondbestaatuitzeerhumusarm,leemarm,matiggrofzand.Kandegronddezehoeveelheidverwerkenenkuntuschattenwelkewaardendedrukhoogteenhetvochtgehaltenaverloopvantijdzullen
aannemen?

10.4.2 Regenenverdamping inevenwichtsprofiel
Wegaan uit van het profiel in figuur 10.22.Als erregen valt,
neemt het vochtgehalte aan het oppervlak toe en daarmee
wordt ookdedrukhoogte groter. Dezestijgt bv.vanh=-100
naar-50cm.Aangeziendeplaatshoogtesteedsconstant blijft,
vinden we dat nu Hh=50 cm. Op grotere diepte isHhgelijk
aannul,zodatereenbenedenwaartsegradiëntontstaatendus
stroming indie richting. Figuur 10.23a geeft een momentopnamevandeenergietoestanden tijdens diestroming,alsdeze
isdoorgedrongentot40cmondermaaiveld.
Wanneer er in het evenwichtsprofiel een sterke verdamping
optreedt,waardoor vocht aandebovengrondwordt onttrokken, zal de drukhoogte daar dalen, bv. tot /J=—160cm. Dit
betekent datdestijghoogte daalttotHh=-60 cm.Opgrotere
diepteisHhnognul,zodaternueenopwaartsestroming ontstaat. Drukhoogten dievoorkomen aanderechterkant vande
evenwichts-/7-lijn geven veelal aanleiding tot neerwaartse
stroming; die welke aan de linkerkant voorkomen leiden tot
opwaartse stroming (vergelijkfiguur 10.22 met 10.23). Maar
op korte afstand kunnen binnen deze gebieden soms drukhoogteverschillenvoorkomendieeenandereffecthebben;het
hier geschetste beeld is sterk vereenvoudigd. De benedenwaartse stroming zal nu gedetailleerder worden beschreven
(§10.5). Deopwaartsestromingvolgtdanin§10.6.
10.24 Vraag
Teken hetdiagram metenergietoestanden,alseenconstante,vrijgeringe infiltratiestroming isdoorgedrongentotaanhetgrondwater.

10.5 INFILTRATIE
10.5.1 Constante infiltratiesnelheid in diepe, homogenegrondzonder grondwaterspiegel
Infiltratie van water dat gedurende lange tijd met constante
snelheidwordt toegediend aaneendiepe,homogene bodem
is gemakkelijk te karakteriseren. Er vindt de zogenaamde
zwaartekrachtstroming plaats. Dit houdt indat zicheen constante drukhoogte instelt en de gradiënt van de stijghoogte
alleen bestaat uit degradiënt van de plaatshoogte:óHJds =
dA/8/ds = 1 cm/1 cm = 1. Uit de wet van Darcy volgt dan
-k = q = qt,dwz. de negatieve doorlatendheid wordt gelijk
aandefiltersnelheid,dieweergelijkisaande infiltratiesnelheid
qr Bijzwaartekrachtstroming kunnenweuitdedoorlaatkarakteristiekaflezenwelkedrukhoogtezichzalinstellen. Infiltreert
er bv. q{= -1 cm/d, dan isk = 1 cm/d en kunnen we voor
delichtezavelinfiguur 10.13aflezendath =-30 cmzalworden.Uitdevochtkarakteristiek (zieo.a.tabel9.60) isdanweer
het vochtgehalte 9af te leiden,dat in een homogene grond
overal gelijk zal worden bij zwaartekrachtstroming. In ons
voorbeeldvandezavelzal0« 0,42worden.
Deconventiedatneerwaartsestromingeennegatievewaarde
krijgt, brengt ons in terminologische moeilijkheden.Wiskundiggesprokenis- 2 cm/d lagerdan-1 cm/d,maarbijinfiltratie

146

10.5.2 Constante infiltratiesnelheid in homogene
grond met een grondwaterspiegel
Demeestebodemszijnniet'diep',maarhebbeneengrondwaterspiegel. Isdit het geval in het bovengenoemde voorbeeld,
dan zal de drukhoogte langzaam moeten toenemen van -30
cmtot nul op hetgrondwaterniveau.Wewillen nuweten hoe
dezeh-curve preciesverloopt metdediepte.Isdeinvloedvan
hetgrondwater alhoog in hetprofiel merkbaar? Datzou kunnen betekenen dat de wortelzone bij regen erg natwordt en
de zuurstofvoorziening van de wortels misschien in het gedrangkomt.Hetonderstaandebehelsteenbenaderendeberekening hoe de drukhoogte met de diepteverloopt voor twee
grondsoorten.VoorhetuitwerkenvanhethiergeschetsteprobleemmoetdewetvanDarcy (10.9) wordengeïntegreerd.
Ditlevert:
hn
10.26

d/j

I

waarin

h0 1 + :
zn = verticale afstand tussen een punt met drukhoogte hn en
eenreferentiepunt metdrukhoogteh0.Voor qwordteenpositievewaardeingevuldbijstromingnaarboveneneennegatievebijstroming naarbeneden.
Deafleiding vanformule 10.26 isalsvolgt.Voor verticale stroming geldt s=z,
waardoordezwaartekrachtgradiënt = 1.
kà(Ha

' dz "

+h)_
üz

-

*

(

•

d/Vn .+d/i
H7>=-*0
dz dz

dz'

Omzetting levert
dz

d/i

"^f

d/i

ofJdz=-J-

1+?

Het oplossen van formule 10.26 is niet eenvoudig, omdat k
vanhafhangt.Wezulleneen benaderende berekening vanzn
geven doortelkensvoor eenvrij kleintrajectvanh hetrekenkundig gemiddelde vank intevullen,afgelezen uit dedoorlaatkarakteristiek (zierekenvoorbeeld 10.27).
10.27Rekenvoorbeeld
Gegeven:Ineengrond,bestaandeuitdezavelvanfiguur 10.13isq\ =-1 cm/d.
Gevraagd: Bijwelke waardevanzkomt eendrukhoogte h=-10 cmvoor? Met
welk bedrag neemtztoetussenh=-10en-20cm?
Oplossing: Uit de doorlaatkarakteristiek in figuur 10.13 volgt * =15 cm/d bij
h =0,enk=4cm/d bijh=-10 cm.Danisindit/»-traject:
"gem

15 + 4
2

9,5cm/d.

Westellenz=0indegrondwaterspiegel engebruikenformule 10.26.
/)=-10cm
h=0

Ah

1+

- 1 cm/d
9,5 cm/d

-10cm-0

= 11,2cm.

0,89

Dusopeen hoogte van 11,2cm boven degrondwaterspiegel heersteen drukhoogtevan-10cm.Voorhettrajecth =-10 naar-20 cmkrijgenwe:
A=-20cm

ƒ

d/7

— -1 cm/d

/7=- 1 0 c m 1 +

2,9cm/d

-20c m - ( - 1 0 cm)
0,65

= 15,3cm.

doorlaatkarakteristiek. Het berekenen van zn voor een lagere
waardedandezedrukhoogte heeft geen betekenis enisinde
tabel dus niet gedaan. Infiguur 10.29 zijn decijfers uit tabel
10.28cumulatief uitgezetenkunnenwezienwatzevoorstellen.

Intabel 10.28 is het verdere verloop aldus berekend,ook bij
andere infiltratiesnelheden en voor een tweede grondsoort.
Zouden we een kleiner interval dan Ah= 10 cm kiezen,dan
zoudeberekening nauwkeurigerworden.
Onderin tabel 10.28 staan de laagste drukhoogtes die bij de
gegeven infiltratiesnelheid bereiktkunnenwordenvolgensde

10.28 Tabel
Berekening vanhet dwkhoogteverloop bij infiltratie in eenzavel-eneenzandgrond met eengrondwaterspiegel. Deberekening vanzn isniet-cumulatief uitgevoerd
voordrieinfiltratiesnelheden (vergelijk voorbeeld 10.27).

h (cm)

k (cm/d)

z n (cm ) b i j

«gem' cm/d)

<7i=-0.5 cm/d

<7i = -1 cm/d

0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80

zavel

zand

15
4
1,8
1,0
0,6
0,4
0,30
0,22
0,16

1000
100
30
9
0,5
0,06

(7i =-0,1 cm/d

zavel

zand

zavel

zand

zavel

zand

zavel

zand

9,5
2,9
1,4
0,8
0,5
0,35
0,26
0,19

550
65
19
4,8

11,2
15,3
35

10,0
10,2
10,6
12,6

10,6
12,1
15,6
26,7

10,0
10,1
10,3
11,2

10,1
10,4
10,8
11,4
12,5
14,0
16,2
21,1

10,0
10,0
10,1
10,2

-30

-40

-45

-41

-100

-46 cm

-g-, =k bij h=

140 z (cm)

-40
_l

-20
l_
z (cm)

q\ = -0,5 cm/d

q-. = - 0 , 1 cm/d

-80

q-, =—1 cm/d
-60

-40

b zand

0

-60
h (cm)

10.29 Figuur
Het verloop vandedrukhoogte h met deverticaleafstandzbij neerwaartsestroming naareengrondwaterspiegel in a. zavelenb.zand, cumulatief uitgezet opbasis
vandeberekeningenintabel10.28.

147

l

L

\
r

=

*^

=

S!

Zo kunnen we de infiguur 10.29 getekende lijnen gebruiken
omdedrukhoogtes teschatten in lagenzandenzavelvandiverse diktes. Twee voorbeelden staan in figuur 10.32, waar
boven het freatisch niveau 40 cm zand aanwezig is, bedekt
doorzavel,enandersom.Hetdrukhoogteverloop bijdriefiltersnelheden isbepaalddoor opeentransparantstuk papiergedeeltes van figuur 10.29 over te tekenen. Op de transparant
wordtdezelfdeassenverdelingaangebrachtenwordendecurvesvanlaag1overgenomen.Vervolgens leggenwedetransh (cm)
-100

ËllÉIl

l^^^s
1 2

3

4

5

6

7

-80
I

-40

-60

I

i_

100-

<7j = —0,5cm/d

9 10

V

10.30 Figuur
Opstijging in capillaire buisjes vanverschillendediameter, opallerleimanieren
gecombineerd.Enge/hardt, 1957:83.
<?i = -0,1 cm/d

Als het grondwater niet te ondiep zit stelt zich bovenin de
grondeenconstante drukhoogte in,die overeenkomt metde
infiltratiesnelheid. Dit deel van de curves komt overeen met
hetindevorigesubparagraaf besproken gevalvaneen grond
zondergrondwaterspiegel.Hetisdezedrukhoogtedieonderin
detabelstaataangegeven.Opzekeredieptewordt deinvloed
van het grondwater merkbaar en gaat de /j-curve afbuigen,
dus de grond natter worden. De curve nadert daarbij de
45°-lijn, die de evenwichtssituatie aangeeft, maar valt er pas
inhetnulpuntmeesamen.
Naarmate de infiltratie-intensiteit lager is, wordt de invloed
vandegrondwaterspiegel opdedrukhoogte hoger inhetprofielmerkbaar.Opvallendishetverschiltussendetweegrondsoorten,vooral bijdelaagste infiltratie-intensiteit: inhetzand
begint de h-curve af te buigen op een afstand van ongeveer
50cmbovendegrondwaterspiegel;indezavelisditmeerdan
2m.Ditkomtomdatdedoorlatendheid indezavelveelminder
snel metdedrukhoogte afneemtdan in hetzand.Wekunnen
dit vergelijken met de invloed van het grondwater op het
vochtgehalte: in zavel reikt deze hoger dan in zand (figuur
10.30).

-20
i

i_

q: = - 1 cm/d

figuura

10.31Vragen
a. Waaromkandeh-curvenietsamenvallen metde45°-lijnvóór het nulpunt?
(figuur 10.29).
b. Breng alle in figuur 10.30 getoonde principes onder woorden en probeer
ereenbodemkundigvoorbeeldbijtenoemen.

10.5.3 Constante infiltratiesnelheid in gelaagde
grond
Detot nu toe besproken voorbeelden hebben betrekking op
homogene gronden,die inde natuur nauwelijks voorkomen.
Neerwaartsestromingdoorgelaagdegrondkanookopdeboven beschreven wijze worden gekarakteriseerd. Het verdient
aanbeveling om met deintegratie te beginnen aande onderkant van het systeem. Dit kan een grondwaterspiegel zijn
(h=0) ofeendiepehorizontwaarineenconstantedrukhoogteaanwezig isdie overeenkomt metdegekozen filtersnelheid
q. De integratie wordt voortgezet tot de ondergrens van de
bovenliggendelaag.Devoordezegrensberekendedrukhoogte is nu de beginwaarde voor de integratieprocedure in de
tweede laag,enz. Dete kiezen drukhoogte-intervallen zullen
overhetalgemeenmoetenwordenaangepastaandediktevan
de lagen, om het berekenen van meer punten van de drukhoogtelijnmogelijktemaken.Alseralcurvesbekendzijnvoor
homogene gronden,dan kunnen dezegebruikt worden voor
eengelaagdegrond,dieuitdezegrondsoorten bestaat.
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10.32 Figuur
Verloopvandedrukhoogte bij drieinfiltratiesnelheden ingrond mettweelagen
eneengrondwaterspiegel,a.Zandopzavelenb.zavelopzand.

z (cm!
-100

parant op de grafiek van detweede laag en laten de y-assen
samenvallen. Door verticaal schuiven kan de curve van de
tweede laagworden opgepakt bijdezelfdedrukhoogte waarmeedeeerstelaageindigde.

10.5.4 Constante infiltratiedoor een korst
Inkwalitatievezinwerd infiltratiedoorkorstenaanhetoppervlak albehandeld in 10.2.1. Met dewet van Darcy isberekeningmogelijkvanheteffectvanbepaaldekorstenopverschillendegronden. Infiguur 10.34iseengeschematiseerde korst
weergegeven meteen diktezb (b=barrière). Erstaat eenwaterlaagopdekorstmeteendiktezw. Dedrukhoogte indeonderliggende bodem ish. Indewaterlaag loopt de drukhoogte
opvannulaanhetwateroppervlak naarzwaanhetkorstoppervlak.
Toegepastopdekorstgeeftdewetvan Darcy:

Deze procedure verloopt goed behalve voor q\ =-1 cm/d alsdezavellaag het
zand bedekt (figuur 10.32b). Delaagstedrukhoogte indezavel (h = - 3 0 cm)
isdaar hoger dan die op het grensvlak (h=-38 cm). Deovergang vanh = -38
cmnaar-30cmmoetnuapartwordenberekend,opdereedsbeschrevenmanier.
Omvoldoende puntenopdedrukhoogtecurvetekrijgen moetA/?kleinworden
gekozen.Wevindendan:
h (cm)
z n (cm)
z (cm)
-38
0
40

-36
-33

4,1
10,3

-30
37
Voorbeeldvanberekening:
Zn

*736
d/,
~V-381 + 4HD/d

44,1
54,4

A/y,h
' Az

<7i,b :

91,4
-36c m - ( - 3 8 cm)
-1 cm/d

1+;0,675cm/d

We zouden het aantal voorbeelden onbegrensd kunnen uitbreiden. Steeds geldt dat drukhoogtes in de bodem continu
zijn, ook bij scherpe overgangen tussen horizonten. Vochtfractieszijn nietcontinu,omdatdevochtkarakteristiekvanverschillende lagen vaak sterk verschillend is. Uit figuur 10.32
kunnenfasendiagrammenworden afgeleid uit debij hetzand
endezavelbehorendevochtkarakteristieken.

_ t Zb+ Zw

h_

1 ,

.

Rh

Zb

Rb wordt de hydraulische weerstandvan de korst genoemd
(R = Eng. resistance;dimensie:tijd).
Ergeldt:

=4,1 cm.

Uit vergelijken vanfiguur 10.32a metfiguur 10.29b blijkt dat
dezavellaagbijallefiltersnelhedeneenietshogeredrukhoogte
(dus ook hoger vochtgehalte) induceert in de onderkant van
deerop liggende zandlaag,danzou optreden ineen volledig
pakket zand. De invloed van een onderliggende zandlaag is
anders (vergelijking tussen figuur 10.32b en 10.29a). Alleen
bij de hoogste infiltratie-intensiteit (1 cm/d) is de zavellaag
onderinwatdroger (lageredrukhoogte);verderheefthetzand
weiniginvloed.

=

10.36

Bijconstantestromingdoordekorstisdeinfiltratie-intensiteit
-<7iibgelijk aandefiltersnelheid indegrond eronder;vooreen
diepe grond is deze bovendien gelijk aan de doorlatendheid
Arvandiegrond:
0.37-qrib=-<jr = *

Combinerenvan10.35en10.37geeft:
10.38/? b x k = zb + zw-h

Alswe in 10.38waarden voorRb, zbenzw invullen,danstelt
dezevergelijkingeenlijnvoor,dieaangeeftwelkecombinaties
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10.33 Vragen

•5000

a. Probeer zelf met een stuk transparant papier figuur 10.32 uit figuur 10.29
afteleiden.
b. Maak een fasendiagram van het profiel: 60 cm zavel op 40 cm zand bij
q =-0,5 cm/d,metgrondwaterspiegel opdmv= 100cm.
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"i,b
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10.34 Figuur
Schematischedoorsnededoor eenoppervlakkige korst dierust op eenbodem
metdrukhoogte h.Ervindt infiltratie metconstantesnelheidqib plaats.

10.39 Figuur
De doorlaatkarakteristieken vanfiguur 10.13, gecombineerd meteencurvedie
het effect vaneenkorst weergeeft, die voldoet aan de vergelijking 5 d * k 0,5cm+ 1 cm-/?.
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van k en h door de korst worden toegelaten in de grond eronder (figuur 10.39). Voor de grond onder de korst geeft de
doorlaatkarakteristiek de mogelijke combinaties van k en h
aan. Het snijpunt van beide curves stelt dus de drukhoogte
voor,diezichonder dekorst zal instellen.Invoorbeeld 10.40
wordt eenenander uitgewerkt.

I
vrij
water

I
0.

I

q macro

',

10.40Rekenvoorbeeld
Gegevenis een korst met dikte z^=0,5 cm waarop een waterlaag met dikte
z w = 1 cm gehandhaafd wordt. Gemeten zijn een infiltratiesnelheid <7j,b = _ 1
cm/denh=-3,5 cm.
Gevraagd:a. de waarde van Rt,;b. enige combinaties van* en h die door de
korsttoegelaten worden;c.degrondsoort;d.dedrukhoogte diezich onder de
korstzalinstellen.

"*!, micro
<7lat —-

kortsluiting

Oplossing:
Formule10.34:-1 cm/d = - • = - (0,5cm + 1cm+ 3,5) -* flb = 5d.
"b
Formule10.38:5d xk = 0,5cm + 1cm- h.
Invullen van bv. * = 5 cm/d geeft 5 d * 5 cm/d = 1,5 cm - h, waaruit volgt
h =-23,5 cm.Zokunnenwedevolgendetabelsamenstellen:
* (cm/d)

0,5
1
1,5
5,0
10,0
20,3

a
10.42 Figuur
Schematischeweergavevandeinfiltratie vanwateringrond metmacroporiën:
a.structuurmodel enb. verloop vandeinfiltratie, medein verbandmet deregenintensiteit. Verklaringin detekst(Bouma. 1982:396).

h (cm)

» - 1
- 3,5
- 6
- 23,5
- 48,5
-100

Als je k en h in een gewoon assenstelsel tegen elkaar zou uitzetten, zouden
deze punten op een rechte lijn liggen. Ineen dubbellogaritmisch assenstelsel
(figuur 10.39) wordt heteenkromme.Desnijpunten metdedoorlaatkarakteristieken wijzen aan,dat zich in het zand van figuur 10.13 een drukhoogte h =
-32 cm zal instellen, in de zavel h = -13 cm en in de klei h = - 4 cm. De bijbehorendefiltersnelheden zijn resp.-7 cm/d,- 3 cm/d en-1 cm/d (immers-?
= k inditgeval).Degrondsoort moetduskleizijnendedrukhoogte is-4cm.

10.41 Vragen
a. Bereken de curve van de korst uit voorbeeld 10.40, alsz w = 5 cm in plaats
van1cm.Neemdezelfdewaardenvoorhalsinhetrekenvoorbeeld.Conclusie?
b. Bereken de curve van deze korst, als/?(,= 100 d in plaatsvan 5 d,weer bij
dezelfdeA-waarden.Conclusie?

Uit hetantwoordopvraag10.41volgtdatdeinfiltratie-intensiteit afneemt en de drukhoogte lager wordt, als de doorlatendheid van de korst kleiner wordt en/of de korstdikte toeneemt. Eendikkerewaterlaag geeft een klein,omgekeerd effect.Andereconclusiesuithetvoorgaandezijn:
- Gelijke korsten veroorzaken verschillende drukhoogtes in
verschillendegronden,omdat hun hydraulischeeffect nietalleenafhangt vande korstweerstand maarookvan deporiënverdelingvandegronderonder.
- Eenkorst meteenvrij lageweerstandzalzandnogwel iets
beïnvloeden, maar zavel en klei niet. Dit is het geval als de
curvevandekorstzovernaarbovenligtdat hijdedoorlaatkarakteristiekvanzandnogwelsnijdt,maardievanzavelenklei
nietmeer.
10.5.5 Niet-constante infiltratiesnelheid
Detot nutoe behandelde infiltratieproblemen gingen uit van
water dataandegrondwerdtoegediend metconstante snelheid. Bovendien wasdezesnelheid lagerdan dedoorlatendheidvanverzadigdegrondAr^,.Inveelgevallentredenbijinfiltratie andere condities op, bv. wanneer een relatief droge
grond onder waterwordt gezet. Eerstkost hetvochtiger wordenvandegrondveelwater.Maarnaarmatedegrondverzadiging nadert, neemt deabsolute waardevande infiltratiesnelheidaftotdateenconstantewaarde,overeenkomend metksaX,
bereiktis(curve-<7i,m,Cro' n figuur10.42b).Wanneerdewatertoevoer voldoende blijft, zal in een diepe, homogene grond
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de uiteindelijke vochtfractie namelijk overeenkomen metverzadiging,waarbijbijnaalleporiënmetwatergevuldzijn (door
luchtinsluitingen isdezevochtfractie meestalietslagerdande
poriënfractie).
In het begin wordt de infiltratiesnelheid in feite alleen door
verschillen in drukhoogte bepaald. Deze kunnen zeer groot
zijn,aangezienh=0aanmaaiveldterwijlhaanhetvochtfront
zéér negatief kan zijn (-15000 cm bijvoorbeeld). Terwijl het
vochtfront dieper in de grond doordringt, stelt zich hoger in
debodemeendrukhoogte indieuiteindelijk overeenkomt met
k^xopdedoorlaatkarakteristiek. Ditimpliceertzwaartekrachtstroming (stijghoogtegradiënt =1).
Met computersimulatie kunnen veranderende infiltratiesnelheden goed worden berekend als een Ar-A-relatie bekend is
(Hoogmoed & Bouma,1980). Overeenkomstigevochtgehaltes worden met behulp van de vochtkarakteristiek afgeleid.
Het verschil tussen initiële en uiteindelijke infiltratiesnelheid
zalgeringerzijn naarmatehetvochtgehalte inhetbegin hoger
is (proef 10.43). Indien de bodem in het begin verzadigd is,
zal de infiltratie-intensiteit meteen vanaf het begin gelijk zijn
aanArsat,mitservrijedrainage kanoptreden waardoor degradiëntvandestijghoogte 1 cm/cmkanblijven.
10.43 Proef
We nementwee doorzichtige buizen,sluiten deonderkant af
met watten, lapje en elastiekje, en vullen ze elk met 50 ml
droog,fijnzand. Boven hetzandmoet ernog minstens 10 ml
ruimteindebuiszijn.Numakenwehetzandinéénbuisvochtigdoorer10mlwaterintegieten.Alsditwaterinhetmonster
is gezakt,voegen we tegelijkertijd 10 ml water aan elke buis
toe. Het blijkt dat dit water in het droge zand al na bv. 15s
vollediggeïnfiltreerdiseninhetnattezandpasna40s.
10.44 Vraag
Uitdedoorlaatkarakteristieken (figuur 10.13) blijktdatdrogegrondveelslechterdoorlatend isdannattegrond. Ditlijktintegenspraaktezijnmethetresultaat
vanproef 10.43.Hoekunt uditproefresultaatverklaren?

10.5.6 Infiltratie ingescheurde grond
Defysische theorieën voor destroming van water,dietot nu
toebehandeldzijn,mogenalleenwordentoegepastopredelijk
homogene,nietzwellendegrond. Ditbetekentdaterduidelijkebeperkingen zijnbij hetgebruiken vandezetheorieën voor
veldcondities. Eenvoorbeeld isde infiltratie van water ingescheurdekleigrond.Detheoriebeschrijftdestromingbinnenin
de structuurelementen goed, maar er kan veel water via de

scheuren naardeondergrondwegstromen datdestructuurelementen indebovengrond niét bevochtigt. Dit proces wordt
kortsluiting genoemd. Door kortsluiting gaat water verloren
voor de in de bovengrond wortelende planten. Bovendien
kunnenmethetwaterkunstmest,bestrijdingsmiddelen enandere stoffen worden meegevoerd, hetgeen kan leiden tot
grondwaterverontreiniging. Deernst van dit probleem moge
blijken uitkadertekst 10.46.
Het is de laatste tijd mogelijk geworden de hier optredende
processen kwantitatief te beschrijven. Daarbij wordt uitgegaan van het model van een zware kleigrond in figuur
10.42a,dat twee structuurelementen toont die onderling gescheidenzijndoorscheuren.Hetcomplexe stromingssysteem
moet worden verdeeld indrie componenten: 1. de structuurelementen,2.demicrodepressiesophetmaaivelden3.deonderlingverbondengrotereporiën.
Bij regen of beregening zal hetwater eerst inde microporiën
van destructuurelementen infiltreren. Dezestroming is infiguur 10.42 aangegeven met -q\,m\ao- Zoals we in de vorige
subparagraaf alzagen,kanerindrogegrondaanvankelijkveel
water dringen, maar neemt -q\,m\ao na verloop van tijd af tot
eenconstante waarde.Als de regenintensiteit laag is (-g r1 in
figuur 10.42b), blijft hij onderde minimale infiltratie-intensiteit van destructuurelementen enzullen de macroporiën niet
aandestroming deelnemen. Eenhogere regenintensiteit -q,2
kunnen de structuurelementen eerst wel verwerken, maar
vanaf tijdstipt-, vullen kleine depressies op het maaiveld zich
metwater,dievanaftijdstipt2gaanoverlopen indescheuren.
Ditvrijewaterstroomt langsdewandenvandescheurennaar
beneden (-c/iimacro). Eendeeldaarvanwordt nogzijdelingsgeabsorbeerddoordestructuurelementen (q\at), maarhetmeeste
stroomtnaardeondergrond,buitenbereikvandeplantenwortels(kortsluiting). Kleuringsproeven enberekeningen hebben
uitgewezen dat degeringe waardevan qr!atvooraltewijten is
aandekleinecontactoppervlakte vanhetwater metdegrond.
De waterplasjes vormen weinige, smalle afvoerbanen en de
restvan descheurwanden blijft droog.Als het aantal plasjes
enstroombanenvergrootwordt,zalq{aistijgen.Veldmetingen
hebbeninderdaadaangetoonddateenvergrotingvan het microreliëf de kortsluiting sterk kan reduceren (Bouma, Dekker
&VanMuilwijk,1981).
10.45 Vraag
Watgebeurterbijregenimensiteit-(?r3?

Op basisvan het bovenstaande iseensimulatiemodel geformuleerd,dat uitdriedelen bestaatdieachtereenvolgens operationeelwordenenblijven (Hoogmoed & Bouma,1980):
- Verticaleinfiltratieindestructuurelementenvanaf hetbegin
vanderegen.Hierbijwordtdeconventionele stromingstheorie
toegepastdiegebruikmaaktvandoorlaat- envochtkarakteristiek.
- Het opvullen van de microdepressies op het maaiveld. Dit
vereist waarnemingen aan het microreliëf om de dieptes van
dedepressiestebepalen.
- Hetoverlopenvandeplasjesindescheuren.Voorhetschatten van dezijdelingse absorptie is meting van de contactoppervlakte nodig (kleuring).
Deresultatenvandesimulatieinkomkleikwamengoedovereenmetgemetenwaarden.

10.46

Kader

KORTSLUITING BIJ BEREGENING
Door deStichting voor Bodemkarteringisonderzoek verricht naar de hoeveelheid water en stikstof, die bij beregening kan uitspoelen uit poldervaaggronden in komklei
(Dekker, 1982-83). Ongestoorde grondkolommenvan 20
bij20cmwerden beregenden hunpercolaatgemeten.De
monstersverkeerden oppF = 2,5à3,2. Figuura toont dat
dekortsluiting toenam met de regengift, ook procentueel:
45 tot 70%van hettoegediende water ging door kortsluiting verloren. Het kortgesloten water stroomde door de
scheurenenbioporiënnaarbenedenzonderdewortelzone
van het gras te bevochtigen (op deze grond de bovenste
20cm).
In deweidebouw wordt na het afmaaien of afweiden het
land bemest voor een volgende snede. Vaak wordt deze
mestingeregend.Daaromwerden degrondkolommen bemestmetkalkammonsalpeter,equivalentaanca.80kgzuiverestikstof perha. Figuur blaatziendatalbijeenbetrekkelijk lage regengift 3/8 van de toegediende stikstof kan
uitspoelen. Nitraatspoelt sterker uitdanstikstof inammoniumvorm.
Hoe kan de kortsluiting worden verminderd? Hoewel er
anno1983nogmeeronderzoekgedaanmoestwordenom
dezevraag opte lossen,isal hetvolgendetezeggen.Een
constante, lage beregeningsintensiteit kan kortsluiting
voorkomen:ziedelijn-<jrr1infiguur 10.42. Dezeoplossing
is economisch niet aantrekkelijk. Een praktischer advies
lijkt hetsnelafwisselenvanintensieveberegeningengeen
water geven (om de ca. 15 min). Tijdens de beregening
vormenzichplasjes,dievervolgens inderustperiode kunnen infiltreren. Hiermee wordt het overlopen naar de
scheurentegengegaan.Eenruwmicroreliëf isgewenst.
Eenanderekwestieisdeinvloedvanhetvochtgehalte. A l :
de beregening op klei begint bij een hoger vochtgehalte,
zal de kortsluiting groter worden omdat de beginsnelheid
vandeinfiltratielagerligt (—«7j,miCroligtdanvanmeetafaan
onder-qrr2). Dit blijkt echter bv. bijkoopveengronden niet
op te gaan, omdat daarin een vorm van organische stof
voorkomt die nauitdrogenzeermoeilijktebevochtigen is.
Nauitdrogen (0=0,62 naar0,44) namdekortsluiting toe
vanongeveer35naar85%bijeenregengiftvanca.15mm.
Opdezeveengronden ishetdusraadzaamaltegaanberegeneninhetbeginvaneendrogeperiode (Dekker, 1983).
In 10.7.3 wordt nader ingegaan op het verschijnsel kortsluiting.
uitgespoelde N (kg/ha)

kortsluiting (mm)
20-

32

16
12
20-

10-

9 11
20 24
regengift (mm)

9 11
20 24
regengift (mm)

Figuura

Figuurb

Verlies aan water door kortsluiting
inrelatietotderegengift opvrijdroge komkleimonsters Gemiddelden
van triplobepalingen.

Verliesaanmineralestikstof bij het
inregenenopkomkleimonstersvan
eengift kalkammonsalpeter, equivalentaan80 kg N perha.Gemiddeldenvan triplobepalingen.
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10.6 OPWAARTSE STROMING
10.6.1 Constante, opwaartse stroming vanuit het
grondwater in homogene grond
Opwaartse stroming werd reeds kwalitatief behandeld in
10.4.2. Dit proces isvangroot belangvoor het vochtleverend
vermogenvangrond.Hierzaleenmeerkwantitatievebenadering worden uitgewerkt voor condities die optreden bij een
constante,opwaartsefiltersnelheid vanuit hetgrondwater. Er
moet weer worden uitgegaan van de geïntegreerde formule
van Darcy (10.26). Omdat het opwaartse stroming betreft,
wordt q als positieve waarde ingevoerd, in tegenstelling tot
de negatieve waarde bij neerwaartse stroming.We zullen de
opwaartse filtersnelheid aanduiden met qc {capillaire stijgsnelheid). Opbasisvandedoorlaatkarakteristiek vaneenbodemhorizont kan een drukhoogtelijn worden berekend als
functie van de verticale afstand, op soortgelijke wijze als bij
deneerwaartsestroming.Voordeberekeningsprocedure verwijzen we naarvoorbeeld 10.27. Resultaten voor zand,zavel
en klei staan in figuur 10.47 voor een stijgsnelheid qc=2
mm/d (berekend met behulp van de doorlaatkarakteristieken
uit figuur 10.13). Dezecurven worden stijgcurven genoemd.
Zegeven aantot welke afstand boven de grondwaterspiegel
eenbepaaldefiltersnelheid instandkanwordengehouden bij
eengegevendrukhoogteverschil. Ditkanvanbelangzijnvoor
hetoverbruggenvandezonetussendegrondwaterspiegelen
de onderkant van de wortelzone. Zo geldt bv. voor de zavel
dat een stijgsnelheid van 2 mm per dag tot een afstand van
110cmbovenhetgrondwater instandwordtgehouden wanneerdedrukhoogteaandebovengrensvan hetsysteemgelijk
isaan-1000cm.Overeenkomstige waardenvoor hetzanden
dekleizijnrespectievelijkz=50en35cm.Indepraktijkwordt
in dit verband gesproken van opdrachtigheid: zavelgronden
zijnopdrachtig.
Wanneer de drukhoogte aan de bovenkant van het systeem
groter (minder negatief) is, kan de stroming in principe een
kleinereafstandoverbruggen.Heerstbv.aandeonderkantvan
dewortelzone h=-200 cm (vroegvoorjaar of naregen inde
zomer), dan kan de stijgsnelheid van 2 mm/d in de zavel
slechtstot 90 cm instand worden gehouden (figuur 10.47).
Voor de zavel treedt dus een verlaging op ten opzichte van

-10*

-103

-102

_101

h =-1000cm.Hetvlakkeverloopvandestijgcurvenvoorzand
en klei bij h kleiner dan-100 cm heeft echter tot gevolg dat
ervoor dezetwee grondsoorten pasverschil optreedt bij een
hgroterdan-100cm.
10.48 Vragen
a. Een profiel bestaat geheel uit de zavel van figuur 10.13. De wortelzone is
90cmdik. Hoediepkandegrondwaterspiegel beneden maaiveldzakkenvoordat<7Caandeondergrensvandewortelzone lagerwordtdan2mm/d?
b. Verklaar hetverschiltussendestijgcurven vanzavelenklei uitde poriënverdeling.
c. Hoezoudendestijgcurven bijqc= 1mm/dongeveer liggen?
d. Gadoor berekening naofdecurvevandezavelinfiguur 10.47klopt (eventueelookvoor decurvevanzandenklei).

10.6.2 Constante, opwaartse stroming vanuit het
grondwater ingelaagde grond
Bij hetbepalenvandestijgcurven ineengelaagdpakket kunnenwe,netalsbijneerwaartsestroming (10.5.3),gebruikmakenvantransparantpapier,waaropassenverdelingenzijnaangebracht die identiek zijn aan die van de stijgcurven van de
individuele lagen.Opnieuw stellen we vast dat drukhoogten
altijd continu zijn van laagtot laagen dat integratie het best
vanaf de grondwaterspiegel kan plaatsvinden. De curve van
de eerste laag wordt overgetekend. Decurve van de tweede
laagwordt opgepakt bijdedrukhoogtewaardeeersteeindigt,
doorverticaalverschuiven (y-assenmoetenblijvensamenvallen),enz.
Opdezewijzezijneendrietalprofielengekarakteriseerdbijeen
stijgsnelheidvan2mm/d (figuur10.49).Dedrieprofielenbestaanuit:
1. een diepe zavel met een kleilaag van 0 tot 10 cm boven
degrondwaterspiegel;
2. idem,maar met de kleilaag tussen 30 en 40 cm boven de
grondwaterspiegel;
3. idem,metkleilaagtussen70en80cm.
Destijgcurvendemonstrerendatheteffectvandekleilaagverschillend is,afhankelijkvanzijn positie.Heteffect isnihilvoor
geval 1, maar zeerduidelijk voor degevallen 2 en 3,die ook
tonen hoe belangrijk dedrukhoogte isaande bovenkant van
hetbeschouwdesysteem.Ditsoortstijgcurvenwordt gebruikt
bij hetschatten van hetvochtleverend vermogen (hoofdstuk
18). Daarzullenwezeookomrekeneninvochtgehaltes.
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10.47 Figuur
Stijgcurven voormatig grof zand, zeerlichte zavelenzeerzwareklei bij qc=2
mm/d. Verklaringindetekst.
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10.49 Figuur
Stijgcurven bij qc=2 mm/d voor drie gelaagde bodems, waarin eenkleilaag
van10cmdiktevoorkomt opdrieverschillendeniveausin eenzavelpakket.

10.6.3 Kritieke grondwaterstand
De stijgcurven maken eveneens een schatting mogelijk van
grondwaterstanden die nog net een bepaalde stijgsnelheid
toelatenaandeonderkantvandewortelzone.Onderwortelzoneverstaanwedelaagwaarindebewortelingsdichtheid groot
genoeg is om al het beschikbaar vocht te benutten (zie
17.3.4). Insimulatiemodellen gaat menervan uitdat hetdoor
capillaire opstijging aangevoerde water door de wortels kan
worden opgenomen aan de onderkant van de wortelzone.
Omdat we een diepte willen bepalen ten opzichte van deze
onderkant, leggen we daar nu het nulniveau (figuur 10.50);
dezeassenverdeling wordt opeenveltransparant papieraangebracht. Nuwillenwebv.wetenwatdekritiekegrondwaterstandisdieeenaanvoervan2mm/dtoelaat ineen homogeen
zavelprofiel,alsh=-1000cmaandeonderkantvandewortelzone. Daartoe tekenen we de stijgcurve van zavel uit figuur
10.47 over, te beginnen op diepte nul bij h=-1000 cm (zie
A-i + A 2 in figuur 10.50). De curve blijkt de y-as te snijden
op eendieptevan 110cm,wat degevraagde kritiekegrondwaterstand is.Zaktdegrondwaterspiegel benedendezediepte,dan wordt qckleiner dan 2mm/d.Startenwe bij h= -200
cm, dan wordt de kritieke diepte = 92 cm (curve B-, + B2).
Een nattere wortelzone kan het water dus minder sterk omhoogtrekken.Wanneerdezavelbenedendewortelzonemaar
20 cmdik is,en rust op zand,stappen we over van dezavelopdezandcurveenwordt naschuivencurveC2gevondenen
eenkritiekegrondwaterstandvan69cmonderdewortelzone.
In dit geval maakt het niet uit of je begint bij /?=-1000 cm
(A, + C,) of bij-200 cm (B,). Voor elk gelaagd profiel dat
inhetveldvoorkomt kunnen opdezewijzekritiekegrondwaterstanden bepaald worden, mits ervan elke laag stijgcurven
bekendzijn.
10.51 Vragen
a. Probeerzelfmettransparantpapierdefiguren10.49en10.50uitfiguur10.47
afteleiden.
b. Een bodemprofiel bestaat uit een zeer-zware-kleilaag van 40 cm dikte die
rust op matig grof zand. De bewortelingsdiepte is 30 cm beneden maaiveld.
Bijwelke kritiekegrondwaterstandsdiepte (t.o.v.maaiveld) kaneen opwaartse
stromingvan2mm/dwordengehandhaafdaandeonderkantvandewortelzone,alsdaarh=-1000cm?
Idembijh =-500cm?

10.6.4 Constante, opwaartse stroming vanuit het
grondwater inzwellende enkrimpende kleigrond
Wehebbengeziendatinfiltratie ingescheurdegrondduidelijk
afwijktvaninfiltratieinniet-gescheurdegrond.Ookbijdeopwaartsestroming zijn erbelangrijke verschillen.Wanneer een
natte kleigrond uitdroogt, vormen zich niet alleen verticale,
maar ook horizontale scheuren:destructuurelementen krimpenende holtentussen deelementen worden groter. Bijopwaartse stroming betekent dit dat dete volgen stroombanen
worden onderbroken. Ditverschijnsel wijkt principieel afvan
deneerwaartsestroming,waarbij hetwateronder invloedvan
de zwaartekracht naar beneden stroomt en onafhankelijk is
vandeaanwezigheidvanhorizontalescheuren.
Wanneer drukhoogten met tensiometers worden gemeten
binnen structuurelementen, kan eenzodanige gradiënt wordenvastgestelddatopwaartsestroming mogelijk lijkt. Inhoeverredieoptreedtzalafhangenvandehorizontalecontactoppervlaktetussendestructuurelementen. Isdezebv.maar40%
van detotale oppervlakte, danzaldeeffectieve filtersnelheid
40%zijnvandetheoretische,diegebaseerd isopdeaanname
datstromingdoordegehelebodemmassaplaatsvindt.Metbehulp van kleurstoffen kandeeffectieve doorstromingsoppervlaktewordengeschatbijverschillendedrukhoogten (Bouma,
1982). Bij verzadiging is deze waarde 100%, maar bij afnemendedrukhoogte neemtdewaardeafalsgevolgvan krimp.
Hierdoor neemt ook dedoorlatendheid van degehelegrond,
^macro'af-D e doorlatendheidvanalleendestructuurelementen
noemenwekmicm. HetisArmicrodiegemetenwordt metkorstenen hete-luchtmethode. De doorlaatkarakteristiek in figuur
10.13 is echter Armacro die uit Armicro is berekend via schatting
van de horizontale contactoppervlakte. Figuur 10.53 toont
beide doorlaatkarakteristieken. Dedoorlaatkarakteristiek van
kmicroleidt tot een andere (te optimistische) stijgcurve dan
* macr0 (figuur 10.54).
Veldmetingen hebben aangetoond dat de £macro-curve het
werkelijk optredende vochttransport goed beschrijft voor

korstenmethode
heteluchtmethode

10.50 Figuur
Enigestijgcurven, wier snijpunt met dey-as dekritieke grondwaterstand aangeeft waaruit eenaanvoer van2 mm/d naar deonderkant van de wortelzone
(= dieptenul) instandkanworden gehouden.
Af + A2is het verloop van dedrukhoogte in eenhomogeen zavelprofielmet
h =-1000 cm op diepte nul; Bj + B2 idem met h =-200 cm;Aj + Cj +C2
= gelaagdprofiel met20 cmzavelopzandbij h =-1000 cm;By + C2= idem
bijh =-200 cm.

10.53 Figuur
jgeldt alleen voor de structuureleDoorlaatkarakteristieken vankomklei:km
menten, *macro'* gecorrigeerd voor deaanwezigheid vanscheuren (Bouma
& DeLaat, 1981:251).
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10.54 Figuur
Stijgcurven vankomklei:zm\a0 geldt alleenvoordestructuurelementen,z m a c r o
isgecorrigeerdvoordeaanwezigheid vanscheuren.

Gegeven:Eencylinder van 30cm hoog met een diameter van 10,6 cm ismet
zand gevuld,dat een poriënfractie (j>p=0,50 heeft en* s a t=15cm/d. Erwordt
eenlaagjewateropdegrondgehandhaafd.
Gevraagd:Wat isdegemiddeldeverblijftijdvaneenwaterdeeltje indekolom?
Oplossing: Eriszwaartekrachtstroming,dusq\=- * s a t =-15 cm/d.Inzand zullen alle poriën aan destroming kunnen deelnemen enhetzand isverzadigd,
dusgeldt^ e f f =0=<t>p =0,50.
"gem

zwellende gronden (Bouma & DeLaat, 1981). Veeltehoge
opwaartse stromingen werden berekend,wanneer de Armicrocurvewerdgebruiktomdeopwaartsestromingtevoorspellen.
Hetberekendevochtgehaltevandewortelzonewasindatgevaltegroot.
10.52 Vraag
Bepaal kritieke grondwaterstandsdiepten (t.o.v. maaiveld) vaneenkomkleigrond voor aanvoervan 2mm/d naarde onderkant van dewortelzone, die20
cmondermaaiveldligt,zowelvooreengescheurdegrondalsindeveronderstelling datergeen macroporiënzijn. Neem/)WOrtelzoneachtereenvolgens =-1000
cm,-500 cm en-100cm.

10.7 Stromingspatronen
10.7.1 Stroomsnelheid in deporiën enverblijftijd van
water
Defiltersnelheid q,zoals gedefinieerd in10.1.2, isdedenkbeeldige snelheid van een wateroppervlak. Voor veel praktischetoepassingen ishet echter van belang om de werkelijke
stroomsnelheid in de poriën vande bodem te weten.Het
maakteengrootverschilofeenbepaaldefiltersnelheidinstand
wordt gehouden door alleporiënofdoor maarenkele (grotere) poriën.Verblijftijden vanpercolerendwaterendedaarmee
samenhangende adsorptieofuitspoeling vanopgeloste stoffen hangen direct samen metdeoptredende stromingspatronen. Daaromzullen dezeverschijnselen nu naderworden geanalyseerd.
Dewerkelijkestroomsnelheidwan hetwater indeporiënvan
debodemisaltijdhogerdandefiltersnelheidq,omdatbodems
slechtsvoorongeveerdehelftuitporiënbestaan.Watertransport kan uiteraard niet door de vaste fase optreden. Daarom
moet hetwater meteengroteresnelheid door de poriënstromenomtoch eenbepaaldefiltersnelheid voor dehele bodem
te realiseren. Degemiddelde stroomsnelheid in deporiën is
gelijkaan:
4>eH

waarin

0eff=deeffectievevolumefractie water.
Introductievaneensoort 'gemiddelde'snelheid isnodig,omdat ersprake isvan eengrootteverdeling van poriëndie ieder
voorzicheenspecifiekestroomsnelheidtoelaten.Voor homogenebodemsmetporiënineenbeperktgroottetrajectkanvoor
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-15 cm/d
gTÏCJ

-30cm/d;

-30cm
'gem _3o c m / d = 1 d.
Eenwaterdeeltje doeterdusgemiddeldééndagoveromvanbovennaarbenedendoordekolomzandtestromen.
Stel nudatdezekolomgevuld ismeteenkleiwaarinééncontinue,cylindrische
porievoorkomt meteendiametervan0,05cmenverder alleenzeerfijneporiën.
Net als het zand heeft de klei een <t>p=0,50 enArsat= 1 5 cm/d.Als alle poriën
aandestromingzoudendeelnemen,vindenwedusvoor dezekleidezelfdeverblijftijd alsinzand, namelijk 1 dag. In deklei vindt destroming echter alleen
plaats indecylindrische macroporie en (vrijwel) niet door degrondmassa van
deklei.
Hetvolumevandezeporieis:
0,025cm »0,025cm x 3,14 x30cm=0,06cm3.
Hetvolumevandekolom is:
5,3cm x 5,3cm x 3,14 x 30cm=2646cm3.
Devolumefractievandemacroporieis:
0,06 cm3/2646 cm3 = 2 » 10~", watdewaarde isdiewevoor <j>e^ moeten
invulleninplaatsvan0,50.
(10.55) Danwordt v g e m ='2*™-?
en(10.56) , g e m=_

7 5

^

m / ( j

= " 7 . 5 * 10s cm/d
=4 x1 0 - d =3,5».

Dewerkelijkeverblijftijdvaneenwaterdeeltje indekleiisgemiddeld3Jseconde
inplaatsvan1 dag.Hiermeeisgeïllustreerd,datingrondenmeteensterkheterogeneporiënverdelingvoor$effniethetvochtgehaltevandegrondingevuldmag
worden.
Eventueelkunt uzelf narekenendatdieenemacroporie inderdaadtoteendoorlatendheidvan15cm/d leidt (zierekenvoorbeeld 10.20).

10.58 Vragen
a. Erwordt beregend metconstante snelheid qr in diep homogene gronden
meteenzeerdiepegrondwaterstand.Welkedrukhoogtezalzichinstelleninresp.
matig grof zand,zeer lichtezaveleneenzeerzware kleibijq,=-1 cm/d? Idem
bij<7r=-1 mm/d?Watzijnongeveerdebijbehorende vochtgehalten?
b. Devorige vraagging over zesstromingssystemen. Bereken voor elkde gemiddelde verblijftijd van een waterdeeltje dat zich 100 cmnaar beneden verplaatst.Probeeraantegeven inwelkevolgordedeuitkomstenvandezeberekeningenwaarschijnlijk hetbestemetdeinwerkelijkheidvoorkomendeverblijftijden overeen zullen komen. Hoezou udeschatting van deverblijftijd kunnen
verbeteren (waardit nodigis)?

10.7.2 Doorbraakcurven
Wanneer wordt gewerkt metnatuurlijke gronden,ishetniet
bekendofergrotere,continue poriënaanwezigzijn.Om hieromtrent gegevens teverkrijgen kaneenzogenaamde doorbraakcurvewordenbepaald,dieaangeeft hoesneleenaan het
oppervlak toegediende stof doorbreekt naar een bepaalde
diepte.
Het principe hiervan illustreren we met behulp van figuur

Cl-oplossing

10.59 Figuur
Dedoorbraakvanchloridein drieschematischweergevenbodems.Deporiéngrootteverdeling weerspiegeltzichindevormvandedoorbraakcurve. Verklaring
indetekst.

10.59.Debodemwordtvoorgesteldalseenseriecapillaireporiëndieaanhetbeginallemaalmetwatergevuldzijn.Nuwordt
het water op tijdstip t=0vervangen door een oplossing met
eentracer (Eng.eenstof die gemakkelijk op tesporen is). In
hetvoorbeeld isdit eenCaCI2-oplossing,dieeenanion bevat
waarvan de concentratie gemakkelijk kan worden gemeten,
eneen kation datgeenzwelling veroorzaakt. Defeitelijke tracer is het C r - i o n , dat niet door de negatief geladen bodemdeeltjes geadsorbeerd wordt. We nemen aan dat erzwaartekrachtstromingoptreedt inverzadigdegrond.
In figuur 10.59a is een homogene, isotrope 'bodem' weergegeven.Hierinwordtdegrenstussenhetwaterendechloride-oplossing alseenmin of meer horizontaal vlak naarbenedenverplaatst.Erisalleenenigediffusieophetscheidingsvlak.
Het uittredende water bevat geen chloride totdat hetscheidingsvlak deonderkantvandecapillairen bereikt.Opdatmomentwordtdechlorideconcentratievanhetuitstromendewatergelijkaandievandebinnenstromendeoplossing:ziecurve
A.Omonderlingevergelijking mogelijktemakengebruiktmen
voor zo'n doorbraakcurve meestal dimensieloze grootheden.
Opdeverticaleasstaathiereenrelatieveconcentratie:deCl~concentratie cperc van het percolaat, gedeeld door die van de
toegediende oplossing c,„ (irr = irrigatie). Ter vereenvoudiging isaangenomen datdeCl"-concentratie indeoorspronkelijke bodemoplossing nul is. Derelatieve concentratie cperc
/c„, varieertdantussendewaardenulalserzuiverebodemoplossing percoleert,endewaardeéénalshetpercolaatdeCl~concentratie van de toegediende oplossing heeft gekregen.

Opde horizontale asstaat hetvolume l/percvan het percolaat,
gedeelddoor hetvolumeV0van het bodemvochtaan hetbegin. Dezeverhouding neemttoemetdetijd,zodatdex-ashier
een verkapte tijdschaal is. De waarde één geeft het moment
weerwaaropdehoeveelheiduithetmonsterverdwenenvloeistofgelijkisaandebeginhoeveelheid.Dithoeftniettebetekenen dat dan al het initieel aanwezige water verplaatst is. Dat
is alleen zo bij geval A, waarin de doorbraakcurve een zeer
steilverloop heeftbij V^JVQ = 1.
De in figuur 10.59b geschetste poriëngrootteverdeling komt
beterovereen metdiewelke in natuurlijke gronden wordtgevonden. Hierzullen alchloorionen uit degrotere poriënstromenopeenmomentdatuitdefijnereporiën nogsteedswater
zonder chloride wordt verplaatst. Het uittredende mengsel
heeftduseenchlorideconcentratie dieeenmaatisvoor deeffectieve poriëncontinuïteit (curve B). Ditwordt ook duidelijk
geïllustreerdinfiguur 10.59c,dieeenextremevorm weergeeft
vandeporiënverdeling infiguurb.Hierzijnenkelerelatiefgroteporiënaanwezigeneengrootaantalzeerkleine.Wekunnen
aaneenkleigronddenkenmetfijnporeuzestructuurelementen
waartussen scheuren voorkomen, of waar wortel- en wormgangeninaanwezigzijn. DeCl"-oplossingzalvrijwelonmiddellijkvia degrote poriën hetmonsterverlaten endeverdunningdieoptreedtdoor hetuitdefijne poriënverplaatstewater
zalgering zijn.Tochvindt dezeverdunning plaats (curve C,)
endeCl~-concentratie vandeuittredendeoplossing kanpas
gelijk zijn aan die van de toegediende oplossing wanneer al
hetoorspronkelijk aanwezigewater isverplaatst.Somszijnde
verdunningenzokleindatzenietmetnormaletechniekenkunnenwordengemeten.Danwordtaangenomen dat hetwatertransport alleen effectief via de grotere poriën plaatsvindt en
het water binnen de structuurelementen vrijwel immobiel is
(curve C2). Devorm van dedoorbraakcurve geeft dus goede
aanwijzingen ten aanzien van de effectieve poriëncontinuïteitspatronen innatuurlijkebodemmonsters.
Er kunnen wiskundige technieken worden gebruikt om de
vormvandecurventeanalyseren.Hieruit kanzelfseen effectieve poriëngrootteverdeling worden afgeleid en ook kan het
volumevaneventueelaanwezigimmobielwaterwordenberekend. Voor zulke berekeningen zij verwezen naar Bouma
(1977) endedaarinvermelde literatuur.
10.60 Vraag
Welkegrondsoortenzoudenquaporiënverdelingnoghetmeestelijkenopgeval
A uitfiguur 10.59?ZelfdevraagvoorgevalB.

10.7.3 Tegengaanvan kortsluiting
De snelle doorbraak van water naar de ondergrond door de
groteporiën hebbenwe in10.5.6allerenkennenalskortsluiting.Inkader10.46ishetverliesaanwaterenstikstofbeschreven dat hierdoor kan optreden. Bij grote kortsluiting wordt
maareenzeerkleindeelvanhetaanwezigeadsorptie-enfiltratievermogen vandebodem benut. Eennog nietgenoemdaspectis,dateventueel indefijneporiënaanwezigestoffen,bv.
zouten in zoute bodems, zeer slecht zullen worden uitgespoeld. Hierbij treedt eengroteverkwisting van water op dat
snelwegstroomt doordegroteporiënzonderhet bodemwater
in defijnere poriën teverplaatsen.Zeker alswater van goede
kwaliteitschaarsis,isditeenonaanvaardbaregangvanzaken.
Watkanhieraanwordengedaan?
Inprincipezijnertweepraktischemogelijkheden:
1. Desnelheid waarmee hetwater aandebodem wordt toegediendwordt verlaagd. Daardoor ontstaateen onverzadigde
grondomdatdegrootsteporiënmetluchtgevuldworden (zie
figuur10.12).
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a. Verzadigde stroming

b. Verzadiging nadrainage

c. 1 cm/d

Bovenstaand voorbeeld demonstreert dat stromingspatronen
bepalend zijn voor de verblijftijden van percolerende stoffen
enerzijdsenvoor hetverplaatsen vanreedsindebodem aanwezigestoffenanderzijds. Dezestromingspatronen kunnen in
veelgevallensterkdoordemensworden beïnvloed,wanneer
bv.eenkeuzemoetwordengemaakttussenverschillende irrigatiesystemen oftussensystemenvoor hettoedienenvan afvalwater aandebodem.Kennisvanfiltersnelheden isdanniet
voldoende,omdatookdestromingspatronen in beschouwing
moetenwordengenomen.

d. Met korst

verdrijvende vloeistof
(Cr-oplossing)
10.61 Figuur
Vierverplaatsingspatronenvanwaterin eenongestoordelössbodem,afhankelijk vanhet toegepastestromingsregime. Verklaringin detekst (Bouma, 1977:
66).

2. Aanwezigheid vaneen korst heeft hetzelfde effect en laat
tevenstoe dat ereen laagwater aan het oppervlak aanwezig
is.
Beide mogelijkheden worden nu geïllustreerd met behulp van meetgegevens
diezijnverkregen door het bepalen vandoorbraakcurven aanvijf ongestoorde
bodemkolommen van 55 cm lengte uit een lössbodem indeVerenigdeStaten.
DebenutteB2t-horizont hadeenafgerondblokkigestructuurmetgoedontwikkelde, matig grote structuurelementen. In alle gevallen werden de kolommen
bij het begin van de proeven met water verzadigd. Na ieder experiment werd
het aanwezige chloride uitgespoeld met water,voordat een nieuw experiment
gestartwerd. Degemiddelde Asat was 9cm/d.Vier stromingspatronen werden
met elkaar vergeleken en zijn geschematiseerd weergegeven in figuur 10.61.
Zekunnen alsvolgt worden samengevat (voor detailszieAnderson & Bouma,
1977).
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a. Verzadigdestroming. Erwerdvoor heteerstchloride aangetroffen inde uitstromendevloeistof na 18uur,toen 32%vanhetinitieel indekolomaanwezige
waterdekolom hadverlaten.
b. Verzadigdestroming nadrainagevandekolom. Men lietdekolom uitlekken
toteenevenwichtsconditie waarbij aandebovenkant eendruk hoogtevan -55
cm ontstond. Daarna werd een laagje van 1 cm chloride-oplossing bovenop
de grond aangebracht en gehandhaafd. Door de drainage was er lucht in de
grotere poriëngekomen.Dezekondenzich nuonmiddellijk metde CI~-oplossing vullen en er werd reeds na 1uur voor het eerst chloride aangetroffen in
het percolaat. Erwastoen nog maar 6%van het water uit dekolom verplaatst.
Dergelijkeomstandigheden kunnenvoorkomen bijbevloeiingvangedraineerde
bodems.
c. Verkleiningvandetoegediendehoeveelheid. Inditgeval lietmeniederedag
eenwaterlaagjevan1cmdikteintrekken.Hetwaterstroomdezowelindestructuurelementen als indescheuren.Omdat detoegediende hoeveelheid beperkt
is, werd er relatief meer water door de bodem opgenomen. Doorbraak vond
plaatsna3 dagen,toen18%van hetwater wasverplaatst. Deveellangereverblijftijd indebodem,vergelekenmetproef a,gafmeerkansopinteractietussen
debodemende percolerende oplossing. Erwaseenduidelijk grotere verplaatsing van oorspronkelijk aanwezig water vergeleken met proef b, maar minder
verplaatsingwanneerdeuitkomstenwordenvergelekenmeta.Degrotere,doorlopende poriën bevorderden de neerwaartse beweging en beperkten menging
metenverplaatsing van hetwater in destructuurelementen,doordat het water
langsdewandenstroomde.
d. Aanbrengen van gipskorst. De infiltratiesnelheid door de gipskorst was 1
cm/d, net als in experiment c. Via de korst treedt echter een constante, lage
stromingop,terwijleenéénmaligetoedieningzonderkorstresulteertineenstoot
water die plotseling doordebodem moetworden verwerkt. Deverschillentussencendzijnzeergroot. Doordegipskorst isdeonderliggendegrondonverzadigd, waardoor de grote poriënpermanent met lucht zijn gevuld.Waterbewegingvindt alleenplaatsviadestructuurelementen./Va86 dagenwerdvoor het
eerstchlorideaangetroffen indeuitstromendevloeistof,toen 50%van het oorspronkelijk aanwezige water verplaatst was. Ook in dit geval was er dus nog
sprakevanfijneporiënwaaruit hetwater nietsnelverplaatstwordt. Bij infiltratie
door oppervlakkige korsten (bv. slempkorsten) neemt dus de verblijftijd sterk
toe, terwijl ook de menging met het initieel aanwezige water veel intensiever
isdanwanneer dezelfdehoeveelheidwaterzouwordentoegediendinééndagelijkse stoot. Het verschil berust op het functioneren van de grotere poriën,
zoalsgeschetst.

10.62 Vraag
Eenzavelgrondligtindewinterbraakenheefteenslempkorst.Erzijnveelwormgangen. De boer wil drijfmest op het land uitrijden.Wat adviseert u: moet hij
de korst losmaken om het in de grond dringen van de mest te bevorderen, of
kanhijdekorstbeterintact laten?

10.64 Repeteervragen
a. Wat wordt verstaan onder debiet, filtersnelheid, doorlatendheid en stijghoogtegradiënt?
b. GeefeenalgemeneformuleringvandewetvanDarcy.
c. Watgeeftdedoorlaatkarakteristiekaan?
d. Omschrijf korteenmethodevoor hetbepalenvandeverzadigdedoorlatendheidenéénvoordeonverzadigdedoorlatendheid.
e. Bespreekdebijdragevangroteporiënaandeverzadigderesp.aandeonverzadigdedoorlatendheid.
f. Teken het diagram van plaatshoogte, drukhoogte en stijghoogte voor een
bodemprofiel,datinevenwichtverkeertmethetgrondwater.
g. Idembijregenresp.verdamping.
h. Watiszwaartekrachtstroming? Onderwelkeomstandighedenkomtditvoor?
i. Hoe gaat in grote lijnen de berekening van het verloop van de drukhoogte
in een profiel, waarin infiltratie plaatsvindt met constante snelheid naar een
grondwaterspiegel? Hoezietditverlooperalsgrafiek uit?
j . Zelfdevraagvooreengelaagdprofiel.
k. Welke invloedoefenteenkorst uitopdeinfiltratie-intensiteitenopdedrukhoogteindegrond?

10.63 Tabel
Belangrijkstevandeindit hoofdstuk geïntroduceerdegrootheden.
nummer
formule
10.6
10.7

naamgrootheid indit boek

symbool

geheugensteun

Sleenh.

andere literatuur
namen

Q

quantiteit
quantiteit
infiltratie

m 3 /s

(volume)flux
<7v
flux; Darcysnelheid;spec, debiet v
i

10.7

debiet,volumestroom
filtersnelheid
infiltratiesnelheid
ilfiltratie-intensiteit
regenintensiteit;neerslag
zijdelingseabsorptievan structuurelementen
capillaire stijgsnelheid
doorlatendheidvanverzadigde grond

10.9

doorlatendheid(voor water)

*

—

m/s

10.9
10.9
10.16
10.26

ruimtecoördinaat inderichtingvandestroming
stijghoogtegradiënt
diffusiecoëfficiëntvanhet bodemwater
verticaleafstandtusseneenpuntmetdrukhoogte hn
eneenreferentiepunt metdrukhoogte/)rj
hydraulischeweerstandvaneenkorst
gemiddeldestroomsnelheid
effectievevolumefractiewater
gemiddeldeverblijftijdvaneenwaterdeeltje
concentratievandetoegediende oplossing
concentratievanhetpercolaat

f
dWn/ds
D

space (Eng.)

m
1
m 2 /s

10.36
10.55
10.55
10.56

-Qi
~Q,.P
<7lat
<7c
*sat

-

regen; precipitatie
lateraal
capillair
saturated (Eng.)

m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

Q

°\

Zn
«b
v
gem
0eff
'gem
c
irr
c
perc

I. Hoeverlooptdeinfiltratie-intensiteitvanafhetbegintijdstipvanirrigatie?Wat
isdeinvloedvan hetoorspronkelijkevochtgehaltevandegrond hierop?
m.Watverstaan we onder kortsluiting bij (klei-)gronden? Hoekan het worden
tegengegaan?
n. Watzijnstijgcurven?Tekeneenvoorbeeld.
o. Watisopdrachtigheid? Geeféénof meervoorbeeldenvanopdrachtigegronden.
p. Hoekunjestijgcurvenvoor eengelaagdebodemsamenstellen?
q. Hoekunnenwedekritiekegrondwaterstand vooreencapillairestijgsnelheid
bepalen?
r. Wat isheteffectvanhorizontalescheurenopdecapillaire opstijging?
s. Waarvan hangt deverblijftijd van een waterdeeltje in de grond af bij neerwaartsestroming? Hoekandietijdverlengdworden?
t. Watiseendoorbraakcurveenwatkandevormervanonsleren?
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11.1 Inleiding
IneengrootdeelvanNederlandbevindtdegrondwaterspiegel
zich op een geringe diepte beneden het maaiveld. Ongeveer
de helft van de gronden heeft in de winter een grondwaterstandondieper dan40cmencircadriekwart ondieper dan80
cm. Indezomer blijft in 30%vandegronden de grondwaterstand binnen 120 cmdiepte. Hetgrondwater beïnvloedt dan
ook in sterke mate de bodem als groeimilieu en standplaats
voor de plant,degebruiksmogelijkheden van degrond ende
bodemvorming. Een interpretatie van Nederlandse bodemkaarten is dan ook ondenkbaar zonder kennis van de diepte
waaropzichhetgrondwater bevindt.Weziendit in hoofdstuk
HOOFDSTUK 11:GRONDWATERTRAPPEN
door P.vanderSluijs

38: van de hierin

gehanteerde beoordelingsfactoren zijn de
ontwatenngstoestand, het vochtleverend vermogen, de verkruimelbaarheid, de stevigheid van de bovengrond en de
structuurstabiliteit direct of indirect gekoppeldaandegrondwaterstand.
De invloed van het grondwater op de bodemvorming komt
totuitinginhydromorfekenmerken,zoalsroestvlekkenengrijze vlekken, stevigheid van het bodemmateriaal en bij zandgronden het ontbreken van ijzerhuidjes (zie hoofdstuk 26en
27). Deze kenmerken maken het in principe mogelijk op bodemkaarten indicaties overdegrondwaterstand optenemen.
Aanvankelijk gebeurde dit beschrijvend. Men gebruikte de
dieptevan de gleyhorizont als indicatie voor de grondwaterstandendeeldedegronden inindroog,vochtig en nat (Pijis,
1948; Buringh, 1951). Verschillen in ontwatering kwamen
ook tot uiting in de landschappelijke benaming van bodemeenheden; bijvoorbeeld komgronden versus stroomruggronden. Op de bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000
(Stichting voor Bodemkartering, 1965) zijn de zandgronden
verdeeldinhoog,middelhoogenlaag.Hiermeewordtderelatieve hoogte van het maaiveldten opzichte vandegrondwaterstandaangeduid.
Al spoedig werden dehydromorfe kenmerken gekoppeldaan
gemetengrondwaterstanden (VanderSchans,1957;Steuren
de Bakker, 1969). Geleidelijk aan kregen gemeten grondwaterstanden voor het weergeven van de grondwaterhuishouding op bodemkaarten een steeds grotere betekenis, vooral
nadat de Commissie Landbouwwaterhuishouding Nederland-TNO een landelijk meetnet vangrondwaterstanden had
ingericht (1958;zieookdekaartenVII-6enVII-7indeWetenschappelijke Atlas van Nederland, 1963-1977). Dit landelijk
meetnet is thans in beheer bij de Dienst GrondwaterverkenningTNO in Delft.
Grondwaterstanden kunnen ingeperforeerde buizen worden
gemeten indien degronden redelijk tot goeddoorlatend zijn.
Dit geldt voor het merendeel van de gronden in Nederland,
met inbegrip vandegronden inde kommen vanderivierkleigebieden (Boumaetal., 1980). Naardefrequentievanopname worden twee soorten opnamepunten onderscheiden, nl.
stambuizenenpeilbuizen. Eerstgenoemde worden tweemaal
per maand gemeten (op of omstreeks de 14e en de 28e),
laatstgenoemde vier maal perjaar (op of omstreeks 28 april,
28augustus,14oktoberen14december).
Dank zij het landelijk meetnet kon in dejaren zestig het systeemvangrondwatertrappen worden ontwikkeld (Van Heesen, 1971). Grondwatertrappen geven op bodemkaarten een
beeldvandewinter- enzomergrondwaterstand.
In dit hoofdstuk wordt het systeem van grondwatertrappen
beschreven.Tevenswordt uiteengezethoemenzichdoor 'vertaling' van grondwatertrappen in tijdsduur-klassen van
grondwaterstanden, een concretere voorstelling van grondwatertrappen kanmaken.Beslotenwordt metdegrondwater-
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stand aanhetbeginvanhetgroeiseizoen alsafgeleidevande
grondwatertrap.
11.2 GRONDWATERTRAPPENINDELING
11.2.1 Principe
De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op gemiddeld
hoogste (GHG) engemiddeldlaagstegrondwaterstandsdieptes(GLG). Hiermeewordendewinter- enzomergrondwaterstandengekarakteriseerdineenjaarmeteengemiddeldeneerslagenverdamping.DezeGHGenGLGworden permeetpunt
berekend uiteen langjarige reeksvangrondwaterstanden die
met regelmatige intervallen zijn gemeten in buizen van 2à3
m lengte. In hetdoor de Stichting voor Bodemkartering ontwikkeldesysteemvangrondwatertrappen (Gt's) iseenmeetfrequentievantweemaalpermaandnoodzakelijk. Bijdemeetpunten worden deGHGendeGLGgecorreleerd metprofielenveldkenmerken. Hetgevondenverbandmaakt extrapolatie
vandezecriteriamogelijk.Eveneenskunnendaardoortotklassen samengevoegde GHG-GLG-combinaties, de grondwatertrappen,inhetveldwordenbegrensd.Hiervoor is,afhankelijkvandevariatie in bodemgesteldheid,eenminimum aantal
van3-6 meetpunten per100km2gewenst.

1976
GLG

11.2 Figuur
Verloop van degrondwaterstand in eennat (1965), eennormaal (1967) en
een droog hydrologisch jaar (1976). Binnen het gerasterdegebied valt 80%
vandegemetengrondwaterstanden enisdegemiddelde curve(gemiddeldper
meetdatum) getekend.Meetpunt 41E-8-L, veldpodzolgrond inzwaklemig fijn
zand, GtVI.

11.2.2 GHG enGLG
Degrondwaterstand opeenbepaaldeplaats heeft gedurende
hetjaar een golfvormig verloop met in dewinter de hoogste
en indezomer de laagstestanden. Deverdamping die in het
voorjaar deneerslaggaatovertreffen (figuur 11.1,zieookparagraaf 18.2:Verdampingenneerslag) endeafvoerveroorzakeneendalingvandegrondwaterstand.Dezedalingduurt tot
de nazomer of de herfst. Het neerslagtekort gaat dan over in
een neerslagoverschot wat resulteert in een stijging van de
grondwaterstand. Jaarlijkse verschillen in neerslag en verdampingenhunverdeling over hetjaarveroorzakenjaarlijkse
verschilleninfluctuatievandegrondwaterspiegelenintijdstip

waarop de hoogste en de laagste grondwaterstand worden
bereikt.
De invloed van de weersgesteldheid op het verloop van de
grondwaterstand is voor meetpunt 41E-8-L in figuur 11.2
aangegevenvooreennat (1965),eennormaal (1967) eneen
droogjaar (1976). Binnenhetgerasterdegebiedvalt80%van
de gemeten grondwaterstanden; 10% is ondieper en 10% is
dieper (zievoordemeetgegevenstabel 11.25).
Naast meteorologische factoren bepalen ook de hydrologische situatie (afwatering, ontwatering, kwel,wegzijging) en
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11.1 Figuur
Gemiddeldemaandwaarden vandeneerslag (P) envandepotentiële verdamping(Ep),vergelijktabel 18.13. Station DeBilt,periode 1911toten met1975.
NaargegevensvanDeBruin (1979).
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11.3 Figuur
Fluctuatie vandeHG3 endeLG3 in deperiode 1961-1979. Zelfde meetpunt
alsinfiguur 11.2(VanderSluijs, 1982).

de bodemgesteldheid (doorlatendheid, bergingsvermogen)
degroottevandefluctuatie.
Defluctuatie vandegrondwaterstand'kan men karakteriseren
methaarhoogsteenlaagstestand.Devanjaartotjaarverschillendefluctuaties moetendaartoetot eengemiddeldefluctuatieworden herleid.Wanneer menhiervoor uitgaatvandegemiddeldecurvewordt eentegeringefluctuatiegevonden.
De hoogste (laagste) standen vallen immers niet elk jaar op
hetzelfde tijdstip (figuur 11.2). Een bruikbaarder beeld ontstaat alsde hoogste standen in dewinter ende laagste inde
zomer,ongeacht het tijdstip vanvoorkomen,worden gemiddeld.
Dezewerkwijze isgevolgdomdeGHG endeGLGteberekenen.Vaneenreeksgrondwaterstanden,gemeten instambuizen,wordt hetrekenkundig gemiddelde vandehoogste drie
grondwaterstanden in een hydrologisch jaar berekend, de
HG3.
Erwordt bij deze berekening niet met een kalenderjaar, maar
met eenhydrologisch jaar gewerkt (april tot april). Dit heeft
alsachtergronddathetbeginhiervanongeveersamenvaltmet
hettijdstipwaaropneerslagenverdampingmetelkaarinevenwicht zijn. De hoge grondwaterstanden in een winter vallen
daardoorveelalbinnenéénberekeningsperiode.
Op dezelfde manier worden delaagstedrie grondwaterstanden gemiddeld, de LG3.De GHG (resp. GLG) isnu gedefinieerd als destatistische verwachtingswaarde vande HG3's
(resp.LG3's) overeenperiode waarinhet grondwaterregime
nietdooringrepenisgewijzigd.
Figuur 11.3 geeft als voorbeeld een tijdreeks van HG3- en
LG3-waarden van meetpunt 41E-8-L; de getallen hiervoor
komenuittabel11.25.
11.4 Vraag
BerekendeGHGendeGLGvanmeetpunt41E-8-Lindienualleendebeschikkinghadoverwaarnemingenoverdeperiode (gebruiktabel11 25A):
a. 1961-1973
b. 1973-1980.

11.2.3 De indeling
Variatiesinmaaiveldsligging,hydrologische omstandigheden
enbodemgesteldheid veroorzaaken van plaatstot plaatsverschilleninGHGenGLG.Willenwehet grondwaterstandsverloopvanvlakken weergeven,danzullen we GHG's en GLG's
tot klassen moeten samenvoegen. De klassen, die begrensd
wordendooreenGHG-en/of GLG-trajectnoemenwegrondwatertrappen (Gt's).Tabel 11.5geeft devoor bodemkaarten
gebruikelijke grondwatertrappenindeling. De grondwatertrappenindeling die isontworpen voor debodemkaartopeen
schaalvan1:50000,heeftvrijruimegrenzen.
Een indeling met nauwer begrensde klassen zou echter niet
inovereenstemmingzijnmetdenauwkeurigheidvandeveldschattingvandeGHG enGLG.Bovendienzoudebegrenzing
vandekaartvlakken eenhogerewaarnemingsdichtheidvereisendanvoorhetuitsluitendweergevenvandebodemgesteldheidnoodzakelijkis.
Praktischeenlandbouwkundige overwegingen hebben bijde
keuzedergrenzeneenrolgespeeld:
- degrondwaterstandfluctueertgrotendeelsopgeringediepte;
- dekarteerder kan metzijn standaardvelduitrusting eenbeschrijving vandebodemgesteldheid geventot maximaal 120
cmdiepte;
- de40 cm grenswerd volgens detoenmalige inzichten geachtovereentekomenmethetgrondwaterniveau indewinter
vangoedontwaterdbouwland.Nuzoudenwedezegrensdieperleggen.
11.5 Tabel
Grondwatertrappenindeling opbodemkaarten
Grondwatertrap

I
II')
III')
IV
V')
VI
VII")

GHG
(cm-mv.)

-

<40
>40
<40
40-80
>80

GLG
(cm-mv.)
<50
50- 80
80-120
80-120
>120
>120
>120

') Bijdezegrondwatertrappenwordtmeteen*achterdecodealsonderverdeling
een droger deel onderscheiden; om de gedachten te bepalen: met een GHG
dieperdan25cmbenedenmaaiveld.
") Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven 'zeer droog
deel'heefteenGHGdieperdan140cmbenedenmaaiveld.

Bij de Gt's I en II is alleen de GLG klassebepalend;de GHG
isvrijwelsteedsondieper dan40cm.DeGt's IIIen IVhebben
betrekking op gronden met een beperkte fluctuatie. Aanvoer
vanwatervanuithogergelegengebieden (kwel) ofvanuitwatergangen leidt tot ondiepe GLG's. Het omgekeerde,wegzijging, komt nogal eens voor bij gronden met Gt V en VI. De
Gt's IVenVIzijntebeschouwen alsdedieperontwaterdevariantenvandeGt'sIIIenV.MetGtVIIwordendediepontwaterdegrondenafgescheiden.
11.6 Vraag
Wat betekenen de antwoorden op vraag 11.4a en bvoor de Gt van meetpunt
41E-8-L?

Verbetering van de ontwaterings- en afwateringstoestand
heeftbinnendecultuurgrondendeoppervlakten metzeerondiepeGHG'saanzienlijkdoenafnemen.
NogaleenshebbendeGt's II, IIIenvooralValleen betrekking
op gronden met een GHG dieper dan ca. 25 cm. Omdat de
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gebruiksmogelijkheden dan minder beperkt zijn,wordt bij de
Gt's II,III enVeen 'droger deel' onderscheiden (toevoeging
vaneen*achterdeGt-code).Waarmogelijk,dient het'droger
deel'ooksteedstewordenaangegeven.
Opbodemkaartenwaareen'drogerdeel'isonderscheidenbetekent het ontbreken van een * achter de code bij de Gt's II,
III en V niet altijd dat degronden uitsluitend of overwegend
tot het 'natter deel' behoren. Een * wordt namelijk ook niet
toegevoegd als de kenmerken van het 'droger deel' erg dubieuszijn. Evenmin bijeencomplexe ligging van beidedelen
(een dergelijk complex wordt niet aangegeven). Niet tot het
'droger deel' behorende gronden met Gt II, III en V worden
bijdeinterpretatievanbodemkaartenalsnattegrondenbeoordeeld (zietabel 38.6 in hoofdstuk 38). Het 'zeerdrogedeel'
bijGtVIIheeftbetrekkingopgrondenwaarbinnenboorbereik
(120cm- mv.) geen kenmerken voor het GHG-niveau worden aangetroffen en evenmin direct daaronder worden verwacht.
De* isbijdeGt-indeling naca.1976 ingevoerd,opkaartbladendievóórdietijdzijngekarteerd,ontbreekt dezeverfijning.
Degegeven Gt-indeling kanten behoevevan meergedetailleerde karteringen (schaal 1:10000 of groter) worden verfijnd,bijvoorbeelddoorbehalveeen'drogerdeel'ookeen'natterdeel'teonderscheiden.Eenscherpegrenszalbijdeonderverdeling vaak niet kunnen worden gegeven en er moet met
eenglobaleomschrijvingwordenvolstaan.
Overigens kan ook bij de hoofdindeling inzeven klassen niet
altijd strikt de hand worden gehouden aandegegevengrenzen.Zoverdient hetgeenaanbeveling grensgevallen meteen
complexeGtaantegeven.Grensgevallen meteenGHGrond
40 cm- mv.worden tot het 'droger deel' gerekend. Eenbelangrijke spelregel bijdekartering dient te zijn, datdebeslissing welke Gtaaneengrond moetworden toegekend,in het
veld wordt genomen en niet later achter het bureau. Daarom
zalmenopboorstatenbijvoorkeurgeendieptenaangevendie
samenvallenmetklassegrenzenvandeGt-inde|ing.
Met uitzondering voor met name genoemde gevallen wordt
aanallegrondeneenGttoegekend.Uitgezonderdzijnbuitendijksegronden,bekadegronden diegeregeldoverstromenen
sommigeassociatiesdie,doorgrotehoogteverschillenopkorteafstand,eengroot aantal Gt's omvatten. Ook delössgrondenopdekaartbladen 59en60 hebbengeenGt-codegekregen (ziekaartfragment16,Schinnen).
11.3 VASTSTELLING (SCHATTING) VAN DEGHG EN
DEGLG
11.3.1 Nauwkeurigheid van de berekende verwachtingswaarde
Het aantal jaren met meetgegevens van de grondwaterstand
isgewoonlijkbeperkt.Deeerstesystematischemetingendaterenvanomstreeks1953.Meetgegevensoverdejarendaarvóór
zijn nauwelijks beschikbaar. Een deel van de meetpunten is
inmiddels opgeheven of isverplaatst. Ookzijn nieuwe meetpunten in de loop derjaren aan het meetnet toegevoegd. De
meetperiodenvariëren daardoor in lengte en hebben ook los
daarvan niet steeds betrekking op dezelfdejaren.Als gevolg
hiervan is de berekende GHG (GLG) niet meer dan een via
een steekproef verkregen schatting van de werkelijke (onbekende) GHG (GLG). Ook is de nauwkeurigheid van de
schattingnietvoorallemeetpuntengelijk.
Indebeginperiode,toen bijdekarteringzowel inabsolutealsrelatievezinveel
tijdenaandachtaanGt'swerd besteed,stonden meetreeksenvanhooguit acht
jaarterbeschikking.Algauwwerdtoendezeperiodevoordeberekendeschat-
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tingvandeGHG(GLG) alsvoldoendebeschouwd;medeomdatvooreenaantal
meetpunteneenlangereperiodenogslechtseengeringeveranderingindeberekendewaardeteziengaf (Colenbrander, 1970).

De nauwkeurigheid van de schatting hangt af van de lengte
van de meetperiode en van de variatie in de HG3's (LG3's).
Verschillen in waterbergend vermogen en verschillen in ontenafwateringstoestand veroorzakendezevariatie.Ookeeningreep in de grondwaterhuishouding, waarvan de kans toeneemtbijhetlangerwordenvandemeetperiode,kandevariatieinHG3's (LG3's) beïnvloeden.
Eenmaatvoordenauwkeurigheidvaneenalsgemiddelde berekendeverwachtingswaarde (schatting) is het betrouwbaarheidsinterval. Dit geeft met een in
procenten uitgedrukte betrouwbaarheid hettraject aanwaarbinnen hetwerkelijke gemiddelde ligt. Zo heeft het meetpunt van figuur 11.3 (waarvan de gegevensintabel 11.25staan) eenverwachtingswaarde van79cmvoorde GHG
en ligt het 90%-betrouwbaarheidsinterval tussen 68 en 89 cm (zie tabel
11.25D). Voor de werkelijke, maar onbekende GHG kunnen we nu met een
betrouwbaarheid van 90%zeggen dat dezetussen 68 en 89 cm beneden het
maaiveld zal liggen.Andersgezegd:meteen betrouwbaarheid van90%zalde
werkelijke GHG niet meer dan (89-68J/2 = 10,5 cm hoger of lager zijn dan
dealsverwachtingswaarde gevonden79cm.Inonze uitspraak aanvaarden we
duseenrisicovan10%opeengrotereafwijkingdan10,5cmplusofmin.
Het80%-betrouwbaarheidsinterval ligt volgensdezelfdetabeltussen71 en87
cm. Met een betrouwbaarheid van 80%kunnen we zeggen dat de werkelijke
GHGnietmeerdan(87-71)/2 = 8cmvandeverwachtingswaardezalafwijken.
Invergelijkingmethet90%-betrouwbaarheidsinterval isdatbij80%nauwerbegrensd. Daarmee geven we de ligging van de werkelijke GHG nauwkeuriger
aan.Dewinstaannauwkeurigheidgaatevenweltenkostevandebetrouwbaarheid,dievan90%naar80%isafgenomen.
Naar de huidige inzichten wordt de verwachtingswaarde van de GHG (GLG)
alsvoldoendenauwkeurigbeschouwd,indienhet 80%-betrouwbaarheidsintervalnietgroterisdan20cm.Zowelvoordecorrelatiemetprofiel-enveldkenmerkenalsvoordekeuzevanreferentiepuntenvooreengerichteopnamevangrondwaterstanden,komenmeetpuntenmeteenklein 80%-betrouwbaarheidsinterval
heteerstinaanmerking.Uiteraarddienendergelijkemeetpuntenookeengoede
enrepresentatieveliggingtehebben.

11.3.2 Benadering met spreidingsdiagrammen
Daar het landelijke meetnet van de stambuizen vrij ruim is,
kunnendeGHGenGLGslechtsvooreenbeperktaantalmeetpunten met de HG3 en LG3 worden berekend. Met behulp
vanspreidingsdiagrammenishetechtermogelijk hetmeetnet
alshetwareteverdichten. Bijdeze'verdichting'worden korte
meetreeksen,bijvoorbeeldeigenopnamen,ofreeksenmeteen
geringe meetfrequentie, bijvoorbeeld die van peilbuizen,gekoppeldaandelangjarigemeetreeksenvanhetlandelijkenet.
Demethodeisgebaseerdopdesamenhangdiedeopverschillendepuntenineenbepaaldgebiedgemetengrondwaterstandenkunnenvertonen.ViadezerelatiewordendeGHGenGLG
vaneenstambuisovergebracht opanderemeetpunten.Daartoezetmendegrondwaterstanden vanzo'n meetpunt uittegendeopdezelfdedataineenstambuisopgenomenstanden.
Menverkrijgtdaneenpuntenzwermdieveelalrondeenrechte
lijn ligt. Een dergelijke grafiek is een spreidingsdiagram (zie
figuur7inVanHeesen,1971) endevialineaireregressieverkregen rechtederegressielijn.Uit deGHG endeGLGvande
stambuis kunnen via de regressielijn de overeenkomstige
waardenvaneenander meetpuntworden afgelezen.Aanwijzingenvoor hetgebruik vandeGHG- enGLG-schatting met
demethodevanspreidingsdiagrammen:
- degrondwaterstandenvanbeidebuizendienenopdezelfde
dagtezijngemeten;
- maakiniedergevalgebruikvanondiepeendiepegrondwaterstanden;
- mindergeschiktkunnengrondwaterstanden zijndietijdens
vorstperiodenentijdensnatteperiodeninhetgroeiseizoenzijn
gemeten;
- ga uit van stambuizen met voor de GHG en GLG een

80%-betrouwbaarheidsintervalkleinerdan20cm;
- koppel kortlopende tijdreeksen van grondwaterstanden bij
voorkeur nietaanstambuizenwaarvandeGHG-GLG-fluctuatie aanmerkelijk kleiner isdanvoor de korte meetreeks wordt
verwacht.
11.3.3 Benadering metgerichte opnamen
Ook de benadering van de GHG en GLG metgerichte opnamenberustopdesamenhangvandegrondwaterstanden binneneeninhydrologischopzichtalshomogeentebeschouwen
gebied. Erwordt danaangenomen dat ingronden metgelijke
Gt'senfluctuatievandegrondwaterstanden overal indatgebieddeGHG (GLG) opongeveer hetzelfdetijdstip wordtbereikt. Het tijdstip waarop de grondwaterstand het GHG- (of
GLG-)niveaubereikt,isvasttestellenbijeenofmeerstambuizen.Opdatmomentwordtdanineengrootaantal,voorafgereedgemaakte, boorgaten de grondwaterstand opgenomen.
Voor elk boorgat is deze stand een benadering van de GHG
(of GLG).
Belangrijkvoordezemethodeisdekeuzevandealsreferentiebuis(zen) tegebruikenstambuis(zen).
Gauitvanstambuizenmet:
- een klein 80%-betrouwbaarheidsinterval (minder dan 20
cm);
- een naar verwachting niet aanmerkelijk kleinere GHGGLG-fluctuatie.
Uiteraard mag op de meetdatum de grondwaterstand in de
stambuis(zen) nietteveelvandeGHG of GLGafwijken.Verder dienen voor de GHG meetdata tijdens vorstperioden te
worden vermeden. Evenzo voor de GLG meetdata kort na
overvloedigeneerslag.
11.3.4 Schattingsnauwkeurigheidvandeuit despreidingsdiagrammen en uit gesimuleerde gerichte opnamenafgeleide GHG enGLG
Eenindruk vande nauwkeurigheid waarmee de GHG enGLG metspreidingsdiagrammenenmetgerichteopnamenzijnteschatten,kandoorsimulatiehiervan worden verkregen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee stambuizen,
waarvan buis Xde referentiebuis isen buis Y de buis die een boorgat van de
gerichte opnamesimuleert. Met behulpvande (langjarige) meetgegevens van
debuizenXenYwordteenspreidingsdiagramgemaaktenderegressielijnberekend.DeviadezeregressielijnafgelezenGHG (GLG) vanbuisYwordtvergelekenmetde (in dit geval bekende) berekendeGHG (GLG). Hetverschil tussen
beide,desystematischeafwijking (ss)genoemd,iseenmaatvoordeschattingsnauwkeurigheid bijgebruikvanspreidingsdiagrammen.

Infiguur 11.7zijnGHG x ,enGLGX,deverwachtingswaardenvoordereferentiebuisX.Voordeanderestambuis(Y) zijnzijGHGy,enGLGy1.
Via de regressielijn worden evenwel de waarden GHGyj en GLGyj afgelezen.
De systematische afwijking voor de GHG is dan (GHGy2-GHGy,) en voor de
GLGisdeze (GLGy2-GLGy,)Voor de schattingsnauwkeurigheid van gerichte opnamen handelt men als
volgt: eerst worden aan de hand van de meetgegevens van de referentiebuis
(buisX) dedataopgezocht waarop indezebuisdegrondwaterstand ongeveer
gelijk isaande GHG (GLG). Invoorbeeld 11.8 isvoor dit 'ongeveer'gekozen:
plusof min 5cm.Vervolgens bepaalt menvoor diedatade grondwaterstanden
vandestambuisdiehetboorgatvoorstelt (buisY).Vandezegrondwaterstanden
berekent menhetgemiddeldeendestandaardafwijking. Hetverschiltussende
GHG(GLG)enhetgemiddelde isweeroptevattenalsdesystematischeafwijking (s s ).Daarnaasthebbenwenogdedoordestandaardafwijking aangegeven
spreiding van de enkele waarnemingen rond het gemiddelde. Deze spreiding
steltdetoevalligeafwijking (st) voor.Desystematischeafwijkingendetoevallige afwijking kunnen elkaar zowel versterken als aan elkaar zijn tegengesteld.
Alstotaleafwijking (%,t) wordt daarom nietdesomvan beide genomen maar
dewortel uitdekwadraatsommen:

2 2
Stot= V(s s+ s t )
11.8 Rekenvoorbeeld
Gegevenzijn:
- dedatawaaropdegrondwaterstand indealsreferentiebuisgekozenstambuis
minderdan5cmafwijktvanhaarGHG,
- enopdezedatagemetengrondwaterstand Y,indestambuisdie het boorgat
voorstelt:
Datum
Y|(cm)

28.12.1969

114

15.01.1970
14.11.1970
16.12.1970

131
100
126

15.04.1971

98

16.12.1972
112
14.11.1973
124
- deGHG van het'boorgat'is132cm.
Uit dit staatje blijkt dat,ook alwijkt op hetreferentiepunt de grondwaterstand
minder dan 5 cm af van haar GHG, dit in het gesimuleerdeboorgat (Y) niet
hetgevalis.
Gevraagd:
Desystematische,detoevalligeendetotaleafwijking.

Oplossing:
Desystematische afwijking is hetverschil tussen de GHG en het rekenkundig
gemiddelde (Y) vandegemetengrondwaterstandenYj.
- 1 "
1
Y= - I Y: = 4 (114
cm + 131 cm + 100 cm + 126 cm + 98 cm + 112 cm
7
n i=l
+ 124cm) = 115cm.
Desystematischeafwijkings s= GH G - Y = 132cm- 115cm = 17cm.
Detoevalligeafwijking (st) isgelijkaandestandaardafwijking vandegrondwaterstanden:
1

GLG(xl)

GHG(xl)

cm

1
1
1
1
1

GHG(y1)-

1
1
1
1
1
1
V

N.

-

1

2
2
2
2
*t=J Zi=1
r - n—i
T ( V Y ) 2 =V ~0 cm
b +256cm +225cm +121cm +

289cm2+ 9cm2 +81 cm2) = 13cm.
De totale afwijking s t o t = V ( G H G - Y 2 + s? = V289 cm2 + 169 cm2 =
21 cm.
Deschattingsnauwkeurigheid metdezesimulatiemethode zoutoe kunnen nemen door de 'gerichte opnamen' eenaantal malen te herhalen. De verschillen
worden dan kleiner en als men uitgaat van het gemiddelde (Y) dan heeft men

1

N.

1
1
N. i

GLG(y1)-

11.7 Figuur
Overbrenging vandeGHGX, enGLGX, vanreferentiebuisX viade regressielijn
naarmeetpunt Ymet GHGy,enGLG^,.Het verschilmet deviaderegressielijn
afgelezenwaarden,resp.GHGyi-GHGy, enGLGyi-GLGy,,geeft desystematischeafwijking aan.

11.9 Tabel
Gegevens vandeintabel 11.10gebruikte meetpunten
meetpunt

50B-17-L
50B-18-L
50C-15-L
50C-16-L

legendaeenheid

zEZ21
Hn21
Hn21
pZn21

grondwatertrap
code

GHG

GLG

fluctuatie

VI
V
VII
IV

65
34
116
44

164
145
184
116

99
111
68
72

163

11.1o Tabel
Schattingsnauwkeurigheid vandeuitspreidingsdiagrammen enuitgesimuleerdegerichteopnamenafgeleideGHGenGLG (cm).
Gesimuleerde
qerichteopname

50B-17 L

Referentiëb jis

GHG

50B-17-L

5

50B-18 L
GLG

t
^tot
onderlingeafstand (km)
*s
*t

GHG

GLG

2
21
22

S

s

50B-18-L

50C-15-L

-9
21
23

-7
18
20
9,4

50C-15-L

*s
*t
s
tot
onderlingeafstand (km)

17
27
32

-8
27
28
16;3

16
31
35

-13
31
34
18,0

50C-16-L

*s
St
s
tot
onderlingeafstand (km)

17
24
29

0
24
24
13,3

10
26
27

5
26
26

nietmeermetdetoevalligeafwijkingtemakenmaaralleenmetdesystematische
afwijking. Inwerkelijkheidlevertdemethodevandegerichteopnamenteweinig
waarnemingenop (hooguittweeineenGHG-entweeineenGLG-periode).
VaneennogbeperktaantalstambuizenisdetebereikenschattingsnauwkeurigheidvandeGHGenGLGnagegaan (tabel11.9en11.10).
Bij de methode metspreidingsdiagrammen kan op vrij beperkte systematische
afwijkingen worden gerekend (ss intabel 11.10ismaximaal 17cm). Dooreen
eenszogrotetoevalligeafwijking (st) isdetotaleafwijking bijdemethodemet
gerichte opnamen (s tot ) algauw 15-25 cm. Eengroteretotale afwijking in de
schatting wordt gevonden in het geval de referentiebuis een kleine fluctuatie
heeft.Wezienditvoordestambuizen50C-15-Len50C-16-Lalsreferentiebuis.
Bij vergelijking met de beideandere buizen isdetotale afwijking meer dan 25
cm. Wat de onderlinge afstand tussen de meetpunten betreft kon binnen de
voorkomende trajecten (minimaal 3,0 km, maximaal 18 km) geen invloed op
deschattingsnauwkeurigheid wordenaangetoond.
Tabel11.10dientalsvolgttewordengelezen:alsb.v.buis50B-17-Lalsreferentiebuisdientvoor buis50C-15-Ldan heeft laatstgenoemdebuiseensystematischeafwijkingvan6cm,eentoevalligeafwijkingvan18cmeneentotaleafwijkingvan19cmt.o.v.deuit haarHG3'sberekendeGHG;zijligt 16,3kmverwijderdvaneerstgenoemdebuis.
Naastdetoegepastesimulatiemetallegrondwaterstandsmetingen,isdeschattingsnauwkeurigheidooknagegaanvooruitsluitenddemetingenuitdedalende
takkenvanhetgrondwaterstandsverloop. Detotaleafwijkingbleekdaarmeeniet
tekunnenwordenverkleind.

11.3.5 Verkenning in de winter van de ontwaterings
toestand
Opeenvoudige ensnelle wijze krijgt meneen globale indruk
vandevoorkomendeGHG'smeteenaandekartering voorafgaandeverkenning van afwaterings- en ontwateringssituatie
indewinter. Dezemethodeisvooralbruikbaarinvlakkegebieden (polders).Tijdens deverkenning geeft men op een kaart
aan inwelke matemenwateroverlast constateert.Van belang
is het moment waarop de verkenning wordt uitgevoerd. Bij
voorkeur doet men dit op hettijdstip waarop na regenval de
grondwaterstand tot ongeveer het niveauvan deGHG isgezakt (controleren bij goede stambuizen) en de slootwaterstand weer tot winterpeil is afgemalen. In alle gebieden met
hoge slootwaterstanden is degrondwaterstand ook hoog en
deGHG bijgevolg ondiep. Hetomgekeerde behoeft uiteraard
niet het gevalte zijn. Eendiep slootpeil vormt geen garantie
voor een goede ontwatering (afvoer van overtollig water uit
degrond) eneendiepeGHG.Treft menbijeengoedeontwateringveelplassenaanofwater indebouwvoorvangeploegd
land, wat niet het gevolg is van de structuur van de boven-

15,9

GLG

GHG

GLG

6
18
19

-10
18
21
16,3

2
17
17

-13
17
22
13,3

8
19
20

-12
19
22
18,0

5
14
15

17
14
22

9,4
9
18
21

onderlingeafstand (km)
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GHG

50C-16 L

15,9
4
18
18

11
17
21

-14
18
22
3,0

-2
17
18
3,0

grond (verslemping), dan is de kans op een hoge GHG vrij
groot.
Overdeduur waaropzich hogegrondwaterstanden handhaven,kanmeneen indruk krijgen door deverkenning naenige
dagenteherhalen.
Deverkenning indewinter isooktegebruikenalseenglobale
controle opeenreedsuitgevoerde Gt-kartering ofvoor het in
twijfelgevallen nemen van een beslissing. Als bijvoorbeeld
enige tijd naeen natte periode nog veel plassen op het land
staaniseenGtVaannemelijker daneenGtV*terwijl dekeuze
op een GtVI zal vallen waar geen wateroverlast meer waarneembaaris.
11.3.6 Veldschatting
De kartering van grondwatertrappen, die gelijktijdig met de
opname van de bodemgesteldheid plaatsvindt, is gebaseerd
op een veldschatting van de GHG en de GLG. Elders in dit
hoofdstuk wordt het woord schatting steeds gebruikt in zijn
statistische betekenis,indezeparagraaf wordt hetgebruikt in
de zin van het dagelijks spraakgebruik; we spreken dan ook
liever van veldschatting. Hiervoor gebruikt men profiel- en
veldkenmerkendie veroorzaakt worden door of van invloed
zijnophetjaarlijkseverloopvandegrondwaterstand.
Met betrekkingtot defluctuatie vandegrondwaterstand zijn
ineenbodemprofiel driezonesteonderscheiden (volgensfiguur9.1):
- de zone boven de hoogste grondwaterstand, waarin door
voldoende aeratie nauwelijks of geen reductieprocessen optreden;
- dezonewaarin zich defluctuatie van de grondwaterstand
afspeelt. Indezezonemetafwisselend oxydatie- enreductieprocessen ontstaan door herverdeling van bepaalde verbindingen (o.a.van ijzer) roest- en/of reductievlekken. In ijzerhoudende gronden zijn dit de klassieke gleykenmerken, in
ijzerloze de blekingsvlekken (kleurschifting). Het GHG-niveaubevindtzichindezezone,veelalinhetbovenstegedeelte;
- dezonebenedendediepstegrondwaterstand,waarin door
permanenteverzadigingmetwateroxydatieprocessenontbreken (G-horizont). De bovenzijde van deze zone correspondeert nietaltijd met hetGLG-niveau (ziedetijdstijghoogtelijneninfiguur 11.2).

11.11Vraag
Benoembovengenoemde zonesaandehandvanfiguur 9.1 (letop het addertje
onderhetgras!).

GHG
Vandevoor develdschatting vandeGHG tegebruiken gleyverschijnselen en blekingsvlekken isgeen landelijk geldende
morfometrischebeschrijvingtegeven.Hunverschijningsvorm
iste zeer afhankelijk van het moedermateriaal waarin zij zijn
gevormdenslechtseendeelvandezeverschijnselen heeftbetrekkingophetactuelegrondwaterstandsverloop. Ingrepenin
de ont- en afwateringstoestand hebben in grote delen van
Nederland de grondwaterstand verlaagd. Profielkenmerken
diebij hetvroegeregrondwaterregime behorenendusfossiel
zijn, zijn vaak niet gemakkelijk van actuele kenmerken teonderscheiden.Ookisnogweinigbekendoverdesnelheidwaarmeeprofielkenmerkenzichaangewijzigde hydrologischeomstandigheden aanpassen.Gemakkelijk aantastbaar organisch
materiaal heefteenversnellendeffect opdedaarbijoptredende (bio)chemische processen (denk bijvoorbeeld aan dereductiezone) rondom ondergeploegd organisch materiaal in
eennatte bouwvoor). Eenmaalgevormde roestvlekken,zoals
rijpingsroest inalluviale gronden kunnen ingoed ontwaterde
gronden vooral bij bouwlandexploitatie blijven bestaan (De
Bakker, 1973). Inzeekleigronden geven reductievlekken een
betereindicatiedanroestvlekken.Figuur 11.12geeft hetverband tussen dediepte van de bovengrens van grijze vlekken
endedieptevandeGHG (grijsvolgens bepaaldekleurenvan
deMunsellcode).
Binnen de zone met gleyverschijnselen en blekingsvlekken
dient met nameaandacht teworden besteed aanveranderingenvanreductie-enblekingsvlekkenmetdediepte.Deveranderingen kunnen betrekking hebben op het aantal vlekken,
hungrootte,begrenzing (scherpofdiffuus) kleurenkleurcontrastmetdematrix.
Een praktische methode om dergelijke verschillen te herkennenbestaatuitvergelijkingvaneenbrokgronduithetonderste
gedeelte van de fluctuatiezone met een achtereenvolgens
steeds hoger gelegen deel. Uitvoering van deze vergelijking
oppuntenwaaropmenookovereenberekendeschattingvan
deGHG beschikt maakt het mogelijk bepaalde 'gley- en blekingsbeelden'tevertalen inGHG-niveau.
Het'gley- enblekingsbeeld'steltdekarteerder instaat binnen
defluctuatiezonevandegrondwaterstandeenherkenbaarreferentieniveau vasttestellen.Dit niveau kansamenvallen met
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11.12 Figuur
Verbandtussen debovengrens vangrijze vlekken en de GHG in gronden uit
dedroogmakerijen (naarVan Wallenburg, 1973).
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11.13 Figuur
VerbandtussendieptevandeG-horizonten deGLGvoorzeekleigronden(naar
Van Wallenburg, 1973).

hetGHG-niveau,maardit behoeft niet:infiguur 11.12ligt dit
referentieniveau ca.30cm onder deGHG. Degroottevande
aantebrengencorrectieispergebiedafhankelijkvandoorvergelijkende profielstudie bij stambuizen opgedane ervaring,
vanhiernanogtenoemenanderefactorendieindeveldschattingworden betrokkenenvaninformatieovereventueleverlagingvandegrondwaterstand.
GLG
DeveldschattingvandeGLGgeeftgewoonlijk minderproblemen dan die van de GHG. Het voornaamste profielkenmerk
isdebegindieptevandeG-horizont (figuur 11.13).Ookvoor
het GLG-niveau geldt dat dit niet steeds met de bovengrens
vandeG-horizontsamenvalt.Degroottevandenoodzakelijke
correctie kan worden gevonden door profielstudie bij stambuizen.
AndereprofielkenmerkendiemedebepalendzijnvoordeveldschattingvandeGHGenGLGzijn:
- Hetstructuurprofiel. Naarmateeengrond,waarvan hetvolume bij uitdrogen aankrimp onderhevig is,dieper isontwaterd, isdestructuur beter endieper gefragmenteerd (Reijmerink,1967;Kooistrae.a.1983,figuur 3).
Eendiepereontwateringmaakteensterkereuitdrogingvande
bovengrondmogelijk. Doordesterkerekrimpnemendespanningeninhetbodemskelettoe,zichuitendineensteedsverder
en diepergaand scheurenpatroon. De mate van fragmentatie
wordt medebepaalddoor de,eveneensvandesamenstelling
enopbouwvanhetbodemprofielafhankelijke,capillairestijgsnelheid.
- Deprofielontwikkeling. Gronden zonder hydromorfe kenmerken(DeBakkerenSchelling,1966),dexerogronden,hebbenvannaturesteedseengoedeontwatering. Ditgeldteveneens voor moderpodzolgronden. Omgekeerd behoeven hy-
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dromorfekenmerken niet (meer) tewijzen opondiepegrondwaterstanden. Wel zullen gebiedsgewijze gronden metsterk
ontwikkelde hydromorfekenmerkenook nu nogveelal natter
zijn dangronden binnen dat gebiedwaar dekenmerken minder uitgesproken zijn. Als sterk ontwikkelde kenmerken kunnenwordengenoemd,fysischnietgeheelgerijpteondergronden in goed bewortelbare alluviale afzettingen, diep doorgaande B-horizonten van humuspodzolgronden, vaak in
combinatie met een fletse kleur, de aanwezigheid van dikke
scherpbegrensde horizontaalverlopendehumusfibers(hetzg.
'waterharcf) enmoerigebovengronden.
- Deaardensamenstellingvanhetmoedermateriaal.
Naast de grondwaterstandsdiepte zijn de capillaire eigenschappenvandeondergrond medebepalendvoor het niveau
totwaaroxydatie-reductieprocessenkunnenoptreden.Decapillaire eigenschappen zijn afhankelijk van de korrelgrootteverdeling en van de dichtheid van het moedermateriaal. De
dichtheid beïnvloedt mede het waterbergingsvermogen en
daarmeedefluctuatievandegrondwaterstand.
- De geologische opbouw. Voor de afvoer van grondwater
zijn de doorlatendheid en dikte van het beneden boordiepte
(120cm) gelegenwatervoerendepakketvanbelang.
- Hetvochtgehalteendegrondwaterstand.Hetvochtgehalte
enhetverloophiervanmetdedieptetijdensdekarteringgeven
eenaanwijzing overdegrondwatertrap. Hierbij dient menrekening te houden met het seizoen,weersgesteldheid, gewas
encapillaire eigenschappen. Ook dediepte waaropvrij water
ofknijpvochtwordtaangetroffen iseenhulpmiddel.Eveneens
isindeveldschattingtebetrekkendehoogtevandegrondwaterstandinstambuizent.o.v.deGHG(GLG) ent.o.v.degrenzenwaarbinnen 80%vandegemetengrondwaterstanden valt
(tabel 11.25C).
- Knijpvocht is een veldterm, die alleen gebruikt wordt bij
zand dat niet alte lemig of kleiig mag zijn. Als uit zand,dat
directuitdeboorkomt,nog (net) geenwaterdruipt,maarwel
na een aantal malen met de volle gesloten hand in dit zand
geknepentehebben,spreektmenvan knijpvocht.
n.13a Vraag
Verklaar het knijpvocht. Ligt het niveau van het knijpvocht ongeveer op, net
bovenof netonder hetfreatischniveau?

Naast profielkenmerken spelen bij de veldschatting van de
GHGenGLGook veldkenmerkeneenrol.Veldkenmerkenzijn
o.a. te ontlenen aan de fysische geografie van het gebied,
(landschap,reliëf,dichtheidvanhetafwaterings- enontwateringsstelsel,slootwaterstand, begreppeling,buisdrainage- en
bodemgebruik) alsmedeaandevegetatie (vocht- endroogteIndicatoren, zie in het hoofdstuk Vegetatie en Bodem: tabel
37.38). Develdkenmerkenwordentevensgebruiktomdebegrenzing van een gebied met eenzelfde grondwatertrap vast
testellen. Datdedoorlatendheidenhet waterbergingsvermogeneenbelangrijke rolspelen,blijkt uit hetonderzoek vande
kruinige percelen (De Bakker en Marsman, 1981, in het bijzonderin§ 'Hetgrondwater', blz.27-31).
Gewoonlijk geeftgeenvandekenmerkeneenondubbelzinnigeaanwijzing over hetGHG-enGLG-niveau.Slechtszelden
iseenkenmerkzouitgesprokendatgeentwijfel behoefttebestaan over de daaraan te ontlenen gevolgtrekking. De veldschatting ismeereenuit eencombinatie van kenmerken,een
uit hettotaalbeeld opgebouwde synthese van aanwijzingen.
Opdenduurontstaat doorervaringengebiedskennisvoor de
GHG en GLG een zekere verwachtingswaarde die aan kenmerken getoetst en daarmee zonodig gecorrigeerd wordt. In
de ervaring is begrepen de kennis van gemiddelde waarden
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per Gt van de GHG,GLG en de GHG-GLG-fluctuatie (tabel
11.14).
Ondanksalleervaringkan,terverkleiningvandekansopfoutieveschattingen,denoodzakelijkheid nietgenoeg benadrukt
worden develdschatting steedsweertetoetsenaangemeten
grondwaterstanden.
Detabellenindesubparagrafen'Helling,reliëfengrondwaterstand'vandehoofdstukken 32t/m 36geven eenindruk over
deverspreidingvandeGt'soverdiversesoortengronden.
11.14 Tabel
Gemiddelde GHG, GLG en GHG-GLG-fluctuatie per Gt in pleistocenezandgebieden, zeekleigebieden enduinen. Natter deel:GHG <25 cm;drogerdeel
Gt II: GHG 25-50 cm en van Gt III en V25-40 cm; droog deel Gt VII: GHG
80-140 cmenzeerdroog deelGtVII:GHG > 140cm.
Gt

GHG
(cm)

GLG
(cm)

GHG-GLG
fluctuatie
(cm)

aantal
meetpunten

I
Unat
II* droog
III nat
III* droog
IV
Vnat
V" droog
VI
VIIdroog
VII* droog

-5±4
7±3
32±7
17±1
32±3
56±3
17±3
32±3
61 ±1
101±2
185±3

38± 7
66± 4
67±11
103± 3
102± 4
104± 4
135=fc 5
142± 4
155± 2
190± 3
281 ± 4

43± 5
60± 3
36±10
86±10
70± 3
49± 3
118± 4
110± 3
94± 2
90± 2
97± 3

14
34
5
54
33
45
30
42
151
99
50

11.15 Vraag
Eindaugustus1966 iseenGt-kartering uitgevoerd,waarbij voor develdschatting van de GLG mede gebruik is gemaakt van de op dat tijdstip optredende
grondwaterstanden. Zijndiegrondwaterstanden normatief voor dattijdstip als
indatgebiedstambuis41 E-8-L ligt?

11.4 FREQUENTIEVERDELING ENDUUR VAN
GRONDWATERSTANDEN
11.4.1 Cumulatieve verdeling
Met deGHG enGLG kunnenwe nietalleendefluctuatie van
de grondwaterstand karakteriseren, ook de tijdsduur van
grondwaterstanden is er aan te ontlenen. Aan de hand van
figuur11.16wordtditgedemonstreerd.
Links (a) staatvanmeetpunt41 E-8-L voor het hydrologische
jaar 1967 het tijdstijghoogtediagram. Met een dergelijk diagramwordt sneleenoverzicht verkregen van hetverloopvan
de grondwaterstand met detijd. Minder geschikt is het voor
beantwoording van devraag hoevaak of hoe lang bepaalde
grondwaterstanden voorkomen, vooral als het diagram betrekkingheeftopeenlangjarigereeksvanmeetgegevens (vergelijkfiguur 11.2).
Voor inzicht indefrequentievangrondwaterstanden verdient
hetgebruik van de cumulatievefrequentieverdeling devoorkeur.Rechtsinfiguur 11.16(b)staatalsvoorbeeldde(relatieve) cumulatieve frequentieverdeling van dezelfde grondwaterstanden als gebruikt zijn in het tijdstijghoogtediagram.
Hierin zijn de grondwaterstanden gerangschikt naar toenemendediepte.Opdex-as is het percentage grondwaterstanden uitgezet ondieper dandeop dey-as aangegeven diepte.
De(relatieve) cumulatievefrequentievan grondwaterstanden
ondieper dany,cmistebepalenmet
r-1
- L r y x100%,waarinvaneennaartoenemendedieptegerangschikte reeksvan ngrondwaterstanden, de grondwaterstand
vany,cm het rangnummer r, heeft. Daarmee krijgen we voor

100%

11.16 Figuur
Tijdstijghoogtelijn (a) encumulatievefrequentie (b) vandegrondwaterstanden overhethydrologischejaar 1967. Zelfdemeetpunt alsfiguur 11.2.

figuur 11.16 bijvoorbeeld alsfrequentievangrondwaterstandenondieperdan
50cm:
74cm:

1-1
x 100% =0%.
24-1
4-1
- z r r x 1 0 0 % = 1 3 % ( m e t stippellijn

aangegevenindefiguur).
180cm:

24-1
x 100%= 100%.
24-1

Frequentieverdelingen op seizoen- of jaarbasis kunnen door
de optredende variatie in weersgesteldheid van jaar tot jaar
vrij aanzienlijk verschillen (zie figuur 11.17,vergelijk ook fi80

100%

guur 11.2). Eenfrequentieverdeling diewordtverkregendoor
uit te gaan van een langjarige periode,waarin zowel droge,
normaleals nattejarenvoorkomen,kan meneen gemiddelde
frequentieverdeling noemen.Degetrokken lijn infiguur 11.17
laat zien dat in de 19 meetjaren gemiddeld ruim 80%van de
grondwaterstanden ondieper dandeGLG is;inhetdrogejaar
1976 (waarvandewaarnemingen uiteraardook meegerekend
zijnvoordegetrokken lijn) isdatslechtsca. 40%.
Inhetcomputerprogramma vandeStichtingvoor Bodemkarteringvoorbewerkingvangrondwaterstandsgegegevens isde
berekening van degemiddelde cumulatieve frequentieverdeling van grondwaterstanden opgenomen. De verdeling is te
vinden indetabelmetpercentielen.Zoisvoor meetpunt41E8-L (tabel11.25D) het10epercentielvandegrondwaterstand
74cmen het90e percentiel 185 cm- mv. Dit wil zeggen dat
10%van de grondwaterstanden ondieper is dan 74 en 90%
ondieperdan185cm.
11.18 Vraag
Schatvoor stambuis41E-8-L (zietabel11.2) hetpercentagegrondwaterstanden:
a. ondieperdandeGHG, b. dieperdandeGLG.

GHG

^GLG

11.17 Figuur
Relatieve cumulatieve frequentieverdeling in een nat (1965), een normaal
(1967) eneendrooghydrologisch jaar (1976), alsmededegemiddeldeverdeling overdeperiode 1961-1979.Zelfdemeetpuntalsfiguur 11.2(VanderSluijs,
1982).

Alsdeverdelinggebaseerdisopomdeveertiendagengemetengrondwaterstanden,magdefrequentiewordenvervangen
door de tijdsduur. Gebleken is namelijk dat bij een dergelijk
tijdsinterval de gemiddelde cumulatieve frequentieverdeling
vrijwelgelijkisaandievandagwaarnemingen (figuur 11.19).
De overbrenging van drie punten uit figuur 11.16a naar
11.16blaatziendatdetijdsduurechter nietuiteenaaneengeslotenperiode behoefttebestaan.
Via eenvergelijking is uit de GHG en de GLG te voorspellen
hoe hoog gemiddeld genomen degrondwaterstanden gedurendeeenbepaaldgedeeltevan hetjaarzullenzijn.Zozijn bij
eenGHGvan50cmeneenGLGvan160cmgemiddeldgedurende 3 maanden van het jaar grondwaterstanden ondieper
dan70cmteverwachten.
Devolgende vergelijking (Van der Sluijs, 1982; Vander Sluijs en De Gruijter,
i.v.) geeftdegenoemderelatieweer.
Df= A,f + ft.f GHG +ß2,fGLG + e(0,<rf).
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Defiguren 11.20 at/m i geven voor eenaantal combinaties
vandeGHGenGLGdemetdevergelijkingverkregentijdsduur
grafisch weer. Uit de figuren blijkt dat de duur van ondiepe
grondwaterstanden niet uitsluitend van de GHG afhankelijk
is.

Inde vergelijking is D fde grondwaterstand'ondieper d a n ' b e h o r e n d bij de tijdsduur f in maanden per jaar, zijn de ß's regressiecoëfficiënten en is e(0,o-f) een
storingsterm met een gemiddelde gelijk aan 0 en een standaardafwijking fff.
Voor 0,5 < f < 11,5 maand,zijn de schattingen van de regressiecoëfficiënten:
ß, f = 8,9 + 0,1025f - 1,189F + 8,882 x 1 0 ' f
ft'f = 0,97 + 1,326 x 1 0 ^ f 2 + 5,900 x 1 0 ' f
hf= -0,23 + 1,228 x 1 0 " ' f
De restspreiding varieert van 12,5 cm voor f is 0,5 en 11,5 maand tot 8,5 c m
voor f is6 maanden perjaar, hetgeen voor dittype voorspellingen aanvaardbaar
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Figuur
Gemiddelde overschrijdingsduur
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van de grondwaterstand

in maanden per jaar voor een aantal GHG- en

GLG-combinaties.

\

100%

dagelijkse waarnemingen
veertiendaagse waarnemingen

100-

11.4.2 Grondwatertrappen en tijdsduurklassen van
grondwaterstanden
MetdeuitdeGHGenGLGafteleidentijdsduurvangrondwaterstanden zijn de grondwatertrappen om te zetten in tijdsduurklassen.
Voor de omzetting in tijdsduurklassen zijn voor elke Gt de
GHG enGLGvandenatsteendedroogstevariantvastgesteld.
Voordezevariantenzijnnietdetheoretischmogelijkeuitersten
genomen (een Gt V met een GHG van 25 cm en een GLG
van250cmisvolgensdedefinitieweimogelijk maarniettemin
zeeronwaarschijnlijk). Naarschatting wordt met de gekozen
grenzen ruim 90%van de grondwaterstandsverlopen omvat.
De tijdsduurklassen van grondwaterstanden zijn grafisch
voorgesteldinfiguur 11.23.
2

4

6

8 10 12 maanden

GrondwatertrapV
120

140-

160

180 J cm-mv.
11.19 Figuur
Gesommeerdefrequentieverdeling van de grondwaterstand afgeleid uit dagelijksewaarnemingenenveertiendaagse waarnemingen (op de 14deen28ste
vanelkemaand.Meetpunt34D>-~?'-L,periode 1964-1967 (VanderSluijs. 1982).
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11.21 Voorbeelden
Indefiguren 11.20a, b,c end zijn metstippellijnen voorbeelden aangegeven
hoeenwatuitdezefigurenkanwordenafgelezen.
1. Uitfiguur ablijkt dat eengrond meteenGt II meteenGHG = 0 cmeneen
GLG = 60 cm een te verwachten duur van grondwaterstanden ondieper dan
20 cm heeft van 5Jmaand perjaar (volg de streeplijn vanaf het punt - 2 0 op
deY-as naar het snijpunt met de gebogen GHG 60-lijn en lees op de X-asaf
5}maand).
2. Uit figuur b blijkt dat een grond met een Gt II met een GHG = 10 cm en
een GLG = 60 cm een te verwachten duur van grondwaterstanden ondieper
dan20cmheeftvanbijna3maandenperjaar.
3. Uit figuur a blijkt dat een grond met een Gt III met een GHG = 0 cm en
een GLG = 100 cm eente verwachten duurvan grondwaterstanden ondieper
dan20cmheeftvan3)maandperjaar.
4. Uit figuur b blijkt dat een grond met een Gt III met een GHG = 10 cm en
een GLG = 100 cm eenteverwachten duur van grondwaterstanden ondieper
dan20cmheeftvan2}maandperjaar.
5. Uit figuur c blijkt dat een grond met een Gt II met een GHG = 20 cm en
een GLG = 60 cm een te verwachten duur van grondwaterstanden ondieper
dan40cmheeftvan8maandenperjaar.
6. Uit figuur c blijkt dat een grond met een Gt V met een GHG = 20 cm en
een GLG = 130 cm eente verwachten duur van grondwaterstanden ondieper
dan40cmheeftvan3maandenperjaar.
7. Uit figuur d blijkt, dat in een grond met een GHG van 30 cm, gedurende
6 maanden per jaar grondwaterstanden ondieper dan 40 cm mogen worden
verwacht alsde GLG 60 cm is (Gt II) en ondieper dan 81 cm alsde GLG 140
cmis(GtV).

200 '
cm-mv.
0 2 4
0

6

8 10 12maanden

GrondwatertrapVII

11.22Vragen
a. Van een grond is de GHG 10 en de GLG 60 cm. Door een ingreep in de
grondwaterhuishouding blijkt de GHG 10 cm te zijn verlaagd.Wat is hiervan
heteffect opdetijdsduur van grondwaterstanden ondieper dan 30 cmen wat
zouheteffectzijnbijeenGLGvan100cm?
b. In een perceel met een grofzandige ondergrond is de GHG 50 en de GLG
140cm.Opzettenvandeslootwaterstand veroorzaakt eenstijgingvandeGLG
met 40 cm.Wat is hiervan het effect op de tijdsduur van grondwaterstanden
dieperdan80cm?

11.23 Figuur
Overschrijdingsduur vangrondwaterstand (maandenperjaar) pergrondwatertrap(VanderSluijs, 1982).
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Grondwatertrappen meteenbeperktefluctuatievandegrondwaterstand (Gt I,IIenIV) hebbenvrijvlakverlopende duurlijnen. Bij dergelijke Gt's bestaantussen de natste en droogste
variantaanmerkelijkeverschillen intijdsduurvangrondwaterstanden die een bepaalde diepte te boven gaan. Van Gt II
vormt de combinatie GHG = 0 en GLG = 50 cm de natste
variant. Voor de natste variant gelden gedurende gemiddeld
negen maanden perjaargrondwaterstanden ondieper dan30
cm.
Dergelijke grondwaterstanden zijn bij de droogste variant
(GHG =50enGLG =80cm)slechtsonderuitzonderlijk natte
omstandigheden en dan nog slechts gedurende een enkele
dagteverwachten. Deverschillen zijnvoordeoverigegrondwatertrappen geringer. Zo komen bij de natste variant van
grondwatertrapV(GHG =1OenGLG=120cm)degrondwaterstandengemiddeldgedurendevier maanden perjaar hoger
dan40cm.Dezeperiode isruiméénmaandvoor dedroogste
variant (GHG = 40enGLG = 160cm).
Vandegrondwatertrappen,waarineendrogerdeelwordtonderscheiden, is in figuur 11.20 de begrenzing van de natste
variant van dit deel aangegeven. In het drogere deel komen
grondwaterstandenondieperdan25cmgemiddeldnietlanger
danéénmaandperjaarvoor.
Uit de begrenzende duurlijnen van de Gt's zijn de tijdsduurklassenvantabel11.24afgeleid.Voordegegevenclassificatie
naartijdsduurgeldteveneensdatnietallemogelijkecombinatiesvanGHGenGLGerinzijnondergebrachtenuitzonderlijke
grondwaterstandsverlopen buiten beschouwing zijn gebleven.
11.24 Tabel
Omzettingvangrondwatertrappen intijdsduurklassen
Tijdsduur n maanden vangrondwaterstanden
Gt

1
II')
III')
IV
V)
VI
VII")

GHG
(cm)

_
-

<40
>40
<40
40-80
>80

GLG
(cm)
<50
50- 80
80-120
80-120
>120
>120
>120

<40cm
>10
<10
< 5
< 1
< 5
< 1

-

<80cm

_
>10
5-10
1-10

-

<120cm

_
-

>10
>10
5-10
5-10
1- 5

') Van het 'droger deel' is de grondwaterstand minder dan 1 maand ondieper
dan 25cm.
")Vanhet'zeerdrogedeel'isdegrondwaterstand minderdan1 maandondieper
dan 120cm.

De Soil Survey of England and Wales hanteert een op tijdsduurklassen gelijkend systeem voor het aangeven van de
grondwaterstand (Robson &Thomasson,1977).
11.5 GEMIDDELDE VOORJAARSGRONDWATERSTANDSDIEPTE
Voorhetaangevenvandegrondwaterstandaanhetbeginvan
hetgroeiseizoenishetbegrip'gemiddeldevoorjaarsgrondwaterstandsdiepte'(GVG) ingevoerd.Alsbeginvanhetgroeiseizoen is 1 april gekozen en de gemiddelde grondwaterstand
op die datum is de GVG. DeGVG geeft dus de grondwaterstand die onder gemiddelde weersomstandigheden aan het
beginvanhetgroeiseizoenmagworden verwacht.
De GVG zal altijd dieper zijn dan de GHG en des te dieper,
naarmate de fluctuatie tussen de GHG en GLG groter is. Uit
de grondwaterstandsgegevens vandeeerder genoemde 550
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meetpunten is voor de GVG de volgende betrekking met de
GHGenGLGafgeleid
GVG = 5 , 4 + 0,83 GHG+ 0,19GLGof
GVG=5,4 + 1,02GHG +0,19(GLG-GHG) metalsrestspreiding8,7cm.
MetvoorGt1,11enIVeengemiddeldverschilvan50cmtussen
de GHG en GLG,krijgen we alsvuistregel voor gronden met
een beperkte fluctuatie van het grondwater: GVG = GHG +
15 cm.Voor de overige gronden kan als benadering GVG =
GHG + 25cmwordengenomen.
11.6 TOELICHTING OPDECOMPUTERUITVOER VAN
GRONDWATERSTANDSGEGEVENS
11.6.1 Inleiding
De Stichting voor Bodemkartering maakt ten behoeve van
haar Gt-indeling gebruik van het geautomatiseerde bestand
van grondwaterstandsgegevens van de Dienst Grondwaterverkenning-TNO inDelft.VoorgebruikbijdeGt-karteringondergaandegegevensinWageningeneenbewerking.
Debewerking isgeautomatiseerd. Meteen hiervoorgeschrevencomputerprogramma vindtondermeereenomzettingvan
degrondwaterstanden ten opzichte van NAP naargrondwaterstanden ten opzichte van het maaiveld plaats.Voor stambuizen isuiteraarddeberekeningvandeGHGendeGLGopgenomen en maakteenstatistische bewerking eensnellebeoordelingvandemeetgegevens mogelijk.
Intabel 11.25iseengedeeltevandeWageningsecomputeruitvoergegevenenwelvanstambuis41E-8-L.Dezegegevens
zijngebruikt indefiguren 11.2,11.3,11.6en11.7
De Wageningse computeruitvoer bevat meer geçjevens dan
die indezetabelwordenvermeld.Ditzijn ondermeer: ligging
maaiveldenkopbuist.o.v. NAP,decoördinatenvanhetmeetpunt,destartdatumvandeopnamen,datavandeveranderingen (vervangingen of verplaatsen van de buis), de data van
de opnamen (hieruit kan blijken dat niet op de 14eof op de
28eisgemetenmaaropeenoftweedagenervoorofernai.v.m.
hetweekend),etc.
De gegevens van de tabel hebben betrekking op stambuis
41 E-8-L;hierinbetekent41 Edeaanduidingvanhetkaartblad
van de Topografische Kaart van Nederland,schaal 1:25000
(hetisnoordwestelijke kwartvanblad41 Oost,ziehetkaartje
van Nederland onder dekaartfragmentenop deFragmentenkaart);8 ishetvolgnummer op blad 41Een Lbetekent landbouwbuis.
11.6.2Toelichting bijtabel11.25A
Degrondwaterstanden zijn in dit gedeelte gerangschikt volgens het hydrologisch jaar, als een opname ontbreekt is dat
meteenstreepje( - ) aangegeven,dehoogstedriewaarnemingen zijn gemerkt met een plusteken (+), de laagste drie met
eenminteken ( - ) .
11.26 Vraag
Indekolommen vandejaren 1961en 1963zijn dezetekensweggelaten,breng
zeaan.

11.6.3Toelichting bijtabel 11.25B
Over dezelfde negentienjaren worden in dit gedeeltevan de
tabel gegeven deberekende HG3'sen LG3's (volgens 11.2.2
het rekenkundig gemiddelde van resp.de hoogste drie en de
laagstedriegrondwaterstanden ineenhydrologischjaar).De
onderste twee regelsgeven deGHG en GLG,degemiddelde
waarden van de HG3 en LG3 over een telkens met één jaar
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toenemende periode.Voor het eerstejaar isdaarom de GHG
(GLG) gelijkaandeHG3(LG3).Dezecijferszijngebruiktvoor
hetmakenvanfiguur 11.3.
11.27 Vraag
Overdejaren 1961en 1963zijn debetreffendegetal/en weggelaten,reken ze
zelfuitenvulzein.

11.6.4Toelichting bijtabel 11.25C
Ditgedeeltevandetabelgeeft indeeerstekolom (gem.gws.)
degemiddelde grondwaterstand peropnamedatum aan; deze
cijfers zijn gebruikt om de gemiddelde (= afgevlakte) curve
tetekenen infiguur 11.2. Indetweede kolom (st.afw.) staan
debijbehorendestandaardafwijkingen,indederdekolom (N)
hetaantalwaarnemingen indereeksvan19jarenendevierde
en vijfde kolom geven de intervallen aan waarbinnen 80%,
resp.90%vandeopdiedatagemetengrondwaterstandenvalt.
Het 80%-interval isgebruikt om het gerasterde gebied uitfiguur11.2aftegrenzen.
11.6.5 Toelichting bijtabel 11.25D
Dezeverzameltabel geeft in gecomprimeerde vorm alle relevantegegevensominéénoogopslageenindruktekrijgenover
debruikbaarheidvanhetmeetpunt.
Indezetabelbetekentgem.gemiddeldewaarde;opdezeregel
vinden wedan ookgetallen dieelders intabel 11.25ook zijn
tevinden;ééngemiddelde isnieuw, ni. detotale gemiddelde
grondwaterstand (GWS) over deze negentien jaren, nl. 129
cm bij448 waarnemingen,deze komt bij een normaleverdeling van degrondwaterstanden overeen met die van het 50e
percentiel. S betekent hier standaardafwijking; N het aantal
HG3's (voor de GHG), LG3's (voor de GLG), de meting op
29 maart (voor de GVG) en het totaal aantal metingen voor
de GWS (op deze aantallen hebben de bijbehorende standaardafwijkingen betrekking):90%resp.80%int.gevenresp.
de 90%en de 80%betrouwbaarheidsintervallen van deverwachtingswaarden vandeGHG (GLG)aan.
Elkpercentielgeeftdedieptediedooreengegevenpercentage
grondwaterstanden wordt overschreden. Vermenigvuldiging
van het percentage met 3,65 geeft het aantal dagen waarop,
gemiddeld genomen,degrondwaterstand ondieper isdande
percentielswaarde. Als bijvoorbeeld het 20e percentiel = 93
cm,betekentditdatnaarverwachtingdegrondwaterstandgedurende gemiddeld 20 x 3,65 = 73 dagen per jaar ondieper
zalzijndan93cm.Hetbetekent ookdatgemiddeld genomen
(100-20)% = 80%of 80 x x 3,65 = 292 dagen per jaar de
grondwaterstandgelijkofdieperdan93cmzalzijn.
Behalve de uit de meetgegevens afgeleide percentielen (de
bovenste regel indit deelvandetabel) zijnvoor toetsingvan
deformule uit 11.4.1 ook de hiermee berekende percentielen
aangegevenmetdeonderlingeverschillen (detweedeenderde regel in dit deel van de tabel). De verschillen zijn veelal
kleiner dan 10 cm. Grote verschillen duiden op het niet homogeen zijn van de populatie, b.v. door verandering van de
grondwaterhuishouding.
11.28 Vraag
Noemtweeanderetermenvoor hetbegrip50epercentiel.

11.29 Repeteervragen
a. Waarom is een interpretatie van Nederlandse bodemkaarten ondenkbaar
zonderkennisvandedieptewaaropzichdegrondwaterstand beweegt?
b. WelkeDienst beheert hetlandelijkmeetnetvan grondwaterstanden?
c. Wat ishetverschiltussenstambuizenenpeilbuizen?
d. HoezijndeGHGenGLGgedefinieerd?
e. Watverstaanweondergrondwatertrappen? NoemdedefinitievandrieGt's.
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f. Watiseen'drogerdeel'vaneenGtenhoewordt ditaangegeven?
g. NoemenigefactorendiedebetrouwbaarheidvaneenGtbeïnvloeden.
h. Wat houdt hetschattenvandeGHGen/of GLGmet'gerichteopnamen'in?
i. Hoewordt indewinterdeontwateringstoestandverkend?
j . OverdeveldschattingvanGHGenGLG:noemenigeprofielkenmerken.Mag
jeopdezekenmerken 'blindvaren'?
k. NoemeenaantalveldkenmerkendieietsoverdeGtzeggen.
I. Welkegrafischevoorstelling isgeschiktomdeduurvan grondwaterstanden
telatenzien?Tekeneenvoorbeeld.
m.Watkunt uafleiden uitdevormvanduurlijnen?
n. WelkerelatiesbestaanertussendeGVGendeGHG?
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HOOFDSTUK 12:LUCHTHUISHOUDING (SYNOPSIS)
doorJ.W. Bakker

Bodemluchtenatmosferische lucht
Jndeplantenteelt ishetergbelangrijkdatdebodemeengoede
ventilatieheeft.Onzecultuurgewassenbehorenvoorhetovergrotedeelniettotdemoeras-ofwaterplanten,waarindevoorziening van de noodzakelijke zuurstof voor de wortels en de
afvoer van het daarin geproduceerde koolzuurgas door de
plantzelfplaatsheeft.Decultuurgewassenzijneropgebouwd
datdittransportviadebodemgaat.Ookwatdebodemchemischeprocessen betreft zijn zeingesteld op processen waarbij
de aanwezigheid van zuurstof in de bodem noodzakelijk is.
Zeker voor Nederlandse omstandigheden geldt dat het goed
verbouwen van gewassen voor een deel bestaat uit de kunst
om
waterbeheersingengrondbewerking zoteregelendataan
deeisenwordt voldaandiegewassen engrondstellenaande
aanwezigheid en het transport van zuurstof in de bodem en
deafvoervankoolstofdioxyde.
Het grootste deel van het transport van 0 2 en C0 2 gaat via
de gasfasevan de bodem ofwel door de met lucht gevulde
poriën. Degasfase isdaarom eenwezenlijk onderdeel vande
bodem; plantengroei en bodemworden sterk beïnvloed door
degrootteensamenstellingvandegasfase.Overkorteafstanden echter moet gasgetransporteerd worden via water,zoals
inbodemaggregaten ingrondronddewortelsenindewortels
zelf.Wekunnen onsbijhetgastransport niet beperkentot het
beschouwen van de gasfase. Het luchtgehalte hangt af van
hetvochtgehalte ende bodemstructuur. Het gaat dus omde
fasenverdeling; deze beïnvloedt zowel de luchthuishouding
(dit hoofdstuk) als de warmtehuishouding (volgend hoofdstuk).
Alswegasmonstersuitdebodem nemenendezeanalyseren,
blijkt de samenstelling vanbodemlucht systematisch te verschillenvandievanatmosferischelucht (tabel 12.1).
12.1 Tabel
Samenstelling vanlucht in een goedgeventileerdebodem, vergelekenmet die
vanatmosferischelucht. Waterdampisinhettotaalmeegerekend.
Volumefractiegas(j> (%) in

zuurstof (0 2 )
koolstofdioxyde (C0 2 )
stikstof (N2)
edelgassen
waterdamp (H 2 0)

bodemlucht

atmosferische lucht

12-20
0,5-9
78-85
1
1,5-2

19-21
0,03
76-78
1
0,5-2

Devolumefractiezuurstof vanbodemlucht a</>(02)isietslager
dandievanatmosferischelucht,terwijlhetC02-gehaltehoger
is.Indetabelzijngehaltesweergegeven diebijeengoede tot
normale ventilatie van de bodemvoorkomen. In extremegevallenvanslechtebodemventilatiekanhetzuurstofgehaltelager zijn en zelfs tot nul dalen met overeenkomstige stijging
van het gehalte aan C0 2 + N2.Bodemlucht is meestalverzadigdmetwater,derelatieveluchtvochtigheid isdan100%(het
absolute vochtgehalte isafhankelijk van detemperatuur); bij
pF4,2 iszij nog99%entussen pF5enpF6daaltzijvan93%
naar50%.
Hetverschiltussenbodemlucht enatmosferische lucht wordt
veroorzaakt door een voortdurende zuurstofconsumptie en
koolstofdioxydeproduktie. Zowel plantenwortels als bodemorganismenhalenadem.
Hunaandeelinhet02-verbruikhangtvandeomstandigheden
af. Vaak zullen de wortels de grootste gebruikers zijn, maar
micro-organismenkunnensterkconcurrerenalszenet'gevoe-
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derd'zijn,d.w.z.alserveelverseorganischestofaandebodem
istoegevoegd.
Hetverschil insamenstelling vandelucht inenboven debodem zal normaliter niet erg groot worden, omdat het tevens
dedrijvende krachtvormtvoor hetnivelleren vandegehaltes.
Doordeverschilleninconcentratiediffunderenmeerzuurstofmoleculen de bodem in dan andersom,terwijl er een nettoafvoervankoolstofdioxydemoleculenuitdebodemis.Dediffusiesnelheidinwaterisklein,zodatdeaanwezigheidvanvoldoende lucht indebodembelangrijk is.Hierondervolgeneen
aantal voorbeelden die aangeven hoe een slechte doorluchtingzichinhetveldkanvoordoen.
12.2Praktijkvoorbeelden
a. OpeenlandgoedopdeNoord-Veluwegroeidenbeukennaastdeoudeslotgracht.Indezomervan1975werddegrachtuitgebaggerdendemodder uitgespreidovereendeelvan hetbeukenperceel. Inhetnajaarbleekeenaantal beukentezijn gestorven.Alsje indegrond groef, rookjeeensterke rottingslucht.
Debedolvenstrooisellaagvertoondeblauwekleurenenzagerslijmeriguit.Waar
geenmodderopgebrachtwas,blevendebeukengezond.
b. Een perceel met bieten zag er mooi groen uit met de planten vol in blad.
Inde hoeken stonden echter veel minder bieteplanten; hun kleur was geelen
hunformaat kleiner. Bij hetgravenvankleine profielkuilen bleekdatdebovengrond opdeslechte plekken dichter was endeworteldiepte kleiner dan op de
rest van het perceel. Zulke hoeken heten wendakkers;door het vele berijden
kan de grond daar verdicht worden met een gestoorde luchthuishouding tot
gevolg.
c. InTunesiëkwameensorghumgewasopinzeshoekigefiguren. Ditgebeurde
opeenzware-kleigrond,dieeenzeshoekigscheurpatroonhad.Deplantjes kondenzichalleenindescheurtjesontwikkelen;degrotestructuurelementen bevattenteweinig lucht.
d. InAmsterdam haddenstraatbomen eenkwijnend uiterlijk:veelteweinig en
te kleine bladeren.Sommige bomenvertoonden hetverschijnsel aaneenkant.
Metingen in de grond wezen uit dat de bodemlucht geenzuurstof bevatte en
eenhoogmethaangehalte had (CH,). Oorzaken:lekkendeaardgasleidingenen
weinig luchtverversing omdat een groot deel van de bodem rond de bomen
metasfaltwasbedekt.
e. Inhetvoorjaarvan1966kwamenbijOtterlolangdurigzeerhogegrondwaterstandenvoorineenzandgebieddatnormalitervrijdroogis.Zelfswegenstonden
onderwater.Grovedennenstierveningrotegetaleomdat hunwortelsverdronken.Dewortelsbevondenzichindetotdanpermanentgeoxydeerdezone.Oorzaakvan de wateroverlastwarende nattejaren 1965-1966. Het neerslagoverschot was veel groter dan normaal,waardoor de afvoer door de grond langer
duurdeeneensterkereopbollingvandegrondwaterspiegelvandeVeluweontstond.Wekunnenditvergelijkenmeteenniet-gedraineerdetegenovereenweigedraineerdepolder bijeenzelfde neerslagafvoer.

Fysiologische aspecten
Dereactievangewassenopslechteaëratiewordtmeestalveroorzaakt door een complex van factoren.Ten eerstevermindertdewortelgroei bijonvoldoende aëratieof erstervenzelfs
delen van hetwortelstelsel af. Dit kantot gevolg hebben dat
de wortels in totaal minder water en voedingsstoffen opnemen.Alsdegrond hierrijkelijkvanvoorzien iskaneenkleiner
wortelstelsel echtervoldoendezijnvoordenoodzakelijkeopname. Maar het zuurstofgebrek zal ook het aanbod vanvoedingstoffenverminderen,omdaterminderorganischestofgeoxydeerd wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat er minder nitraatvrijkomt.Denitraatdieernogwelislooptgevaaromgezet
te worden in N2,een gas dat de plant niet kan benutten. Dit
proces heetdenitrificatie. Het kaneenextra bemestingtotca.
100 kg/ha nodig maken. Ook de opname van andere voedingsstoffen daaltalserteweinig zuurstof is,terwijl vanstoffenzoalsNa+enCl",diedoordewortelsactiefwordenbuitengesloten,meerwordt opgenomen. Inkalkhoudende gronden
kanijzergebrekvoorkomen,omdateenhoog koolzuurgehalte
leidttoteenhooggehalteaanwaterstofcarbonaat dathetijzer
vastlegt.
Bijzuurstofgebrekdaaltdeverdamping,alblijftdevochtspanningindeplantopongeveerhetzelfdeniveau,zolangdewor-
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tels intact zijn. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan een
verminderde opening van de huidmondjes in de bladeren.
Hierdoorneemtookdefotosynthesesnelheidaf(18.1.2)vooralwanneer deze bij grote lichtintensiteit hoog was. Daarmee
daaltdusdeproduktievanplantenmateriaal.Bijanaërobievan
wat langere duur is de afname van de verdamping voor het
grootstedeelteverklarenuiteenkleinerebladoppervlakte.
Gevoeligegewassen,zoals bonen,sterven binnen enkeledagenalsinundatieoptreedtineenperiodedathetgewasinvolle
groeiis.Vooralindezegevallenzijnersymptomenvanvergiftiging door stoffen die,zowel in de bodem als in deanaërobe
wortelsontstaankunnenzijn (zieonder).
Inzeernattegrondisdetransportcapaciteitvoorzuurstof laag.
Degevolgenkunnenmeerofminderernstigzijn,alnaargelang
dewortelactiviteit hoogof laagis.Deactiviteitvandewortels
hangtafvansoortenstadiumvanhetgewasenvandetemperatuur. Bloembollen en kiemend zaad hebben in het vroege
voorjaar aleenhogeactiviteit.Wortelsvanfruitbomen blijven
indewinterlevenbenedendehoogstegrondwaterstand,maar
zegroeien nietbenedendelaagstegrondwaterstand indezomer. Wel blijkt een wortelpunt soms 1 à 2 cm in permanent
ongeaëreerde grond door te dringen. Blijkbaar kan erook bij
niet-moerasplanten enig zuurstoftransport in de lengterichtingvandewortelsplaatsvinden.
Gewenst luchtgehalte
Hetaangevenvanhetluchtgehalte iséénvandemanierenom
de doorluchting van de wortelzone te karakteriseren. Degebruikte grootheid is</>a: dit ishet volume van de bodemlucht,
gedeeld door het volume van veldvochtige grond (formule
4.17). Ingrondenzonderstructuurelementen isvoor eenongeremdegroeivangevoeligegewassenindezomereenluchtgehalteindebouwvoorvereistvanca.0,20;insterkgestructureerde ('kluitige') gronden mag dit ca.0,10 zijn. Erzijn verschillen indeeisendiegewassenstellenaanhétluchtgehalte:
voorgraslijkt0,10genoeg,terwijl aardappelenenbloembollen 0,20 vragen. Opgemerkt moet worden dat lagere luchtgehalten in het voorjaar gepaard gaan met een hoger vochtgehalteeneentrageropwarmenvandebodem,wateenlagere
bodemtemperatuurveroorzaakt;dezekanookeendeelvande
uiteindelijke produktiedalingveroorzaken.
Gewenst zuurstofgehalte
Een andere grootheid die iets zegt over de doorluchting is
a
0(O 2 ), dit is hetzuurstofgehalte van de bodemlucht, anders
gezegd, het volume zuurstof, gedeeld door het volume bodemlucht.
Daling van het zuurstofgehalte in de bodemlucht zal op een
zeker moment vermindering van wortelgroei tot gevolg hebben.Dituitzichweerinverminderingvanhetzuurstofgebruik.
Metingvanhetzuurstofverbruik enhetzuurstofgehaltesamen
kunnendusaanwijzingen gevenwat degrenswaardevan het
02-gehalte is,waarbij dewortelgroei gaat afnemen. Dein de
literatuurgegevengrenswaardenvariërensterk,nl.vana 0(O 2 )
= 0,02à0,20.Vaninvloedzijnvooraldetemperatuur,deaard
vanhetgewasendebodemstructuur. Bijdemeestegewassen
eneennormalebodemtemperatuur (ca.10°C) begintdewortelgroei te dalen bij a<j>(02) = ca. 0,05, maar b.v. bonen zijn
gevoeliger en gerst minder gevoelig. Bij hogere temperatuur
(20°C) ligtdegrenswaardehoger:0,10à0,15.
Invochtigeendichtegrondwordt hetzuurstofgehalte omde
wortels heenflink verlaagd,zodatzelfsbijeen02-gehaltevan
0,20 elders in de bodematmosfeer nog groeiremming kan
plaatsvinden. Ook anaërobie binnenin structuurelementen is

in die omstandigheden nog mogelijk. Het interpreteren van
gegevens over het 02-gehalte is dus niet zo eenvoudig. Het
zuurstofgehalte, nodig voor maximale groei, iszeer sterk afhankelijk van het 02-verbruik en de weerstanden voor 0 2 transportinenomdewortelsenindebodemaggregaten.
Gewenst koolstofdioxydegehalte
In groeiproeven, uitgevoerd bij 20 à25°C is een groeivertraginggemetenwanneer hetC02-gehalteindebodemluchtboven a</>(C02) = 0,15 à0,20 komt (bij een normaal zuurstofgehalte).DezeC02-waardewordt indebodempasbereiktnadat hetzuurstofgehalte zeer laag isgeworden.Zuurstoftekort
zaldusdegroeistoppenvóórdatC02-vergiftiging plaatsvindt.
Hetisdaaromnietnodigeisentestellenaanhetkoolstofdioxydegehalte.
Stoffen indebodemalsgevolgvan zuurstofgebrek
Microbiologische omzettingen bij zuurstofgebrek gebeuren
door anaërobe in plaatsvanaërobeorganismen. Dit betekent
dat er andere stoffen gevormd worden. Een voorbeeld in de
stikstofhuishouding isdatAzotobacter (eenvrijlevende stikstofbinder) ennitrificerendebacteriën,zoalsNitrosomonasen
Nitrobacter hunactiviteitenstoppen bijafwezigheidvanzuurstof. Nukunnen denitrificerende bacteriën denog aanwezige
nitraatomzetteninN20(lachgas) enN2(luchtstikstof). BijmineralisatievanorganischestofzalNH 4 + (ammonia) vrijkomen
inplaatsvan N03~(nitraat). Intabel12.3gevenweenigebelangrijkeverschillentussendereactieproduktenvanaërobeen
anaërobeorganismen.
12.3 Tabel
Enigestoffen,gevormddooraërobetegenoveranaërobemicro-organismen.
aëroob

anaëroob

koolstofdioxyde (C02)
enwater (HjO)
nitraat (N0 3 ")
sulfaat (SO, 2- )
ijzer(lll) (Fe 3+ )
mangaan(IV) (Mn 4 + )

koolstofdioxyde,methaan (CH4),etheen (C2H4),
alcoholen,organischezuren
ammonia (NH, + )
sulfide (S 2 ")
ijzer(ll) (Fe 2+ )
mangaan(ll) (Mn 2 + )

Erzijnaanwijzingen datetheen (vaak ethyleen genoemd) de
wortels van b.v. aardappelen kan vergiftigen. Het wordt geproduceerd door schimmels zoals Mucor hiemalis en misschien ook door bacteriën. Het is niet uitgesloten dat er bij
anaërobeafbraakookanderevergiftenontstaan.
Transportprocessen
Deingrondaanwezigevoorraadzuurstof iszelfsinzeergunstige situaties nog niet voldoende voor het verbruik van een
groeiend gewas in éénweek. Gastransport isdus nodig. Het
zuurstofverbruik zet zelf het transport in gang. De dichtheid
vanzuurstof indebodemluchtwordtdoorhetverbruikkleiner
dan die in de atmosfeer. Het diffusieproces veroorzaakt dan
eennetto toevoer vanzuurstofmoleculen degrond in enomgekeerd eenafvoer van koolstofdioxyde moleculen de grond
uit. Diffusie iseensoort mengprocesvan metelkaar botsende
moleculen waardoor verschillen ingehaltewordenvereffend.
Debodemlucht als geheel beweegt bijna niet: het waait niet
in de bodem. Als de lucht als geheel toch beweegt (ofwel
stroomt), zijn de volgende oorzaken te noemen: uitzetten en
krimpenvandebodemluchtdoorvariatiesinluchtdrukoftemperatuur;hetindegrondzuigenvanatmosferische lucht door
grondwaterstanddaling ofdoorregendieindegrondzakt.

Hetisgeblekendatstromingweinigbijdraagtaanhetgastransport;verreweg het belangrijkste isde diffusie. Het transport
door diffusie in de bodem kan worden berekend met de wet
vanFick:
ds

waarin

$ = massastroomdichtheid,d.w.z. demassavaneenbepaald
gas,die in een bepaalde tijd een oppervlakte passeert (dit is
een areïeke massasnelheid; kg m" 2 s~1); elders wordt deze
grootheid wel aangeduid metflux (af te raden) of fluxdichtheid;
D =diffusiecoëfficiënt (eenoppervlaktesnelheid;m2/s);
p = dichtheid,d.w.z.demassavan het gas,gedeelddoor het
volumevanhetmediumwaarin hetgaszichbevindt (volumiekemassa;kg/m 3 );
s =afstandindetransportrichting (m).
Deaardvan het gas kantussen haakjes worden aangegeven
directachterdegrootheid,b.v. D(0 2 ).
Inwoorden luidt dewet van Fick alsvolgt:de massagasdie
ineen bepaaldetijd door diffusie eenoppervlakte passeert, is
recht evenredig met de diffusiecoëfficiënt van dat gas in het
betrokkenmediumenhetverschilindichtheidvandatgastussen twee punten en voorts omgekeerd evenredig met de afstandvandetweepunten.
Dediffusiecoëfficiënten in waterzijnveelkleinerdan in lucht.
Daardoor heeftdegasdiffusie indebodem bijnaalleenplaats
via dedoorlopende, met lucht gevulde poriën. Invernauwingen blijft vaakwater hangen,wat eendeelvan deporiën uitschakelt.Tenslottedraagtookdekronkeligheid vandeporiën
ertoe bijdat dediffusie van gasinde bodem veel langzamer
gaatdanindeatmosfeer.
Hetaantalmoleculendatbijdiffusietegendeporiewand botst
is relatief zeer klein. Alleen in heel kleine poriën zou dit feit
dediffusiesnelheidkunnenverminderen,maardezeporiënbevatten normaliter water. Dewrijving metdewandvandemet
lucht gevulde poriën is dus te verwaarlozen (bij stroming is
dewrijvingendaardoordeporiediameterwelvanbelang).
Wat kandeaëratiebevorderen of remmen?
Planten hebbenzowel lucht alswater nodig;hetgaatdusom
eengoedefasenverdeling indegrond. Ermoetengroteporiën
zijn die bijna altijd lucht bevatten en kleinere die vaak water
bevatten.Hetmoetnietzozijndatallegroteporiënverdwijnen
alsdegrond nat wordt (= dichtzwellen):dan zijnzejuist het
hardste nodig.We kunnen dezeeisen alsvolgt samenvatten:
gewassenzijngebaatmeteenpermanent,heterogeenporiënstelsel.
Welkezakenbevorderenzo'n poriënstelsel?
- Activering vanhet bodemleven. Door het regelmatig toevoeren van organische stof kan de hele keten van verterende
organismen gestimuleerd worden,inclusief groteredierenals
wormen dieflinke bioporiën makendie niet dichtzwellen. In
sommigegevallenklevenhieraanbezwaren,zoalsopsportvelden, waar wormen 'vettere' grond naar boven brengen (met
meer humus en/of lutumdeel erin). Inzo'n geval is het beter
detoplaagregelmatigteverschralenmetzanddandewormen
tedodenmet bestrijdingsmiddelen.
- Ontwatering. Kleigronden krimpen bij indragen waardoor
scheuren ontstaan. Als overtollige neerslag snel afgevoerd
wordt, zullen de scheuren in natte tijden niet geheel dichtzwellen.Tenattegrondenzijnookveelgevoeligervoorstructuurbederf.
- Grondbewerking. Goed uitgevoerde grondbewerking
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maakt het poriënstelsel heterogener. De grote poriën zullen
echter meestal niet permanent zijn (zie b.v. figuur 4.72). Een
narebijkomstigheidvangrondbewerking kanzijndatdegrond
onderdebouwvoorjuistverdichtwordt (vorming ploegzool).
Ditkanweerworden opgeheven,maarookheteffectvandiepegrondbewerking isvaaktijdelijk;somsisdebewerktegrond
naenigetijdzelfsdichterdanvóórdebewerking.
Nuomgekeerd:welkezakenkunnendedoorluchtingre/wrce/??
- Bodemverdichting. In rekenvoorbeeld 4.59 blijkt dat bodemverdichtingeensterkeafnamevanhetluchtgehaltetotgevolgheeft.Verdichtingzalmeestalhetgevolgzijnvanberijden
en/oftrillenvanmachines.Degroteporiënverdwijnengrotendeels;deruimtekomtvrijbovenhetmaaiveld,datzakt.
- Nat zijn vangrond. Zuurstof diffundeert slechts zeer langzaamdoor water.Alsdemeesteporiën metwater gevuld zijn,
is er weinig aëratie. Verdichting verhoogt het vochtgehalte,
evenalshogegrondwaterstanden.
- Verslemping. Gronden met een lage structuurstabiliteit,
zoalssommige lichte zavels,kunnen inelkaarzakkendoor de
regenofkorstvormingvertonen.Eenkorstjemetalleenfijneporiënbelemmertdediffusieomdathetvolwaterzit.Piasvorming
verergertditnog.
- Bestrating.Veelstadsbomenkwijnendoorgebrekaanwortelruimte. Onder de wegverharding zit vaak onvoldoende
vocht en zuurstof. Bij asfalt zal dit erger zijn dan bij klinkers
of stoeptegels. Het is ook mogelijk dat het plantgat te klein
isendegronderomheen nietbewortelbaardooreenhogeindringingsweerstand (b.v.vanopgespotenzand).Alsdezuurstofvoorziening het knelpunt is, kunnen er ventilatiekanalen
gemaakt worden, waarin het kan tochten. Dit wordt bereikt
door:a.verticale,geperforeerde buizen meteendiamater van
minstens 15cmindegrondtezetten;of b.dunnere,geperforeerdepijpenindegrondaantebrengendieonderlingverbonden zijn. N.B.: In beide gevallen mogen ergéén filters op de
buizengeplaatstworden,nochgrind indebuizengestort,anderskanwind ernietdoorheenwaaien.
- Opbrengenvanmateriaal. Hetuitspreidenvanmodder,opslaanvangrond,mest,kuilvoere.d.zaldebodemaëratiebeëindigen. Eeneventueel aanweziggewasalsgraszaldoodgaan,
ookkunnenzichonderzo'nopslagplaatsboomwortelsbevinden. De bomen kunnen schade lijden of sterven (voorbeeld
12.2a).
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.
HOOFDSTUK 13:WARMTEHUISHOUDING (SYNOPSIS)
door R.A Feddes

Inleiding
Debodemtemperatuuriseen belangrijkefactor voor degroei
van een plant. Voor dekieming kunnen we bijvoorbeeld drie
temperatuurgrenzen definiëren: een minimum en maximum
temperatuur waar beneden/ boven geen kieming optreedt en
een optimum temperatuur, waarbij de hoogste kiemsnelheid
wordt verkregen. Voor degroei (fotosynthese) van de plant
geldensoortgelijkekardinalepunten.
Onder gelijke bovengrondse weersomstandigheden zal een
drogegrond snelleropwarmen dan een natte grond van dezelfde samenstelling. Denk aan de duinen en aan het strand
vlakbijhetwater!
B
'JP i e l e n vanverschillende samenstelling, maar met gelijk
vochtgehalte,zalheteneprofielsnelleropwarmendanhetandere. Daardoor kunnen verschillen in vroegenlaat optreden,
die in de volle-grondstuinbouw van belang kunnen zijn. Zie
b.v.de'vroege'aardappelen,zoalsdieinBroekop Langendijk
iederjaar weer geveild worden. In de volle-grondstuinbouw
worden,vooral in het voorjaar, dikwijls plastic folies over de
gewassengelegdomdegrondsnelleroptekunnenwarmen.
Bijgronden in verwarmdekassen is het belangrijk om metzo
weinig mogelijk energiedegrondtemperatuur snelte kunnen
verhogen. Ditgebeurt meestal metwarmwaterpijpen,dieboven- danwel ondergronds aangebrachtzijn. Daarbijmoettevenshetgrootstegedeeltevandewortelzoneeenzogelijkmatigmogelijketemperatuurkrijgen.
Dekleur vandegrond isvan betekenisvoor deabsorptievan
warmte en voor de uitstraling. Hoe donkerder de kleur, des
tebeterzaldewarmtewordenopgenomen.
De laatste jaren worden hoogspanningskabels vaak ondergronds gelegd. Hettransportvanelektrischeenergiegaatgepaard met warmteverliezen, die naar deomgeving afgevoerd
moetenworden.Degrondrondomdekabelsmoetdaaromeen
zodanigwarmte-afvoerendvermogenhebbendatdetemperatuurstijgingvandekabelsbinnendetoelaatbaregrenzenblijft.
Schadedoor vorst komt in de land- en bosbouw vaak voor.
Voorbeeldendaarvanzijndebevriezingvanaardappelsinkoude voorjaarsnachten in de Veenkoloniën. Jonge boomaanplantingen kunnen ook veel schade door nachtvorst lijden,
vooral in de lage terreingedeeltes waar de koude lucht zich
verzamelt.
Opslag vanzonnewarmte envan warmte van krachtcentrales
in degrond isactueel;veel onderzoek wordt opdit punt verricht.
Bijaldezetoepassingen ishet belangrijkeenduidelijk inzicht
te hebben in dethermische eigenschappen van degrond. Bij
een bepaald extern warmte-aanbod bepalen deze eigenschappen het uiteindelijke temperatuurverloop in debodem.
Wanneer we het warmtetransport in de bodem kwantitatief
kunnen beschrijven kunnen we ook de invloed van allerlei
maatregelen op hettemperatuurregime,zoals hetaanbrengen
vaneenmulchlaag,verhogen vanvochtgehalte, verandering
vanbodemprofiele.d.,evalueren.
Energiebalans
Ondernatuurlijkeomstandighedenwordtdebodempraktisch
uitsluitend door destraling van dezon opgewarmd. Desom
vandirecteendiffusekortgolvigezonnestralingwordt globa/e
straling (stroomdichtheid) genoemd en iedere dag om 6.45
uurdoor het KNMI perradiodoorgegeven (J cm~ 2d" 1 ). Een
deel van de globale straling wordt teruggestraald. De netto
straling (qrR) die hetaardoppervlak bereikt,wordt benut voor
de verdamping (qE), de warmte-uitwisseling met de lucht
(qatm) endeopwarmingvandebodem (qs). Dezeenergieba-
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lansluidt informule:
13.1 qR = qE+ qam + qs

waarin
qR = nettowarmtestroomdichtheiduitstraling (W/m 2 );
<7E =verdampingswarmtestroomdichtheid (W/m 2 );
<7atm=voelbarewarmtestroomdichtheid (W/m 2 );
qs = bodemwarmtestroomdichtheid (W/m 2 ).

Een warmtestroomdichtheid (elders soms energieflux genoemd)wordtgedefinieerdalsdehoeveelheidwarmte,dieper
oppervlakte en per tijdseenheid naar het aardoppervlak toeofafgevoerdwordt (Jm~2s~1= Wm" 2 ).
Deenergiestromen zullen overdag andersgericht zijn dan'snachts.Duidenwederichtingvandezestromennaarhetaardoppervlaktoemeti envanaf hetaardoppervlak metf aan,dan
geldtvoordeenergiebalans:
13.2overdag
13.3.'snachts

QRÏ = <7EÎ + <7atmî + Qd

<7RÎ = Qd + <7atm! + <7sî

Verloopvande bodemtemperatuur
Debodemwarmtestroomvolgt hetverloopvandenettostraling met de tijd, maar is slechts een fractie ervan, b.v. 10%.
Het verloop is min of meer sinusoïdaal. Detemperatuur vertoont een soortgelijk beeld. Overdag wordt de bodem opgewarmd,'snachtskoeltzeweeraf.Demaximumtemperatuur
is het grootst aan het oppervlak (b.v. 45°C in de zomer) en
neemtafmetdediepte. Ditmaximumwordt laterbereiktnaarmatewedieperinhetprofielkomen,b.v.op30cmdiepterond
middernacht. Hetfeitdatdieper inhetprofieldetemperatuurschommeling minder wordt en het maximum later bereikt
wordt,kanwordenverklaarddoor hetfeitdateenzekerehoeveelheid warmte in een bodemlaag wordt opgeslagen wanneer detemperatuur toeneemt. Eris een dempingseffect. De
dagelijkse temperatuurvariatie reikt daardoor niet verder dan
ca. 0,5 m en de jaarlijkse temperatuurgolf dringt niet dieper
door dan 9 m. Onder die diepte is een bodemlaag met een
vrijconstantetemperatuur:ca.10°C.
Warmtetransport
Het warmtetransport in de bodem vindt in hoofdzaak plaats
door middel van geleiding, dat is moleculaire warmtebeweging.Warmtestroomt inderichtingvanafnemendetemperatuur. Indien we aannemen dat dewarmtestroom alleen in de
verticalez-richtingplaatsvindt,danisdewarmtestroomdichtheidqineen homogeen bodemprofiel evenredig met hetverschilintemperatuuroptweedieptes:
13,4

, A7"

De grootheid X heet warmtegeleidingscoëfficiënt van de
grond (W m" 1 K~1). Hoe groter Xis, des te sneller kan de
warmte door de grond stromen.Voor de verandering in een
puntmoetdezedifferentievergelijking alseen differentiaalvergelijkingwordengeschreven:
^q=-X%
Tijdens hetwarmtetransport indebodemzaleendeelvande
warmte gebruikt worden om de bodem optewarmen. Naarmate het meer warmte kost om een hoeveelheid grond één
graadintemperatuurtedoenstijgen,sprekenwevaneengro-
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terewarmtecapaciteit.Hetverschilin warmtestroomdichtheid
dat een bodemlaagje in- en uitgaat is gelijk aan de warmteopslag indat laagje. Dit principe van het behoudvan energie
komttot uiting indevolgendeformule:

ôz

waarin

° dt

C = warmtecapaciteit (Jm 3K 1)
Substitutievan13.5in13.6levert:

•iri
ôz
ôz

c IL
L

et

Dezevergelijking geeft aan,dat detemperatuur ingrond gestuurd wordt door twee onafhankelijke, thermische parameters:dewarmtegeleidingscoëfficiënt Xendewarmtecapaciteit
C.Beide hangenvandemineralesamenstelling,dedichtheid
vanstoofdrogegrondenhetvochtgehalte af. Daardoorzullen
dezewarmte-eigenschappenvariëren met dediepte en in de
tijd. Demethoden omzetebepalenzullen nuinhetkort wordenbesproken,evenalshuninvloedopdewarmtestroom.
Bepalingvandewarmtecapaciteit
Dewarmtecapaciteit vangrond hangtafvandewarmtecapaciteitvandeverschillendecomponenten enhunvolume-aandeel:
13.8c,= <i>mcm + <j>hch + ecv, + 4>aca

waarin

C, = warmtecapaciteitvanveldvochtigegrond (Jm" 3 K" 1 );
4> = volumefractie;
6 =volumefractiewater;
m = mineraledelen;
h = organischestof;
w = water;
a = bodemlucht.
Voor minerale delen kan als eengemiddelde waarde worden
aangehouden:Cm= 1,9x 10*J m~3K~1.
VoororganischestofgeldtCh= 2,9 x 10 6 J m~3K~1.
DewarmtecapaciteitvanwaterCw=4,2x10 6 J m _ 3 K _ 1 .
De waarde van Ca is zodanig klein, dat ze hier kan worden
verwaarloosd.
Metdezegegevenskanformule13.8worden herschreventot:
13.9C t = (1,9<£m+2,9<£h+4,2 0 ) x 1 O 6 J m - 3 K - 1
Dezevergelijkinggeeftdemogelijkheidomdewarmtecapaciteit van degrond uit devolumefracties minerale delen,organischestofenwaterteberekenen.Uit13.9blijktdathetvochtgehalte grote invloed heeft op dewarmtecapaciteit. Het opwarmenvaneennattegrondvereistdusmeerenergiedandat
vaneendrogegrondenzali.h.a.langerduren.
Een andere mogelijkheid is om de warmtecapaciteit rechtstreekstemetenmeteencalorimeter.
Bepalingvande warmtegeleidingscoëfficiënt
Een schatting van de warmtegeleidingscoëfficiënt van een
grond op basis van de structuur, op soortgelijke manier als
voordewarmtecapaciteit isgedaan,nl.doordevolumefracties
en de geleiding van de afzonderlijke componenten in beschouwingtenemen,islastig.
Metingenvandewarmtegeleidingscoëfficiënt inhetlaborato-

riumof inhetveldzijngebaseerdopspecialeoplossingenvan
vergelijking13.7.Demeestinzwangzijndemethodeisdezgn.
naaldmethode. Hierbij wordt eendunne metalen draad in de
grondgebracht.Indezedraadkandooreenelektrischestroom
warmte worden opgewekt. Bijeenconstantewarmteproduktie indedraadstijgt dedraadtemperatuurlogaritmisch metde
tijdenisomgekeerdevenredigmetX. Uitmetingvandedraadtemperatuur isX dante berekenen.Het blijkt dat hetwarmtegeleidingsvermogen toeneemt naarmate een grond natter en
dichter is.Wat b.v. opvalt is een relatief sterke toename van
Xbijkleiovereenkortvochttraject rondom0= 0,10.
Temperatuurvereffeningscoëfficiënt
Indiendegrondvolledig homogeen iseneenconstant vochtgehalte met de diepte en in de tijd heeft, dan zijn ook X en
Cconstant,d.w.z.nietafhankelijk vanzoff.Dankan worden
gerekend metdezgn.temperatuurvereffeningscoëfficiënta =
X/C (m 2 /s). Eengrotewaardevanaveroorzaaktsnelleveranderingen intemperatuur eneenvlugendiepdoordringenvan
dewarmtegolf in debodem. Eenvergroting vande porositeit
doormiddelvangrondbewerkingdoetdetemperatuurvereffeningscoëfficiëntdalen.Bijzeerdrogegronddoetbevochtiging
dewaardevanasneltoenemen.Uitkleicurvenblijktdatgelijke
a-waarden bij verschillende vochtgehaltes kunnen voorkomen.

waarbeneden resp. waarboven geen kieming plaatsvindt en
de optimum temperatuur die de hoogste kiemsnelheid geeft.
Voor granen ensuikerbieten isdeminimum kiemtemperatuur
ca.4°Cenhetmaximum30°C.Hetoptimumligtbij25°C.Voor
tropische gewassen liggen deze waarden 5 à 10°C hoger.
Vroegekiemingkandeopbrengstgunstigbeïnvloeden.
Het is bekend dat in koude voorjaarsnachten het gevaar van
nachtvorst groot is in veengronden die bovenin uitgedroogd
zijn. Detoplaag heeft inzo'n geval een kleinewaardevan de
temperatuurvereffeningscoëfficiënt,waardoorveelwarmteuit
de ondergrond belet wordt naar boven te stromen. Voor dit
probleemzijnverschillende oplossingen. Menkandoor beregenen detoplaag nat maken,waardoor zowel warmte wordt
toegevoerd als avergroot wordt. Bij zware nachtvorst moet
mencontinu beregenen omgebruik te kunnen makenvan de
stollingswarmte dievrijkomt bij deovergang vanwater in ijs.
Eenandere (theoretische) oplossing is hetverdichten vande
grond. Denachtvorstgevoeligheid kandefinitief sterkverminderdworden door hetaanbrengenvaneenzandlaagvan minstens10cmdikteophetveen.

Benaderenvandeingewikkelde werkelijkheid
Deaannamevaneenverticaal uniformegrondendeonafhankelijkheidvandethermischeeigenschappen metdediepteen
in de tijd is dikwijls niet realistisch. Omdat X en C afhangen
vandesamenstelling,dichtheidenvochtgehaltevandegrond,
diegewoonlijksterkmetdediepteenindetijdvariëren,zullen
XenCookalsfunctiesvandiepteentijdvariëren.Analytische
oplossingsmethoden zijnvoor eenaantal bijzondere gevallen
welbeschikbaar indeliteratuur. Metdekomstvandecomputerishetmogelijkgewordenomnumeriekeoplossingsmethoden te kiezen. In het algemeen zijn bij numerieke methoden
ook gemakkelijker min of meer ingewikkelde randvoorwaardenmeetenemen.
Voorbeeldenvan toepassingen
Degrondwaterstandsdiepteheeftinvloedophettemperatuurregime.Veldenmetdiepegrondwaterstandvertoneneengrotere temperatuurschommeling dan velden met een ondiepe
stand. Het verschil komt op een zavelgrond meer tot uiting
danopeenkleigrond;deredenhiervan isdeveelbeterecapillaireopstijging inzavel. Erisgemeten dat degemiddeldedagelijkse temperaturen vanvelden met een hoge grondwaterstand ongeveer 1°C (klei) tot 2°C (zavel) lager zijn dan die
vanvelden metdiepegrondwaterstand. Eenverlagingvande
grondwaterstand door middel vandrainage isdus effectiever
in zavel dan in klei. In het algemeen kan worden geconcludeerddatbijdezelfdegrondwaterstandsdiepte dekleiwarmer
isdandezavel.
Debodemtemperatuur beïnvloedt de groei van een plant op
velemanieren.Processenzoalsceldeling,celstrekking,wateren ionenopname enfotosynthese zijn alle afhankelijk van de
bodemtemperatuur. Via nitrificatie en andere soorten microbiologischeactiviteiten indebodemwordtdeplantegroeiook
nog eens indirect door detemperatuur beïnvloed. In hetstadiumvankiemingenopkomstzijnbodemvochtenbodemtemperatuurdebelangrijkstemilieufactorenvoordeontwikkeling.
Inhetalgemeenwordenvoordekiemingdriecardinaletemperaturen gedefinieerd: de minimum en maximum temperatuur
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15.1 INLEIDING

HOOFDSTUK 15: BODEMBIOLOGIE
doorG.LebbinkenJ.J.Antonides

15.1.1 Eenoecologische wetenschap
Debodembiologiericht haaraandachtopdewisselwerkingen
tussen bodemorganismen en het abiotische deel van de bodem. Dewetenschap,diezich bezig houdt metwisselwerkingen tussen organismen en omgeving, heet oecologie en in
dezezin isde bodembiologie een oecologische wetenschap.
Zijzietdebodemalseensamenhangendeninmeerofmindere
mate stabiel geheel van organismen en omgeving, een zgn.
oecosysteem. In dit oecosysteem treden gesloten en open
kringlopenvanvoedingsstoffenenenergieopwelkevanvitaal
belangzijnvoor deplantengroei enhierdoor dusookvoorde
voedselvoorzieningvanmensendier.Bodemorganismenvervullenindezekringlopeneensleutelrolalsafbrekersvanorganischestof,ziefiguur 15.1.
Het is mede door deze sleutelrol van bodemorganismen dat
de bodembiologie de laatstetientallenjaren meeren meer in
debelangstellingiskomentestaan.Ookheteffectvanbodemverontreinigingopdebodemorganismenenomgekeerdiseen
belangrijk onderzoeksterrein voor bodembiologen aan het
worden,zie15.1.2.

ANDERHALVE EEUW BODEMBIOLOGIE
Nietzeldenziet mendebodembiologie alseen nog jonge
wetenschap. Maarwatdemicrobiologie betreftbegint het
onderzoek al in deeerste helftvan devorige eeuw, alsde
landbouwchemiciBoussingaultenLiebigdoorhunonderzoekbewijzendatchemischeprocessen,diezichindebodem afspelen voor de handhaving van de bodemvruchtbaarheid,vandoorslaggevendebetekeniszijn.
Rond 1850 laat Pasteur zien dat micro-organismen zeer
talrijk enfysiologisch zeer veelzijdig zijn. Men begint met
het bestuderen van stofwisselingsprocessen, eerst van
bacteriën en later ook van schimmels. Omstreeks 1880
krijgen twee wetenschappelijke publikaties 'Studies over
de natuurlijke humustypen en hun invloed op bodem en
vegetatie'door P.E.Mulleren'Devormingvanakkeraarde
doordeactiviteitvanwormenmetobservatiesoverhunlevenswijze'door CharlesDarwinveelaandacht.In1913inventariseert R.H. France het bodemleven in zijn boek
'Edaphon'enin 1931 publiceert R.W. Hoffman zijnstudie
'Leven enwerken vanvoor de bodem belangrijkedieren'.
Langzaammaarzekerzetinverschillendelandeneenintensivering van het onderzoek in en in 1954 bevat een Hongaarsbodembiologischhandboekalleenal64pagina'smet
ruim4700 literatuurverwijzingen.
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Deze intensivering zet zich in de daaropvolgende jaren
voort,waardoor hetonderzoeksterrein zogroot wordt dat
wethansdrierichtingenbinnendebodembiologiekennen,
desystematische,deoecologische endetechnisch-oecologischerichting.Deeersterichtingomvatdedeterminatie
van bodemorganismen, de tweede de wisselwerkingen
tussenbodemorganismen,planten enbodemendederde
richting het verbeteren van de levensomstandigheden in
debodem enderoldiedebodemorganismen daarin kunnenspelen,zie15.1.2.
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15.1 Figuur
Vereenvoudigdbeeld vaneenoecosysteemmetdaarindegrotekringlopen ven
voedingsstoffen (streeplijn) enenergie(getrokkenlijn). Richards, 1974:9.
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De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. In 515.2 worden de belangrijkste
bodemorganismen behandeld en in dedaaropvolgende paragrafen dewisselwerkingen die deze organismen hebben met hun omgeving. In §15.7 komen
de kringlopen van de belangrijkste voedingsstoffen aan de orde terwijl het
hoofdstuk wordt afgesloten met een literatuuroverzicht. Door de aard van de
stof dragen de verwerkingsvragen vaker een karakter van repeteervragen dan
inanderehoofdstukken.

15.3 Vragen
a. Vooruitlopendopsubparagraaf15.7.2:vertelietsoverdekringloopvankoolstof indenatuur.
b. Verklaarwaarom oecosystemen nietgehoorzamen aandetweede hoofdwet
vandethermodynamica (neiging naartoenemendewanorde).

15.1.2 Bodembiologie, onderzoeken praktijk
Inde bodembiologie richt hetonderzoek zichonder meer op
het praktische nut van het bodemleven. Hieronder worden
enigevoorbeeldengegeven:
a. Deinvloedvanregenwormenopdezodevormingvangrasland is onderzocht. Regenwormen mengen bovengrond met
ondergrond,waardooreenbetereendieperewortelontwikkelingmogelijkwordt;hierdoorwordt hetlostrekkenvandezode
bij begrazingvoorkomen,zieook8.3.3. Met het uitzettenvan
regenwormen indenieuwe poldersheeft meneensterkeverbeteringvandezodevormingvandedaaraanwezigegraslandenkunnen bewerkstelligen.
b. Bacterisatie van zaden van vlinderbloemigen met bacteriestammen van het geslacht Rhizobium stimuleert de symbiontischestikstofbinding, zie15.4.2.
c. Onderzoek naar het ziekteonderdrukkend vermogen van
bepaalde gronden maakt het mogelijk doelgericht bepaalde
bodemorganismen intezettenbijdebestrijding vanbepaalde
ziekteverwekkende schimmels. Een voorbeeld hiervan is de
behandeling vanaardappelpootgoed metdeschimmelVerticillium biguttatum ter bestrijding van deschimmel Rhizoctoniasolani.
d. Op veel plaatsen in Nederland is de grond verontreinigd
met chemische afvalstoffen. Het betreft veelal stortplaatsen
waar men bewust of onbewust onder het mom 'zand erover"
dachtvanhetchemischeafvalaftekomen.Eendeelvandeze
chemischestoffen iszeergiftig envormt,nietalleenterplekke
maarookdoor mogelijkeverplaatsing naarelders,eengevaar
voor mensendier.Afgraving enverbranding iszeer kostbaar.
Momenteelwordt eronderzoekgedaanwaarbij menprobeert
door inschakelingvan bodemorganismen tot een biologische
saneringvandebodemtekomen.Ditonderzoekgebeurtveelal
ingrondkolommen metverontreinigde grond in hetlaboratorium waar men de mogelijkheid heeft groeiomstandigheden
met betrekking tot vochtgehalte, temperatuur en nutriëntenvoorziening tevariëren. Heeft meneen organisme geïsoleerd
enkentmenhetmechanismevandeafbraakendeomstandighedenwaarbijdeafbraakplaatsvindt,dankanmenditorganismeproberen intezetten op plaatsen waar dezestoffen in het
milieuvoorkomen.
e. Een andere mogelijkheid isgenetische manipulatie: door
veranderingen in het genoom aan te brengen kan men proberen bacteriënteontwikkelen die instaatzijn bepaalde verontreinigingen afte breken. Dit gebeurt door introductie van
Plasmiden in bacteriecellen. Plasmiden zijn stukjes buitenchromosomaal RNA,waarop de informatie voor desynthese
van bepaalde specifieke enzymen is gelegen. Plasmiden komenvannaturevoormaarkunnenwellichtook'gemaakt'worden.Wanneereenbacteriecelhetvermogeneenbepaaldestof
aftekunnen brekenverwerft, isdatnoggeengarantiedat het
ookwerkelijk indegrondgebeurt.Debacteriezalzichmoeten
kunnen handhaven in de grond waar het de 'tegenwerking'
van andere bodemorganismen moet weerstaan. Omdat de
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concentratievandeaftebreken stof ook niettelaagmagzijn
heeft afbraak bijdebrondemeestekansvanslagen.Omeen
beter profijt van bodemorganismen te hebben in de afbraak
vanongewensteorganischestoffen ismeerkennisvereistover
hetmetabolismevandecel.
Indit hoofdstuk gaat hetombasisstof. Wekunnen hierboven
gegeven voorbeelden over opheffen van bodemverontreinigingdaaromnietverderuitwerken.
15.2 BODEMORGANISMEN
15.2.1 Wat zijn bodemorganismen?
Bodemorganismen kunnen worden onderscheiden in vertegenwoordigers van het planten- en dierenrijk, resp.flora en
fauna.Totdebodemfaunawordendiedierengerekenddieéén
ofmeeractievestadiavanhunlevenindebodemdoorbrengen
en niet die dieren die passieve stadia als ei, larve of pop of
hun winterslaap in de bodem doorbrengen of de bodem als
tijdelijke schuilplaats gebruiken.Zo worden holengravers als
vos en konijn niet tot de bodemfauna gerekend,veldmuizen
enmollen daarentegen wel. Debodemfauna bestaatvoornamelijk uit ongewervelde dieren (Invertebrata). Onder de bodemflora vallen bacteriën, schimmels, actinomyceten en algen.
Bijdeeenvoudigste levensvormen isdescheiding tussenplant endiernietaan
tebrengen,ziehiervoor ook 15.2.4,protozoën. Bij hoger gedifferentieerde vormenkunnenbepaaldekenmerkenteronderscheidingaangegevenworden:
- planten hebben bladgroen en kunnen met behulp van zonlicht uit C0 3 en
H20organische koolstofverbindingen synthetiseren enmetdeopnamevananorganische voedingsstoffen zelf in de behoefte aan grondstoffen voor celvormingvoorzien,terwijldierenorganischestoffenalsvoedselnodighebben;
- deuitwisselingvanstoffenmetdeomgevingvindtbijplantenaanhetoppervlakplaatsenbijdierenvoornamelijk ininwendige holten,daaromhebbenplantenmeeruitwendigeendierenmeerinwendigestructurenvoorstofwisseling;
- celwanden van planten bestaan hoofdzakelijk uit cellulose,celwanden van
dieren niet;
- prikkelbaarheidenactievebewegingenzijnbijplantenveelmindersterkontwikkelddanbijdieren.

Wat de naamgeving van organismen betreft, hiervoor wordt
debinominale nomenclatuur gebruikt (dubbelnamig). Elkorganisme krijgt een geslachtsnaam gevolgd door een soortnaam.Als voorbeeld geven we de plaats van de regenworm
inhetdierenrijk (tabel 15.4).
15.4 Tabel
Deplaatsvanderegenworm (Lumbricus terrestris) inhetdierenrijk.
Regnum= rijk
Phylum= afdeling
Classis= klasse
Ordo = orde
Familia = familie
Genus= geslacht
Species= soort

Anima/ia (dierenrijk)
Annelida (ringwormen)
Oligochaeta
Clitellata
Lumbricidae (echteaardwormen)
Lumbricus
Lumbricusterrestris(regenworm)

15.2.2 Indelingscriteria
Eengangbaarindelingscriteriumvoorbodemorganismen isde
grootte van het organisme. Organismen kleiner dan 0,2 mm
rekenen we tot demicroben, omdat zealleen met de microscoopzichtbaar zijn (Gr.mikros = kleinenbios = leven).Synoniemenzijn 'micro-organismen' en'microbiota'. Hieronder
valt de totale bodemflora (behalve paddestoelen), zodat de
overige grootteklassen alleen van toepassing zijn op de bodemfauna. Infiguur 15.5zijnderelatieveafmetingenvaneen
aantalvertegenwoordigersvandemicrobeneneen kleideeltje
weergegeven.
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15.7 Figuur
Indeling vanbodemorganismen.NaarRichards. 1974:42.43&44.
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15.5 Figuur
Relatieveafmetingen vaneenkleideeltje envertegenwoordigers vande microben.Jackson &Raw, 1967:7.

Demicroben, bestaandeuitdemicrofloraenmicrofauna,wordenophunbeurtingedeeldintweegroepen,ni.deeukaryoten
enprokaryoten. Deze indeling is gebaseerd op de structuur
vandecel,dekleinsteeenheiddietotleveninstaatis.Deeukaryotischecelonderscheidt zicho.a.vandeprokaryotischecel
zygomyceten

Organismen met een grootte van 0,2-4 mm behoren tot de
mesofauna;van4-200mmsprekenwevanmacrofaunaenbij
organismen groter dan200mmvanmegafauna.Intabel 15.6
wordt een aantal vertegenwoordigers van de bodemfauna
voordeverschillende grootteklassen gegeven.Inde literatuur
worden nietaltijddezelfdegrenzengebruikt.
15.6 Tabel
Grootteklassen vandebodemfauna.

ascomyceten
mastigomyceten
basidiomyceten

geslachtelijke

W
O

voortplanting

3'
3

overige s c h i m m e l s
ongeslachtelijke
voortplanting

deuteromyceten

amoeben

•o

o
o
N
o

flagellaten

"<
O
CD
3

CD:
3

ciliaten
groenwieren

m
co

overige eukaryote algen

CD
3

overige eukaryoten

3
Ö'
o

CT

myxobacteriën

CD
D

CT

staaf

In figuur 15.7 is de indeling van bodemorganismen weergegevendieindithoofdstukgehanteerdzalworden.
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MICROFAUNA (<0,2 mm)
Protozoa (eencelligen)
MESOFAUNA (0,2-4 mm)
Nematoda (aaltjes)
Collembola (springstaarten)
Rotatoria (raderdiertjes)
Pauropoda (pauropoden)
Acarina (mijten)
MACROFAUNA (4-200 mm)
Coleoptera(kevers)
Gastropoda (slakken)
Chilopoda (duizendpoten)
Enchytraea(potwormen)
Dip/opoda (miljoenpoten)
Lumbricidae (aardwormen)
Isopoda (pissebedden)
MEGAFAUNA (>200mm)
Vertebrata (gewerveldedieren,zoalsmollen)
Behalveopgrondvangroottewordtdebodemfaunasomsingedeeldnaar:
- de tijd die dieren in de bodem doorbrengen, variërend van permanent tot
tijdelijk;
- devoorkeurvoorvochtigeofdrogebodems;
- de aardvan het voedsel,en wel levendvoedsel (biofaag) of dood voedsel
(saprofaag) gebruikend, waarbij biofaag weer kan worden onderscheiden in
plantaardig voedselgebruikend (fytofaag), dierlijk voedselgebruikend (carnivoor) ofmicroben (microbiovoor);
- hetvoedselspecialisme:hetetenvan uitwerpselen (coprofagie),hetetenvan
dodesoortgenoten (necrofagie) of hetetenvan levendesoortgenoten (kannibalisme);
- demaniervanvoortbewegen:gravers,die huneigentunnels gravenof nietgravers,diegebruik makenvanbestaandetunnels.
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15.9 Figuur
Indeling vandemicroben.NaarRichards. 1974:24-36.
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doordatzijbehalveovereenduidelijkecelkernookovermembraangebonden organellen,zoals mitochondrion beschikt. In
figuur 15.9wordtdeindelingvandemicrobengegeven.
Eenmembraan iseenvezelachtige structuur die decel aan alle kanten afsluit.
Organellen zijn bepaalde structuren of differentiaties binnen een cel en mitochondriënzijnstaaf-ofdraadvormigelichaampjes met DNA.
Indesubparagrafen15.2.3t/m 15.2.7komendemicrobenaandeorde,in15.2.8
demesofaunaenin15.2.9demacrofauna.Debetekenisvandemegafaunavoor
debodembiologieisrelatiefklein.Volstaanwordt metdevermeldingdatmollen
als vertegenwoordigers van deze groep alleen plaatselijk belangrijk zijn. In
15.2.10wordt in het kort aandacht besteed aanaantallenvan en telmethoden
voor bodemorganismen.

03
C / arthrosporen

hyfe

15.8 Vragen
a. Iseendaseenbodemdier?
b. Geefeenaantalindelingscriteriavoordebodemfauna.
c. Waaruit bestaatdemicroflora?

15.2.3 Schimmels (Fungi)
Deschimmels indegrondzijn in hetalgemeen draadvormig.
De draden,de zogenaamde hyfen, die een diameter van 3-8
firn hebben,vertakkenzichdoor degrondenvormen hetmycelium,ziefiguur 15.10.

chlamydosporen
15.11 Figuur
Ongeslachtelijke voortplanting bij schimmels,a.Arthrosporen of oidiën, ontstaandoor fragmentatie vanhyfen; b. chlamydosporen, overlevingsstructuren
dieontstaan doorhet ontwikkelen vaneenbeschermendelaagrond eenhyfecel. Richards, 1974:29.

conidiën

15.10 Figuur
Mycelium datzich heeft ontwikkeld uit eenontkiemde spore (s) nagroei van
ééndagbij20 'C.NaarIngold, 1961:13.

Door fragmentatie van hyfen kunnen schimmels zich in de
grond vermeerderen. Eenvorm vanfragmentatie isdeafrondingenafsplitsingvandeeltjesvanhyfen.Degevormdedeeltjesnoemtmenarthrosporen ofoidiën,ziefiguur 15.11.
Gistenzijn eencelligeschimmels.Zij bestaan uit rondetot ellipsvormige cellen en vermeerderen zich door knopvorming.
Demeestbekendevormvanongeslachtelijkevoortplanting bij
schimmels is de sporevorming in sporangia of op hyfen,zie
figuur 15.12.
Eenaantalschimmelsvormtstructurenwaarmeezijongunstigeleefomstandigheden in degrond goed kunnendoorstaan.
Detweemeestvoorkomendevormenzijnchlamydosporen(figuur 15.11) en sclerotia. Laatstgenoemde structuur bestaat
uiteen hechtemassavanhyfenwaaruitdeschimmelkangaan
groeienzodradeomstandighedengunstigzijn.Eenrhizomorf,
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15.12 Figuur
De twee hoofdtypen vanongeslachtelijke schimmelsporen, a. Conidiën, ontstaanaandetopvanhyfen;b.sporangiosporen,ontstaaninzakvormigestructuren,sporangiagenaamd. Richards, 1974:30.

eenschoenveterachtigestructuurdiebijsommigepaddestoelen in bossen wel wordt aangetroffen is te beschouwen als
eenlanggerektSclerotium.
Desystematischeindeling vanschimmels berust op dewijze
van vermeerdering. Voor schimmels met een geslachtelijke
voortplanting geldt de wijze van voortplanting als criterium,
voor schimmels met uitsluitend een ongeslachtelijke voortplanting devorm vanspore ensporedrager en de rangschikkingvandesporedragers.Vandeschimmelsmeteengeslachtelijke voortplanting noemen we vier onderafdelingen:ascomyceten (zakjeszwammen), basidiomyceten (steeltjeszwammen), zygomyceten en mastigomyceten. De schimmels met
uitsluitend een ongeslachtelijke voortplanting vallen onder
éénonderafdeling,dedeuteromycetenofFungiImperfecta
De ascomycetenworden gekarakteriseerd door het hebben
van een ascus,een geslachtelijk sporangium dat gewoonlijk

pycnidium

ascosporen
ascifragmenten
ascus

ascosporen

zegge blad

200 Mm

r

1

ascus met ascosporen
15.15 Figuur
Pycnidia.a.Gedeeltevaneendood zeggebladmetpycnidia; b. doorsnedevan
eenpycnidium metsporen. Hattori, 1973:53 (oorspr. Ingold, 1961:101).

15.13 Figuur
Drie bij ascomyceten voorkomende typen vruchtlichamen, a. Cleistothecium,
deascosporenkomenvrijdoordesintegratievandeomhullendelaag;b.perithecium.deascosporen verdwijnen viaeenporie;c. apothecium,eengeheelopen,
cupvormigestructuur. Richards, 1974:34.

hoed«

plaatjes

plaatjes

mycelium

Deonderafdelingschimmels,dienadeascomycetenhetmeest
voorkomt, is die van de basidiomyceten. Hun belangrijkste
kenmerk is een basidium, een knotsvormige structuur met 4
basidiosporen eropengevormd ineenvruchtlichaam of basidiocarp.Zijkomenvooralalspaddestoelenvoor inbossen,op
hout en in bermen. Infiguur 15.14 is het vruchtlichaam van
eenbasidiomyceetafgebeeld.
Basidiomyceten spelen een belangrijke rol in de strooiselafbraak,sommigezijn parasitair entasten bomenaan,bv.buisjeszwammen(ordederAphyllophorales). Soortenvandeorde
derAgraricalesvormen mycorrhizen (zie 15.4.2) met bomen
alsbeukenden.
De zygomycete/! en mastigomyceten herbergen primitieve
schimmels waaronder een beperkt aantal bodemschimmels.
Zijonderscheidenzichvandeandereschimmelsdoorhetbezit
van een mycelium zonder dwarswanden (ongesepteerd) en
doordathunongeslachtelijkesporensteedsinsporangiaworden gevormd. Tot deze onderafdelingen behoren ziekteverwekkende geslachten, zoals Pythium en Phytophtora - de
soortPhytophthora infestansisdeverwekker vandegevreesdeaardappelziekte- maar ookschimmels dieeen mycorrhize
methogereplantenaangaanzoalsEndogone.

basldiosporen

basidlum

cladosporium

15.14 Figuur
Vruchtlichaam van eenbasidiomyceet. a. Volgroeidepaddestoel; b. verticale
doorsnedevandehoed;c. verticaledoorsnedevanbasidia.Richards, 1974:35.

8 ascosporen bevat. Naast deze geslachtelijke voortplanting
kennenveletotdezeonderafdelingbehorendeschimmelseen
ongeslachtelijkevoortplanting indevormvanconidiën,ziefiguur 15.12. Deascomyceten vormen degrootste onderafdeling en zijn sterk vertegenwoordigd in de grond. In figuur
15.13zijn drie bij ascomyceten voorkomendetypenvruchtlichamen- diedeascibevatten- afgebeeld.

aspergillus

trichoderma

pénicillium

fusarium

15.16 Figuur
Hyphomycetengeslachten. a.Cladosporium;b. Trichoderma;c.Aspergillus; d.
Pénicillium; e. Fusarium. NaarAlexander, 1977:61.
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Deonderafdeling vandedeuteromycetenofFungiImperfect/
omvat drie klassen schimmels. Detwee belangrijkste zijn de
coelomyceten,waarvandeordederSphaeropsidaleszichonderscheidtdoordevormingvanconidiën inflesvormigeorganen,pycnidiagenaamd (figuur 15.15),endehyphomyceten.
Dehiertoebehorende ordevandeHyphomycetales heefteen
externe conidiosporevorming opsporedragers diesoort-specifiek zijn. De meest algemeen voorkomende schimmelgeslachten in de grond behoren tot de laatste orde, bv. de geslachtenMonilia enFusarium,ziefiguur 15.16.
VeleHyphomycetales zijn zeer actief betrokken bij destrooiselafbraakenafbraakvanorganischestofindegrond.Sommigezijngiftig voor mensenplant,anderezijn bekendeproducentenvanantibiotica.

euglena

nitzschia
navicula

chroococcus

anabaen

Vragen
a. Noem eenaantalverschillen tussen de prokaryotische en de eukaryotische
celengeefeenpaarvoorbeeldenvanbeidegroepenorganismen.
b. Definieer of verklaar: mycelium, hyfe, gist, chlamydospore, rhizomorf, arthrospore.
c. Noemvieronderafdelingenvanschimmelsmeteengeslachtelijkevoortplantingenvertelietsoverdekarakteristiekekenmerkenvanelkeonderafdeling.
d. WaaromwordendedeuteromycetenookwelFungiImperfect!genoemd?
e. Noemdetweehoofdtypenvanongeslachtelijkeschimmelsporen.

15.2.4 Protozoen
Tot de protozoën of eencelligen behoren o.a. de slijmdieren
(amoeben), de geseldieren (flagellaten) en de trilhaardieren
(ciliaten),ziefiguur 15.18. Degenoemde eencelligen komen
inallegrondenvoor.Zijvoedenzichinhetalgemeenmetbacteriën en schimmels, want een toename van bacteriën en
schimmels,bv.nabemestingmetstalmest,gaataltijdgepaard
meteensterketoename van protozoën.Onder omstandighedenvan droogte of warmte kunnen zij overgaan incystenen
metdewindovergroteafstandenwordenverspreid.

15.19 Figuur
Enigesoortenbodemalgen.a.Nitzschia;b.Navicula; c. Euglena;d. Chroococcus;e.Anabaena;f.Nostoc.NaarRound, 1973:8&12.

Bij ongunstige omstandigheden neemt de eencellige een ronde vorm aan en
omgeeft zichzelf met een harde, ondoordringbare schaal,de cyste. Binnen de
cyste dalen de stofwisselingsprocessen tot een niveau dat nauwelijks meer is
dannodigomhetprotoplasmainstandtehouden.Alsdeomstandighedenweer
gunstigwordenbreektdecysteopenenkomtdeeencelligetevoorschijn.
Degeseldierenzijntypischevoorbeeldenvan'plantdieren',zie15.2.1.Zezwemmenronddoorzwiepende bewegingen.Sommigezijninstaattotfotosynthese,
nemen op dierlijke wijze voedsel in en laten dezelfde gevoeligheid en snelle
reactiealstypischedierenzien.

15.2.5 Algen
Algen ofwieren komen inallegrondenvoor,maardoorgaans
inkleinereaantallendananderemicroben.Zij komenvoorals
afzonderlijke cellen,in ketensvan cellen enalsdraadvormige
structuren. Infiguur 15.19zijn enige bodemalgensoorten afgebeeld.

kern
flagel

pseudopodium

macrokern

microkern

anale porie

15.18 Figuur
Drie veelvoorkomendeeencelligen.a.Slijmdier ofamoebe;b.geseldier offlagellaat.c. trilhaardierofciliaat. Richards. 1974:26.
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Algen bezitten het vermogen tot fotosynthese en de afhankelijkheidvan licht maaktdatzehoofdzakelijk aanhetgrondoppervlak voorkomen. De klasse der groenwieren (Chlorophyceae) behoort tot de eukaryotische organismen; het geslachtChlorellakomtveelvoorindebodem.Totdeprokaryotischealgen behoort deafdeling vandeblauwwieren (Cyanophyta), tegenwoordig ook wel cyanobacteriën genoemd
vanwegedeovereenkomst incelbouw metbacteriën.Evenals
de eukaryotische algen bezitten de prokaryotische algen het
vermogentotfotosynthese.
Sommige soorten zijn instaatstikstof te binden,hetzij vrijlevend, hetzij inassociatie metschimmels.Zij spelen een rol in
destikstofvoorzieningvanrijstindenatterijstcultuur. Belangrijke geslachten zijn Anabaena, Nostoc en Chroococcus (figuur15.19).
Tot deprokaryoten behoren verder myxobacteriën, eubacteriënenactinomyceten.
15.2.6 Myxobacteriën en eubacteriën
Myxobacteriën hebbeneenflexibelecelwandenvertoneneen
'glijdende' manier van voortbewegen; hierin lijken ze op
amoeben. Een belangrijke vertegenwoordiger uit deze groep
isdefamilie vande Cytophagaceae;hiertoe behoren actieve,
aërobecellulose-aantastersdieveelvoorkomeninrottendmateriaal,mestencompost.
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G®

15.21

Figuur
Positiesvanflagellenbij bacteriën,a. Flagelaanéénpool;b.meerdereflagellen
aanéénpool; c.flagellen aanbeidepolen; d.flagellen rondom. Hattori, 1973:
46.

15.20 Figuur
Bacterievormen. a.Staafjes;b.coccen;c. Spirillen;d. spirochaeten;e. gesteelde
cellen;f. vertakteeny-vormigecellen;g. vibrio's;h.knotsvormige cellen.Hattori,
1973:46.

Eubacteriën
Tot de eubacteriën behoren de 'echte' bacteriën. Zij hebben
geen flexibele celwand. De indeling van de bacteriën berust
o.a. op vorm, beweeglijkheid,sporevorming en opbouw van
decelwand.
- Vorm. Een overzicht van de verschillende bacterievormen
wordt infiguur 15.20gegeven.
Men onderscheidt drie hoofdvormen: de staafvorm (a), de
cocvorm (b) en de spirilvorm (c). Korte Spirillen noemt men
vibrio's (g). Sommige bacteriën hebben meerdere vormen
(pleomorf),sommigezijnsomsineenjong stadium staafvormigenineenouderstadiumcocvormig.
- Beweeglijkheid. Bacteriën,diekunnen bewegen,zijnvoorzien van zweepdraden (flagellen). Aantal flagellen en plaats
vaninplanting kunnenverschillendzijn. Infiguur 15.21wordt
ditweergegeven.
- Sporevorming. Bepaalde bacteriegeslachten vormen endosporen die in de cel en niet in bepaalde structuren,zoals
sporangia, gevormd worden. Dezesporen zijn zeer resistent.
TotdesporevormersbehorendegeslachtenBaci/lusen Clostri
dium.
- Gramkleuring. De opbouw van de celwand kan worden
vastgesteld met een kleuringsmethode van de onderzoeker
Gram. Het resultaat van de Gramkleuring isgecorreleerdaan
bepaalde morfologische enfysiologische eigenschappen van
debacterie.Dekleurstof hechtbijdeGrampositievebacteriën
zostevig in decelwand,dat dezeer door een erop volgende
alcoholbehandeling niet meer uit kan worden verwijderd,
terwijl deGramnegatievebacteriënweer kleurloosworden.

15.22 Vragen
a. Watzijn'plantdieren?
b. Noemvierindelingscriteriavoorbacteriën.
c. Definieerofverklaar:cyste,myxobacterie,vibrio.Gramkleuring.
d. Waaromkomenalgenvoornamelijkaanhetgrondoppervlak voor?

Eendrietal indelingscriteria voor organismen in het algemeen
- die ook veel gebruikt worden voor bacteriën- zijn die naar
de hoedanigheid van de koolstofbron, de hoedanigheid van
deenergiebronendematevanafhankelijkheidvanmoleculairezuurstof.
Hoedanigheid vandekoolstofbron. Iseenorganismevoorzijn
koolstofvoorziening aangewezenoporganischeverbindingen
resp.C0 2danspreektmenvan heterotroof resp.autotroof.
Hoedanigheid van de energiebron. Organismen, die afhankelijkzijnvanlichtalsenergiebronnoemtmenfototroof,organismen die hun energie verwerven uit chemische oxydaties
noemtmenchemotroof.Opgrondvandetweegenoemdecriteria onderscheidt menvier groepen organismen,waarvan in
figuur 15.23eenoverzichtwordtgegeven.
Het derde indelingscriterium is die naar de mate van afhankelijkheid van moleculaire zuurstof. Men onderscheidt vier
groepen:
- obligaat aërobe organismen, die alleen groeien in aanwezigheidvanzuurstofenvolledigafhankelijkzijnvanderespiratiealsenergieleverendproces;
- obligaatanaërobeorganismen,diegeremdofgedood worden door zuurstof en hun energie verwerven uit fermentatie
ofanaëroberespiratie;
- microaërofiele organismen, die weliswaar zuurstof nodig
hebbenmaarhetbestgedijenbij lagezuurstofspanningen;
- facultatiefanaërobeorganismen,diezowelonderaërobeals
anaërobeomstandigheden kunnengroeien.
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15.23 Figuur
Indeling van organismen op grond vanhun koolstof- en energieverwerving.
NaarRichards. 1974:60.

187

microellobosporia

thermoactinomyces

nocardia

micropolyspora

a aaltje

b springstaarten

d mijt

oog

tó"
sprmgorgaan

streptomyces

microbispora.

micromonospora
15.26 Figuur
Vertegenwoordigers vandemesofaunain debodem,met vermeldingvan hun
lengte, a.Aaltje (1 mm); b. in debovenste bodemlagen levende springstaart
(2 mm); c.dieperin debodem voorkomendespringstaart (1,5 mm); d.mijt (2
mm). Brown, 1978:24.47 &50.

15.24 Figuur
Geslachten vanactinomyceten. a. Microellobosporia; b. Thermoactinomyces;
c.Nocardia; d.Micropolyspora; e. Streptomyces;f. Microbispora; g. Micromonospora.Alexander, 1977:45.

15.2.7 Actinomyceten
De bacterie-orde der actinomyceten behoort tot deeubacteriën maarwordt meestal alseen aparte groep beschouwd. In
hunvormvertonenzijenigeovereenkomstmetdeschimmels.
Devegetatievefasebestaatveelaluiteenfijnvertaktmycelium
met een diameter kleiner dan 1 urn. Reproductie geschiedt
door fragmentatie van hyfen of door vorming van sporen
(arthrosporen) op sporedragers of in sporangia. De indeling
berustopmorfologische kenmerken,voornamelijk betrekking
hebbend op de vorm van het mycelium en de sporedragers.
Infiguur 15.24iseenaantalactinomycetenafgebeeld.
Demeesteactinomyceten zijnsaprofaag.Bekendegeslachten
zijn o.a.Nocardia, Streptomycesen Frankia. De eerste twee
komen algemeen in de grond voor, de laatste is bekend om
de atmosferische stikstofbinding in symbiose met o.a. elzen
enduindoorns. Onderdeactinomyceten zijnveleantibioticaproducenten,die anderemicro-organismen indegrond kunnen onderdrukken. Sommige soorten zijn ziekteverwekkend
bij mensen, zoals de beruchte Mycobacterium tuberculosis,
dietuberculoseveroorzaaktenMycobacterium leprae,deveroorzakervanmelaatsheid.
15.25 Vragen
a. Watzijnchemoheterotrofeenwatfotoautotrofe organismen? Geefeenpaar
voorbeeldenvanbeidegroepen.
b. Watzijnanaërobeenwatmicroaërofieleorganismen?
c. Vertelietsoveractinomyceten.

15.2.8 Mesofauna
De mesofauna omvat de bodemdieren tussen 0,2 en 4 mm.
Eenaantalvertegenwoordigers vandezegroepwordt intabel
15.6genoemd.Inhetkortkomendebelangrijksteaandeorde.
Aaltjes
Deafdelingvandeaaltjesofdraadwormen (Nematoda)omvat
circa20000soorten,waarvanvelentotdebodemfaunabehoren. Zij zijn doorzichtig, komen hoofdzakelijk in de bovenste
10cm van de bodem voor en vermenigvuldigen zich snel, 5
à6generatiesperjaarisnormaal.Plantparasitaireaaltjesvoedenzichmetlevendplantmateriaal(bijvoorbeelddeaaltjesdie
bodemmoeheid veroorzaken). Hun betrokkenheid in de afbraakvandodeorganischestof isvooralindirectviaeenregulerendewerking op demicroflora. Zij dienen als voedselbron
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voor andere vertegenwoordigers van bodemflora en -fauna.
Infiguur 15.26iseenaaltjeafgebeeld.
Springstaarten
Deordevandespringstaarten (Collembola) valtonderdesubklassevan de insekten (fnsecta), die op haar beurt weer valt
onder de afdeling van de geleedpotigen {Arthropoda).
Springstaartenzijnkleine,primitieveinsecten,gewoonlijkomstreeks 1mmenmaximaal3mmlang.Zekomenalleenonder
vochtige omstandigheden voor. Erzijn soorten die in de bovenste bodemlagen leven,terwijl anderesoorten dieper in de
grond voorkomen. De laatste zijn kleiner en missen de ogen
en springorganen die de eerste wel bezitten. Springstaarten
voeden zich met bacteriën, hyfen van schimmels, sporen, in
ontbinding verkerendorganischmateriaal,uitwerpselen,enz.
Zeverkleinenorganischmateriaal,waardoordit gemakkelijker
toegankelijkwordtvoorafbraakdoormicro-organismen.Infiguur 15.26 zijn de twee genoemde typen springstaarten afgebeeld.
Mijten
De orde van de mijten (Acarina) hoort tot de klasse van de
spinnen (Arachnida)endezetotdeafdelingvandegeleedpotigen (Arthropoda). Honderdenfamilieszijnindebodemvertegenwoordigd; sommige eten aaltjes, andere mijten of
springstaarten,andereetendoodvoedsel (saprofaag) enweer
andereschimmels. Mijten dragenweinig bijtot dedirecte mineralisatie (splitsing van organische moleculen in anorganische), maar werken wel mee aan de fragmentatie van organischafval.Infiguur 15.26iseenmijtafgebeeld.
Dedriegenoemdevertegenwoordigersvandemesofaunazijn
ooktevinden intabel15.27.
15.28 Vragen
a. Welkerolspelenaaltjes,springstaartenenmijten indeafbraakvanorganisch
materiaal?
b. Behorenmijtenenspinnentotdeinsekten?

15.2.9 Macrofauna
Eendrietal van de belangrijkste macrofaunavertegenwoordigers worden hier behandeld: echte aardwormen, slakken en
kevers.
Echteaardwormen
In de familie van de echte aardwormen (Lumbricidae) is de
regenworm(Lumbricusterrestris) eenvandebekendstesoorten.Aardwormen hebbeneenvochtigeomgeving nodighoewel zeeendroge periodevanenigemaanden kunnenoverleven.Zewordenonderscheiden intweegroepen:

15.27 Tabel
Classificatietabelvaneenaantalveelvoorkomende vertegenwoordigers van de
meso-enmacrofauna.Richards, 1974:45.
Afdeling

klasseof
subklasse

Platyhelminthes
(platwormen)
Nematoda
(aaltjes)
Mollusca
(weekdieren)
Annelida
(ringwormen)
Arthropoda
(geleedpotigen)

Turbellaria
(trilhaarwormen)

Gastropoda
Oligochaeta
Crustacea
(schaaldieren)
Myriapoda
(duizendpoten)

Apterygota
(vleugelloze
insekten)
Insecta(Pterygotaoi gevleugelden)

Arachnida
(spinachtigen)

orde

Pulmonata
(longslakken)
Clitellata
Isopoda
(pissebedden)
Diplopoda
(miljoenpoten)
Chilopoda
(duizendpoten)
Collembola
(springstaarten)
Isoptera
(termieten)
Coleoptera
(kevers)
Diptera
(tweevleugeligen)
Lepidoptera
(vlinders)
Hymenoptera
(vliesvleugeligen)
Scorpionidea
(schorpioenen)
Aranaïda
(spinnen)
Acarina
(mijten)

- aardwormen die indebovenste bodemlagen leven enweinigmineraalmateriaalinnemen;
- aardwormen dievoornamelijk indediepere,mineralelagen
levenenweinigorganischmateriaalinnemen.
Het belangrijkste effect van deze dieren op de bodem is de
fragmentatievanafval enhetmengenvandezekleineplantedelenmetdebodem.Aardwormen hebbenverdereengunstigeinvloed opdeaanwasvaneengrootaantalbodemorganisc mestkever

a regenworm

b slak

15.29 Figuur
Vertegenwoordigers van demacrofauna in debodem. a. Regenworm (10 tot
meerdan 100mm); b. slak (tot 120mm); c.mestkever(ca. 15mm). Brown,
1978:24 &69 (aenb) enRichards,1974:53 (c).

mendoordat hun uitwerpselen rijkzijnaanstikstof indevorm
vanammonia engedeeltelijk verteerdorganisch materiaal.Ze
hebben ook een aandeel in de directe afbraak van organisch
materiaal, doordat cellulasen en chitinasen (cellulose, resp.
chitine splitsende enzymen) in hunvoedingskanalen aanwezigzijn. Door hun gangen verbeteren zij dedoorluchting van
de bodem,zie ook 15.6.3. In figuur 15.29 iseen regenworm
afgebeeld.
15.30 Vragen
a. Welk humustypewordtdooraardwormen geproduceerd?
b. Zijndetermenregenwormenenaardwormen identiek?
c. Hoeisdenaamregenwormteverklaren?
d. Welketweetypenaardwormenonderscheidtmen?
e. Welkerolspelenaardwormen indeafbraakvanorganisch materiaal?

Slakken
Deklassevandeslakken (Gastropoda) valtonderdeafdeling
van de weekdieren (Mollusca). Slakken hebben een gevarieerdvoedselpatroon.Zevoedenzichmetlevend,doodofrottendplantemateriaal,schimmels,algen,aardwormenenandereslakken.Vele soorten die levenvan bovengrondse plantedelenkruipen indegrond nazichgevoedtehebbenenspelen
zoeenrolindefragmentatieenopslagvanorganischmateriaal
indebodem.Infiguur 15.29iseenslakafgebeeld.
Kevers
Deordevan dekevers (Coleoptera) behoort tot de subklasse
vandeinsecten (Insecta)entotdeafdelingvandegeleedpotigen (Arthropoda). Eenaantalsoortenleeftalslarveen/of volgroeidedierenindebodemenleverteenbijdrageaandefragmentatie van organisch materiaal. Mestkevers(Scarabeïdea)
kunnen door hun gegraven gangen de bewortelbaarheid en
doorluchting van de bodem plaatselijk verbeteren. In figuur
15.29iseenmestkeverafgebeeld.
15.2.10 Aantallenen telmethoden
Intabel15.31wordenaantallenenbiomassa'svanverschillendebodemorganismenglobaalaangeduid.Detabelgeeftgoedweerdatdebiomassavandemicrobenveelgroter isdandebiomassavandemeso-enmacrofauna.Voor hettellen
van bodemorganismen worden verschillende technieken gebruikt,zoalszeven
en uitspoelen (aaltjes), uitdrijven door drogen (mijten,springstaarten en miljoenpoten) enuitzoeken (wormen). Eenaantaldiersoorten kanmetbehulpvan
eenlichtbronuitdegrondgedrevenworden.

15.31 Tabel
Maximum aantal/enenbiomassa's"
graslandbodem.Richards, 1974:3.

vanbodemorganismen in een vruchtbare

organisme

aantal
(perm2)

biomassa
(9/m J )

bacteriën
schimmels
protozoen
aaltjes
aardwormene.d.
mijten
springstaarten
overigeongewervelden"

3x10"
niettebep.
5x10»
10'
10"
2x10"
5x10«
2x10'

300
400
38
12
132
3
5
36

" opbasisvanlevendgewicht
" slakken,duizendpoten,pissebedden,spinnen,kevers,vliegelarven,enz.
15.32 Proef
Een eenvoudige proef om aantallen bodemorganismen te bepalen is de volgende: plaats eentrechter in eengedeeltelijk met water gevulde fles. Legeen
gaasje in detrechter (maaswijdteca.2 mm) en leg hierop eenmonster van de
teonderzoekengrond.Ditgeheelwordt ondereenlampgeplaatstennaverloop
van tijd zullen de eerste bodemorganismen onder invloed van de zo ontstane
vocht-, licht- enwarmtegradiënt het grondmonster via het gaasje verlaten en
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indeflesterechtkomen. Na5dagenkandeinhoudvandeflesgedetermineerd
engeteldworden.
Doorspecifiekevoedingsmediateentenmetbodemdeeltjes kanmenschimmels
isoleren en determineren. Door onder een microscoop lengte en diameter van
schimmelhyfen in een grondpreparaat te meten is uit de volumebepaling een
ruweschattingtemakenvandeschimmelbiomassa.
Om het aantal bacteriën in de grond te tellen maakt men wel gebruik van de
zogenaamde plaatverdunningsmethode. Uit een grondsuspensie wordt een
reeksvanverdunningen vandewasvloeistof gemaakt. Men brengt hiervan wat
vloeistof op eenpetrischaal meteenvoedingsbodem,incubeerteenaantaldagenenteltvervolgens hetaantalontstanekolonies.Doormeteenverdunningsfactor tevermenigvuldigen krijgt meneenschatting vande hoeveelheid bacteriën per eenheid grondgewicht. Eenandere methode isde directe telling van
bacteriënonderdemicroscoop.Somsmaaktmendaarbijgebruikvan bepaalde
kleurtechnieken. Delaatste methode geeft eenveel beter beeldvan het aantal
bacteriënindegrond.
In het algemeen kan men zeggen dat in Nederland de rijkdom aan soorten
bodemorganismen en aantal individuen per soort afneemt in de reeks: bruine
bosgrond - loofbos op zure grond - naaldbos- grasland - heide- akkerland
-stuifzand.

15.33 Vragen
a. Waaromstaatintabel15.31 bijhetaantalschimmels:niettebepalen?
b. Verklaardehierbovengegevenreeksbodemgebruikstypenwaarinderijkdom
aansoortenbodemorganismen enaantalindividuen persoortafneemt.
c. Debodemorganismenvormeneenbepaaldpercentagevandetotalebiomassavaneenoecosysteem.Waarisditpercentagegroter,bijeengraslandoecosysteemofbijeenbosoecosysteem?
d. Welke methoden worden gebruikt om het aantal bacteriën in de grond te
wetentekomen?

15.3 WISSELWERKINGEN TUSSEN BODEMORGANISMEN ONDERLING
15.3.1 Homeostasis
Het biologisch evenwicht in de complexe leefgemeenschap
indebodemiseendynamischevenwicht.Wordtineenstabiel
oecosysteem het evenwicht verstoord dan zal het systeem
strevennaarherstelervan.Ditverschijnselnoemtmenhomeostasis.Nietalleen uitwendigefactorenzijnvan invloedop het
evenwicht ook tal van interacties tussen bodemorganismen
onderling spelen een rol. Er bestaan vele interacties tussen
bodemorganismen,diealspositief of negatiefvoordebetrokkenorganismen beoordeeld kunnen worden,afhankelijk van
dematewaarinzijgeremdofbevorderdworden.

Fungistasisofmycostasis
Fungistasis komt in alle gronden voor. Het iseen langdurige
onderdrukkingvansporekiemingvanschimmels.Dezeonderdrukking berust niet opdeproduktievanantibiotica doorandereorganismen,maarvooral op het ontstaan vaneen tekort
aan voedingsstoffen in,of in de onmiddellijke nabijheid van
despore,doorconsumptiedoorandereorganismen.
Predatieenparasitisme
Predatie en parasitisme zijn voorbeelden van een eenzijdige,
negatieve interactie.Wanneer deenepartij actiefjaagtop het
andere spreekt men van predatie. Predatie is beperkt tot de
bodemfauna. Een roofmijt, die springstaarten vangt, is een
predator.Zodraeenorganismenietalleentotvoedselmaarook
tot huisvesting dient spreekt men van parasitisme, bv. sluipwespen die eitjes leggen in rupsen zijn parasieten. Integenstellingtotpredatiekomtparasitismeookvoorbijmicro-organismen.Mycoparasitisme ishetverschijnseldateenschimmel
andere schimmels parasiteert, zoals Gliocladium roseum op
Rhizoctoniasolani.
Sommigesoorten,behorendtotdeonderafdelingvandedeuteromyceten,produceren een netwerk van kleverig mycelium waarin aaltjes worden gevangen.
Andere, zoals bv.Dactylaria Candida vormen niet- kleverige ringen,zie figuur
15.34.Als hetaaltje zijn kop of staart inde ringsteekt wordt hetvastgeklemd.
Dactyllela doedycoides vormt ringen op een korte steel;als het aaltje de binnenzijde van deze ringen aanraakt, zwellen de cellen op en drukken het aaltje
plat. Hetaaltje sterft envervolgens groeiendeschimmelhyfen hetlichaam binnenenverterenhetinwendige.

Bodemvirussen zijn obligate parasietengekenmerkt door een
grote specificiteit. Dezeparasieten komenvoor bij allevertegenwoordigersvandemicroben.Bacteriofagenzijnbodemvirussendiealleenopbacteriënparasiteren,ziefiguur 15.35.

15.3.2 Negatieve interacties
Competitie
Meer nog dan aan ruimte, water en mineralen bestaat er in
debodemgrotebehoefteaanenergieleverendesubstratendie
nodigzijnomcelsynthesemogelijktemaken.Hieraanisdoorgaanseentekortzodat menvaneenstrijdom hetbestaankan
spreken. Betreft het competitietussen individuen of groepen
vandezelfdesoort,danspreekt menvan intraspecifiekecompetitie; is het competitie tussen verschillende soorten, dan
spreektmenvaninterspecifiekecompetitie.
Amensalisme
Wanneerorganismendoordeafscheidingvantoxischestoffen
andereorganismen remmentenvoordelevanzichzelf,spreekt
men van amensalisme. Deze remstoffen kunnen bestaan uit
metabolieten die pas bij hoge concentratie werkzaam zijn of
uit antibiotica die bij lageconcentratie al actief zijn. Hoewel
actinomycetenbekendstaanomdeproduktievanantibiotica,
zijnooksommigebacteriënenschimmelshiertoeookinstaat.
Onderzoek wordt verricht om van deze eigenschap gebruikt
te makenvoor een biologische bestrijding van ziekteverwekkers(pathogenen).
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15.34 Figuur
Vangmethodenbij deuteromyceten. a.Dactylariacandide:hetmycélium vormt
niet-kleverigeringen;b.hetaaltjezitklemenwordt verteerddoorde binnendringendehyfen;c. Dactyllelaellipsospora:hetmycelium vormtkleverigeknoppen,
verteringalsbijb. Brown. 1978:107.

DNA
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van DNA

samentrekbare staart
15.35 Figuur
Bacteriofaag.Vines&Rees,1968:1263.
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15.4 WISSELWERKINGEN TUSSEN BODEMORGANISMENEN PLANTEN
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15.4.1 Rhizosfeer
Totderhizosfeer wordt dezoneronddewortelstot eendikte
vanenkelemmgerekend (zieook17.1.2);hetworteloppervlak
alsdeelvandezezonewordtrhizoplanegenoemd.Hetisvooralindezezonewaardemicrobiëleactiviteitgrootis:derhizosfeer bevat in het algemeen relatief veel meer organismen dan
deomliggende grond. Dit isuittedrukken in deR-S-verhouding (Rhizosfeer/Soil) diesomsinzeerarmegrond wel meer
dan 100 bedraagt. In de rhizosfeer ondergaat de plant, die
vooral alsenergiebron fungeert, de invloed vande bodemorganismen. In de opname van voedingsmineralen ondervindt
deplant hierdeconcurrentie vandemicroben enin sommige
gevallenkandittotgebreksziektenleiden.Doordeafscheiding
vanstoffen door bodemorganismen kandegroeivandeplant
worden beïnvloed,heteffect vandezegroei- of remstoffen is
vaak concentratie-afhankelijk.

^

o=!

ci?

J
15.36 Figuur
Levenscyclus vaneenbacteriofaag. a. De bacteriofaag zetzich mettentakels
vastophetbacteriemembraan, doorboort heteninjecteert haarDNA; b. na ca.
10minuten verschijnenfagenzonderDNA; c. naca. 20minuten bevattensommige lagen al DNA; d.na ca.30 minuten verlatenhonderden complete fagen
debacterie,klaaromanderebacteriënteinjecteren. Vines&Rees, 1968:1264.

Zij veroorzaken veelal lysis (leeglopen) van bacteriecellen
waardoor veelvirusdeeltjes vrijkomen dieweeranderebacteriecellenkunnen infecteren.Infiguur 15.36isdelevenscyclus
vaneenbacteriofaagschematischweergegeven.
15.3.3 Positieve interacties

15.4.2 Symbiose

Commensalisme
Wanneer een organisme profiteert van een ander organisme
zonderdatdezeervoor- ofnadeelvanondervindtspreektmen
van commensalisme. Microbiële successie in de afbraak van
substraten,waarbij de ene soort het substraat levert voor de
andere is er een voorbeeld van. De oxydatie van ammoniak
door bacteriën van het geslacht Nitrosomonas levert nitriet
voordesoortenvanhetgeslachtNitrobacter omverderteoxyderen tot nitraat. Door activiteit van aërobe organismen ontstaatsomsanaërobie,waardooranaërobeorganismentotactiviteitkomen.

In 15.3.3 is al kort ingegaan op het verschijnsel symbiose.
Symbiosekomtookveelvoortussenmicrobenenplanten. Een
bekendvoorbeeld hiervan is hetsamenwerkingsverband tussen de wortelknolletjes-bacterie, behorende tot het geslacht
Rhizobium, envlinderbloemigeplantenzoalsklaver,ziefiguur
15.38.
Deplantvoorzietdebacterievanvoedingsstoffen,vanenergie
via haarfotosyntheseprodukten en beschermt debacterietegenconcurrentie vandebodemflora.Via haaratmosferischestikstoffixatie voorziet de bacterie op haar beurt de plant van
stikstof.

Mutualisme
Mutualisme iseen interactie tussen organismen in het voordeel van beide. Kunnen deze organismen ook zonder dit
samenwerkingsverbanddanspreektmenvanprotocoöperatie,
anders van symbiose. Een voorbeeld van protocoöperatie is
de samenwerking tussen bacteriën van het geslacht Azotobacter en een cellulose-afbrekende bacterie. Azotobacter
bindtatmosferischestikstof mitszijsubstraten indevormvan
eenvoudige suikers of organische zuren krijgt aangeboden.
Hierin wordt voorzien door de activiteit van de cellulose-afbrekerdieophaarbeurtvanstikstofwordtvoorziendoorAzotobacter.

Inde wortelknolletjes vindt onder invloed van hetenzym nitrogenasestikstoffixatie plaats. Degebonden stikstof in devormvan NH,wordt gekoppeldaan
glutaminezuurof anderevandeplant afkomstige ketozurenen getransporteerd
naarbovengrondsedelen,waarvia hetprocesvandeamineringentransamineringdestikstof wordt gebruiktvoordesynthesevanaminozurenen uiteindelijk
voor devormingvaneiwitten.Voor onsklimaat isvastlegging ineenmonocultuurvanklaverofluzernevan250-300kgstikstofperhectaregeenuitzondering.
(vergroot). Vines&Rees. 1968:1220.

Eensymbiose tussen schimmel en plant noemt meneenmycorrhize,zie17.4.2enfiguur 15.39.
Men onderscheidt ectotrofe mycorrhizen waarbij hetwortelsysteemvandeplant isingekapselddooreennetwerkvanhy-

Is het samenwerkingsverband tussen twee organismen obligaat (noodzaak) vooréénofvoorbeide,danspreektmenvan
symbiose. Dit komt veel voor. Deassociatie tussen algen en
schimmels,bekendonderdenaamkorstmos,iseenvoorbeeld.
Dealgvoorzietdeschimmel vanenergieenvitaminen,terwijl
deschimmelmineralenutriënten levertenbescherming biedt.
15.37 Vragen
a. Definieer of verklaar: homeostasis,intraspecifieke competitie,amensalisme,
mycostasis,commensalismeenmutualisme.
b. Watishetverschiltussenpredatieenparasitisme?
c. Noemenkelepositieveennegatieve interactiestussenbodemorganismen.
d. Wekunnendebodemorganismen indelen inproducenten,consumentenen
reducentenvanorganischestof.Verklaardetermenengeeftelkenstweevertegenwoordigersvaniederegroep.
e. Wemakenbijeenverdereindelingonderscheidtussenprimaireensecundaire consumenten. Geef aan wat het verschil is en geef twee voorbeelden van
beidetypenconsumenten.
15.38 Figuur
Knolletjes vanRhizobium opklaverwortel.a.Wortelsysteem;b.enc. knol/et/es
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terblijven inde ontwikkeling plaatsvindt. Misvorming kanveroorzaakt worden
doorschimmels,bacteriën,aaltjeseninsekten.
- Wortelrot en voetziekten. Bij dit soort ziekten wordt destengelbasis van de
plantaangetastdoor enzymendiedecelwand oplossen.Wortelrot envoetziekten worden veroorzaakt door schimmels, bacteriën en aaltjes, bv. omvalziekte
of smeul bij jonge kiemplanten van landbouwgewassen, veroorzaakt door de
bodemschimmelPythiumdebaryanum.
Delijst metziektendiedoor bodemorganismen veroorzaaktworden islang niet
volledig, maar hetzal duidelijk zijn dat de produktiviteit van grond, uitgedrukt
ingewasopbrengst, door hetoptreden vanziektenenplagensterkkan worden
verminderd.

15.40 Vragen
a. Definieer ofverklaar:rhizosfeer,symbiose,ectotrofe enendotrofe mycorrhize.
b. Wat isde R-S-verhouding en waarom is deze in armegrond hoger dan in
rijkegrond?
c. Waarommoetenorchideeënkwekersheteenenanderafwetenvanmycorrhizen?

15.5 INVLOED VAN BODEMFYSISCHE EN BODEMCHEMISCHE FACTOREN OP BODEMORGANISMEN
15.39 Figuur
Mycorrhize. a.Zaailing vanstruikheide, niet geïnfecteerd;b. geïnfecteerd met
schimmel(mycorrhize); c. dwarsdoorsnedevaneenorchideewortelmetschimmelhyfen (endotrofe mycorrhize).Brown. 1978:86.

15.5.1 Bodemfysischefactoren

fen,waarvaneenaantal intercellulair deepidermisenhet buitenste schorsweefsel is binnengedrongen, en endotrofe mycorrhizenwaarbij hetgeheleschorsweefsel isgeïnfecteerden
hyfenookintracellulairvoorkomen,ziefiguur 15.39.Ectotrofe
mycorrhizenkomenveelvoor bij bomen,bv.den enberk met
basidiomyceten van hetgeslacht Boletus. Endotrofe zien we
bijcultuurgewassen (aardbei,tomaat,tabak,maïs,uien,e.a.),
kruiden, mossen en varens, de laatste bv. met zygömyceten
vanhetgeslachtGlomus.Deschimmelexploiteertmetzijnhyfendegrondronddewortelovereengrotereafstand,waarvan
deplantprofiteertinhaarvoorzieningmetvoedingsmineralen;
de plant levert de schimmel koolstof en energie in de vorm
vanfotosynthese-produkten.
Debelangstelling voor mycorrhizen neemtsterktoe,veelonderzoekisgaandeoverdebetekeniservanvoorplanten(situatie1986).

Ruimte
De ruimte die de bodem biedt aan bodemorganismen hangt
samen met de ruimtelijke opbouw van de bodembestanddelen. Korrelgrootteverdeling en organische stof spelen daarin
eenbelangrijke rol.Demeestebodemorganismen levenop of
indebovenstelaagvandegrond,omdathierhetmeestevoedsel wordt gevonden. Eenaantal bodemorganismen beschikt
over mogelijkheden zich met behulp van graafwerktuigen in
tegravenofopanderewijzedegrondbinnentedringen,anderekunnen alleen maar gebruik maken van bestaande ruimtes
in de grond, zoals wortelgangen, scheuren, pakkingsporiën,
enz. Het in de grond vertoeven voorkomt uitdroging en beschermto.a.tegenwarmte-instralingenlicht.Tengevolgevan
hungeringe afmetingenvaaksterk beperktemobiliteitzijnde
kleinsteorganismenvoorverplaatsingvaakafhankelijkvande
activiteit van meso-, macro- en megafauna. Wortelgroei,
grondbewerking en verplaatsing van water en lucht in de
grondzijneveneenstransportmechanismen voor bodemorganismen.

15.4.3 Ziektenen plagen
Dat een aantal bodemorganismen ziekten en plagen teweeg
brengt is alom bekend.Wanneer meer dan één organisme in
hetziekteprocesisbetrokkenspreektmenvancomplexeziekte;insommigegevallenzijnbodemdierenalleenwegbereiders
voor ziekteverwekkende schimmels, doordat zij door wortelbeschadiging deschimmel eeningangverschaffen.Sommige
aaltjessoorten en schimmels zijn in staat een virus van zieke
plantenopgezondeplantenovertebrengen.Dergelijke overdragersvanvirussennoemtmenvectoren.

Lucht
Met uitzondering van een aantal bacteriegroepen is het bodemleven als obligaat aëroob te beschouwen, d.w.z. afhankelijk van luchtzuurstof. Dit maakt een goede doorluchting
noodzakelijkvoorhunbestaan.Wanneercellulosedoorbacteriën onderaërobeomstandigheden wordt afgebroken,zijnde
Produkten C0 2 enwater,maaronderanaërobe omstandighedenisdeoxydatieonvolledigenontstaatereenophopingvan
organische zuren zoals azijnzuur en mierezuur (zie ook
15.7.2).

Eenaantaldoor bodemorganismenveroorzaakteziektenbijplantendiegepaard
gaanmetdedaarbijbehorendeziekteverschijnselenzijndevolgende:
- Necrose.Bij necrose heeft afsterving van het plantenweefsel plaatsdoor de
inwerkingvangiftigestoffen,diegeproduceerdwordendoorbepaalde bodemorganismen.Necrosetreedtbv.opbijaardappelziekte,veroorzaaktdoor debodemschimmelPhytophthora infestans.Hetkanookdoorvirussenenaaltjesveroorzaaktworden.
- Verwelking. Doordat sommige bodemorganismen zich in de houtvaten van
wortels enstengelsvestigen wordt hettransportvanwater en voedingsstoffen
belemmerd waardoor de plant gaat verwelken. Schimmels die verwelking teweegbrengen behoren tot de geslachten Fusarium (figuur 15.16) en Verticillium,terwijlookbacteriënverwelkingkunnenveroorzaken.
- Misvorming. Onder invloed van giftige soorten treden veranderingen in de
groeistofhuishouding bijplantenop,waardoor buitensporigegroeiofeenach-

Vocht
Het vochtgehalte in de grond, afhankelijk van hoeveelheid
neerslag, grondwaterstand, textuur, structuur en organische
stof heeft grote invloed op het bodemleven. In het algemeen
geldt,datindrogenvangrondminder invloedheeftophetbodemleven dan waterverzadiging. Bij indrogen zullen vochtminnende bodemdieren migreren naar vochtiger plaatsen.
Protozoenenraderdiertjesgaanoverindroogteresistente vormen(cysten,zie15.2.4,protozoën).
Degevoeligheid voor vocht hangt af van de bevochtigbaarheid van het lichaam. Kevers, springstaarten en mijten zijn
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maar in geringe mate vochtgevoelig, in tegenstelling tot regenwormen, aaltjes en keverlarven. Een hoge luchtvochtigheid wordt als gunstig ervaren.Actieve microben zijn steeds
omhuld met een waterlaag. Voor de meeste bacteriën geldt
datdeomstandighedenoptimaalzijnwanneerdeporiënfractie
voor40-60%gevuldismetwater,terwijlschimmelsenactinomyceten een iets drogere grond prefereren. In het algemeen
neemtdegevoeligheidvoorovermaataanwatertoebijhogere
bodemtemperaturen.
15.41 Vraag
De invloed van een afzonderlijke bodemfysische of -chemische factor op het
bodemlevenismoeilijktebepalen.Waarom?

Licht
Licht van bepaalde golflengtes,vooral in de richting van het
ultraviolet, iszeerschadelijk voor bodemorganismen.Uitzonderingenvormendelicht-afhankelijke, chlorophylbevattende
organismen. Talrijke bodemdieren, zoals spinnen, kevers en
slakken,wordenpasinhetdonkeractief. Dierenmeteenweke
huid,zoalsregenwormen eninsektenlarven,zijnzeergevoelig
voor ultraviolet licht. Degevoeligheidvangepantserde insecten is veel minder en hangt sterk af van de pigmentering. In
hetalgemeenkanmenstellendateenbeschutte,ongestoorde
grond zonder extremen in microklimaat optimaal is voor het
bodemleven.
Temperatuur
Temperatuurschommelingen, mits niet te extreem, worden
doordemeestebodemorganismen goedverdragen. In hetalgemeen is de gevoeligheid voor hogere temperaturen groter
danvoor lageretemperaturen. Door verplaatsing inde grond
proberen ze aan de invloed hiervan te ontkomen. Sommige
soortenvormentemperatuurresistentecysten.Debodemorganismen kunnen verdeeld worden in drie groepen,de koudeminnende (psychrofiele) en warmteminnende (meso- en
thermofiele) organismen. Hettemperatuurtraject waarbinnen
deze organismen werkzaam zijn, bedraagt voor dedriegroepen resp.0à10-25°C, 25-35°C en35-75 à80°C.Voor onze
gronden zijn alleen de eerste twee groepen van belang. De
laatstegroepspeelteenrolbijcompostering.
Dalingvantemperatuur kandemicrobiëleactiviteitsterkdoen
teruglopen,maar dezezalzich in het algemeen herstellen als
hetweerwarmer wordt.
15.5.2 Bodemchemische factoren
Voedsel
Vrijwel alle bodemorganismen zijn, wat hun voeding betreft,
aangewezen op organische stof. Hoeveelheid enaardvande
organischestof bepaalt inbelangrijke mate hoehetbodemleveneruit zalzien. Deprimaire leverancier vanorganische stof
is de plant. Door uitscheiding en door afsterven van wortels
en ander plantemateriaal voorziet de plant een deel van het
bodemleven van voedsel. De aard van deze organische stof
endehoeveelheid isgewasafhankelijk. Eengrasland-vegetatie met een permanente toevoer van substraat geeft een heel
anderbodemlevendaneenakkerbouwgewas.Voorparasieten
enpredatoren isdeaanwezigheid vangastheren enprooidiereneenvoorwaarde. Dematevanafhankelijkheid hangtafvan
deveelzijdigheidvan hetdieet.
Zuurgraad
Dezuurgraadisnietalleenvangroteinvloedopdesamenstellingvandebovengrondsevegetatie,zijbepaaltookinbelang-

rijke mate hoemicroflora eruit zalzien.Op neutraletot alkalischegrondendomineren bacteriënenactinomyceten,opzure
gronden schimmels. Deoorzaakvandit verschil ligtvooral in
hetgeringe concurrentievermogen vanschimmels in neutrale
tot basische gronden. De directe werking van de zuurgraad
opdebodemfauna ispasmerkbaarbijextremerepH'sinbeide
richtingen. Doordat een deelvan de bodemfauna afhankelijk
isvandesamenstellingvandevegetatieendemicroflora heeft
dezuurgraadeenindirecte invloedopdebodemfauna.
15.42Vragen
a. Kanmenstellendatschimmelszuregronden prefereren?
b. Vertelietsoverdeafbraakproduktenvancelluloseonderaërobeenanaërobe
omstandigheden.

15.6 INVLOED VAN BODEMORGANISMEN OP DE
BODEMVORMING
15.6.1 Minerale bestanddelen
Minerale bestanddelen ontstaan door verwering en vergruizingvanhetmoedergesteente. Indezeverweringspelennaast
fysische en chemische ook biologische factoren een rol. De
eerstekolonistenopgesteentezijnorganismendiefoto-autotroofzijn,bv.algenenkorstmossen.Metdevormingvanorganische stof treden op den duur ook heterotrofe organismen
tot de gemeenschap toe. Produkten van microbiële activiteit
alsC0 2 enorganischezurenzijnweervaninvloedopdeverdereverweringvangesteente.
15.6.2 Organische stof
Alhetlevendendoodorganischmateriaalbehoorttotdeorganischestof. Het levend materiaal bestaat uit levendeorganismen en levende plantewortels, het dode materiaal uit dood
dierlijk enplantaardig materiaalendeoverigeorganische stof
(humus). In figuur 8.1 wordt een overzicht gegeven van de
vastefase indegrond op basisvan massa. Hetgrootste deel
van de organische stof bestaat uit dode organische stof. Bij
de omzetting hiervan door bodemorganismen ontstaan humusachtigeverbindingen.Ziehiervoorverder§8.2en8.3.
15.43Vragen
a. Welkpercentagemaaktdemicroflorauitvandevastefasevandegrond?
b. Watzijndebelangrijkstevoorwaardenvoor hetontstaanvanmuil?
c. Waarom heeft een ooivaaggrond in rivierklei geen duidelijke horizonten in
tegenstellingtot podzolgronden indekzand?

15.6.3 Structuur
Onder bodemstructuur wordt verstaan de ruimtelijke rangschikking,vormengroottevandeelementairebodembestanddelen en hun eventuele aggregaten, alsmede van de holten
dieindebodemvoorkomen.
Primaire bodemdeeltjes, zoals kleimineralen en organische
colloïdenzoalshumusachtigestoffen,kunnendoorcoagulatie
enverdereverkitting kruimelachtige structuren geven.Hierbij
spelen bodemorganismen een rol. In de eerste plaats dragen
zebijtot devormingvan humusachtigestoffen. Indetweede
plaatskunnenzijdoor deafscheiding vanslijm,bestaande uit
polyuroniden of Polysacchariden, bodemdeeltjes aan elkaar
kitten, waarbij min of meer stabiele aggregaten ontstaan.
Schimmels doorspinnen de grond met hun hyfen en werken
daardoorstructuurbevorderend. Devormingvanstabielekleihumus-complexen (mullgrond),waarinvooral regenwormen
eenaandeel hebben,isalin8.3.3 behandeld.
Het wezenlijk onderdeel van de bodemstructuur vormen de
holtes in de grond.Aan het ontstaan van deze holtes dragen
die bodemdieren bij die door actieve verplaatsing door de
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grond gangen doen ontstaan. Door deze gangen wordt het
voor anderediersoorten mogelijkzichtevestigen enwordt de
bewortelbaarheid voor planten bevorderd,zie15.2.9. Detoegankelijkheidvangrondvoorbodemdierenhangtvooralafvan
dedichtheidenhetluchtgehalte.
15.44 Vraag
Welkebijdragen leverenbodemorganismenaandestructuurvandegrond?

15.7 DE BETEKENIS VAN BODEMORGANISMEN
VOOR DEBODEM VRUCHTBAARHEID
15.7.1 Afbraak vanorganische stof
In de inleiding is al gezegd dat de voedselvoorziening van
mensendierafhangtvandeaangrondgebonden,plantaardigeproduktie. Deplantengroei isweerafhankelijkvandehoeveelheidvoedingsstoffen endematewaarin zij voor de plant
inopneembarevormaanwezigzijn.Inderecirculatievanvoedingselementen die uit de natuurlijke kringlopen bekend is,
neemthetbodemlevenzoalsgezegdeencentraleplaatsin.De
bijdrage aan de directe afbraak van organische stof door de
bodemfaunaisgering.Vanveelmeerbetekenisishaarbijdrage
indefragmentatie, het ontsluiten entoegankelijk makenvan
de organische stof voor de microben door mechanische verkleining, vermenging, transport en in de reactivering van
schimmels en bacteriën. De directe afbraak van organische
stof is hoofdzakelijk een microbiële aangelegenheid. Organischestof bestaat uiteengrootaantalverbindingen vanzeer
uiteenlopendechemischestructuur.Velevandezeverbindingen bestaan uit grote moleculen die eerst tot kleinere brokstukken moeten worden afgebroken voordat ze opneembaar
zijn voor de microben. In deafbraak spelen biokatalysatoren
(enzymen) een rol. Zijn deze enzymen werkzaam buiten de
cel dan spreekt men van exo-enzymen, in de cel werkzame
enzymen worden endo-enzymen genoemd. Sommige enzymenzijnconstitutief,d.w.z.komensteedsindecelvoor,anderezijnadaptief,d.w.z.wordenpasgevormdonderinvloedvan
voedingsstoffen in hunmilieu.Synergisme, hetsamenwerken
vanverschillende organismen openzymniveau bij deafbraak
vanmoleculen,komtveelvuldigvoor. Indeafbraakvanorganischestof iseenvolgorde waarneembaar die bepaald wordt
door opneembaarheid, aard en structuur van de chemische
verbindingen. Eengroot deelvandehetrotrofemicroflora beschikt over een basis-enzymuitrusting, waarmee eenvoudige
chemische verbindingen gemakkelijk kunnen worden afgebroken.Hetzijndezeverbindingendiebijaanbodvanorganischmateriaalhetsnelstzijnverdwenen.Naarmateeenchemischeverbindingvoorzijnafbraakeenmeergespecialiseerde
enzymuitrustingvereist,neemthetaantalsoortendat hierover
beschikt af enduurt het in hetalgemeen langer voordat zo'n
verbinding isafgebroken.Voor biosynthesezijn bouwstoffen
en energie nodig die tijdens de afbraak van organische stof
wordengeleverd.
15.7.2 Koolstofkringloop
In figuur 15.45 is een schema van de koolstofkringloop gegeven.
Indeze kringloop neemt C0 2 een centrale plaats in.Devastlegging van koolstof in organische verbindingen als belangrijke bouwstoffen voor leven geschiedt via de inbouw van
C0 2 .Ditgebeurthoofdzakelijkviadefotosynthesevanplanten
en algen (a), een geringe bijdrage wordt geleverd door de
foto-autotrofe enchemo-autotrofe bacteriën (d). Het vrijkomenvanC0 2geschiedtviadeademhalingvanplant(b),mens
endier (c) enmicroben (e).Naastdezehoofdprocessen vindt
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15.45 Figuur
Hoofdzaken van dekoolstofkringloop, a. Fotosynthese; b. ademhaling plant;
c.ademhaling mens en dier;d. autotrofe microben; e. ademhaling microben.
Alexander, 1977:114.

ervastlegging vankoolstof plaatsinveen,bitumen,sedimentenenkolenenkomterC0 2vrijuit brandstoffen enviavulkanische werking. Als de toevoer van organische koolstof aan
grond hetverdwijnen van koolstof in devorm van C0 2 overtreft, zal er ophoping van organische stof plaatsvinden; een
voorbeeldhiervanisveenvorming.
15.46 Vragen
a. Welkerolspeelt hetbodemleven inde bodemvruchtbaarheid?
b. Hoewordengrotemoleculenopneembaarvoordemicroben?
c. Watisdebelangrijkstekoolstofverbinding indekoolstofkringloop?
d. Hoewordtdezeverbindingvastgelegd,welkeorganismenzijnhierbijbetrokkenenbijwelkeprocessenkomtdezeverbindingvrij?

Assimilatie
Deorganischestofindegrondbestaatuitplantenresten (wortels, blad, e.d.), dode dieren,mest, afgestorven biomassa en
humus. Zij varieert van gemakkelijk aantastbare tot zeer
moeilijk afbreekbare koolstofverbindingen. Het proces dat
verantwoordelijk isvoordeomzettingvanorganischsubstraat
tot celkoolstof noemt men assimilatie. Hoe groter het deel is
van de substraatkoolstof dat in celkoolstof (nieuw celmateriaal)wordt omgezet,hoeefficiënter demicroben.Inhetalgemeenzijnschimmelsenactinomycetenefficiënter danaërobe
bacteriën (30-50% voor schimmels en actinomyceten en
20-40%voor bacteriën). Anaërobe bacteriën zijn zeer inefficiënt (2-5%).Bijanaërobeafbraakblijft hetmerendeelvande
energie onbenut omdat deafbraak onvolledig is;deeindproduktendiehierbijontstaanzijnvoornamelijkorganischezuren
diedoordecellenworden uitgescheiden,zieook15.5.1.Deze
onvollediggeoxydeerdeproduktenworden,alsinhetsysteem
weerluchtbinnentreedt,dooraërobemicroben benut.
Deafbraakvanorganischekoolstofverbindingen (plantenrestene.d.) verloopt inneutralegrondensnellerdaninzuregronden.Stikstof iseenbelangrijkelementvoordegroeivanmicroben.Hetgehalteaanstikstof inmicrobieelcelmateriaalvarieert
van 7-13%. Indien het stikstofgehalte van het substraat voldoende hoog isombijafbraaksneleninvoldoende matebeschikbaar te komen om de groeiende microflora van stikstof
te voorzien treedt er geen stagnatie op in de afbraak. Bevat
eensubstraat weinig stikstof, zoalsstro,dan zalbij afwezigheidvanmineralestikstof deafbraakstagneren.Het koolstof-

gehalte van plantenweefsel bedraagt ca. 50% berekend op
drogestofenhetstikstofgehalte varieert.
HetC-N-quotiëntvan plantenmateriaalwordtwelalsmaatvoordeafbreekbaarheid gehanteerd. Een hoog C-N-quotiënt gaat gepaard met een langzame afbraak. Het gebruik vandit quotiënt alsmaatvoor deafbreekbaarheid dient wel
metdenodigevoorzichtigheid tegebeuren:erzijnorganische verbindingen die
eengunstig C-N-quotiënt hebben maardoor hunchemische structuur moeilijk
afbreekbaar zijn. In 8.4.3 komt het C-N-quotiënt ook aan de orde, in 15.7.3
wordt ernogopteruggekomen.

15.47 Vragen
a. Definieerofverklaar:assimilatieenefficiëntievanmicroben.
b. Waarvoor wordt het C-N-quotiënt als maat gebruikt en waarom is hierbij
voorzichtigheid geboden?

15.7.3 Stikstofkringloop
Nagenoeg alleindegrond aanwezigestikstof isafkomstig uit
deatmosfeer. Stikstofaccumulatie in degrond kanplaatsvindenvia:
- luchtstikstofbinding doorvrijlevendemicroben;
- luchtstikstofbinding door met hogere planten in symbiose
levendemicroben;
- luchtstikstofbinding via industriële processenvoor deprocessenvoordeproduktievanstikstofkunstmeststoffendieaan
degrondwordentoegevoegd;
- inspoeling van stikstofoxyden en ammoniak uit de atmosfeer (uitlaatgassen van industrie,verkeer en landbouw; onweer).
Stikstof kanweer naardeatmosfeer ontwijken door:
- emissievanstikstof door vulkanische en industriële activiteit;
- denitrificatie;
- vervluchtigingvanammoniak.
Voor plantaardige produktie is de stikstofhuishouding in de
grond van wezenlijke betekenis. Het overgrote deel van de
stikstof indegrond isinorganischevormenvoor planten niet
direct opneembaar. Stikstof komt voor in eiwitten,aminozuren, aminosuikers, nucleïnezuren en humus. In figuur 15.48
iseenschemavandestikstofkringloop indegrondafgebeeld.
Mineralisatie of ammonificatie
Stikstofmineralisatie is het proces waarbij organisch gebondenstikstof wordt omgezet inanorganischevorm. Destikstof
komt vrij in de ammoniumvorm (NH 4 + ), het proces wordt
daarom ook wel ammonificatie genoemd, zie figuur 15.48.
Velesoorten microbenzijnbetrokken bijdeafbraakvaneiwitten en andere stikstofhoudende verbindingen. Onder aërobe

omstandigheden geschiedt deeiwitsplitsing doorzowel bacteriën,schimmelsalsactinomyceten,onderanaërobeomstandigheden doorbepaaldefacultatieveofstriktanaërobebacteriën. De eindprodukten van de aërobe-afbraak van eiwitten
zijn: C0 2 , nitraat, sulfaat en water; van de anaërobe-afbraak
(rotting): ammoniak (NH 3 ), aminen, organische zuren,mercaptanen en H2S. De organische stof in de grond bevat ongeveer 50%koolstof en 4%stikstof. In degematigde streken
wordtperjaar1-4%vandeorganischgebondenstikstofgemineraliseerd. Bij een organische stofgehalte van 5% en een
grondmassa per hectare van 2,5 x 106 kg (bovenlaag van 20
cm) betekent dit een hoeveelheid stikstof van 50-200 kgper
hectare,zieook8.4.3.
Immobilisatie
Hetstikstofgehalte vanorganischestoffen bepaalt bijafbraak
inbelangrijkemateoferaldannieteennettostikstofmineralisatie zal plaatsvinden.Voor celsynthese isstikstof nodig. Uit
het C-N-quotiënt vandecellen endeefficiëntie voor hetgebruikvan koolstof kangeschatworden hoeveel anorganische
stikstof in nieuwe microbiële biomassa wordt vastgelegd.
Dezevastlegging heetimmobilisatie, ziefiguur 15.48. Bijeen
efficiëntie van 40%voor mengpopulaties onder aërobe omstandigheden en een C-N-quotiënt vanmicrobiëlebiomassa
van8betekentditdatbijdeomzettingvan100substraatkoolstofeenhedener40worden ingebouwdwaarvoor 5eenheden
stikstofnodigzijn.Alsvaneensubstraatdekoolstofenstikstof
in gelijke mate beschikbaar zijn, wordt bij C/N = 20 in het
substraatallestikstofgeïmmobiliseerd.
Desyntheseonderanaërobeomstandighedenismaar20%van
desyntheseonderaërobeomstandigheden. Bijeenomzetting
van 100 eenheden koolstof wordt maar 1 eenheid stikstof
vastgelegd. In het algemeen geldt dat bij aërobe afbraak van
organischestoffen,dieminderdan1,2%stikstof bevatten (bv.
stro),mineralestikstof uit degrondwordtvastgelegd. Bijeen
stikstofgehaltevan1,2-1,8%vindteentijdelijkeafnameplaats
van minerale stikstof die na kortetijd weer toeneemt. Bijeen
stikstofgehaltevanmeerdan1,8%isaandebehoeftevoorstikstof meer dan voldaan en vindt er netto mineralisatie plaats.
Indienbij immobilisatiedemicrobendekeuzehebben uitammonium- ofnitraatstikstof wordtdeeerstegeprefereerd.
Omdathumusbetrekkelijkresistentistegenmicrobiëleafbraak
betekent de vastlegging van stikstof in humus in zekere zin
ookimmobilisatiemaardanvoorlangeretijd. Hetgrootstedeel
vandeorganischgebondenstikstof indegrondzitinhumus.
15.49 Vragen
a. Hoekanstikstof in degrond terecht komen en hoe weer naar deatmosfeer
ontwijken?
b. Inwelkevorm isstikstof indegrond aanwezig enhoekomt het beschikbaar
voordeplant?
c. Een mengpopulatie bestaande uit bacteriën, actinomyceten en schimmels
breekt een bepaaldtype organische stof metgemakkelijk beschikbare koolstof
enstikstof af. Van deze afbraak komt 25%op rekening van de bacteriën,25%
op die van de actinomyceten en 50%op die van deschimmels. De efficiëntie
vandeafbraak bedraagtvoorbacteriën,actinomycetenenschimmelsresp. 25%,
40%en50%,het C-N-quotiënt resp.8,10en12.Alshetaanbod100eenheden
koolstof enxeenhedenstikstof bedraagt,bijwelkewaardevanxvindt ernetto
stikstofmineralisatie plaats?

humus
cellen van microben

dieren

planten

N03

NH3

15.48 Figuur
Stikstofkringloop in degrond. a.Ammonificatie; b. mineralisatie:c. nitrificatie;
d. nitraatreductie; e.immobilisatie; f. denitrificatie; g. N2-fixatie, niet-symbiotisch;h.N2-fixatie, symbiotisch.Alexander, 1977:224.

Nitrificatie
Als bij de mineralisatie van organische stikstofverbindingen
destikstof indevormvanammoniakbeschikbaar komtenniet
wordtgeïmmobiliseerd,danwordtdezeindemeestegronden
meteen omgezet in nitraat (N0 3 ~). De biologische oxydatie
van ammoniak in nitriet (N0 2 ~) en nitraat wordt nitrificatie
genoemd,ziefiguur 15.48.Tweegroepenvanorganismendie
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steeds in eikaars nabijheid voorkomen zijn verantwoordelijk
voordezeoxydatie.Denitrificatievindtintweestappenplaats,
nl. oxydatie van ammoniak tot nitriet en oxydatie van nitriet
tot nitraat. Deeerstestapwordt hoofdzakelijk uitgevoerddoor
bacteriën behorende tot de geslachten Nitrosomonas en Nitrosococcus,detweedestapdoorbacteriënbehorendetot het
geslachtNitrobacter.Dezeorganismenzijn chemo-autroof.
Bijdeoxydatievan 1gammoniumstikstoftot nitrietwordtca.
0,01 gstikstof incelmateriaal ingebouwd,bij deoxydatievan
nitriettot nitraat isdecelopbrengst nogeenfactor 3lager.De
nitrificatie verloopt optimaal tussen pH = 6 en 8 en bij een
vochtigheid vandegrondvan50-70%vanveldcapaciteit. Bij
een hoog ammoniumgehalte, hoge pH en lage temperatuur
indegrondkanzichnitriet ophopen,watongewenstis.
Hoewel bekendisdat heterotrofeorganismen,waarondereen
aantal bacteriën,actinomyceten enschimmels in reinculturen
spoortjes nitriet en soms nitraat kunnen vormen, wordt hun
betekenis voor de nitraatvorming in de grond gering geacht.
Insommigegrondenzoudenzebij lagepHwelvan betekenis
zijn.
Denitrificatie
Denitrificatie iseen microbieel proces,waarbij nitraat via nitriet wordt omgezet in gasvormige verbindingen die naar de
atmosfeer ontwijken. Devoornaamsteverbindingen zijn N 2 0
(lachgas),N2ensomsNO.Ditprocesvindt plaatsinanaërobe
milieus,waarbij inplaatsvanzuurstof nitrietennitraatalswaterstofacceptoren fungeren.Als waterstofdonors moeten gemakkelijk aantastbare substraten aanwezig zijn. Hieraan is in
gronden meteen plantendek geentekort.Wortelexudatie stimuleertdedenitrificatie inderhizosfeer.
De hoeveelheid nitraatstikstof, die geïmmobiliseerd wordt
door celsynthese van dedenitrificerende organismen, isveel
minderdandehoeveelheidstikstof dievervluchtigt. Hetdenitrificerend vermogen is hoofdzakelijk beperkt tot bacteriën.
Tot dezegroep behorenzowel autotrofeals heterotrofe soorten;voorbeelden: Thiobacillus denitrificans en Pseudomonas
spp.Dedenitrificatiekaninlandbouwgrondentotaanzienlijke
stikstofverliezenleiden.
Biologische stikstofbinding
Biologischestikstofbindingiseenproceswaarbij luchtstikstof
enzymatisch wordt gereduceerd tot ammoniak. Een aantal
bacteriën is in staat deze reactie uit te voeren, vrijlevend of
in symbiose.Tot de meest bekende,aërobe,vrijlevende stikstofbinders behoren de bacteriegeslachten Azotobacter en
Beijerinckia. De laatste komt vooral in de tropen voor en is
meer zuurtolerant. Verschillende soorten van deafdeling der
blauwwieren kunnen in de natte rijstcultuur een belangrijke
bijdrageleverenindestikstofvoorzieningvanrijst(zie15.2.3).
Eenandere belangrijke groep van vrijlevende stikstofbinders
wordtgevormddoorbacteriesoortenvanhetgeslachtClostridium die onder anaërobe omstandigheden stikstof kunnen
bindenenmeestalingrotereaantallenvoorkomen.Uit onderzoek is gebleken dat tal van andere bacteriën,schimmels en
actinomyceten instaatzijnspoortjesstikstoftebinden.
De stikstofvastlegging onder grasland kan aanzienlijk zijn,
onderbouwland iszijvangeenbetekenis.Vaneenaantalmethaanoxyderende bacteriën is bekend dat zij in de omgeving
vanaardgaslekkenaanzienlijke hoeveelhedenstikstof kunnen
binden.
Naastdevrijlevende stikstofbinders zijn erorganismen die in
symbioseofassociatiemeteenanderlevendorganismeatmosferische stikstof binden. Het meest bekend is de symbiose
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tussenbacteriesoortenvanhetgeslachtRhizobiumenvlinderbloemigeplanten,zie15.4.2.Eenanderebelangrijkesymbiose
komtvoor tussen vertegenwoordigers van het geslachtFrankia (actinomyceet) enplantenalsels,gagelenduindoorn.De
stikstoffixatie inwortelknollen kan perjaarvoor eenelzenbos
wel60-130kgbedragen.
Inassociatie of symbiose met eenaantal zaadplanten,varens
en schimmels kunnen blauwwieren aanzienlijke hoeveelhedenstikstofbinden.
15.50 Vragen
a. Wat isnitrificatieenwelkegroeporganismenspelen hierbijeenrol?
b. Alstengevolgevaneengrondontsmettingindeherfstdenitrificatielangdurig wordt geremd (bv. tot medio mei), wat heeft dit dan voor gevolgen voor
demineralestikstofhuishouding indegrond?
c. Wat isdenitrificatie?
d. Biologische stikstofbinding kan plaatsvinden door vrijlevende organismen
endoor organismen die in symbiose leven met planten. Noem bij beide typen
stikstofbindingenkeleorganismendiehierineenrolspelen.

15.7.4 Zwavelkringloop
In figuur 15.51 is een schema van de zwavelkringloop afgebeeld.Deniet-biologischebijdrageaandezwavelkringloop
viaerosie,vulkanischewerkingenverbrandingvanolieenkolen isrelatief groot. Inorganischevorm iszwavel indegrond
vooralaanwezigalssulfaatestersenaminozuren,inanorganischevormvooralalssulfaat (S0 4 2 ~),maarookalssulfide (bv.
ijzersulfide FeS), elementair zwavel,thiosulfaat (S2032~) en
tetrathionaat(S 4 0 6 2- ).
Bij celsynthese wordt zwavel door microben in devorm van
sulfaatopgenomen,gereduceerdeningebouwdinorganische
verbindingen ineenhoeveelheiddiejuist indebehoeftevoorziet. Bij demineralisatievan S-houdende organischeverbindingenkomtdezwavelvrijindevormvanH2S. Onderanaërobeomstandigheden worden ook andere S-houdendeverbindingen gevormd, zoals mercaptanen. Onder aërobeomstandigheden wordt H2S geoxydeerdtot sulfaat doordekleurloze
zwavelbacteriën. Eenaantalvan deze bacteriën zet H2Seerst
om in elementair zwavel dat zich ophoopt in de cel. In een
later stadium wordt dezwavel verder tot sulfaat geoxydeerd.
Uit dezeoxydatie wordt deenergieverkregen om C0 2 in celmaterieel om te zetten. Deze organismen zijn chemo-auto-

15.51 Figuur
Hoofdzaken vandezwavelkringloop. a.Mineralisatie; b.immobilisatie;c.zwaveloxydatie;d. sulfaatreductie.Alexander, 1977:351.

troof. Vele van tot deze groep behorende bacteriën kunnen
bij een zeer lage pH groeien,andere prefereren neutraleomstandigheden. Een bijzondere bacterie,dietot defamilie van
deThiobacillus behoort,is Thiobacillusferro-oxydans diezowelinstaatisuitdeoxydatievangereduceerdezwavelverbindingen alsgereduceerde ijzerverbindingen (FeS, FeS2) energietewinnen. Bij devormingvankatteklei speeltdit organismeeenbelangrijkerol.
Als ineenanaërobe,marieneafzettingmetveel FeSen FeS2(pyriet) en weinig
CaC03 (koolzure kalk) lucht toetreedt, ontstaan door zwaveloxydatie door de
chemo-autotrofe bacterie Thiobacillusferro-oxydans gelevlekken indegrond.
TevensblijktdepHaanvankelijkzolaagteworden (2à3) datplantegroeionmogelijk is.Oorzaak isdezwavelzuur die bij de oxydatie ontstaat. Dit zuur vormt
met ijzer en calcium in de grond het mineraaljarosiet, KFe 3 (SO,) 2 (OH)„ dat
eengelekleur heeft.IndeNederlandseliteratuur wordt dangesprokenvankatteklei( Eng.acidsulphatesoils).Onderanaërobeomstandighedenkunnenzwavelverbindingen worden geoxydeerd inaanwezigheid van licht door de purper
engroenezwavelbacteriën.Deoxydatie leidt ook hiertot deophoping vanelementairzwavelindeceloferbuiten,datineenlaterstadiumweerverdergeoxydeerdkanwordentotsulfaat.
Onderstriktanaërobeomstandigheden kunnenbepaaldebacteriën (bv.soorten
van het geslacht Desulfovibrio) sulfaat reduceren tot sulfide en H2S. Het gevormdeH2Sgeeft,wanneereenwaterlaagbovenhetsedimentaanwezigis,aanleidingtotdeontwikkelingvandegekleurdeS-bacteriën,diedeH2Sweeranaëroob oxyderen tot zwavel. Bij aanwezigheid van ijzer ontstaat bij vorming van
H2Shet FeSwat demodder zwart maakt.Sulfaatreducerende bacteriën spelen
ook een uiterst belangrijke rol bij de anaërobe aantasting van ijzeren pijpen in
grond en water. Het ijzer wordt hierbij omgezet tot FeSen Fe(OH)2. IJzeren
leidingen kunnendoormicrobiële corrosieinenkelejarenvolledigwordenverwoest.

15.62 Vragen
a. Inwelkevormiszwavelindegrondaanwezig?
b. Wat doen kleurloze zwavelbacteriën onder anaërobe omstandigheden met
H2S?
c. Vertelietsoverdeanaërobesulfaatreductie.

15.7.5 Fosforkringloop
Infiguur 15.53 iseenvereenvoudigd schema van de fosforkringloopgegeven.Hetelementfosforkomtindegrondzowel
in organische als in anorganische vorm voor. Het merendeel
van de fosfor is veelal in organische vorm. De belangrijkste
organische fosforverbindingen zijn hexafosfaat (fytine) en
fosfolipiden.Indelevendecelkomtfosforvoorinnucleïnezuren, nucleoproteïnen,fosfolipiden en gefosforileerde suikers.
In anorganische vorm komt fosfor in de minerale fractie van
degrondo.a.vooralscalciumfosfaat,Ca3(P0«)2.
Plant P

dier P

humus
P in microben

beschikbare P

''
chemisch vastgelegde P

Demicroben dragenveel bijtot hetin oplossing brengenvan
anorganische fosfaten. De mobilisatie van fosfaat geschiedt
onder invloed van devorming van C0 2 en organische zuren.
Het organisch gebonden fosfaat kan alleen na mineralisatie
het gewas ten goede komen. Deze mineralisatie geschiedt
door bacteriën,actinomycetenenschimmelsenisalszodanig
afhankelijk van uitwendige factoren als temperatuur, pH,
vochtgehalte,e.d.
Een deel van het gemineraliseerde fosfaat kan weer ingebouwd worden in celmateriaal (immobilisatie). Er bestaat
eenhogecorrelatietussenstikstof- enfosformineralisatie. De
N-P-verhouding na mineralisatie komt overeen met de verhouding waarin dezeelementen in hettemineraliserenorganischsubstraatvoorkomen.
Bijdeafbraakvanorganische P-verbindingen spelenenzymenalsfytaseenfosfataseeenrol.BijaanwezigheidvanveelP-arme,gemakkelijkafbreekbareorganischeverbindingen kandoor microbiëlecelsyntheseveelfosfaattenkostevan
deplantgeïmmobiliseerdworden.Immobilisatieisteverwachten bijmineralisatievanorganischeverbindingen dieminderdan0,2%P bevatten.

15.54 Vragen
a. Inwelkeorganischeenanorganischeverbindingen komtfosfor indebodem
voor?
b. Welkeenzymenspeleneenrolbijafbraakvanorganische P-verbindingen?
c. Wanneerwordtfosfaattenkostevandeplant geïmmobiliseerd?

15.7.6 Microbiële omzettingen vanandere elementen
IJzer
Vanhetelementijzerisdikwijlsvoldoendeindegrondaanwezig, maarvaak niet inopneembare vorm. Microbiële activiteit
speelteenrol bij hetbeschikbaar komen van ijzer. Processen,
waarbij reductie of oxydatie van ijzer optreedt,zijn bepalend
voordeopneembaarheidvanijzer.Deopneembaarheid neemt
af naarmate de oxydatiegraad hoger is. Sommige bacteriën
oxyderen ferro (Fe 2+ ) tot ferri (Fe 3+ ), waarbij ijzer neerslaat.
Wanneer onder invloed van microbiële activiteit de redoxpotentiaal afneemt of de pH daalt, wordt de reductie van ferri
totferrobevorderdenneemtdeoplosbaarheidtoe.
Als de grondwaterstand fluctueert wordt bij lagere grondwaterstand (aërobe
omstandigheden) het Fe2+ geoxydeerd tot Fe3+ en geeft dan roestvlekken in
degrond,terwijl bij hogere grondwaterstand (anaërobe omstandigheden) het
Fe3+ gereduceerd wordt tot Fe2+, wat te zien is aan grijze vlekken. De zone
waarin deze roestvlekken samen metde grijze vlekken te zien zijn noemt men
degleyzone,devlekkennoemtmenookwelgleyvlekken. Dezevlekken kunnen
(metvoorzichtigheid) gebruiktworden bij hetschattenvan grondwatertrappen
(11.3.6).
Het is gebleken dat tijdelijke verzadiging met water en de aanwezigheid van
ijzeralleenvoorwaardenzijnvoor hetontstaanvangley.Oorzaakzijnvelesoorten bacteriën die ijzer kunnen reduceren of oxyderen;dit blijkt uit het stoppen
vandeijzerreductieineenkolomproef,alsereenbacterieremmendmiddelwordt
toegevoegd (Ottow, 1970:456).

Door organische zuurvorming door microben kunnen oplosbare ijzercomplexen gevormd worden. Bij inspoeling kunnen
dezecomplexen indieperelagendoor heterotrofe organismen
afgebrokenworden,waarbij ijzerneerslaat.
Kalium
Naasthetinoplossinggaanvankaliumuit K-houdende mineralen ten gevolge van microbiële activiteit komt kalium ook
zonder deze microbiële activiteit gemakkelijk uit afstervend
plantenmateriaal beschikbaar. De immobilisatie van kalium
hangt afvande hoeveelheid celsynthese.Vancompetitie om
ditelementisnauwelijkssprake.

15.53 Figuur
Fosforkringloop. a.Mineralisatie;b.immobilisatie.Alexander, 1977:334.
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Mangaan
Voor groei zijn kleine hoeveelheden mangaan noodzakelijk.
Mangaankomt indegrondvoor inverschillendeoxydatiegraden variërend van Mn 2+ tot Mn 4 + . Hoe hoger de oxydatiegraadhoemoeilijker opneembaar.
Bij pH 8 vindt chemische oxydatie van mangaan plaats; bij
pH 5,5-8 isdeoxydatie vooral microbieelwaaraan bacteriën,
schimmels enactinomycetenkunnendeelnemen. Hettengevolge van deze oxydatie moeilijk opneembaar worden van
mangaan kan op sommige gronden, die rijk zijn aan organische stof, leiden tot mangaangebrek. Bij lage pH, lage redoxpotentiaalenanaërobieneemttengevolgevanmicrobiële
reductievanmangaanhetgehalteaanopneembare Mn 2 + toe.
Kwik
Kwikverbindingen dieindevormvanchemische bestrijdingsmiddelenindegrondterechtkomenondergaandeinvloedvan
de microben. Bij de omzetting van de kwikverbindingen kan
vervluchtiging van metallisch kwik plaatsvinden of het zeer
giftige mono- of dimethylkwik ontstaan. Het meestonschuldig isdevormingvankwiksulfide (HgS).
Selenium
Het element selenium is nodig voor mensendier.Zowel een
tekort als teveel is schadelijk. Het komt in de grond voor in
organische verbindingen afkomstig van planten of humus.
Hoewel een geringe immobilisatie in microbieel celmateriaal
plaatsvindt zijn de microben geenconcurrenten vande planten.
15.7.7 Bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om ongewenste levensvormen uitteschakelen.Zeworden ingedeeld naar werking: fungiciden (tegen schimmels), insekticiden (tegen insekten), nematociden (tegen aaltjes) en herbiciden (tegen
onkruiden). Metuitzonderingvandeonkruidbestrijdingsmiddelen dietegen ongewenste hogere plantenworden ingezet,
wordendeanderedriegroepenmiddelengebruikttegenziekte-enschadeveroorzakersaanplantenengewassen.Hetwerkingsspectrum van de middelen kan sterk uiteenlopen: van
zeersmal (tegenéénof enkelesoorten organismen) tot breed
(tegen veel soorten organismen). In het laatste geval zullen
ook veel niet-doelorganismen worden gedood en bestaat er
kansopvertraging indebiologische activiteit.
Bijdetoelatingvanmiddelenwordt o.a.geletop neveneffecten met betrekking tot de biologische activiteit en op persistentie.Middelendienietwordenafgebrokenworden niettoegelaten. Deafbraak geschiedt veelal biologisch.Soms iseen
omzettingsproduct werkzamer entoxischer dan het moederprodukt. Veelal treedt detoxificatie op en ondergaat de stof
volledige mineralisatie. Het biologisch proces dat het meest
gevoelig isvoor bestrijdingsmiddelen ishetprocesvandenitrificatie. De respiratie is in het algemeen niet bruikbaar om
effectenvanmiddelenopdebiologischeactiviteittemeten.
Bestrijdingsmiddelen kunnen het biologisch evenwicht in de
grond in ongunstige zin beïnvloeden. Uitschakeling van natuurlijke vijanden of antagonisten kan leiden tot verheviging
vanofontstaanvanplaagofziekte.Eriseentendensnaarverminderingvanhetgebruikvanbestrijdingsmiddelen.Naarmate menmeer inzicht krijgt inderelatiestussen organismen in
de bodem, worden de mogelijkheden van biologische bestrijding groter.
Geïntegreerde bestrijding als een combinatie van chemische
enbiologischebestrijdingvindt langzamerhandmeeringang.
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1555 Vragen
a. Vertelietsoverdemicrobiële omzettingvan ijzerenmangaan.
b. Geef een indeling van bestrijdingsmiddelen naar werking. Waar wordt op
geletbijdetoelatingvan bestrijdingsmiddelen?

15.56 Repeteervragen
a. Hoeiseenrijk (= Regnum) onderverdeeld?
b. Noemtenminste 10organismen dietot hetbodemlevenbehoren.
c. Geefineentekeningderelatievegrootteaanvaneenkleideeltje,eenbacterie
eneenschimmeldraad.
d. Hoe kan men het aantal aaltjes, regenwormen,springstaarten en bacteriën
pergrondeenheid bepalen?
e. Noemenkelecriteriavoordeindelingvanbacteriën.
f. Waarop berustdeindelingvandeschimmelsenwelkevier onderafdelingen
kunt unoemen?
g. Welkebodemchemischeen-fysischefactorenzijnvaninvloedopdebodemorganismen?
h. Waaromgroeien eenplant èneenschimmel beterwanneer eenmycorrhize
isgevormd?
i. Noemeenaantalnegatieveeneenaantalpositieveinteractiestussenbodemorganismen.
j . Wat isdevoornaamste taakvan het bodemleven met betrekking tot de bodemvruchtbaarheid?
k. Waaromverloopt deafbraakvanorganische materiaalsneller bij aanwezigheidvanmeso-enmacrofaunadanwanneerdezeafwezigzijn?
I. Tekeneenstikstofkringloop.
m. Inwelkevorm isstikstof indegrond aanwezig en hoekomt destikstof beschikbaarvoordeplant?
n. Noem2typenstikstofbinding plusdebijbehorendeorganismen,
o. Vertelietsoverdezwavel-enfosforkringloop.
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17.1 INLEIDING

HOOFDSTUK 17: BEWORTELING
door L.K.WiersumenA. Reijmerink

17.1.1 Bodem = wortelmilieu
We kennen allen het onderscheid tussen een vruchtbare en
onvruchtbare bodem.Onzegedachten gaandan b.v. uit naar
goed van water voorziene zavelgronden of naar dorrezandvlakten. Onwillekeurig of bewust verbinden wij het begrip
vruchtbaarheidaanhetvermogenvandegrondomeenwelige
vegetatie te dragen. Inderdaad is het begrip bodemvruchtbaarheidgekoppeldaanhetproduktievermogenvandegrond.
De verbindende schakel tussen vegetatie en bodem wordt
grotendeels gevormddoor develeenveelsoortigewortelstelselsvan deerop levende planten. Hetwetenschappelijke onderzoekoverderelaties,dieertussenbodemenwortelstelsels
bestaan,heeftveeloudeervaringbevestigdenonshet nodige
geleerdoverdewerkzamefactoren.Vormenontwikkelingvan
hetwortelstelselweerspiegelendeconditiesvandebodemen
anderszinsbeïnvloedtdeworteldebodemvorming.
Ineenaantalhoofdstukken isdewisselwerkingtussenwortels
en bodem alterloops aan de orde geweest. Daarbij werd de
zaakvanuitdebodembekeken.Indithoofdstukstaandewortelscentraal. Enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten is de bodem het milieu voor de wortel. Aangezien het
levendewortelstelsel eengroot reactievermogen bezit, weerspiegelt hetinzijnontwikkeling dekenmerkenvanzijn lokale
milieu. Devruchtbare bodem moet dus gekenmerkt zijn door
hetfeitdat hetdeplant mogelijk isdoormiddelvan haarwortelsbeslagte leggenopvoldoendewater,mineralen eneventueel ook nog andere stoffen. Dezeonttrekking van water en
mineralen zal begunstigd worden door een goed ontwikkeld
wortelstelsel. Dit wortelstelsel vraagt dan ook nog een voldoende voorziening met zuurstof ten behoeve van de eigen
ademhalingeneentemperatuurdieniettehoogoftelaagis.
Vanuit de plant gezien is hetdusgewenst dat de bodem qua
structuur enaëratie een goede beworteling toelaat entevens
datdesituatieindebodemeengoedevochtleverantieenaanvoervanvoedingsstoffen mogelijkmaakt.Moerasplantenstellenwatandereeisen.
Indit hoofdstukwordeno.a.devolgendekwestiesbehandeld:
- Hoebeïnvloedenwortelsdebodem? (subparagraaf 17.1.2).
- Hoezijnwortels enwortelstelsels opgebouwdenwaarvoordienendeweefsels?(§17.2).
- Inhoeverrezijnplanteninstaathunwortelstelselaantepassenaanbeperkingenindegrond? Kunnenzeplekkenvanovervloedopzoeken? (17.2.2).
- Hoe kan men het bewortelingspatroon in het veld vaststellen? Wat wordt
ondereffectieveworteldiepteverstaan? (§17.3).
- Isereenverbandtussenspruit- enwortelgroei? (17.4.1).
- Inwelkevormneemtdeplantvoedingsstoffenop?Komendevoedingsstoffen
passiefmethetwaterdeplantbinnen,ofkandeplantselecteren? (17.4.2).
- Waaromiskunstmestgeengif? (17.4.3).
- Welkebodemfactoren bepalendebewortelingsdiepte? (§17.5).
- Welke beperkingen voor de beworteling hebben de diverse Nederlandse
gronden,gezien hunprofielopbouw enwaterhuishouding? ( i 17.6).

Alsinleidingopdekwestiewelkefactorenbeworteling beperken,geven we eenfiguur entweevragen. Foto 17.1 geeft de
wortelontwikkeling van tarwe weer op een humeuze zandgrondbijviergrondwaterstanden.Bijdeondiepegrondwaterstandwordt debewortelingsterk beperktdoor hetgebrekaan
zuurstof in degrond. In beide gevallen zien we dat eenzone
bovendegrondwaterspiegel nietbeworteldis.Indevol-capillaire zone zit vrijwel geen lucht en in het onderste deel van
deopen-capillairezoneweinig.
17.2 Vraag
Gegeven zijn een koopveengrond in bosveen (hVb) en eenvlierveengrond in
veenmosveen (Vs),beidemetgrondwatertrap lil* enondergrasland.Deeffec-
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sa door afsterving en weglekken zeer grote hoeveelheden
voedsel- endus energie- voor het bodemleven ter beschikkingstelt. Integenstelling tot de levering door strooisel komt
ditallesdiffuus doordebodemheenvrij.

17.1 Foto
Deinvloed vandegrondwaterstandsdiepte (gwst. in cm) op de bewortelingsdiepte vantarwe in eenbuizenproefmet humeuszand en verschillendevaste
grondwaterstanden (50+ betekenteengrondwaterstandsdiepte eerstop50cm
enlaterdalend).

tieve worteldiepte op de koopveengrond is 50cm en op de vlierveengrond 10
cm.Verklaarditverschil.Hetverloopvandeindringingsweerstand inveldvochtigegrond (/t) endepH isalsvolgt:
Kaarteenheid

dmv (cm)

/,(MPa)

pH-KCI

hVb-lll"

0-10
10-40
40-80
0-10
10-40
40-80

0,4
0,7
1,0
0,5
0,8
1,1

5,9
5,5
5,6
4,5
3,2
3,1

Vs-IM"

17.3 Vraag
Gegevenzijneenduinvaaggrond (Zd21 )eneenveldpodzolgrond (Hn21), beide met grondwatertrap VII en onder dennenbos. Deeffectieve worteldiepte in
deduinvaaggrond is100cmenindeveldpodzolgrond 40cm.Verklaarditverschil.Hetverloopvandeindringingsweerstand endepHisalsvolgt:
Kaarteenheid

rfmv (cm)

/,(MPa)

pH-KCI

Zd21-VII

0- 10
10- 40
40-100
100-120
0 - 10
10- 40
40-100
100-120

0,6
0,9
1,1
3,0
0,3
1,0
2,5
3,5

3,9
4,0
4,4
4,5
3,6
3,6
3,8
4,0

Hn21-VII

17.1.2 Wortels beïnvloeden bodemvorming
De bodem beïnvloedt de plantengroei, maar de omgekeerde
relatie isook van belang.Afgestorven bovengrondse plantedelenvormeneenstrooisellaag diesnel of langzaamdoor het
bodemleven wordt benut en omgezet in minerale stoffen en
humus.Dehumuskandiverseeffecten opdebodem hebben,
zoals structuurverbetering, toegenomen kationenomwisselcapaciteit, verbeterd vochthoudend vermogen, enz. (zie
§8.4).
In de beïnvloeding van de bodem spelen de ondergrondse
plantedelen,envooralookdewortels,eenbelangrijke rol.De
effecten komen inhoofdzaakopvijf manierentotstand:
a. viahetleverenvanvoedselaanhetbodemleven;
b. viadeafbraakprodukten;
c. doormiddelvanperforatie;
d. doorbinding;
e. doorverplaatsingvanmineralevoedingsstoffen.
Degrootsteinvloedistedankenaanhetfeit,datdewortelmas-
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Rhizosfeer
De hoeveelheid koolstof, die door een levende plant aan de
bodemwordtafgegevenviaverlies,weglekkenendeademhalingkanmeerdan15%vandegeassimileerdehoeveelheidbedragen.Dankzijhetverliesvancellenenhetweglekken,waarbijallerleiverbindingen vrijkomen (zietabel 17.4), iseropen
vlakbij dewortel een intensief bodemleven. Dezezone wordt
rhizosfeergenoemd (figuur 17.6).Behalvehetmicrobenleven
inderhizosfeerworden ookdemycorrhizenvooreenbelangrijk deel door de plant gevoed (zie 17.4.2). Samen met het
feitdatvooraldefijnerewortelsgeregeldafstervenenvervangenworden,leverendezeprocesseneenhoeveelheidvoedsel
voor het bodemleven die tot enige duizenden kilogram per
hectarekanoplopen.
De uitscheidingsprodukten van dewortels en dievan demicroben bevatten tal van chemisch actieve stoffen. Hiervan
kunnen C0 2 enandereorganischezuren mineralen vrijmaken
en eventueel bijdragen aanontkalking of inspoeling.Andere
verbindingen kunnendoorchelatiebepaaldeelementeninoplossing brengen. De afgestorven plantedelen dragen bij aan
dehumusvormingindebodem (zie§ 8.2).
Degrotekrachtendiedeworteltop kanuitoefenen,makenhet
vaakmogelijkdegrondtedoorboren.
Naafstervingvan dewortels blijft erdaneen gangensysteem
over dat zowel voor aëratie als drainage een nuttige functie
kan vervullen, b.v. in ongeroerde grond. Bij het gebruik van
riet om de rijping van grond te versnellen, wordt dit proces
nogondersteunddoordesnellewateronttrekking (voorbeeld:
IJsselmeerpolders,zieook26.3.4).
De dichte mat wortels, die zich vooral in de bovenste laag
grond ontwikkelt, bevordert veelal de aggregatie. Daarnaast
kandeze mat meehelpen erosietegentegaan.Deaandebodemonttrokken mineralenworden onder natuurlijkeomstandighedenviahetstrooiselaandebovenstelagenvandegrond
teruggevoerd. Deze kringloop draagt bij aan de vorming van
bodemhorizonten.
17.2 MORFOLOGISCHE ASPECTEN
17.2.1 Bouwengroeivan wortels
Voor een goed begrip van de functie van de wortel is enige
kennisvandebouwervannoodzakelijk. Dewortel heeftonder
meertottaakdebovengrondse delenvanwater enmineralen
te voorzien. De opneming van deze substanties geschiedt
overwegend indejongeredelenwaarnoggeenkurklagenzijn
gevormd. Hetgehelewortelstelsel bevattotvlakbijdeworteltoppeneentweetaltransportbanen,diezijningebedinandere
weefsels (figuur17.5). Hethoutvatensysteemdientomwater,
mineralenenandereopgelostestoffennaardespruittevoeren.
Hetzeefvatensysteemdientvoor hetvervoervan bouwstoffen
voor wortelgroei, reservestoffen, substraat voor de ademhaling ental van andere substanties,waaronder groeiregulatoren. Dit isdusmeestaleentransportvanboven naarbeneden.
Deze beide transportsystemen liggen in de centrale cylinder
vandewortel,binnendeendodermis.
Teneindeeengrotereplantstevigtekunnenverankerenmoeten ook de wortels in sterkte toenemen. Bij dicotyle planten
zorgt desecundairediktegroei hiervoor. Het cambium vormt
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17.4 Tabel
Enige stoffen die door de wortels uitgescheiden worden. Russell, 1977:114,
diezichbaseerdeopRovira, 1965.
Koolhydraten:

Glucose,fructose,saccharose,xylose,maltose,rhamnose,
arabinose,raffinose.
Aminozuren:
Leucine/isoleucine, valine, y-aminoboterzuur, glutamine,
a-alanine, asparagine, serine, glutaminezuur, asparaginezuur, cystine/cysteine, glycine, phenylalanine, threonine,
tyrosine, lysine, proline, methionine, tryptophane, homoserine,/(-alanine,arginine.
Organischezuren: Tartaarzuur, oxaalzuur, citroenzuur, malonzuur, azijnzuur,
propionzuur, boterzuur, valeriaanzuur, barnsteenzuur, fumaarzuur,glycolzuur.
Enzymen:
Phosphatase,invertase,amylase,protease, polygalacturonase.
Anderestoffen:
Biotine (vit. H),thiamine (vit. B1 ), pantothenzuur, nicotinezuuramide (vit. PP), choline, inositol, pyridoxine (vit.
B6), p-aminobenzoëzuur, n-methylnicotinezuur. Talrijke
niet-geïdentificeerde stoffen die groeibevorderend of
groeiremmendwerkenopschimmels,bacteriënofaaltjes.

(resten van)
wortelharen

laagnalaagdehoutvaten,houtvezelsenbegeleidendeparenchymcellen, die samen de stevige kern vormen. Vlak eromheen, net buiten het cambium, liggen defunctionele zeefvaten. De afscherming naar buiten geschiedt door de verdere
bastlagenenhetkurkweefsel.
Meer indetailkunnenwedebouw engroeivandejongewortelalsvolgt weergeven (ziedefiguren 17.5en17.6).Hetnog plastischeengroeiendetopjevan
de jonge wortel wordt afgedekt door het wortelmutsje. Dit kapje van cellen
wordt vanbinnen uitsteedsvernieuwddoor nieuwecellenenverliestnaar buitentoedoorafschurenenafstervingcontinudeouderecellen.Hetwortelmutsje
beschermtdeeigenlijketopvandegroeiendewortelenvergemakkelijkt depenetratie. Deze top, het groeipunt, wordt gevormd door een geheel van zich
steeds delende cellen,waarbij alzeer spoedig eenaantal lagen zichtbaar worden. De buitenste laag vormt de omhullende epidermis. De eronder liggende
lagenzullen deschorsgaanvormen. Decentraal gelegen celmassa ontwikkelt
zichtotdecentrale cylinder.
Deintensieveaanmaakvancellenvoltrektzichindeeerste1 -2mmvandejonge
wortel. Nadevorming groeien decellen insterke mate in de lengte en duwen
zohettopjeverderdegrondin.Indezestrekkingszone,diealnaaromstandigheden enkele mmtot enkele cm lang kanzijn, blijven de cellen nog dunwandig.
Alleen indecentralecylinder gaatdedifferentiatie aleenstapverder. Deeerste
houtvaten,meteenspiraalvormigeverdikkingdienoglengtegroeitoelaat, worden zichtbaar. Ook zeefvaten beginnen zich te vormen.Als buitenste laagvan
decentrale cylinder wordt deendodermiszichtbaar,gekenmerkt door typische
kurkbandjesinderadiaalendwarsgeoriënteerdecelwanden.Dezeonderbreken
wellicht eencontinuïteitvan binnenwaartstransport doordecelwanden.Hierdoor kan de plant via het plasma van de endodermis controle uitoefenen op
de absorptie. Het door de epidermis gevormde oppervlak blijft glad zolang de
wortel nogdoordegrondschuift.

Dankzijdestijfheidendeverankeringvandeietsouderedelen
wordt het mogelijk dat de worteltop met aanzienlijke kracht
vooruitgestuwdwordt.Dezestuwendekrachtistedankenaan
de absorptie van water door de cellen in de strekkingszone.
Als de cellen zich gestrekt hebben,verandert een worteldeel
nietmeervanplaats.Nukunnenzichwortelharenvormendoor
uitstulping van een groot deel der epidermiscellen (figuur
17.6). Met behulpvandevelewortelharen,dieveelal1 -3mm
lang zijn, wordt de contactoppervlakte met de bodem vergroot. Ook de slijmvorming aan de wortel draagt bij tot het
contact metdebodem. Dit innigecontact overeengroteoppervlakte is noodzakelijk voor de continuïteit van de waterstroomvanbodemtot blad.
Tussendeparenchymatischecellentredenalspoedigintercellulaire kanaaltjes op,hetsterkst indeschors. Dit net vanmet
lucht gevulde holten speelt een rol bij de interne aëratievan
dewortel. Bij moerasplanten zijn deze holten ontwikkeld tot

17.5 Figuur
Schematischedwarsdoorsnedevaneenjonge wortel.Reinders, 1955:23.

vrijgrote,totaandespruitdoorlopendekanalen (figuur 17.7).
Voordezeplanten,zoalsrijstenriet,geldendusnietdebeperkingendielandplantenondervinden dooranaërobieindebodem.Zekunnendeluchtvanbovenaanvoeren.
Dezonemetwortelharen kanzeerwisselend van lengtezijn: bijsnel groeiende
wortelswelmeerdan10cmondergunstigecondities.Alsregelisdelevensduur
van dewortelharen beperkt tot enkeleweken.Naafstervenworden zeverteerd
door hetbodemleven.Voorbij dezonederwortelharen enna hetafstervenvan
de epidermis zet zich de differentiatie voort. De centrale cylinder wordt door
endodermis
centrale cylinder
schors — i

epidermis

I—opiui

r-rhizosfeer (slijmlaag
/ met veel microben)

-',resten van wortelharen

wortelharen

strekkingszone
delingszone (groeipunt)
wortelmutsje

17.6 Figuur
Overlangsedoorsnedevaneenjonge wortel (schematisch).
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a.Aster amellus

b.Vicia sativa

— cr*mu=87cm

— dmv=79cm

c.Avena pratensis

17.7 Figuur
Luchtkanalenin eenwortel van eenPitrus (Juncuseffusis) (Smirnoff &Crawford, 1983:241).
celwandverdikkingindeendodermisnogsterkergeïsoleerdendeschors begint
alsregelaftesterven.Indecentralecylinder neemthetaantalvatentoe.

Bij planten, waarvan de wortels geen secundaire diktegroei
vertonen,blijfttenslottenaafstervenvandeschors,alleennog
de centrale cylinder over. De wortels zijn dan niet meer wit
maar bruin van kleur. Dit zienwe o.a.bij grassen.Treedt wel
secundairediktegroeiopdanbegintdestructuurvaneenouderewortelsteedsmeeropdievandestamtelijken.Debuitenste bastlagen zijn in sterke mate verkurkt, waarschijnlijk om
waterverliestevoorkomen.Schorsenendodermiszijnvolkomenverdwenen. Dekurklagen sluitendebinnenliggendevatenwelinsterkemateafvanhetmilieu,maargeheelondoorlatendisookdeouderebastniet.Erzijnaanwijzingendathoutige, meerjarige planten toch het meeste water opnemen door
deverkurktewortels,omdatdiehetgrootstedeelvanhet wortelstelsel kunnen uitmaken. Er zitten vele scheuren in, b.v.
groeischeuren en scheuren bij de doorbraakpunten van
zijwortels.
17.8 Vragen
a. Waarligtfiguur17.5in17.6?
b. Waarom zal een wortel van een kiemplant een storende laag niet kunnen
doorboren,waareenjongewortelvaneenoudereplantditsomswelkan?

17.2.2 Wortelstelsels
Inzekerezinzijnwe allenvertrouwd metdegrotevariatiedie
we bij wortelstelsels kunnenaantreffen (figuur 17.9). Bij bomen en struiken treft ons vooral het stelsel van aan de stam
verbonden dikkere wortels die zichveelal wat kronkelend in
debodem uitstrekkenenzichsteedsfijner vertakken. Bijveel
kruidenzienweopkleinereschaalietsdergelijks(17.9a),maar
zowelbijkruidenalsbomenkansomséén,rechtnaarbeneden
groeiendepenworteloverheersen (17.9b). Bijgrassenengranenzienwewortelstelselsdiegeheeluitfijneenzeerfijnewortels bestaan die direct aan stengel of wortelstok ontspruiten
(17.9c).
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</ mv =77cm
17.9 Figuur
Drietypenwortelstelsels.a.Aaneenwortelstokontspruitende wortelsvertakken
zichsteedsverder;b.penwortel met vertakkingen;c. fijne wortels diealle ontspruitenaandeonderkantvandestengel.
DezewortelbeeldenkomenuitOostenrijk,a.Asteramellusopeendiephumeuze
Pararendzinain Karinthië (kalkrijke berggrond); b. Vicia sativa (voederwikke)
op een Braunerde bij Klagenfurt (verg. ooivaaggrond); c. Avena pratensis
(beemdhaver) op eenRendzinain Burgen/and (verg.krijteerdgrond). Lichtenegger.1976:42,41 &36.

Aan de ene kant isdevorm van een wortelstelsel afhankelijk
van de plantesoort. De neiging om vlak te wortelen of naar
dedieptetegaanisgenetischvastgelegd,evenalsdetendens
tot groveof fijnevertakking.Aan deandere kant iser hetmilieu,inditgevaldebodemdiede bewortelingsmogelijkheden
van de plant bepaalt. Een zogenaamde diepwortelaar krijgt
vaakgeenkansdieptewortelen (figuur 17.1).
Wat preciezer zouden we kunnen stellen dat de aanleg voor de vorming van
eenbepaaldwortelstelselsterkisgebondenaandestandplaatscondities. Ineen
homogene enredelijk vochtige,diepe bodemuitzich hetverschil inaanleg het
best. Zeer vlakke beworteling treedt op bij kort levende planten die in droge
streken het schaarse regenwater moeten benutten. Langlevende planten, die
droogteperioden moetendoorstaan,gaanvaaksterkdediepteinomdaar aanwezige waterreserves te benutten. Potentiële diepwortelaars, meestal van het
penworteltype, kunnen door storende omstandigheden gedwongen worden
vlaktebewortelen.
Vooréénendezelfdesoort plant isereenvrijvasterelatietussen ondergrondse
enbovengrondse delenomdatdeopnamevan water detranspiratie moet kunnenbijhouden.Maardeverdelingvandrogestofoverbovengrondse enondergrondsedelenkanbijdiverselevensvormensterkuiteenlopen.

Naar wijze van ontstaan onderscheiden we een aantal typen
wortels (figuur 17.10). Als gevolg van hetverdere uitgroeien

pen (hoofdwortel)
zijwortel 1eorde
zijwortel 2e orde

17.12Figuur
Bijwortels. a.Aan uitlopers;b.aanstekken.;c. aanbollen.

Control (HHH)

Phosphate (LHL)

Nitrate (LHL)

*rJi

17.10 Figuur
Bouw vaneenwortelstelsel. a.Kiemplant vaneenboon; b.zijwortels van verschillende orde; c.kroonwortels (kr) bij diepgezaaidemaïs,hh = halmheffer,
k =leeggezogenkorre/wand,w = hoofdwortel (Reinders, 1955:20).

van de kiemwortel ontstaat de hoofdwortel (17.10a). Deze
wortel blijft vaaklang herkenbaar,vooral alshijsterkverticaal
naardedieptegroeitenzichalspenwortelontwikkelt. Devertakkingen van de hoofdwortel plus de verdere vertakkingen
noemen we zijwortels van resp. de eerste,tweede, derde en
vierdeorde (17.10b). Desomstalrijke,zeerdunneenkortlevende zijwortels, die ook kunnen ontspringen aan de vaak
reedsverkurkteouderewortels,wordensomshaarwortelsgenoemd.Haarwortelsmoetennietverwardwordenmetdewortelharendiealleenuitlopersvanepidermiscellenzijn.
Bij granen zijn wortelgroeisnelheden gemeten van 2 cm/d
voor de hoofdwortel,0,5 cm/d voor deprimairezijwortelsen
0,1cm/dvoordesecundairezijwortels (Russell,1977:43).
Wortels kunnen ook aanandere delenvan deplantontstaan.
Deaanstengel of wortelstok ontspringende wortels noemen
webijwortels (figuur 17.12). Bijgranen,waardeze bijwortels
aan de knopen van opgaande stengels ontstaan,spreken we
vankroonwortels (figuur 17.10c). Ineenaantalgevallendienendewortels inversterkte matevoor deopslagvanreservevoedsel en kunnen dan opzwellen tot knollen van uiteenlopendevorm.
17.11Vraag
Kuntuenigevoorbeeldenvanknollengeven?

Welke vorm van wortelstelsel de plant kan realiseren, wordt
vaakinsterkematedoordebodem bepaald.Plaatselijkegroei
en vertakking worden door gunstige omstandigheden gestimuleerd,nl.dooraanwezigheidvanvoldoendewater,voedsel

17.13 Figuur
Effect vanplaatselijke toediening vanresp.fosfaat, nitraat,ammonium en kali
op het wortelstelsel vangerst.De voedingsstof werd telkensgegeven in het
dieptetrajecttussen detweehorizontalestrepen.

en lucht. Dit effect kan ook kunstmatig worden opgeroepen
door plaatselijke toediening van meststoffen (figuur 17.13).
Devorm van het wortelstelsel kan ons dus iets leren over de
eigenschappen vanhetbodemprofiel.

17.14 Vraag
Ziet u verschillen in reactie op de voedingsstoffen (figuur 17.13)? Mogelijke
verklaring?

17.3 METHODEN
ZOEK

VAN

BEWORTELINGSONDER-

17.3.1 Wortelparameters
Dewortelontwikkeling kanmet behulpvanverschillendeparametersworden bepaald.Demeestgebruikelijke zijn:aantal.
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lengte en massa. Verder is het ook mogelijk de oppervlakte,
dediameterenhetvolumevandewortelstemeten.Wezullen
onshierbeperkentotaantalenverdernogietsoverlengtezeggen.Erisgeenplaatsruimteomeenhandleidingvoorbewortelingsonderzoektegeven. Daarvoorzijverwezen naarhetboek
'Methodsofstudyingrootsystems'vanBöhm(1979),dateen
goedenuitvoerigoverzicht is.Vooronszijnenigeonderzoekmethoden vanbelangdieo.a.toegepastzijn omdebewortelbaarheidvangronden inhetveldteonderzoeken.
De wortel/engte per eenheid bodemvolume (uitgedrukt in
cm/cm3, m/dm3 of km/m3) wordt de laatstejaren door steeds
meeronderzoekersgezienalsde besteparameter voor deopnamecapaciteit. Daaromwordtin hetveldvaakhetaantalwortelsopprofielwandengeteld,watsnelgaat.Uithetaantalwortels pereenheid oppervlakte berekent meneen bewortelingsdichtheid perdiepteofperbodemhorizont. Hoeverhoudtdeze
zichtot wortellengte pervolume? Bij hettellen van aantallen
wordt geenonderscheid gemaakt tussen lange enkorte wortels. Dit bezwaar blijkt nietgroottezijnwant uitverschillende
onderzoeken is gebleken dat er een redelijk goede correlatie
bestaattussen hetaantalwortels peroppervlakte profielwand
en de wortellengte per bodemvolume (zie Böhm, 1976 en
Köpke,1979). Daarom behandelen we nueersttwee methodendieaantallenwortelsinsitubepalen.
17.3.2 Tekenmethode en telmethode
Opzandgronden wordt voor hetuitpreparerenvandewortels
eenlaagjevancirca2mmgrondvandeprofielwandafgespoten. Dit gaat gemakkelijk met een waterspuit onder een druk
van 0,2 à0,4 MPa. Door geleidelijk van boven naar beneden
tewerkenvoorkomt mendateenmaalblootgespoelde wortels
opnieuw met grond overdekt worden.Voor een profielwand
van 1 m2is 5 à 10 liter water nodig. Deze methode voldoet
goed,omdatvandekleinstewortels niet alleendedoorsnede
maar ook de groeirichting zichtbaar wordt (foto 17.15b). Bij
klei- enzavelgrondengeschiedt hetuitprepareren voorzichtig
meteenmes,harkje,vork,zakkennaaldoffietsspaak.
Vervolgens spant men, met behulp van enkele spijkers, een
vel plastic folie voor de profielwand. Hierop kunnen nu met
eenwatervaste viltstift allewortels in hunjuiste ligging worden overgetekend, evenals de horizont- en structuurgrenzen
(figuur 17.15c). Develdtekeningen kunnenvoorverdereverwerking gelichtdrukt of fotografisch verkleindworden.Opde
tekeningen wordt het aantal wortels per horizont of laagsgewijs per 5 of 10 cmgeteld. Deze tekenmethodeop plastic
folie isooktoepasbaar bijgedetailleerde profielstudies,waarbij monsterplekken, scheurpatronen of de samenstelling van
verwerktelagennauwkeurig moetenwordenvastgelegd.
Eensnellemanieromvaneengrootaantalproefplekken cijfermateriaal te verzamelen isde directe telmethode. De wortels
worden uitgeprepareerd zoals boven beschreven. Tegen de
profielwand wordt metenkelepenneneenwortelraambevestigd,meestalbestaandeuiteenmetalenframevan60x60cm,
door ijzerdraad onderverdeeld in ruiten van 5 x 5 cm. Daarna
teltmenhetaantalwortelsinelkeruit.Dezemethodeissneller
dandetekenmethode,maarleentzichmindergoedvoorvisuele weergave. Ook worden minder wortels geteld (tabel
17.16).Ditkomtomdatmenbijdetekenmethodeaanheteind
vandeopnamekancontrolerenofmenbepaaldewortelsheeft
overgeslagen.
Zoalsdemethodes hierboven beschreven zijn,gevenzealsresultaat hetaantal
wortels per verticale oppervlakte. Ze kunnen echter ook gebruikt worden om
de wortellengte per bodemvolume te meten. Dit isveel bewerkelijker. Na het
geheelgladmakenvaneenprofielwandwordt metspuiten enkrabbeneenlaag
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17.15 Foto's
Uitpreparerenenovertekenen vanwortels,a.Eengladafgestoken profielwand;
b.eenafgespotenprofielwand; c. hetovertekenenvanwortels enhorizontgrenzenopplastic folie. FotoStiboka R26-115.

van precies5 mmdikteverwijderd. Hiernatelt men hetaantal worteleenheden
van5mmlengte.Daarbijwordtb.v.eenwortelvan15mmgeteldals3eenheden.
Tabel17.16geefthetresultaatvanzo'nonderzoek.Hetverschilinaantalworteleenheden tussen teken- en telmethode is vrij groot, maar het percentage per
diepteverschiltweinig.

17.17 Vraag
Hoeveelbedraagt intabel17.16degemiddeldewortellengteperdm3bodemvolume (voor detotalegemetendiepte),resp.bepaalddoortelmethodeentekenmethode?

17.3.3 Andere methoden
Teken-entelmethodehebbenalsnadeeldaterkuilengegravenmoetenworden.
Dit kanop proefvelden wel eenshinderlijk zijn,vooralalsmen meerdereopnamentijdens het groeiseizoen wil doen. Eenalternatief isdan debuis- of minirhizotronmethode, waarbij doorzichtige buizen inboorgaten geplaatstworden.
Met een spiegeltje en een lampje kan men dan dewortelontwikkeling volgen
door b.v.driemaalperweektetellen.

17.16 Tabel
Aantal eenhedenenpercentagevan5mmwortel/engtes,bepaaldvolgensresp.
detel- entekenmethode aaneenprofielwand van 1m breedte.De dikte van
deafgespotenlaaggrond bedroeg5mm.Gemiddeldewaardenvandrieherhalingen.Böhm &Köpke, 1977:299.
diepte (cm)

telmethode
aantal

%

tekenmethode
aantal
%

0- 5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65

315
186
123
145
76
38
33
26
11
19
11
8
2

32
19
12
15
8
4
3
2
1
2
1
1

338
237
185
176
95
54
39
19
13
13
12
8
2

28
20
16
15
8
4
3
2
1
1
1
1

totaal

993

100

1191

100

Voor een eenmalige bemonstering is de boormethode geschikt. Men steekt
hierbij met een speciale wortelboor van 10, 7 of 4 cm doorsnede 5 monsters
van20cmof 10monstersvan10cmonderelkaartot 1mdiepte.Omtevoorkomendatdewortelsvoortijdig breken magdeboortijdens hetinstekennietgedraaidworden.Opkleigrondkanmencirca100monstersenopzandgrondcirca
150monstersperdag nemen.Bij deverdereverwerking zijndrievariantenmogelijk,teweten:
- het bepalen van de droge wortelmassa uit de boormonsters (meest bewerkelijk);
- hettellenvandewortelsaaneendoorgebroken monster;
- het schatten van de bewortelingsintensiteit aan een doorgebroken monster
metbehulpvaneengetekendestandaardreeks (minst bewerkelijk).
Inhet algemeen worden erminder wortels gevonden dan bij dedirectetelmethode,terwijldespreidingmetdedieptesneltoeneemt.
Tenslotteietsoverdespi/kerplankmethode. Dezewordtvoordemonstratiedoeleinden gebruikt. Eendikke plank, voorzien van ongeveer 10 cm lange spijkers
opafstanden van 10cm van elkaar,wordt in een ruime profielkuil in de wand
gedrukt.Metbehulpvanstaaldraadwordtdegrondachterdespijkerslosgesneden. Op deze manier krijgt men op de plank een ongeveer 10 cm dikke plak
grond metdaarineendeelvanhetwortelstelsel.Hetgeheelwordt meegenomen
naar het laboratorium,waar degrond tussendespijkerswordt uitgespoeld.De
spijkers houden devrijgekomen wortels redelijk goed op hun plaats. Opdeze
manierkrijgtmeneenbeeldvanderuimtelijkewortelverdeling inhetbodemprofiel (foto 17.18).

17.3.4 Het definiërenvande worteldiepte
Deze subparagraaf is grotendeels gebaseerd op Houben
(1979),hoofdstuk2,waarinookeenuitgebreide literatuuropgavetevinden is. Bij het bepalenvan hetvochtleverendvermogen van eengrond wordt diediepte gekozen waarop nog
net voldoende wortels aanwezig zijn om al het beschikbare
hangwateraandegrondteonttrekkenresp.omvoldoendecapillairwater optenemen.Hetvaststellenvandiedieptelevert
denodige problemen op.Zo isnietbekend bijwelk minimum
van bewortelingsdichtheid een grond nog net kan worden
leeggezogenenofdit minimum andersligt bij hangwaterprofielendanbijgrondwaterprofielen.Wemoeten hierafgaanop
voorlopige veldindrukken.Ookzijn mogelijk vanbelang:verschilleninopnemendvermogenvanwortelstussengewassen
onderling;verschilleninwortelactiviteit;verschilleninbinding
van het bodemvocht alsgevolg vanverschillen indefysische
toestandvandebodem.
De onderzijde van de wortelzone wordt totale worteldiepte
genoemd; dit is het niveau waar beneden nog slechtssporadisch een wortel weet door te dringen (diepte 95 cm in het
voorbeeld intabel 17.19). Indezonevlakdaarbovenzijn iets
meer wortels aanwezig, maar vaak niet voldoende om de

17.18 FotO
Invloed van diepe grondbewerking op wortel- enspruitgroei van voederbiet.
Rechts:profiel van30 cmmatig humeuszandopuitersthumusarmzand;links:
hetzelfdeperceel,maar70jaareerdertoteendieptevan100cmgemengd(Goedewaagen. 1955: 60). Het wortelstelsel is bemonsterd met behulp van de
spi/kerplankmethode.

'

grondvolledigtekunnen benutten.Wehebbenduseentweedeniveau nodig bij hetdefiniëren vandeworteldiepte:deeffectieveworteldiepte (eW).Ditisdedieptewaaropveronder- \ /.
steldwordt daternetwèlvoldoendewortelszijnomdegrond
te kunnen uitdrogen (zieook figuur 18.8).Veldervaring doet
17.19 Tabel
Niveausvoorworteldiepteinrelatietotdewortelverdelingvangerstineenlichte
zavelgrond,bepaaldmetdedirectetelmethode.(Houben,1979:5).
"mv
(cm)
0- 5
5- 10
10- 15
15- 20
20- 25
25- 30
30- 35
35- 40
40- 45
45- 50
50- 55
55- 60
60- 65
65- 70
70- 75
75- 80
80- 85
85- 90
90- 95
95-100
100-105
105-110
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51
36
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34
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14
11
9
5
8
5
3
2
7
4
1
1
1
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19
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51
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90 -onderzijde effec92 tievewortel93 zone = effectie95 veworteldiepte
96
97
98
99
100 -onderzijdewortelzone= totale
worteldiepte

wortels
(%cumulatief)
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vermoeden dat hiervoor inzandvierwortels perdm2voldoende zijn. Ook wordt wel het niveau genoemd waarboven ongeveer 90%van de wortels voorkomt. Als we dit ook mogen
toepassenopdegerstvandelichtezavelgrond intabel 17.19,
danligtdaardeeffectieveworteldieptetussen50en60cm.
Indit voorbeeld isereentamelijk groot verschil tussen totale
eneffectieve worteldiepte (95tegenover 55cm).
Tabel17.19geeft hetresultaatvandedirectetelmethode (17.3.2) overeenprofieldiepte van 120 cm bij een breedte van 60 cm.We zouden dezes verticale
kolommen als 'herhalingen' kunnen zien. Gemeten aan de '90%-methode' is
dandeeffectieve worteldiepte resp.45,60,55,50,55 en65 cm,gemetenaan
de '4 wortels/dm2-methode' resp. 45, 70, 60, 50, 60 en 70 cm. Hieruit blijkt
datdemethodenbijditgewasencfezegrondongeveerhetzelfderesultaatgeven.

De laag boven de effectieve worteldiepte heet de effectieve
wortelzone. Gedeelten van wortelzones met uitsluitend wortelsaandeoppervlaktevangroteenkelvoudige prisma's worden niet tot deeffectieve wortelzone gerekend. Deze wortels
bestrijken het inwendige van de structuurelementen niet.
Zoietsdoetzichb.v.voor inknip- enkomkleigronden.
Dit alles is bezien vanuit de groei van het gewas. Bezien we
vanuit bodemkundigezijde debewortelingsmogelijkheidvan
het profiel, dan spreken we van bewortelôa/'e diepte. Deze
diepte komt overeen metdegrenswaardevanéénvan beperkendefactorenvoordewortelgroei (zie17.5.1 ).
Nietvoorallevolgroeidegewassengeldtdatdegrensvandefysisch-chemische
beperkingen (de bewortelbare diepte) gelijk isaan detotale worteldiepte. Zo
wortelenmetnameaardappelsondiep,waardoorookdeeffectieve worteldiepte
veelminder isdan naardeprofielkenmerken verwacht zou worden (VanSoesbergen,1975).
DeeWzoueigenlijkvoorzienmoetenwordenvanindexen,b.v.eWa,deeffectieve worteldiepte voor aardappelen. De modellen die voor de vochtonttrekking
ontwikkeld worden gaan nog verder; die houden ook rekening met detoenemendeworteldiepte tijdens degroeitot aande bij hetvolgroeide gewasbehorendeeW.
Somsisdeeffectieveworteldieptevrijwelgelijkaandetotaleworteldiepte;beide
diep infiguur 17.39a,beideondiep infiguur 17.41,somsiszijzeerverschillend
(figuur 17.30c en17.39b).

17.4 FYSIOLOGISCHE ASPECTEN
17.4.1 Dewisselwerking wortels-spruit
Alvorens het proces van absorptie van water, mineralen en
eventueelookanderesubstantiesdoordeworteltebespreken,
ishetnuttignategaanhoegrooteenwortelstelselzoumoeten
zijn voor optimale groei van de plant. Bij de grootte van het
wortelstelselmoetenwezowelopuitgebreidheidalsopdichtheidvandevertakkingletten.
Inde loop der tijden hebbenwe steeds beter leren inzien dat
ertussen degroottevanspruit enwortel eenvrij vaste relatie
bestaat als gevolg van een functioneel evenwicht. Dit variabeleevenwicht isgebaseerdopdeonderlinge afhankelijkheid
vandebovengrondsédelen,vooraldebladmassaendeondergrondsedelen,speciaaldeindeabsorptiewerkzame wortels.
Degroeivandewortelsisafhankelijkvandoorhetbladgeproduceerde assimilaten. Omgekeerd is het goed functioneren
van het bladafhankelijk vanvoldoendetoevoer vanwater en
mineralendoordewortels.
Daar water in grote hoeveelheden gebruikt wordt is het een
sterk werkzamefactor. Dewortels moeten instaat zijn uit de
bodemdevoor deverdamping noodzakelijke hoeveelheid op
tenemen.Hetisgeblekendatdefunctionele worteloppervlakteindebodemredelijkvergelijkbaarismetdebladoppervlakte,
effectief indeverdamping.Maarveellicht,sterkeverdamping
enarmebodemresultereninrelatiefgrotewortelstelsels,alkan
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17.20 Foto
Groei vankoolzaad onderzeergunstige omstandigheden op eenjonge grond
in deNoordoostpolder (ondergrond nog niet gerijpt). Let op delage wortelspruit-verhouding (Goedewaagen, 1955:41).

de plant somsklein zijn. Gunstige condities inde bodem,die
hetfunctionerenvandewortelsbegunstigen,resulterenineen
relatief grote spruit, dus een lage wortel-spruit-verhouding.
Ook kan hetwortelstelsel danbeperktblijventoteengeringer
volumegrond (foto 17.20).
Eengewasteveldegroeitonderomstandighedendievooreen
grootdeelnietbeheerstkunnenworden.Eriseengrotevariatie
in omstandigheden vanjaar tot jaar, maar vooral ook binnen
devegetatieperiode van eengewas. Perioden vandroogte of
overvloedige regenvalzijn inNederland nietzeldzaam.Verder
kan ook de temperatuur sterk schommelen. Vooral wanneer
ersprakeisvaneenlangdurige periodemetminofmeerextremeomstandigheden,wordeneraandemogelijkhedentotopname door de wortels hoge eisen gesteld. Planten met een
minder goed ontwikkeld wortelstelsel zullen onder extreme
omstandigheden eerdertegrondegaandandiemeteengoed

onwikkeld wortelstelsel. Het is dus verstandig om ervoor te
zorgendatdewortelgroei vandegewassenzoweinig mogelijk
belemmerdwordt,zolangmennietallebelangrijkegroeifactorenindehandheeft,zoalsindekastuinbouw.
Dereguleringvandezewortel-spruit-verhouding isnognietvolledigverklaard.
Onder schaarse belichting, en dus ook geringere verdamping,staat de spruit
minder assimilaten aandewortels af. Degroeivan dewortels blijft dus achter.
Bijarmoedeaanwaterenmineralenwordtdespruitrelatief hetslechtstvoorzien
en blijft die in groei waf achter t.o.v. dewortels. Maar naast deze meer directe
sturing door de voedingsstoffen spelen ook regulatoren (hormonen) een rol.
Dewortel isvoor deaanvoer van auxinen van despruit afhankelijk, terwijl de
spruitdoor dewortelsvancytokininenengibberellinenwordtvoorzien (zieook
Russell,1977:9-29).
De hoeveelheid wortels en deverdeling ervan in het profiel hoeven niet altijd
eenvolledigeweerspiegelingtezijnvandebodemeigenschappen.Alsregelzal
dit wel het geval zijn bij overjarige gewassen, heesters en vooral bij bomen.
Hierzienweeenbeelddatderesultanteisvanvelejarengroei.Dewortelshebben gelegenheid entijd gehad hun vermogen ten volle te ontplooien. Bestaat
devegetatie uit eenjarige planten,vooralalszekortlevend zijn, dan hoevende
wortelslangnietallebeschikbareruimtebenuttehebben.

Samenvattend,tussenspruitenwortelbestaateenzekererelatie.Grotereplanten hebbenmeerwortelsnodigominhunbehoefte te voorzien. Maar in vruchtbare bodems kan de plant
metrelatief minderwortelstoe.
17.21Vragen
a. Kunt uenige maatregelen noemendieeendiepewortelontwikkeling bevorderen?
b. Welketwee mogelijkheden heeft deplant om hetopnemendvermogen aan
tepassenaande milieuomstandigheden?
c. Welke invloed heeft de lichtintensiteit meestal op de wortel-spruit-verhouding?
d. Enstikstofbemesting?

17.22Vragen
a. Verklaarhetniet-beworteldzijnvandeondergrondinfiguur 17.18 (rechts).
b. Verklaar de weinig bewortelde tussenlaag bij 40 cm diepte infiguur 17.18
(links).
c. Verklaar hetverschilinspruitgroeitussenfiguur 17.18linksenrechts.

17.4.2 Opnamevanwater envoedingsstoffen
17.23 Proef
Plantenkunnengroeienopwatercultures (zoutoplossingen). Menkanbv.zonnebloemplantjesnemenendewortelslatenhangenineenjampotmetvoedingsoplossing (ziebeneden).Deplantjeswordenvastgehoudendoorplukjeswatten
ingatenvaneengeparaffineerde kurk. Dooréénof meerelementen uitdevoedingsoplossingwegtelatenkunnengebreksverschijnselenworden opgewekt.
Hoagland (1923) experimenteerde metallerleizoutenomtekijken in hoeverre
de ionen uit die zoutenwerden opgenomen. Op basisvan dit soort onderzoek
zijnreceptengemaakt.Eénvandenunoggebruiktereceptenvooreencomplete
voedingsoplossing luidtalsvolgt:
Macro-elementen
2,5mM KN0 3
(253mgkaliumnitraatperliter voedingsoplossing)
0,5 mM KH 2 P0,
( 68mgkaliumdiwaterstoffosfaat/l)
1,0mM MgS0,.7H 2 0
(246mgmagnesiumsulfaat/l)
2,5mM Ca(N0 3 ) 2 .4H 2 0 (590mgcalciumnitraat/l)
Spoorelementen
0,1 mg B/l (0,572mgboorzuur, H3B03, perliter)
0,1 mgMn/I (0,362mgmangaandichloride,MnCI2,perliter)
0,01 mgZn/I (0,044mgzinksulfaat,ZnSO,.7H20,perliter)
0,004mgCu/I (0,016mgkopersulfaat,CuS0 4 .5H 3 0,perliter)
0,01 mgMo/I (0,018mgmolybdeenzuur,H2MoO».H20,perliter)
IJzerwordt gegeven,complex gebonden met EDTA (5 mg Fe/l,door 24,8mg
FeS04.7H20 te doen in een oplossing van het dinatriumzout van diaminoethaantetra-azijnzuur). Vooralvoor granen kan het nodig zijn de pHvrij laagte
houden (4 à 5, te bereiken door toevoeging van een beetje 0,25 M H2S04),
andersishetijzernietopneembaar.

inproevenduidelijk blijkt (proef 17.23). Hogereplantenvoeden zich met C0 2 uit de lucht en nemen als regel de overige
stoffen uitdebodemop.Deabsorptie uitdebodemgeschiedt
watdemineralen betreft hoofdzakelijk inmineralevorm,zoals
de ionen K+, H 2 P 0 r , NH, + , N 0 3 " , Ca 2+ , Mg 2 + en S(V~.
Voor een aantal ionen, vooral spoorelementen, kan chelatie
vaak een betere opname tot gevolg hebben. Naast ureum,
CO(NH2)2,kunnendewortelstallozeinwateroplosbareorganischestoffen opnemen. Kwantitatief isdit van geenbelang,
nochzijnzeessentieelvoordevoeding.
Bij de opname van water en voedingsstoffen door de plant
moetenwetweeprocessenonderscheiden.Indeeersteplaats
zijn er de processen van invoer in deplant, waarbij de stof
dusaandeonmiddellijke omgevingvandewortel wordt onttrokken. Daarechterdevoorraad waterenionen inderhizosfeermaargering is,moetenergrotehoeveelheden nageleverd
worden door deomgeving. Degroeivan de plant is insterke
mateafhankelijkvandezetoeleveringsprocessenindebodem,
waarbij debeweeglijkheid vanwater envoedingsstoffen een
rol speelt en daarnaast de dichtheid van doorworteling van
belang is. Hoedichter dedoorworteling hoe korter detransportafstandenworden,hetgeendeonttrekking begunstigt.
Deopnamevanwaterdoordeplant iseengevolgvan hetfeit
dat door verdamping of groei de waterpotentiaal in de plant
verlaagdwordt. Dezelage,sterker negatieve, waterpotentiaal
in spruit en wortel heeft automatisch een instroming tot gevolg,zolanginhetmilieudepotentiaal hogeris.
Deabsorptievanmineraleionen isoverwegendeenactiefproces,d.w.z.erwordt energievoorverbruikt.Alsgevolg hiervan
kunnen ionen opgenomen worden, totdat de concentratie
buitendewortel uiterstlaagis.Inwendig isdandeconcentratieveel hoger. Ookeenbelangrijkverschijnsel is,datde plant
de voedingsstoffen selectief opneemt. De absorptie wordt
voornamelijk door de behoefte bepaald,die al naar de soort
verschillend kanzijn.
Dateenplantionenalsnitraat,fosfaatenkaliumsterkerkanopnemendanwater,
maar b.v. sulfaat, calcium en magnesium enigszins kan buitensluiten,blijkt uit
een klassieke proef, beschreven door Hoagland (figuur 17.24). Hij liet 560
gerstplanten op een complete voedingsoplossing groeien in een kas. De verdampte hoeveelheid vocht werd niet aangevuld. Deconcentraties werden regelmatig gemeten in een verzamelmonster (5 ml uit elk van de 80 potten bij
elkaar gevoegd). Door deselectieve opnamedaalden deconcentraties vannitraat enkaliumenstegendeoverige;fosfaatwerdongeveer ingelijkemateopgenomenalswater. Deproefillustreertookdatdegerstplanteninditgevalanionen hebben uitgescheiden om de elektroneutraliteit te handhaven (stijging
HC0 3 ~-concentratie).

12.00

In het begin van devorige eeuw dacht mendat deplantzich
voedde met organische stoffen uit de bodem (humustheorie
vanThaer). Inzijn algemeenheid bleek dit nietjuist, hetgeen

24.00

12.00
Time (h)

24.00

17.24 Figuur
Selectieveionenopname uit eenvoedingsoplossing door gerst. Toelichting in
detekst.Russell,1977:63 (oorspr. Hoagland, 1923:241).
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Massastromingendiffusie
Daar zowel water als ionen aan dedirecte omgeving van de
wortelonttrokkenwordentredenergradiëntenop.Zozalwater naardeworteltoestromen. Indezebewegende bodemoplossing worden tevensdeopgeloste bestanddelen meegenomen. Ditprocesnoemtmenmassastroming(eigenlijkzoueen
beter woord zijn: mediumtransport). De hoeveelheid meegevoerdemineralenwordt bepaalddoordesamenstellingvan
de bodemoplossing en niet door de behoefte van de plant.
Veelal wordt zo onvoldoende fosfaat en een overmaat aan
Ca2+ meegevoerd.
Alsdeplantdoorselectieveabsorptiemeerionenopneemtdan
er worden meegenomen door de massastroming, wordt de
concentratievanhetbetreffendeionomdewortel uiterstlaag.
Onafhankelijk van de waterbeweging zal dan diffusie van
hogenaarlageconcentratieopgangkomen,dusnaardewortel toe. Het ionentransport is te vergelijken met een roltrap.
Staatmenstilopeenbewegenderoltrap,daniseralleenmassastroming,gaat men lopendan komt dediffusie erbij. Erzijn
ionendie indezelfderichting lopenalsderoltrap (heendiffusie), maar erzijn er ook die ertegenin lopen (terugdiffusie).
Ditlaatsteishetgevalbijdeionendiedeplantnietnodig heeft
ofinminderematedanaangeboden.Dezekunnentotopzekerehoogte door de plant worden buitengesloten. Dit leidt tot
eenophopingvandezeionenaandebuitenwandvandewortel,waardoor deconcentratiegradiëntvandewortelafgericht
wordt. Ditprocesisookvanbelangbijhetwerenvantoxische
stoffen.
Detoeleveringvanvoedingsstoffen doordiffusie isvooralvan
belang voor ionen die maar in zeer lage concentraties in het
bodemvocht voorkomen. Immers, dan is de massastroming
ontoereikend. Maardiffusie iseentraagproces,vooralalshet
concentratieverschil klein is.Vandaar dat hetvanveel belang
isdetransportafstand teverkorten. Hierblijkt hetnutvaneen
dichte doorworteling of hetvoorkomen van mycorrhizen,die
met hun schimmeldraden voor een intensief contact met de
bodemzorgen (ziekleinelettersaanheteindvandezesubparagraafenfiguur 15.39).
Vergelekenmethetgemiddeldeaanbod indebodemwordt relatief meerkalium
dancalciumopgenomenenmeerfosfaatdansulfaat (figuur 17.24). Deregulering van de opname naar behoefte is des te beter naarmate via de zeefvaten
eenterugvloei van bepaalde ionen vanuit despruit naarde wortel mogelijk is.
De plant is in staat om op deze wijze fosfaat en kalium gelijkmatig over haar
organenteverdelen. Dezemogelijkheid ontbreektvoor calcium.Plaatselijkcalciumgebrek in de plant komt hierdoor vaak voor (neusrot bij tomaat, stip bij
appel). Stikstof neemt een tussenpositie in omdat nitraat niet naar de wortel
terugkanstromen;hetmoeteerstomgezetzijninorganische stikstof.

Draagstoftheorie
Hoeslaagtde plant erin ionenselectief opte nemen? Eenmogelijke verklaring
geeftdedraagstoftheorie.Hetprocesvanionenopnameviadraagstoffen isschematisch weergegeven in figuur 17.25.Ter weerszijden van de levende stof in
decel,het cytoplasma,zitten membranen. Eendraagstof R(Eng.carrier) gaat
eenbindingaanmeteenionM + ,transporteertditionvervolgensdoorhetmembraan,waarna aan de binnenzijde ontkoppeling van het complex plaatsvindt.
Dezeontkoppeling kostenergie.Dedraagstof moeteerstweermetenergieopgeladenwordenviaATP(adenosinetrifosfaat),alvorensdenieuwecyclusdoorlopenkanworden.
Erzouden specifieke draagstoffen kunnen zijn die maarvoor één ion geschikt
zijn en gemeenschappelijke die meer dan één ion kunnen dragen. Het laatste
typedraagstofzoub.v.kunnenverklarenwaaromK+enMg 2 + elkaarbeconcurrerenbijdeopnamedoor gras.Eenovermatig K+-aanbod kanleidentot Mg 2 +tekort in gras, met kopziekte als gevolg,tenzij men het vee Mg 2+ -houdende
bijvoedinggeeft (likstenen,krachtvoer).

InvloedoppH
Door deselectieve opname zullen ervaak meer anionen dan kationen worden
opgenomen (b.v. bij N0 3 ~-voeding), of andersom (NH, + -voeding). Dit is in
strijdmetdenatuurwetvandeelektroneutraliteit.Hetblijktdanook,datdeplant.
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buitenoplossing

membraan

binnenoplossing
jt energie
r

^T M+

M+ R

R'

^* MR-'

Ivr+R

MR

M+ + R '

17.25 Figuur
Complexvorming vanion M* endraagstofRmaakttransport vanhetion mogelijk door eencelmembraan. Kj t/m K4zijn deevenwichtsconstanten vande
verschillendereacties.

zowelinternalsexterndeelektroneutraliteit handhaaft (ziebv.DeWite.a.,1963;
Ben Zioni e.a. 1971;Ländchli & Bieleski, 1983). Intern door de produktie of
afbraakvanorganischeanionen,zoalsOxalaten,citratenenmalaten.Externdoor
uitscheidenvanH+-ofOH"-ionen.SommigenveronderstellendatookHC0 3 ~ionen kunnenworden uitgescheiden (figuur 17.24). Hetverrassendevandeze
theorie is,dat het erop lijkt datde wortel zijn milieu vakerbasischermaaktdan
zuurder,nitraatvoeding overheerst namelijk ende plant kandaarvoorzuurbindendeionenteruggeven.
Sommigeonderzoekers nemenaandatallecellen buiten deendodermistot actieve ionenopname in staatzijn ook al isdeendodermis reedsverkurkt.Als de
ionenvia de levende verbindingen tussen decellen,de plasmodesmata, in het
xyleem zijn aangekomen, vindt er verder een passief transport plaats met de
waterstroomtotaandebladeren.

Welk deelvanhetwortelstelsel isnu hetmeestactieft.a.v.de
opname?Zolangdeepidermisnogintact is,bestaatdebuitenlaagvandewortel uiteengoeddoorlatendweefsel.Optimaal
contact met de bodem is er in de zone met wortelharen. Na
het afsterven van wortelharen en epidermis neemt het opnemend vermogen af door verhouting en verkurking. Voor het
zover is,kandewortel aleenaanzienlijke lengte bereikt hebben. Volledig ondoorlatend worden de buitenlagen van de
wortelnooit,zoalswealconstateerden (17.2.1).Deopvatting
datalleendejonge ennog minof meerwit gekleurde wortels
tot opname in staat zouden zijn, isdus niet geheeljuist. Anderzijdsisdeperiodewaarinhetopnemendvermogenvaneen
wortelgedeelte groot is,slechts kort:waarschijnlijk enigedagen tot enige weken. Het wortelstelsel moet dus blijven
groeien.Tabel17.26geefteenindrukvandeopnamesnelheid
vandehoofdvoedingselementen.
Nodige worteldichtheden
In de exponentiële groeifase van dejonge plant lopen bladen worteloppervlak in sterke mate gelijk op. Omdat tijdelijk
vaak grote delen van de bodem voor toelevering uitvallen,
moethetwortelstelsel liefstovercapaciteit bezitten.Daarnaast
is de verdeling in de bodem van belang. Opeenhoping van
wortels in wormgangen en scheuren veroorzaakt nutteloze
onderlingeconcurrentie.Omdevoorraadweinigmobielestoffen, zoals fosfaat, te benutten zijn worteldichtheden van 1à
10cm/cm 3noodzakelijk meteen regelmatige verdeling.Voor
wateronttrekkingkanwordenvolstaanmeteenijleredichtheid
(1 à5 cm/cm3) en voor stikstof met een nog lagere:0,1 à1
cm/cm3 (Van Noordwijk, 1983:222). Eendichte beworteling
kanwijzenopdeaanwezigheidvanveelbeschikbare stikstofen/of fosforverbindingen (figuur 17.13).

17.26 Tabel
Orde vangrootte van opnamesnelheden van water,N, P en K bij een goed
groeiend gewas, dat2 m actieve worteloppervlakte heeftper m veldoppervlakte.
Opnamesnelheidvan
perhaveldoppervlakteperdag
percm2actieve worteloppervlakte
perdag
percmactievewortellengteper
dag

water
4mm
0,2cm

N
2kg

3

5mm3

10ng

0,25kg
1 ng

2kg
10ng

0,25ng 0,025ng 0,25ug

Mycorrhizen
Erzijn weinig aanwijzingen dat bacteriën de beschikbaarheid van b.v. fosfaat
voor dehogere plant bevorderen.Gerretsen (1948) vondweliswaar datbacteriënfosfaat kunnenmobiliseren,maarvermoedelijk komtditalleendebacteriën
tengoede. Erzijnzelfsgevallen beschrevendatdebacteriëndeplant beconcurreren (vooreenliteratuuroverzicht,zie Russell,1977:124-129).Anders ligthet
met schimmels. Sommige schimmels leven in symbiose met de hogere plant.
Zegebruikenassimilatenvandewaardplant enleverenalstegenprestatiefosfaten,diezekunnenmobiliserenuitmoeilijkoplosbareverbindingen.Dezeschimmelswordenmycorrhizen genoemd (lett.schimmelwortels). Hun effect isvergelijkbaar metdatvanwortelharen indiezindatzehetvolumegrond vergroten
dat incontact metdewortel komt.Zezijnvooralbelangrijk bijeenlagefosfaattoestand (voorbeeld:den). Debijdrageaandevoeding van goed bemestegewassen lijkt gering. Eveneens spelen ze een rol bij de opname van NH, + uit
verteerd strooisel en organische stof. Zie ook subparagraaf 15.4.2; in 17.7.2
staan enige literatuurverwijzingen. Het is niet uitgesloten dat het onlangs geconstateerde gunstige effect van mycorrhizen op schade door 'zure regen' te
maken heeft met mobilisatie van fosfaat. Deovermaat stikstofverbindingen in
dezuredepositiezouimmersdeN-P-balans kunnenverstoren.

17.4.3 Kunstmest of organische mest?
Hoewel overtuigend is aangetoond dat een plant voor een
goedegroeivrijwel geheel isaangewezen opdeopnamevan
mineralen in ionvormendatdeabsorptievanorganischeverbindingen ten enen male ontoereikend is, isde discussie uit
devorige eeuw tussen hetvoor of tegenvan kunstmest weer
opgelaaid.Indezediscussiewordtvaakgeenonderscheidgemaakt tussen de eigenlijke voeding van de plant zelf en de
voorzieningvandebodemmetvoedingsstoffen.
DeoudehumustheorievanThaerluidde,datplantenzichvoeden met organischestof. Detheorie kwam voort uit dewaarnemingdatvruchtbaarheidalsregelsamengingmeteenhoog
humusgehalte.Enookwasvroegernauwelijksietsandersdan
organische mestbeschikbaar. ToensteldeLiebig datde plant
zijn organischestof verkrijgtdoor assimilatievankoolzuur uit
de lucht en uit debodem alleen mineralen enwater opneemt
(Snelders,1980:230).Menwaserimmersalingeslaagdplantentetelenopoplossingen,duszonderorganischestof inhet
wortelmilieutegeven (proef 17.23).
Mineralisatiealsonderdeel kringloop
Hedentendage ismenmeergeneigd hetgebeuren indeongerepte natuur mee in de beschouwing te betrekken. Men
heeftvastgesteld,datineengesloten plantendek,dat hethele
jaaraanwezig is,insterkemateeenkringloopoptreedt. Inbos
b.v. is het grootste deelvan de mineralen indevegetatie opgehoopt. Door uitloging metregen,blad- entakvalkeertvoeding naardebodemterug.Uitstrooisel en humusworden de
mineralendanweeropnieuwopgenomen.Demineralebodem
draagt,o.a.doorverwering,maarweinig bij,evenalsdeneerslag. Indit procesishetvrijkomenvan ionenals NH 4 + , N0 3 ~
en S042~ in sterke mate gebonden aan de mineralisatie. Ze
komen dus geleidelijk beschikbaar. De meeste andere voedingsstoffen komen echter in ionvorm voor, als zouten of in
geadsorbeerdetoestand.Ondankshetingewikkeldegebeuren
in de bodem nemen dewortels de mineralen overwegend in

ionvorm op,alspelenchelaten,vooral voor spoorelementen,
eenkleine rol.Watdevoedingvan hetgewas betreft iserdus
weinig reden kunstmest af te wijzen. Dat het uitstekend voldoet zien we in de teelt op substraten (b.v. steenwol) of op
stromendevoedingsoplossing (voedingsfilm) indetuinbouw.
Organischestofisbodembemesting
Waaromdantochdesterkevoorkeurvoororganischebemesting ensomszelfshetbeschouwenvan kunstmestalsgif?Tot
nogtoehebbenweeënbelangrijkfeitnognietbesproken.Met
organischebemestingvoerenweeengrotemassavoedselaan
voor hetbodemleven.Strooisel,compost,stalmest,enz.wordendoortallozeorganismengegetenofbenut,waarbij'stabiele'humusheteindproduktis(zie§8.2).Organischebemesting
intensiveerthetbodemlevenenleverthumus.Langsdezeweg
draagthetbijaanverbeteringvandebodemstructuur,diversiteitvan het bodemleven,toegenomen buffercapaciteit en mineralenvoorziening.
Isdit evidentevoordeel,datook indemoderne landbouwalgemeen erkend wordt, nu een reden om kunstmest af te
wijzen? Daarisnauwelijksredenvoor,tenzijmenzeerbepaaldenatuurfilosofische inzichten hanteert. Immers,opgeenenkelbedrijfisereengeslotenkringloop.Menzaldusaltijdvoedingsstoffen vanbuitenafmoeteninvoeren.Voorstikstof kan
mennogopvastleggingdoormicrobenenleguminosenrekenen (zie 15.3.3 en 15.4.2). Maar alleandereelementen moet
menvanbuitenaf,b.v. uitdenatuur,aanvoeren.Mengebruikt
dan strooisel, zeewier, enz., waaruit de voedingsstoffen
slechts langzaam vrijkomen. De voorkeur voor natuurlijke
meststoffen iseenkwestievanlevensbeschouwing. Hetisnatuurwetenschappelijk niettebewijzendatdeplantendaardoor
betervankwaliteit zijn.
Bij een evenwichtige bemesting eneen goede dosering voldoetdegoedoplosbarekunstmest-medeookdankzijdebuffering in de grond - geheel aan de behoeften van de plant.
En,zomenwil,bestaat erook kunstmest in langzaamterbeschikkingkomendevorm.
Wereldvoedselprobleem
Op wereldschaal is niet voldoende organische stof beschikbaaromdeonttrekkingaanvoedingsstoffen tecompenseren.
Ditkomt,omdatdekringloop nietgesloten is.Afschaffingvan
kunstmestzouduseensterkeproduktiedaling veroorzakenen
eenverergeringvanhetwereldvoedselprobleem.
Veelalzietmenover'thoofddatookbijzuivermineralebemesting eenindirecte aanvoervanorganischestof aande bodem
optreedt.Hoemeergewas,destemeerwortelenstoppelresten
debodemtengoedekomen. Naarmateeengewasbetergroeit
zal er ook meer organische stof uit het wortelstels verloren
gaan:dit door weglekken uit levendewortels endoor afstervingvanworteldelen. Eengroeiendeplantvoedtderhizosfeer
(zie 17.1.2). Dus ook kunstmest kan langs indirecte weg de
bodem meteenpaarton organische stof perjaarvoorzien.En
oparmegronddraagtkunstmestookdirectbijaandevoeding
vandemicroben.
Meststoffenbalans nodig
Ongewenste samenstelling van het oogstprodukt, b.v. een
hoog nitraatgehalte,of belasting van het milieu,hangen niet
af van de keuze tussen kunstmest en organische mest, maar
van de dosering en dejuiste aanwending in combinatie met
deteelt. Eenverstandigeboerzalstrevennaareengoedgedoseerde combinatie van organische en anorganische bemesting. Dit vereist het opstellen van eenmeststoffenbalans (zie

211

Rinsema,1985:136en183;Pelser,1984:94-98).Wekunnen
hier niet verder op het onderwerp van deze subparagraaf ingaan (zieb.v. Schuffelen,1975;Nauta,1979;DeWit,1968).
Conclusie:deindetitelvandezesubparagraaf gesuggereerde
tegenstelling tussen kunstmest en organische mest bestaat
landbouw/wetenschappelijk gezienniet.
17.4.4 Gevolgenvangeremde wortelademhaling
De bladeren produceren onder invloed van het zonlicht uit
H20enC0 2organischestoffen.Eendeelvandezeassimilaten
wordtviadezeefvaten naardewortelsvervoerd,waarzekunnendienen als bouwstoffen voor nieuwe wortels of als leveranciervanchemischeenergie.Ookgaateendeelvandeassimilatenverloren door afstervenvanworteldelen enmisschien
door uitscheiding. Voor het omzetten van de assimilaten in
energie is zuurstof nodig. Voor de meeste planten geldt dat
dezuurstof door de bodem geleverd moet worden.Wat doet
de plant met de geproduceerde energie? Zoals we alzagen,
zijn belangrijke processen indewortel debouw vanweefsels
en de actieve opname van ionen. Remming van de wortelademhaling doorzuurstofgebrekzaldus betekenendatzowel
dewortelgroei alsdeionenopnamevertraagdworden.
Wortelademhaling enwortelactiviteitzijnsterkgekoppeldaan
detemperatuur. Bijlagetemperatuur isermaareenzeergeringe activiteit. Vandaar dat zuurstofgebrek, b.v. door overstroming, in de winter maar langzaam intreedt en weinig effect
heeft.
Erzijn echter meergevolgen. Dedoorlatendheid vande wortelsvoorwater kanafnemen,waardoor deparadoxale situatie
ontstaatdatdeplantverwelkt ondankseenvrijwel verzadigde
bodem.Alsdewortelsnietgoedmeerfunctionerenvermindert
ook hun hormoonproduktie, waardoor de stengelgroei geremd kan worden. Tenslotte, bij anaërobe omstandigheden
neemtdeproduktievanethyleen(C2H4) inenbuitende plant
toe, een stof waarvan bewezen is dat ze giftig kan werken.
Sommige gewassen, zoals aardappel, zijn hier erg gevoelig
voor.Zievoor hetonderwerpvandezesubparagraaf b.v. Russell, 1977:193-218.
17.27 Vraag
Probeerteverklarenwaarom eengewasopeennattegrondstikstofgebrek kan
krijgen.

17.5 BODEMFACTOREN DIE DE BEWORTELBARE
DIEPTE BEÏNVLOEDEN
17.5.1 Inleiding
Binnendeerfelijkbepaaldemogelijkheden pasteenplanthaar
wortelontwikkeling aan de in haar milieu voorkomende omstandigheden aan. Daardoor kunnen van een zelfde plantesoortzeerverschillendewortelbeelden voorkomen. Dezeverschillenkunnendirectofindirectveroorzaaktwordendooreen
samenspelvandevolgendefactoren (Houben,1979:6):
- pHvandegrond;
- aëratieendaarmeedezuurstofvoorziening van hetwortelstelsel;
- indringingsweerstandvandegrond;
- voedingsstoffen enzoutconcentratievanhetbodemvocht;
- vochtgehaltevandegrond;
- weersomstandigheden alstemperatuurenneerslag;
- cultuurmaatregelen;
- wortelconcurrentie;
- bodempathogenen;
- afscheidingsprodukten;
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- verschillen in de beginfase van degroei door b.v. vastheid
vandegrondof zuurstofvoorziening.
Enkelevan dezefactoren zijn in hetvoorgaande aangeroerd.
In deze paragraaf gaat het ons om de bodemfactoren die de
ondergrens van het wortelstelsel beïnvloeden. Deze grens
wordt bepaald door debeperkende factor die het ondiepst in
het profiel voorkomt. Onder Nederlandse omstandigheden
zijndatvrijwelsteeds:
- eentelagepH;
- en/of eentegeringeaëratie;
- en/of eentehoge indringingsweerstand.
Wezullenzeindezevolgordebehandelen.
17.5.2 Zuurgraad
Dezuurgraadvaneengrondmonsterwordt meestaluitgedrukt
alswaterstofexponent,symboolpH.Naarmatedegrondzuurder en dus de zuurgraad groter is, wordt de waarde van de
pH kleiner. Debepalingsmethode heeft een grote invloed op
de uitkomst van een pH-bepaling. We gaan hier uit van pHwaarden diebepaaldzijn naschuddenvan degrond meteen
oplossing die 1 mol KCI/I bevat. Dit wordt de pH-KCI genoemd.
Het pH-KCI-traject, waarin een wortelstelsel kan groeien, is
nietvoor alleplanten gelijk. Erzijn planten die aanvrijsterke
extremenzijnaangepast,b.v.heideenveenmosopzure,voedselarmegrondenzoutplantenopbasische,natriumrijkegrond.
Vooronzecultuurgewassen ligtdetolerantieongeveertussen
pH-KCI 3,5 en 8,0. Er zijn verschillen tussen gewassen en
gronden.EenpH,lagerdan3,5à4,0vormteenbeperkingvoor
degroeiofmaaktdezeonmogelijk. Debekendstevoorbeelden
van te zuregrondsoorten in Nederland zijn veenmosveen en
katteklei.
Ms kritische ondergrensvoor haver en tarwe vond Wind (1967) een pH-KCI
= 3,5 (bepaald bij 0,1 mol KCl) in zand- en veengronden. Dit komt overeen
met de resultaten van onderzoek bij bloembollen door Van der Boon (1974).
Waarschijnlijk ligt in kleiige gronden de kritische grens bij een iets hogere pH
(4,0?).
De precieze oorzakenvan het feit dat een lage pH schadelijk is,zijn nog niet
bekend. Er wordt b.v. gedacht aan veranderingen in de celmembranen door
Ca2+-gebrek.Verderkanopkleiigegronden hetbijlagepHvrijkomenvan Al 3 +
enanderemetaalionenvergiftigingveroorzaken.Hetzoudusnietzozeerderelatief hoge H+-concentratiezelf zijn die moeilijkheden geeft, maar het complex
vanchemischereactiesdatzichbijeenlagepHvoordoet.

17.5.3 Aëratie
Bij slechte of geen doorluchting kunnen de wortels van de
meeste gewassen nauwelijks of niet groeien als gevolg van
zuurstofgebrek, koolzuurgasovermaaten/of detoxische werking van stoffen die in een anaëroob milieu ontstaan en niet
wordenafgevoerd.Debovenstevandelagenmeteenteslechte aëratie bepaalt de luchtverversing in de diepere lagen en
derhalve ook de dieptegroei van de wortels en de bewortelingsdichtheid inenbenedendiestorende laag. Karakteristiek
voor wortelgroei bij eengebrekkige doorluchting zijn groeiremming,een heterogene opbouw van hetwortelbeeld,geen
scherpebegrenzingvanhetwortelstelselaandeonderzijdeen
eengeringevertakkingvandewortels.Ookissomseenaantal
wortels dikker en van een lichtere kleur. Vaak komen dode
wortelsvoor. Hetgrondwater enhetvochtvlakerboven bevat
meestal nauwelijks zuurstof. Beneden dezomergrondwaterstandvormendemeestegewassendanookgeenwortels.Boven de grondwaterzone wordt de aëratie bepaald door de
bodemstructuur enhetvochtgehalte.Treedtanaërobieopeen
constante diepte in, dan is er vaak een scherpe grens in de
beworteling,tenzijwetemakenhebbenmeteenvegetatiemet

aangepaste planten. Veel planten van regelmatig vochtige
standplaatsen hebbendemogelijkheid hunwortels internvan
zuurstof te voorzien door het voorkomen van intercellulairen
enkanalen (figuur 17.7).
Voorongestoordgroeienenfunctionerenvandewortel isniet
meer nodig dan een zuurstofspanning van 1 à 2 kPa, direct
aanhetworteloppervlak. Toch ismeestaleenzuurstofgehalte
vanminderdan 10volumeprocenten indebodemlucht ( = 1 0
kPa) albelemmerendvoordegroeienactiviteitvandewortel.
Hoekomt dit? In het hoofdstuk Luchthuishouding wordt behandelddat aanvulling vanzuurstof door diffusie plaatsvindt.
In de gasfase gebeurt dit vrij snel. In de vloeibare fase is de
diffusiecoëfficiënt van zuurstof echter 10 000 maal zo klein.
Dediffussie zaldusgemakkelijker verlopen naarmate hetpercentage met gasgevulde poriën groter is. Eenfijn vertakt net
van middelgrote poriën is te prefereren boven enkele grote
gangenofspleten.Inhetlaatstegevalblijft hetinwendigevan
degrotereenvaakzeerdichtestructuurelementenvanaanvoer
verstoken.
Behalve van de ruimtelijke opbouw der vastefase is het percentage met gas gevulde poriën in de bodem ook in sterke
mateafhankelijkvanhetvochtgehalte.Mettoenemendwatergehalte bestaat een steeds groter wordende kans op plaatselijkewaterbarrières in nauwe plekkenvan het poriënstelsel.
Decontinuïteitvandegasfasewordt danverstoord endediffusiezaltragerverlopen.
Eenwaterfilm rondom dewortels vormt de laatste belemmering voor de zuurstofpassage. Naarmate de waterfilm dikker
wordt,zalerbijeenzelfdeverbruik eensteedsgroterconcentratieverval (diffusiegradiënt) moetenzijnomdevereisteminimalezuurstofspanning van1à2kPaaan het worteloppervlak
tehandhaven.Hierligtdusdeoorzaakvanhetfeitdathetzuurstofgehaltevan debodemluchtminimaal 10%of nog ietshogermoetzijn.
Deeisen,aandedoorluchting gesteld,worden ook wel eensuitgedrukt ineen
minimaalluchtgehalte vandegrond.VolgensWesseling (1957:29-30) isaëratienietmeermogelijk bijluchtgehaltenvanminderdan10à 15%.Met hetvoorgaandevalt echter inte ziendatdit sterkvan debodemstructuur zalafhangen.
Zieverderhethoofdstuk Luchthuishouding.
Inons landtreedt indezomer meestal een neerslagtekort op,zodat de planten
debodem langzaamuitdrogen. Oitbetekentdat deaëratiebeterwordt. Gevolg
kan zijn dat de wortels dieper doordringen. Deze groei naar een diepte waar
nogvochtterbeschikkingstaat,isnietvrijvanrisico. Plotselingzwareregenval
kantot gevolg hebbendat deaëratiesterkafneemtendeminimaal vereiste 0 2 voorziening heel wat ondieper komt te liggen. Onder zulke omstandigheden,
dieo.a.indefruitteelt onderzocht zijn, blijken dedieper gelegenwortels veelal
tezijnafgestorven.
Hettegenovergestelde doet zichvoor alsdegrondwaterspiegel zeer snel zakt.
Het milieu van de wortels kan dan zo snel uitdrogen dat groei naar de diepte
achterblijftondanksdevoldoendedoorluchting.

17.5.4 Indringingsweerstand
Al groeiendemoetdewortelzicheenweg banendoor debodem. Voor zover er gangen of spleten aanwezig zijn, zullen
velewortelsdezevolgen.Maaralsregelzaleenworteltussen
debodemdeeltjes doormoetengroeien.Zolangdeporiëndiameter groter is dan die van deworteltop en het verloop niet
al te kronkelig,zal er voorkeur zijn de poriën te volgen. Wel
zal mogelijk eendeeltje wat opzij gedrukt worden. In andere
gevallen zal deworteltop op aggregaten stuiten en proberen
erdoorheentekomen.Deweerstand,diedewortelondervindt,
bestaat dus eigenlijk uit twee componenten. Eénervan isde
weerstand bij penetratie van de afzonderlijke aggregaten en
deander isdeverplaatsingsweerstand van dedeeltjes bij het
wijdermakenvandeporiën.

17.28 Foto's
Vertraagdegroeien kromming vanwortelsalsgevolg vanmoeilijkepenetratie.
a. Kroonwortels vanmais,gegroeid in eenmedium vankogelt/es. De wortels
zijn dikker enkrommer (zieb.v.bij 2) daneendeel vandeoudste wortels die
eerstvrijuit 5 cmin eenvoedingsoplossing groeien (zieb.v. bij 1).Dekleinere
zijwortels kondenzichongestoordontwikkelen (Veen, 1982:104).
b. Vergroting vaneen'vastgelopen' worteltop. De worteldiameter is ongeveer
1mm.
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tili'
17.29Figuren
Apparatuur voorhetmetenvandeindringingsweerstand.
a. Indegrond gedruktepenetrometer, metverwisselbareconussen. Opdemanometerkandeindringingsweerstand wordenafgelezen.FotoStiboka R38-28.
b. Tekeningvaneenpenetrograaf. Bron:EijkelkampB.W.. Giesbeek.
c. Penetrograafinhetveld. FotoStibokaR41-253.
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1 Demonteerbare handgreep

10 Getordeerde spindel

2 Drukstang

11 Verstelbare schrijfstifthouder

3 Veerhuismoer

12 Vierkante geleidestang

4 Verstelbare
drukstanggeleider

13 Magnetische dekselsluiting

5 Contramoer
6 Verstelbare veerschotel

15 Naar één richting verstelbare
aandrijfrol

14 Kaartgeleiding

7 Contramoer

16 Grondplaat

8 Verstelbare schrijfstang

17 Sondeerstang

9 Veer

18 Conus
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Bijeengeringeweerstandzienwealsregelmooierechtewortelsen eenvrij regelmatig patroon van in lengte toenemende
zijwortels.Bijeengrotereweerstandwordendejongewortels
gedwongen dekronkelige baanvanaanwezige poriënte volgenenookdevertakkingwordt onregelmatiger. Doordevertraagde groeisnelheid komen dezijwortels soms dicht opeen
voor (foto 17.28a). Is de weerstand zo groot dat de wortel
nietverder kandanzienwe vaakdeplastische worteltop opzwellen (17.28b) en als een stuk stopverf de onregelmatige
ruimte geheel opvullen. Door dedanstopgezette lengtegroei
schuift dezonevanzijwortelvorming steedsverder op,zodat
somskorteenstompezijworteltjestotvlakachterdetopvoorkomen.Wil dewortel bijzo'n groteweerstandverder komen,
dan is een (bio)porie nodig met eendiameter van minimaal
200 um(vgl.ooktabel3.33).
Hoewelwedusdeweerstandopgebouwd kunnendenken uit
een longitudinale eneendwarse component, gaanwe bij de
praktische meting van één grootheid uit en noemen dezede
indringingsweerstand (indeliteratuurwordtookvaakdeterm
mechanischeweerstandgebruikt).Voordezemetinggebruikt
meneenpenetrometer,resp.eenpenetrograaf (figuur 17.29).
Geen enkele penetrometer is gelijkwaardig aan een wortel,
noch qua vorm, noch qua glijweerstand. Daarom is men genoodzaakt geweesteenbepaaldemeetmethode aftespreken.
Voor bodemkundigveldwerkgebruiktmenmeestaleenpene-
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trometerofeenpenetrograaf meteenconusvan1cm2(oppervlakte van het grondvlak) en een tophoek van 60°.Op basis
van de in vele waarnemingen geconstateerde relaties ismen
een penetrometerweerstand van ongeveer3 MPa alsgrenswaarde gaan beschouwen (figuur 17.30a). Een wortel kan
weliswaar geen hogeredruk uitoefenen danongeveer 1MPa,
maar de conus van de penetrometer is veel groter en ondervindtduseenhogereweerstanddandewortel (Russell,1977:
173).
Ditduidttevensopeenbeperkingvandepenetrometermethode.Dewortelkangemakkelijk inporiëndringenwaardeconus
vandepenetrometernietinpast.Alsereenstelselvanverticale
poriën aanwezig isdievoldoendegrootzijnvoorwortelgroei,
kaneenmetdepenetrometer gevonden hogeweerstandmisleidend zijn (figuren 17.30b, c en d). Het is dus verstandig
ook destructuur vanhet bodemprofiel te beschrijven. In het
algemeen is gebleken dat vooral zandlagen met weinig fijn
materiaal, zoals leemdeel of humus, een hoge indringingsweerstand hebben (zieparagraaf 17.6).
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17.30a Figuur
Verbandtussensnelheid vanwortellengtegroei vanmaïsen indringingsweerstand resp. poriënfractie vanzeerlichte zavel(zee-afzetting) (Boone & Veen.
1982:183).

Met een penetrometer kan men bij elkedrukgang maaréénwaarde meten.De
penetrograaf schrijft echterde indringingsweerstand overdegehelediepte uit.
Hetregistratiesysteem bestaato.a.uiteenaandrijfrol,dietijdens hetindegrond
duwen van desondeerstang in beweging wordt gebracht door twee spindels
(figuur 17.29b). De rol transporteert een kaart langs een schrijfstift, waarvan
de uitslag rechtstreeks wordt beïnvloed door de mate van indrukking van de

beekeerdgrond
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17.30c Figuur
Wortelbeeldvangrasopeenbeekeerdgrond. Dewortels in deCg-horizont bevindenzichinfossieleporiën (VanderSluijs&Houben, 1978:343).

veer en indirect door de weerstand die de conus in de grond ondervindt. De
schrijfstifttekent hetverloopvandeindringingsweerstand opeenkaartvaneen
specialepapiersoort.Opéénkaartkunnenmeermetingenworden geregistreerd
(figuur17.30d).
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17.30b FotO
Beekeerdgrond (pZg23-lll). Door de wortelgangen vaneen vroegere boombegroeiing (ziedonkere,verticalestrepen)isookdeCg-horizont bewortelbaar.
FotoStibokanr.R29-23.

Indringingsweerstand alsgrootheid
Dewaardevandeindringingsweerstand hangtvooral in kleiige en organische-stofrijke gronden van het vochtgehalte af.
Drogegrondkansteenhardworden.Metinggeschiedtdaarom
bijveldcapaciteitalswedebewortelbaarheidwillenkarakteriseren.OverigensisditprobleeminNederlandseomstandigheden nietgroot:dieptegroeigaatimmersaan vochtonttrekking
vanenigeomvangvooraf.
Voor de indringingsweerstand hebben we deeerste letter als
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betekentdatinwatdichteregrondendewortelgroeierlangoverdoetomgrotere
dieptentebereiken.Bijkortlevendecultuurgewassen kanditvanbelangzijn.
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17.5.5 Interacties tussen groeifactoren
De drie belangrijkste bodemfactoren zijn hierboven apart beschreven en hun
kritische grenzen voor wortelgroei vermeld. Groeifactoren kunnen elkaar ook
beïnvloeden.ZolatenTackett & Pearson (1964) ziendatdetolerantievooreen
lagezuurstofconcentratietoeneemtnaarmatedevolumiekemassavandegrond
afneemt (figuur 17.31). Eavis(1972)toondeaandatbijeenbepaaldedichtheid,
dus bij een bepaalde indringingsweerstand, een betere vochtvoorziening ook
eenbeterewortelgroeiopleverde.Brouwer (1960)vonddatdenadelige invloed
vaneengebrekkigeaëratiegroter werd bij hettoenemen vande lichtintensiteit.
Bij het zoeken naar een verklaring voor het ontstaan van een bepaald wortelbeeldmoetenwedusnietalleenrekeninghoudenmetdeafzonderlijke groeifactorenmaarookmetdegevolgenvaninteractiestussendiefactoren.
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17.6 BEWORTELINGSMOGELIJKHEDEN VAN
NEDERLANDSE GRONDEN
De gegevens in deze paragraaf zijn voor een belangrijk deel
ontleendaanhoofdstuk 4van hetrapport 'Bodemgesteldheid
endieptevanbeworteling' (Houben,1979).Voor meer informatieenliteratuur,ziedit rapport. Bijdezeparagraaf gaanwe
ervanuitdatdelezerbekendismetdelegendavandebodemkaart van Nederland, schaal 1:50000 (zie achterkant Fragmentenkaart). Degronden worden besproken indevolgorde
van de hoofdklassen van deze legenda, uitgezonderd enige
samenvoegingen.
De uitspraken gelden voor gronden die geen diepe grondbewerking hebbenondergaanendusonderdebouwvooreen
min of meer natuurlijke structuurtoestand hebben. Verder
wordt uitgegaan van het wortelstelsel van eenvolgroeid gewas. Verschillen tussen gewassen komen soms wel, maar
meestalniettersprake.Debewortelbarediepteisgeschatvoor
normale omstandigheden. Aan wortelgroei in Ap-horizonten
of daarmee gelijk te stellen lagen wordt geen aandacht besteed. Erwordt ookgeenrekeninggehouden metdesnelheid
van dewortelgroei of met nadelige gevolgen vanverdichtingendiebijdehuidigemechanisatieofveebezettinginbepaalde gronden gemakkelijk kunnen ontstaan.We beginnen met
eensamenvatting.

W.
a<t>(02)%

\
\

^

18

Vi

22

- • p c |= 1900kg/m 3

1700kg/m 3
dmv(cm)
i7.30d Figuur
Vijfpenetrograal'metingenin eenkaartvlak vaneenbeekeerdgrond bij Laren
(Gld.). Deindringingsweerstand (IfJ isgemetenbij veldcapaciteitmeteenconusmet eenoppervlakte vanhet grondvlak van 1cm .De hoge weerstanden
indeCg-horizont suggerereneenslechtebewortelbaarheid (behalvedelinkercurve), watnietklopt (zie 17.30benc).

symbool gekozen:/. Met een index kanworden aangegeven
omwelkvochtgehalte hetgaat:voorveldcapaciteit wordt het
symbool dan/fc. In deliteratuur is nietaltijd duidelijk wat het
vochtgehaltebijdemetingwas.Inonssymbolensysteemgeeft
/,dit aan:de meting geschiedde 'veldvochtig', d.w.z. bij het
vochtgehaltevandatmoment.
Uit veel onderzoek is duidelijk geworden dat de groeisnelheidvan de wortels
al afneemt bij toenemende weerstand voordat de grenswaarde bereikt is. Dit
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= 1600kg/m 3

•• 1500kg/m 3
:

1300kg/m 3

worteldiepte(mm)
17.31 Figuur
Het gecombineerde effect vanhetzuurstofgehalte vandebodemlucht aq>{0)2
endevolumiekemassa vandrogegrond p^ opdeworteldiepte bij eenpotproef
metkiemplantjesvankatoen (Tackett&Pearson, 1964:603).

17.6.1 Samenvatting
Naast de chemische bodemvruchtbaarheid is vooral het
vochtleverendvermogenvandegrondproduktiebepalend.De
grootte van dit vochtleverend vermogen wordt in hoge mate
beïnvloed door de diepte waarop en de intensiteit waarmee
de plantewortels in de bodem kunnen doordringen. In de
voorgaande paragraaf hebbenwe aleenaantal bodemeigenschappen leren kennen die de wortelgroei beperken. Deondergrensvandewortelgroeiwordtbepaalddoordiebeperkendefactordiehetondiepstindegrondvoorkomt.Onder Nederlandse omstandigheden isdat bij zand-,veen- en leemgrondeneenindringingsweerstand >3MPa,eenpH-KCl ^3,5en
eenluchtgehalte van degrond <0,10. Bij kleigronden wordt
de bewortelingsdichtheid en -diepte in sterke mate bepaald
doordebodemstructuur (aëratie).
üeindringingsweerstand \sinhetveldgemakkelijktebepalen.
Dankzijuitgebreideveldstudieswetenwenuwelkebodemhorizonten degrenswaarde overschrijden (tabel 17.32) en wat
daarvan de oorzaak is.Voor Cg- en Ce-horizonten in zandis
dat eente dichte pakking van zandkorrels. Hierdoor zijn niet
alleengeenporiënvanvoldoendegrootteaanwezig,maarontbreektvoor dewortelsookdemogelijkheid omdebenodigde
ruimtetemaken.In B-horizonten kunnen deporiëngrootteen
poriënfractiewelvoldoendezijn,maarinBhs-enBh-horizontenkunnendezandkorrelszodanigverkitzijndoorsesquioxydenen/ofamorfehumusdateveneenseenvastskeletontstaat
waarindewortels nietmeerkunnendoordringen.
17.32 Tabel
Indringingsweerstand /fc bij veldcapaciteit in bodemhorizonten beneden de
bouwvoor vanmineralegronden. NaarHouben. 1979:9.
horizont

/fc(MPa)

Aainenkeerdgronden
Bhin veldpodzolgronden
Cw inzand
CgenCeinzand
Btinzandigeleem
Bt-enCwinsiltigeleem
Cginlichtezavel
Cginzwarezavelenklei

0,8-2,0
2,0-5,0
>3,0
>5,0
3,5-5,0
1,5-3,5
1,5-2,5
<1,5

Telage pH-KCI-waarden komen wel voor in de oligotrofe
veenmosveengrondeninOost-Nederlanddochvrijwel niet in
deeutrofemoerasbosveengronden inWest-Nederland.
Onvoldoende aëratie is voornamelijk een beperkende factor
in klei- en leemgronden. Behalve op laaggelegen gronden
komtditprobleemookvooropgrondenmeteengeringedoorlatendheid en/of eengering bergendvermogen. Injaren met
veelneerslagtijdens hetgroeiseizoenstijgt hetgrondwateren
gaatdebeworteling veelminder diepdan injaren met weinig
neerslag.
Intabel 17.42staateenoverzichtvandebeperkende bodemeigenschappen endebewortelbare diepte vangronden inde
hoofdklassenvandelegendavandebodemkaart1:50000.
17.6.2 Veengronden
In veengronden bestaat een vrij duidelijke correlatie tussen
worteldiepteen:
- zomergrondwaterstand inbos-enbroekveen;
- diepte van deveraarde laag inveenmos-,zegge- enveelal
ookrietveen;
- aanwezigheidvanspalterveen.
Deondergrens vandewortelzone wordt vooral bepaalddoor
deaëratie,eventueel incombinatie metdepH,of door depH
alsfactorapart.Mogelijk isinsterkgelaagdveenmosveen,het

zgn.spalterveen,ookdeindringingsweerstand nogeenbeperkendefactorvoordewortelgroei.
Grondenmetbosveenenbroekveenhebbenworteldieptendie
ongeveerophetzelfdeniveauliggenalsdezomergrondwaterstand. Dit komt doordatzeuitgrove planteresten bestaan.De
resten van een boombegroeiing vormen grote holten en dit
maakt doorluchting tot aan het grondwater mogelijk. Bij de
veel voorkomende grondwatertrap II betekent dit veelal een
worteldieptevan50à70cm.
In veengronden met weinig houtresten zal de worteldiepte
doordegeringeaëratiebeperktblijventot30à50cm.Ditgeldt
ookvoor weide- enwaardveengrondenmetb.v.zeggeveen.
Inveengronden met eenveenkoloniaal dek en veenmosveen
in de ondergrond (meerveen- en madeveengronden) is de
worteldiepte20à30cm.HiervormenzoweldepHalsdeaëratie de beperkende factoren. Wanneer echter moerasbosveen
tot aan het veenkoloniale dekvoorkomt, isde pH voldoende
hoogendewortelgroeivergelijkbaar metdieinbos-ofbroekveengronden.Tabel 17.33 geeft degemiddelde waardenvan
depH-KCIinenigeveenlagen.
Vlietveengrondenzijnzeernatenweinig verweerd. Daardoor
isde bodemluchthuishoudingslecht en bedragen deworteldiepten veelal niet meer dan 15 à30 cm. Dit geldt ook voor
niet-ontwaterde vlierveengronden.
17.33 Tabel
GemiddeldewaardenvandepH-KCI inbodemlagenuit veenkoloniale gronden
(dalgronden). NaarBooij. Futten & Wind, 1975:13.
laaguit dalgrond

pH- KCl
%waarnemingen
(gemiddeld) metpH KCl S 3,5

aantal
monsters

bolsterveen (los)
oudveenmosveen (vast)
gliede
moerasbosveen
2Ce-horizont (zand)

3,2
3,2
3,1
4,2
4,2

35
22
12
12
43

88
91
100
0
0

17.34 Vraag
Gliede is een moerige laag die ook ingespoelde amorfe humus (doppleriet)
bevat.Hetlijktopschoensmeer.Acht ugliedebewortelbaar? Redenen?

17.6.3 Moerige gronden
Veel moerige gronden hebben eengrondwatertrap I, II of III,
zodat een ondiepe zomergrondwaterstand de worteldiepte
kanbeperken.Maarvaakzittenerhogerinhetprofielalstorende lagen. Debewortelbaarheid vandeveenlaag hangt afvan
deveraarding,descheurvorming endeveensoort (zie vorige
subparagraaf). Indien het moerig materiaal wortelgroei toelaat, bepaalt de aardvan de minerale ondergrond deworteldiepte. Dehumuspodzol-B-horizontvandemoerige podzolgronden ismeestalsterkverkit,zodatdewortelserslechtseen
10cmindoordringen. Deondergrondvanbroekeerdgronden
iswatbeterbewortelbaar:10à30cm,somstotaanhetgrondwater, maar de effectieve worteldiepte is veelal 30 à60 cm.
Inp/aseerdgronden zit meestal zure katteklei en/of ongerijpt
materiaal.Beidelagenzijnslecht bewortelbaar.
Inmoerigepodzolgronden inveenkoloniale gebieden dieeen
mosveenlaagdirect onder deAp-horizont hebben, mag men
worteldieptes vanslechts20à30cmverwachten. Isaansluitend aan de Ap een bewortelbare moerige laag (b.v.broekveen)of B-horizontaanwezig,danzijn worteldieptes van 30
à60cmmogelijk.
17.6.4 Podzolgronden
De totale worteldiepte in moderpodzolgronden valt samen
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begindiepte C-horizont (cm)
60
80
100
120
holtpodzolgronden in
fijn,leemarm of zwak
lemig(rivier)zand
Y23b horstpodzolgronden in
fijn, lemig (rivier)zand
Y23 holtpodzolgronden in
fijn, lemig(dek)zand
cY23 loopodzolgronden in
fijn, lemig (dek)zand

120-1
totale worteldiepte (cm)
17.35 Figuur
Totaleworteldiepte vangraan engrasin relatie tot debegindiepte vandeChorizont in moderpodzolgronden. Tervergelijking is eenlijn onder eenhoek
van45Tgetrokken.Houben, 1979:14.

met de bovenste fibers, banden of resten daarvan of met de
bovenkantvaneenijzerB-horizont(ookvlammenhorizontgenoemd),respectievelijk methetniveauwaaropwitgrijzevlekkenvoorkomen.Dezelagen hebbeneentehoge indringingsweerstand;zebeginnen meestal 10à30cmbenedendemoderpodzol-B-horizont.Omdatdewortelsslechtsondiepinhet
C-materiaal doordringen en de bewortelingsdichtheid daar
vrijgeringis,ishetniveauvandeonderzijdevandemoderpodzol-B-horizont eengoed criterium voor deeffectieve worteldiepte van graan engras (figuur 17.35). Dezebedraagt voor
holt- enhorstpodzolgronden 40à100cm.Boomwortelsdringen plaatselijk wat dieper in degrond door. Loopodzolgronden hebben een dikkere Ah-horizont endaardoor gemiddeld
eenietsgroterebewortelbarediepte.
Inhumuspodzolgronden ishetverbandtussendeworteldiepte en de diepte waarop de C-horizont begint echter minder
duidelijk dan in demoderpodzolgronden,vooral alsdegrondenweinig leemdeelbevatten.Ditkomtomdatookde B-horizont of gedeelten ervan niet altijd bewortelbaar zijn. Soms is
zelfsdeE-horizontslechtbewortelbaar,alsdezetenminste 10
cmdik is,nauwelijks organischestof bevatenopvallend grijs
van kleur is. Welke B-horizonten kunnen storend zijn? Bij
haarpodzolgronden zijn desterk verkitte B-horizonten veelal
minder dan 10 cm diep bewortelbaar. Deze horizonten zijn
herkenbaar aandevaste pakking,aansterk rode kleuren,aan
fibers of aan hetontbrekenvan fossielewortelgangen. Soms
isookdebovenkant vande Bhniet bewortelbaar. Debewortelbarediepte van haarpodzolgronden varieertzodoendevan
30tot50cm.
Eveneens ondiep bewortelbaar zijn de diep doorlopende Bhorizonten van veldpodzo/gronden. De bewortelbare diepte
ligtmeestaltussen35en75cm.Kamp-enlaarpodzolgronden
hebben een matig dikke A1 en daardoor gemiddeld een iets
grotere bewortelbare diepte dan overeenkomstige haar- en
veldpodzolgronden. Boomwortels dringen in alle gevallen
plaatselijk, waarschijnlijk via vorstscheuren,wat dieper in de
gronddoor.
De beperkte bewortelingsmogelijkheid van humuspodzolgronden berust bijna altijd op een te hoge indringingsweerstand.Dezeisbijborenduidelijkvoelbaar.
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17.6.5 Brikgronden en leemgronden
In brikgronden in zandige leem dringen wortels door tot de
C-horizont. In de Bt-horizont is de bewortelingsdichtheid
echter algauw dermategering,datdeeffectieve worteldiepte
veelal ligt op 20 à30 cm beneden het begin van de Bt-horizont. Dit komt gemiddeld overeen met een diepte van circa
70cm (figuur 17.36a).
Uitwaarnemingen indikkepakketten nietenwelgeërodeerde
brikgronden in siltige leemisgebleken dat hiergeenverband
bestaattussen bodemeigenschappen endeworteldiepte. Dit
valtteverklaren doordat indezegronden bodemfactoren wel
remmend werken maar geen absolute barrière vormen voor
wortelgroei.Deeffectieveworteldieptekanwordengesteldop
circa 100 cm (figuur 17.36b), tenzij ondieper een ander en
niet bewortelbaar substraat zoals zand, grind of kalksteen
voorkomt. Het aantal wortels neemt naar beneden toegeleidelijk af doordat de aëratie afneemt en de indringingsweerstand wat groter is. De wortels in de ondergrond worden
meestalgevonden inderelatief veelvoorkomendewormgangen.Vooral in kuil- endaalbrikgronden heeft het grondwater
invloedopdeaëratie,waardoordeeffectieveworteldieptevarieerttussen40en100cm.
Inleemgrondendie geen brikgronden zijn, bestaat geen duidelijke correlatie tussen de bewortelbare diepte en profieleigenschappen. Er is een tendens dat siltige leem iets beter
bewortelbaar isdanzandigeleem.
17.6.6 Dikke eerdgronden
Inenkeerdgrondenvormt hetbeginvandeC- of Ce- horizont
degrensvandeworteldieptevanwegededaarsneltoenemende indringingsweerstand. Dit betekent dat deAa-horizont en
meestal eendeelvande begravenbodem worden beworteld.
Afhankelijkvandeaardvandebegraven bodem isdeworteldiepte 0 tot 80 cm meer dan de dikte van het humeuze dek.
Eenbegraven moderpodzol-Bgeeft b.v. minder belemmering
dan een begraven humuspodzol-B. In het algemeen zal men
inlageenkeerdgronden,medealsgevolgvaneenslechteaëratie,effectieve worteldiepten vindentussen 60en90cmen in
hoge enkeerdgronden tussen 70 en 150 cm. Een uitschieter
tot200cmismogelijk.
Vantuineerdgronden isweinig bekend.Aannemelijk is,dat in
het opgebrachte dek de wortelgroei gunstig verloopt en dat
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17.36Figuur
Gemiddeldewortelverdeling vangraanengrasin deondergrond vanleembrikgronden.
a. Radebrikgrondeninzandigeleem (BLd5);
b. radebrikgronden enbergbrikgronden in siltige leem (BLd6 enBLb6). Naar
Houben, 1979:20.
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17.38 Tabel
Luchtgehalte (j>abijpF =2.0in verschillendestructuurtypen vankalkrijkelagen
inzeekleigronden.Stichting voorBodemkartering, 1972:100.
Structuurtype
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Figuur
Verloopvandeindringingsweerstand lxmetdedieptedmvineenvlakvaaggrond
inkalkrijk.kleiarmzeezand. Houben. 1979:27.

de bewortelbaarheid van het begraven profiel de effectieve
worteldiepte bepaalt. Hiervoor wordt verwezen naar de beschrijvingbijdebrikgrondenofbijdezeekleigronden.
17.6.7 Kalklozeenkalkhoudende zandgronden
indekalklozeenkalkhoudende zandgronden zonder bodemvorming en zonder ijzerhuidjes hebben de C-horizonten een
hoge indringingsweerstand (figuur 17.37). Daardoor ligt de
effectieve worteldiepte in beekeerdgronden, gooreerdgrondenen vlakvaaggrondenveelal op 20à40 cm.Wel isin laag
gelegen gronden somsgeringe wortelgroei tot op het niveau
van dezomergrondwaterstand mogelijk, vooral in beekeerdgrondenalserwortelgangenvaneenvroegere houtbegroeiing
aanwezigzijn.
In gronden met ijzerhuidjes, zoals akkereerd-,kanteerd- en
vorstvaaggronden, kunnen de wortels vaak wat dieper in de
C-horizont doordringen dan in de onder natte omstandighedenontstanezandgronden.Daarbijzijngrondenmeteenbruine laag (Bw-horizont) meestal het diepst bewortelbaar; een
effectieve worteldiepte van 40 à80 cm is dan regel.Wortels
van graan engrasdringen meestal minder diep door inzandgronden met ijzerhuidjes dan wortels van bomen.Onder bos
komenindikopgestovenduinvaaggrondenworteldieptenvan
150cmenmeerregelmatigvoor.
Overigens verschilt binnen de duinvaaggronden de indringingsweerstand van
hetopgestovenmateriaalsterk.Demeestlossepakkinghebbenlagendieonder
drogeomstandigheden opgestoven zijnenwaarin wat humusvoorkomt. Maar
fijn gelaagde, uiterst humusarme zandafzettingen hebben vaak indringingsweerstanden van meerdan 3,0 MPaenzijn dientengevolge nauwelijks of niet
bewortelbaar. Is het opgestoven materiaal voldoende los, wat waarschijnlijk
mindervoorkomtdanmenweleensdenkt,dankunnenboomwortelsindeoverstovenbodemdoordringenzelfsalsdieop3mondermaaiveldligt.Debewortelbaarheidvanhetbegravenbodemprofielbepaaltdandeondergrensvandewortelgroei.

17.6.8 Zeekleigrondenenniet-gerijpte mineralegronden
Ingronden metmeerdan8%lutumdeel (zavelenklei) isaëratiedemeestvoorkomendebeperkendebodemfactorvoorwortelgroei. De pH is niet te laag, behalve soms in katteklei. De
indringingsweerstand geeft hooguit in lichte zavel enige beperkingen. Deaëratie hangt afvan de bodemstructuur (tabel
17.38enfiguur 17.39) endezomergrondwaterstand.

poreuzespons
fijneporeuzesponsengangen
gestapeldeplaten (soms
prismatisch)
samengesteldeprisma'sbestaandeuitblokkigeelementen
samengesteldeprisma'sbestaandeuitafgerondblokkigeelementen
enkelvoudige prisma's
kleiiguiterstfijnzand,ietsgelaagdtot gelaagd

<t>a (%)
gemid- standeld
daard
afwijking

90% betrouwbaarheidstraject

29

9,5

2,4

5,9-13,6

19

6,3

1,2

5 , 1 - 7,5

14

8,4

2,7

4,4-12,4

11

6,7

1,2

4,9- 8,5

18
5

8,9
7,3

2,9
1,5

4,6-13,2
5,0- 9,6

16

11,6

3,6

6,8-16,4

Klei,zwareenmatiglichte zavelscheurenbij uitdrogen,zodat
detotale worteldiepte kan samenvallen met dezomergrondwaterstand.Afhankelijkvandegrondwatertrapkrijgenwedan
worteldieptes van 70 à 200 cm. Als de structuurelementen
groot en dicht zijn, zoals bij knipklei, is toch een groot deel
vandegrond niet beworteld, nl. het inwendige vandestructuurtelementen. Deeffectieve worteldiepte isdanveelondieperdandetotaleworteldiepte,b.v.40tegenover 100cm.
Zeerlichtezavelscheurtvrijwel niet,waardoordebiogeneporiënergbelangrijkvoordebewortelingzijn.Zijnerweinigvan
dezegrotereporiën,danzalhetvochtgehaltevaaktehoogzijn
vooreengoedeaëratie.Lichtezavelisnamelijkergopdrachtig,
d.w.z.trekt snel vocht aan uit het grondwater. Hierdoor blijft
deeffectieve worteldieptevaakbeperkttot40à80cmafhankelijkvandegrondwatertrap.
Andere beperkingen voor de worteldiepte in zavel- en kleigronden vormen afwijkende ondergronden,zoalsveen,zand
ofkatteklei.
Katteklei komt voornamelijk voor inplaseerd- en tochteerdgronden. Defletsgele kattekleivlekken beginnen meestaltussen 25 en 45 cm diepte.Als depH te laag is,iskatteklei niet
beworteld. Niet elke katteklei heeft een te lage pH;dan zien
wewèlwortelsenalsgevolgdaarvaneenmeergerijpteondergrond.
Demeesteonderzoeken wijzen uitdatin veenlagen onderzavelofkleiVrijwel geenwortelsdoordringen.Ditgeldtvaakook
voor zandlagen, die meer dan 3 cm dik zijn. Kleiarm zand is
nietbewortelbaar,kleiigzandmoeilijk,tenzijerbioporiënaanwezig zijn. Dan kunnen dewortelszichweer normaalvertakkenindienzelutumrijkerelagenbereiken.
Vaakvindt men in klei ofzavel opzandeengrotere bewortelingsdichtheiddan inovereenkomstigegrondenzonderzandondergrond. Sommigen schrijven dit verschil toe aan een
compenserend effect van de wortelgroei als gevolg van een
kleinere worteldiepte. Eenandere verklaring zou kunnen zijn
dat de luchthuishouding in dekleiige bovenlaag gunstiger is
dooreenkleinerecapillaireaanvoervanwaterdoordezandondergrond.
Tot de niet-gerijpte minerale gronden behoren de slikvaaggronden en de gorsvaaggronden. Slikvaaggronden bevatten
nogzoveel (zee)waterdat hetluchtgehalteveeltelaagisvoor
wortels zonder luchtkanalen. Bovendien zijn deze gronden
zout. Gorsvaaggrondenzijn ondiep al gerijpt, zodat bovenin
bewortelingvanlandbouwgewassen mogelijkis.
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17.42 Tabel
Verbandtussenbodemeigenschappenenbewortelbare diepte,samengevatvoordehoofdklassenvandelegendavandebodemkaartvanNederland 1:50000 (Houben,
1979:40, aangevuldenbijgewerkt doorG.A. vanSoesbergen).
Hoofdklassenvande
legendavandebodemkaart,schaal1:50000

grensvanbewortelbare diepte

Veengronden

-

Moerigegronden

Podzolgronden

beperkende bodemfactoren
pH

Opmerkingen

indringingsweerstand

onderzijdevanlaagmetstructuurelementen
in 'grof' veen via o.m. hout of rietresten tot
GLG
voor moerige lagen onder bouwvoor: zie
veengronden
voor zandgronden: zie podzolgronden, resp.
kalklozezandgronden
voor ondergrond metzavelof klei:ziezeekleigronden
begin van de C-horizont behalve bij aanwezigheidvaneensterkverkitteB-horizont

Vooral in haarpodzolgronden met een
'milde ondergrond'dringen boomwortels
veelaldieper door danwortelsvanakkerbouwgewassen ofgras.

Brikgronden

voor kuilbrik- en alle zandige leembrikgronden:bewortelbaredieptetot netindeBt-horizont
voorsiltige radebrikgronden enbergbrikgronden: geen duidelijke correlatie met bodemeigenschappen (bewortelbaartotca.100cm)
vooroudekleibrikgronden:totaandezandondergrondresp.eenvooraëratietedichtezavelofkleilaagaansluitendaan B-horizont

Dikkeeerdgronden

voor zandgronden: tot aan het begin van de
C-horizont

Kalklozezandgronden

bewortelbaartotaanbeginC-horizont
vooropgestovengronden:wortelsvangrasen
akkerbouwgewassen alleen inzeerlosgepakte bodemlagen;voor bosvaak tot in overstovenprofiel

Kalkhoudendezandgronden-

als kalkloze zandgronden; doch kleiig zand
heefteengroterebewortelbarediepte

Niet-gerijpte minerale
gronden

totonderkantvanbijnagerijpt materiaal

In zeekleigebieden zijn ook beperkingen
doorzout mogelijk.

Zeekleigronden

voor gronden met structuurelementen (klei,
zware en matig lichte zavel): onderzijde laag
metstructuurelementen
voor gronden zonder structuurelementen
(zeer lichte zavel); ondergrens gehomogeniseerde laag of ondergrens laag met sponsstructuur; begin van lagen met overwegend
grijzekleurenenweinig ofgeenporiën;sterke
gelaagdheid
bij profielverloop 1 en 2: het begin van de
veen- resp.zandondergrond
katteklei
alsbijzeekleigronden

Inofvanaf zwak poreuze lagen (zietabel
3.34) isgeenof slechtseen beperktebeworteling mogelijk. Als gevolg daarvan
kandeeffectieve worteldiepte aanzienlijk
minderzijndandetotaleworteldiepte.

Rivierkleigronden
Oude kleigronden

voorouderivierkleigronden:ziebijzeeklei-en
bij brikgronden
voor overige leemgronden: onderkant bewerkteresp.'losse'laag

Leemgronden

geen duidelijke correlatie met profieleigenschappen

17.6.9 Rivierkleigronden enoude kleigronden
Voorrivierkleigrondengeldengrotendeelsdezelfdeopmerkingenalsvoorzeeklei.Zovertonenkomgronden hetzelfdegrote
verschil tussen effectieve entotale worteldiepte alsknipkleigronden. Een verschil is dat het rivierkleigebied een grotere

In sommige beekeerdgronden beperkte
mogelijkheden voor wortelgroei tot de
GLGviahoutigewortelresten.

Onder overigens dezelfde omstandighedenissiltigeleemoverhetalgemeenbeter
bewortelbaardanzandigeleem.

oppervlakte ooivaag- enhofeerdgronden heeft dan hetzeekleigebied. Deze gronden hebben een bruine, gehomogeniseerde C-horizont onder deAh. Hier kan ook inzaveleeneffectieveworteldieptevan100cmofmeerbereiktworden.Ondergrondenvankattekleikomenbijrivierkleinietvoor.
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Inouderivierkleigronden isdestructuur in hetalgemeen voldoende open voor een beworteling tot aan de zandondergrond. De diepte waarop het niet-bewortelbare zand begint
bepaaltdandeeffectieveworteldiepte:40à130cm.
In kleefaarde, glauconietklei, kalksteen, keileem en andere
soorten oude klei kunnen wortels slechts ondiep ( < 5 0 cm)
doordringen vanwegeeentegeringeaëratieen/of tehogeindringingsweerstand.Welkunnenboomwortelsplaatselijkdieperkomenviascheuren.
Eensamenvattingvan17.6.2t/m 17.6.9staatintabel 17.42.
17.40 Vragen
a. Gegeven iseengooreerdgrond (figuur 17.41). Hoeverklaart uhetbewortelingsbeeld?
b. Gegeven een meerveengrond in de kaarteenheid iVc-III* (= veengronden
meteenveenkoloniaaldek opzeggeveen,rietzeggeveen of moerasbosveen) in
hetOdoornerVeenmetdevolgendeprofielbeschrijving(StichtingvoorBodemkartering,1978:96):
Aap0-10cmdonkergrijs (10YR4/1),matighumeus,sterklemig,zeerfijnzand;
pH-KCI= =4,9.
2Cp10-80cmdonkerroodbruin (5YR3/2) veen (teruggebonktebolster);sterk
sponzigestructuur;pH-KCI= 3,1.
2Cr80-120cmzeerdonkergrijsbruin (10YR3/2) moerasbosveenenzeggeveen
metveelhoutrestenenzaadjesvanwaterdrieblad;pH-KCI= 3,5.
Wat zaldeeffectieve worteldiepte zijnvoor éénjarige, resp.meerjarige gewassen?
c. InZuid-Bevelandliggenoverwegendpoldervaaggronden inzee-afzettingen
(Mn...; vergelijk kaartfragment 8, Heinkenszand, op de losse bijlage van deel
2).Opwelkeaspectenvandeprofielopbouw moetmenlettenindezegronden
omdebewortelbaredieptegoedtekunnenschatten?
d. Probeerteverklarenwaaromerverschilkanzijninde(effectieve) worteldiepte van één- of meerjarige gewassen (denk bij de laatste b.v. aan bomen). Bij
welkegrondenkaneenverschilvoorkomen?
e. Vroeger werd de indringingsweerstand opgegeven in kgf/cm2. Reken deze
eenheidominN/m2resp.MPa.
gooreerdgrond

601C

100-

120-

dmv(cm)
fh(%)
1Ap

7,5

IC

0,4

pH-KCI <t>p(%) f|_+S(%)
4,5
4,5

51
37

16

fZ(%)
84

Mz(um)
170

96

170

17.41 Figuur
Bewortelingsbeeld vangrasin eengooreerdgrond.pZn21-V (Van derSluijs &
Houben, 1978:343), metenigeanalysegegevens. Zievraag 17.40a.
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17.43 Repeteervragen
a. Noemdriemanierenwaaropdewortelsdebodembeïnvloeden.
b. Tekeneenschematischedwarsdoorsnedevaneenjongewortel,metvermeldingvannamenenfunctiesvandeweefsels.
c. Hoekunnenmoerasplantenhunwortelsvanzuurstof voorzien?
d. Noemdriesoortenwortels.
e. Nuanceerde begrippenvlak- endiepwortelaar.
f. Welketweeelementenkunnendewortelvertakking sterk beïnvloeden?
g. Welkewortelparameter wordt hetmeestinhetveldgemeten?
h. Beschrijfdetekenmethodeopplasticfolie.
i. Definieertotaleworteldiepteeneffectieve worteldiepte.
j . Waarom iseengoedontwikkeld wortelstelsel belangrijk indevolle-grondsteelt?
k. Inwelkevormnemendeplanten hunvoedingsstoffen op?
I. Opwelketweemanierenworden ionennaardewortel getransporteerd?
m. Watverstaatmenonderactieve ionenopname?
n. Welk deelvanhet wortelstelsel ishetmeestactief tenaanzienvandeopname?
o. Welkevoedingsstof vraagteenintensieve beworteling?
p. Waaromzouhetmondiaalafschaffenvankunstmesteenheillozezaakzijn?
q. Watzijndegevolgenvanzuurstofgebrek indewortels?
r. Welkedriebodemfactorenbepalendebewortelingsdiepte? Geefvoorelkeen
grenswaarde.
s. Geefvoor elkvandezefactorenenigevoorbeeldenvanbodemlagendie niet
bewortelbaarzijn:
t. Waarom moet de zuurstofconcentratie in de bodem ver vande wortel veel
hogerzijndanaanhet worteloppervlak?
u. Isdepenetrometermethodevoldoende omdeweerstandtegen beworteling
temeten?

17.7 LITERATUUR
17.7.1 Geraadpleegde literatuur
BenZioni,A., Y. Vaadia &S.H.Lips, 1971. Nitrateuptake byrootsasregulated
bynitratereduction productsoftheshoot.Physiol.Plant.24:288-290.
Böhm, W.,1976. In situ estimation of soil root length at natural soil profiles.
J.Agric.Sei.87:365-368.
Böhm, W., 1979.Methodsofstudying rootsystems.Springer,Berlin.188p.
Böhm, W.& U.Köpke, 1977. Comparative root investigationswithtwo profile
wallmethods.Zeitschr.Acker- undPflanzenbau144:297-303.
Booij.A.H., G. Rutten & G.P. Wind,1975. Reconstructiegebied Oost-GroningenenGronings-DrentseveenkoloniënenstreekplangebiedOost-enZuidoostDrenthe. Onderzoek naardegrondverbeteringsbehoefte t.b.v.de landbouw bij
een optimale ontwateringstoestand van de gronden. Rapport 1198, Stichting
voor Bodemkartering en Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding,
Wageningen.61p.
Boon,J. vander, 1974.Hettrekkenvantulpenopveen;denoodzakelijkebekalking. Bedrijfsontwikkeling 5:913-915.
Boone, F.F. & B.W. Veen,1982. The influence of mechanical resistance and
phosphate supply on morphology andfunction of maize roots. Neth.J. Agric.
Sei.30:179-192.
Brouwer,R.,1960. Deinvloed van deaëratievan hetwortelmilieu opdegroei
vanbruinebonen.Jaarboek I.B.S.1960:11-21.
Eavis,B.W., 1972.Soilphysicalconditionseffectingseedlingrootgrowth.Plant
andSoil 36:613-622.
Gerretsen,F.C., 1948.Theinfluenceofmicroorganismsonthephosphateintake
bytheplant. PlantandSoil1:51 -81.
Goedewaagen, M.A.J.,1955.Deoecologievanhetwortelstelseldergewassen.
In: Deplantenwortel inde landbouw: 31 -68.A-cursus, Ned.Gen.voor Landbouwwet. Min.van Landbouw.Staatsdrukkerij,DenHaag.204p.
Hoagland,D.H.,1923.Absorptionof ionsbyplants.SoilScience16:225-246.
Houben,J.M.M.Th., 1979.Bodemgesteldheid endieptevanbeworteling.Rapport 1459,Stichtingvoor Bodemkartering,Wageningen.45p.
Jager, A. & O.H. Boersma,1980. Structuurprofiel-studiekartering nabij Buren.
Rapport1505,Stichtingvoor Bodemkartering,Wageningen.31p.
Köpke,U.,1979.EinVergleichvonFeldmethodenzurBestimmungdesWurzelwachtumslandwirtschaftlicher Kulturpflanzen.Diss.,Göttingen.179p.
Länchli& R.L.Bieleski,1983.Inorganicplantnutrition.Vol.15AoftheEncyclopedia of Plant Physiology, New Series (ed.by A. Pirsch & M.H. Zimmerman).
SpringerVerlag,Berlin.
Lichtenegger,E, 1976. Wurzelbild und Lebensraum. Beitr. Biol. Pflanzen 52:
31-56.
Nauta, R.S., 1979. Landbouwkundige productie in Nederland bij natuurlijke
stikstofvoorziening. Med. LH79-18,Wageningen:58p.
Noordwijk, M. van,1983. Functional interpretation of root densitiesinthefield
for nutrient and water uptake. In: Wurzelökologie und ihre Nutzanwendung/
Rootecologyanditsapplication.Int.symp.Gumpenstein,1982. Bundesanstalt
Gumpenstein,A-8952.Irdering,1983:207-226.
Pelser, L. (red.), 1984. Handboek voor de rundveehouderij. Proefstation voor

derundveehouderij,schapenhouderij en paardenhouderij, Lelystad,enConsulentschappen inalgemenedienst.370p.
Reinders,E.,1955. 'Morphologie' van het wortelstelsel. In: De plantenwortel
indelandbouw: 18-30.Staatsdrukkerij,DenHaag.204p.
Reinders,E. (red.). 1957. Leerboek der algemene plantkunde, deel 1. In- en
uitwendigemorfologieenvoortplantingvanvaatplanten;afstammingshypothesen;karyologie.ScheltemaenHolkema,Amsterdam.710p.
Rinsema,W.T.,1985. Bemesting en meststoffen. Educaboek, Culemborg. 14e
druk,191 p.
Rovira, A.D.. 1965. Plant root exudates and their influence upon soil microorganisms. In:K.F.Baker&W.C.Snyder. Ecologyofsoil-borneplantpathogens
-Prelude to biologicalcontrol:170-186.Univ.California.571p.
Russell,R.S.,1977. Plant root systems.Theirfunction and interaction with the
soil. McGraw-Hill,London.298p.
Schuifelen, A.C., 1975. Oude en nieuwe bemestingsproblemen. Landbouwk.
Tijdschr. 87:79-83.
Sluijs, P.vander&J.M.M. Th.Houben, 1978. Bewortelbaarheid vandegrond.
Een analyse van bodemfactoren van belang voor beworteling. Landbouwk.
Tijdschr. 90:340-344.
Smirnoff,N. &R.M.M. Crawford, 1983.Variation inthestructureand response
toflooding ofrootaerenchymainsomewetlandplants.Ann.Bot.51:237-249.
Snelders,H.A.M.,1980. Liebigendelandbouwscheikunde inNederland.Landbouwk.Tijdschr. 92:230-236.
Stichting voor Bodemkartering, 1972. Bodemkaart van Nederland, schaal
1:50000.Toelichting bij kaartblad37 Oost (Rotterdam). Pudoc,Wageningen.
189 p.
Stichting voor Bodemkartering, 1978. Bodemkaart van Nederland, schaal
1:50000.Toelichting bij dekaartbladen 17Westen17 Oost (Emmen). Pudoc,
Wageningen.221p.
Tackelt,J.L. & R.W.Pearson,1964. Oxygen requirements of cotton seedling
roots for penetration of compacted soil cores. Soil Sei. Soc. Am. Proc. 28:
600-605.
Veen,B.W., 1982. The influence of mechanical impedance on the growth of
maizeroots.PlantandSoil66:101-109.
Wesseling,J., 1957.Enigeaspectenvandewaterbeheersing inlandbouwgronden.Versl.Landbouwk. Onderz.63.5Staatsdrukkerij,DenHaag.90p.
Wind,G.P., 1967.Rootgrowthandacidsoils.Neth.J.Agric.Sei.15:259-266.
Wit, CT. de, W.Dijkshoorn S J.C. Noggle, 1963. Ionic balance and growth
of plants.Versl.landb.ond.69.15.Pudoc,Wageningen.68p.
Wit,C.T. de,1971.Verleden,hedenentoekomst.Stikstof 69:396-408.

roots.Academie Press,London.618p.
Treiber, W., 1981.Wechselwirkungen zwischen Pflanzeund BodenimWurzelraum.LiebigUniversität,Giessen.214p.
Weaver, JE., 1926. Root development of fieldcrops. McGraw Hill, New York.
291 p.
Whittington, W.J.(ed.), 1968.Rootgrowth. Butterworths, London.450 p.
Wit,C.T. de,1971.Verleden,hedenehtoekomst.Stikstof 69:396-408.

17.7.2 Aanbevolen literatuur
Atkinson, D., K.K.S. Bhat, M.P. Coutts,P.A. Mason & D.J.Read (ed.), 1983.
Treerootsystemsandtheirmycorrhizas.PlantandSoil71:1 -525.
Böhm, W„L.Kutschera&E. Lichtenegger, 1983. Rootecologyanditspractical
application: acontribution to the investigation of the whole plant. Int. Symp.
27-29 sept. 1982. Bundesanstalt f. alpenländische Landwirtschaft, Gumpenstein774p.
Brouwer, /?., O.Gasparikova& J. Kolek (ed.), 1981. Structure and function
ofplantroots.Proceedingsofthe2ndInternationalSymposiumheldinBratislava.Nijhoff, DenHaag.415p.
Brouwer,R. e.a., 1983. Functionalequilibrium betweenshootsandroots.Neth.
J.Agric.Sei.31:287-356.
Carson,E.W. (ed.), 1974. The plant root and its environment. Univ. Press of
Virginia,Charlottesville.691 p.
Dam,J.G.C. van & J.A. Hulshof, 1967. De penetrometer als instrument voor
het onderzoek naardegeschiktheid van degrond voor aspergeteelt. Med. Dir.
Tuinb.30:186-190.
Goedewaagen, M.A.J., 1942. Het wortelstelsel der landbouwgewassen. Algemene Landsdrukkerij,'s-Gravenhage.173p.
Harlev,J.L. &R.S.Russell(eds.), 1979.Thesoil-rootinterface.AcademiePress,
London.448p.
Hielkema,J.U., 1974. Literatuurstudie enonderzoek naarde indringingsweerstand van klei- enzavelgronden. Rapp. 1200, Stichting voor Bodemkartering,
Wageningen.34p.
International PotashInstitute, 1981. Agricultural yieldpotentials in continental
climates.295p.
Jonge, P.de(red.), 1986.Themadag 'Organischestof indeakkerbouw'.Themaboekje7.ProefstationenConsulentschapinAlgemeneDienstvoordeAkkerbouw endeGroenteteelt indeVollegrond.86p.
Länchli, A. & R.L. Bieleski, 1983. Inorganic Plant Nutrition. Vol. 15A of the
Encyclopediaof PlantPhysiology,NewSeries(ed.byA.Pirsch&M.H.Zimmerman.SpringerVerlag,Berlin.
Mohr,H.D., 1980. Einflussder Bodemeigenschaften aufdasWurzelwachstum.
Kali-Briefe (Büntehof) 15:305-316.
Reijmerink, A., 1964. Een verbeterde'methode van bewortelingsonderzoek.
Med. Dir.Tuinb.27:42-49.
Soesbergen, G.A.van& Th.C.Vos, 1972. Eenpenetrograafvoortoegepast bodemkundigonderzoek.Cultuurt.Tijdschr. 12,3:1 -6.
Torrey, J.G. & DJ. Clarkson (ed.), 1975. The development and function of

223

18.1 INLEIDING
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=
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H00FDSTUK18:VOCHTLEVERING DOOR DEGROND
door P.vanderSluijs

18.1.1 Bedoelingvandit hoofdstuk
Bij het doen van uitspraken over bodemgeschiktheid is het
'vochtleverendvermogenvandegrond'eenvandebelangrijkstebeoordelingsfactoren (zie hoofdstuk 38). Hoofdstuk 18is
bedoeldomuitteleggen:
- waarom vochtlevering door de grond in het Nederlandse
klimaatbelangrijkis;
- hoeeenberekeningvan devochtlevering verloopt bijconstantestroomsnelheid;
- hoehetvochtleverendvermogengeschatkanworden.
De
berekeningbijniet-constantestroomsnelheidvergtmodel' e n ' die a H e e n m e t e e n computer opgelost kunnen worden.
Ditwordtnietbehandeld,maaralleenaangestipt. Doorbestuderingvandithoofdstukkandelezerinelkgevalzoverkomen,
dat hij/zij begrijpt hoe de eenheden van de bodemkaart op
schaal 1:50000 (enandereschalen) geïnterpreteerd worden
naarvochtleverendvermogen.
Anderevragenwaaropdithoofdstuk eenantwoordgeeft,zijnbv.:
- Waaromhangtplantenproduktievandeverdampingaf?(18.1.2)
- Welkekansbestaaterin DeBilt opeenbepaald neerslagtekort? Geldendeze
waardenvoor heelNederland? (18.2.2)
- Hoeberekenje eenvochtverdeling metdediepte bij een bepaalde capillaire
stijgsnelheid? (18.3.2)
- Watzijnhangwater-,tijdelijkeenpermanentegrondwaterprofielen?(18.4.2)
Vereistevoorkennis:hoofdstuk 9,10en 11.

18.1.2 Verdamping en produktie
Degroeneplant heefthetvermogen inzijnbladeren koolzuurgas en water om tezetten in koolhydraten (suikers,zetmeel,
cellulose) enzuurstof:
n C0 2z+ nH 2 0z z ° n n e ' > (CH
0) + n 0 2
straling v 2 l n'"

z

Het koolzuurgas wordt via de huidmondjes uit de atmosfeer
opgenomen en het water via het wortelstelsel uit de bodem.
Bijdit proces,defotosynthese,wordt lichtenergieomgezet in
chemische energie. Dedoor bladgroenkorrels geabsorbeerde
zonnestraling levert de energie voor de splitsing van H 2 0 in
H 2en0 2 . Dewaterstof reduceert hetkoolzuurgastot koolhydraten waarin dechemische energie isopgeslagen. Dezuurstofontwijkt naardeatmosfeer.
Defotosynthesesnelheid- endaarmeedesnelheidvan deproduktievan droge
stof - is afhankelijk van de factoren licht, C0 2 , temperatuur, voedingsstoffen
enwater.Voor Nederland isdepotentiële brutofotosynthesesnelheid indezomerberekendop300à 375kgha~' d"V Hiervangaatca.40%tijdens hetgroeiseizoenverlorenomdateendeelvandeopgeslagenenergiewordtverbruiktvoor
onderhoudenvormingvannieuwe bindingenalseiwittenenvetten.Deenergie
wordt verkregen uitdeademhaling,waarbij koolhydratenworden geoxydeerd.
Hetverschiltussendebrutofotosynthese enademhaling wordt nettofotosynthese genoemd. De potentiële netto fotosynthesesnelheid, die dus ongeveer
200 kg ha"' d~' bedraagt, is in proeven dicht benaderd. Eendergelijke groeisnelheidkomtovereenmeteenproduktievan10tontarweof 100tonaardappelenperhectarepergroeiseizoen.

HetC02-transportvoordefotosynthese iseendiffusieproces.
C0 2 diffundeert van de atmosfeer via de huidmondjes in het
bladoppervlak naardebladgroenkorrels. Door dezelfde huidmondjesverdwijntbijverdampingwaterdampuitdeplantnaar
de atmosfeer. Voor verdamping is energie nodig die aan het
blad wordt onttrokken,hetgeen eente hoog oplopen vande
bladtemperatuur voorkomt. De verdamping varieert van dag
tot dag envan uur tot uur. Bepalend voor degrootte vande
verdamping zijn meteorologische factoren als luchttemperatuur, netto stralingsenergie, windsnelheid en relatieve lucht-
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produktie (t/ha)

vochtigheid.Daarnaastisdeplant instaatdeverdamping binnenzekeregrenzentebeïnvloedendooropenenofsluitenvan
dehuidmondjes.Opeengrotereverdampingdanaanvoervan
water naar het blad, reageert de plant met een gehele of gedeeltelijkesluitingvandehuidmondjes.Maaralsmetditreguleringsmechanismedediffusievanwaterdampwordt beperkt,
kan in omgekeerde richting ook minder C0 2 door de huidmondjesdiffunderen. Bijgevolg daaltdefotosynthese envermindertdegroeisnelheid.Viadeverdamping iserduseenverbandtussenwatervoorziening enproduktie.
Van de door een plant opgenomen hoeveelheid water wordt
het grootste deel verdampt. Minder dan 1% is ingebouwd in
deorganischestofenhetwatervoorhettransportvanmineralen enassimilaten bedraagtslechts enkele procenten (zierekenvoorbeeld 18.1)

cumulatieve transpiratie

18.1 Rekenvoorbeeld
Gegeven:Dewaarden gelden voor één groeiseizoen. De droge-stofproduktie
vandespruitenvangrasis14t/ha.Dewortel-spruitverhoudingis1:2.Hetdrogestofgehaltevanversmateriaal is16% (rel.massa). Hetwaterverbruik is400
mm.
Gevraagd: Hoeveel %van het waterverbruik dient voor de opbouw van organischestof,resp.voortransportindeplant?
Oplossing: Detotale droge-stofproduktie van wortel en spruit is 7 t/ha +14
t/ha =21 t/ha. De hoeveelheid chemisch gebonden water in de organische
stof is (18/30) x 21 t/ha = 12,6t/ha (relatieve molecuulmassa van water=
18 en van CH2O = 30). Dit komt overeen met een waterdikte = 1,26 mm,of
(1,26 mm/400 mm) x100% = 0,3%van het waterverbruik. De hoeveelheid
water inversmateriaal is((100%-16%)/16%) x 21t/ha = 110t/ha,watovereenkomt meteenwaterdikte = 11mm.Dit is(11mm/400mm) x 100%= 2,8%
vanhet waterverbruik.

De betrekking tussen produktie en verdamping wordt benaderdmetproduktiemodellen,d.w.z.benaderingenenschematiseringenvandewerkelijkheid.
In het produktie-transpiratiemodel neemt deproduktieevenredig toe met de cumulatieve plantverdamping E, xtzolang
waterdelimiterendegroeifactoris:
18.2 produktie =nEtt

10-

waarin

n
=efficiëntievanhetwaterverbruik;
Ftt = cumulatievetranspiratieof plantverdamping.
De Wit (1958) geeft voor het Nederlandse klimaatsgebied
voor haver n=26, voor suikerbieten n=61 en voor erwten
n =34 kg h a - 1 mm - 1 . Eenn van 26 kg ha" 1 mm" 1 betekent
dat1mmplantverdamping overeenkomt meteenaanwasvan
26 kg droge stof per ha. In figuur 18.3 is dit grafisch weergegeven;hetmaatgetalvannis26 =tga.
Naast de plantverdamping of transpiratie vindt ook rechtstreeksvanaf het bodemoppervlak verdamping plaats.Voorts
verdampt erwater dat naneerslag op hetbladoppervlak achterblijft (interceptie).Samenvormendezedriegrootheden de
totale verdamping ofevapotranspiratie. Bodemverdamping
plusverdamping van interceptiewater worden samenevaporatiegenoemd.Tabel18.4geefteenoverzichtvandedoorons
gehanteerdenamenensymbolen inverbandmetverdamping.
Elkvandezegrootheden iseenareïekeverdampingssnelheid,
d.w.z.volumeverdampt water per oppervlakte pertijd, ofwel
lengte per tijd. Alleen de laatstetwee grootheden in detabel
hebben een andere dimensie. Bij meting wordt het volume
vaakbenaderddoordemassatemeten (p w « 1kg/dm3).
In bossen kan evaporatie van interceptiewater een belangrijk
deelvan de neerslag uitmaken.Zo is in eenveertigjarige opstandvan Pinus nigra austriaca een interceptie van ongeveer
dehelftvandeneerslagsomvastgesteld (Mulder, 1983:107).

ftxt(mm|

18.3 Figuur
Hetverbandtussendecumulatieveplantverdamping endeproduktie voorhaver
inNederland (De Wit, 1958:59).
Delineairestijgingvandedroge-stofproduktie (figuur18.3,lijna)zetzichvoort
tot een andere groeifactor beperkend wordt, bijvoorbeeld de stralingsenergie
of het vruchtbaarheidsniveau. De gewasverdamping kan dan nog wel toenemen, maar de produktie stijgt niet verder (lijn p). De overgang van lijn anaar
lijnpzalinwerkelijkheidvloeiendverlopen(lijnbofc)omdatdeproduktiefactoreninhetovergangsgebied elkaar gaanbeïnvloeden.Zo isde opneembaarheid
vanvoedingsstoffen nietalleenafhankelijkvanhetvruchtbaarheidsniveau,maar
eveneensvandebeschikbaarheidvanwater.Geblekenisdatdegewasafhankelijke efficiëntie n mede beïnvloed wordt door verschillen in weersgesteldheid
ofklimaat. DoorEltecorrigeren kunnenverschillen inopbrengstdoormeteorologische verschillen gedurende de diverse jaren worden weggewerkt (zie bv.
Rijtema,1969;RijtemaenEndrödi,1970;DeWit, 1958).
18.4 Tabel
Namenensymbolen vangrootheden in verbandmet verdamping (grotendeels
naarGespreksgroephydrologische terminologie, 1983).Zieookfiguur 10.1.
naam

symbool

verdamping (= areieke
verdampingssnelheid
E
open-water-verdampingf0
transpiratieof plantverdamping
ft
bodemverdamping
fs
verdampingvaninterceptiewater
E;
evaporatie
evapotranspiratieof
werkelijkeverdamping fa
potentiëleevapotranspiratieof potentiële
verdamping
f
P
relatieveevapotranspiratieofrelatieveverdamping
cumulatieveverdamping
(= eenareïekvolume =
eenwaterdikte)
-

geheugensteun

dimensie

evaporatie
openwater

= LT-'
LT"1

transpiratie
Eng.soil
= bodem

LT"'

L

interceptie

-

3

L

-2

T

-1

LT"1
LT'1
LT"1

actueel

LT"'

fs+f i
fa =
=f t +fs+fi

potentieel

LT"'

fp^fo

-

1

fa/fp

-

L

fxf

Omdescheidingtussentranspiratieenevaporatieteontgaan,
wordt deproduktievandrogestof,of hetgeoogstedeeldaarvan,wel direct gekoppeld aandeevapotranspiratie. Daarmee
legt menverbandtussendeproduktie en hettotale waterverbruik. Ervanuitgaandedatdeproduktieevenredigmetdecumulatieve evapotranspiratie Ea*ttoeneemt en de maximale
produktiebijdepotentiëleevapotranspiratieEpwordt bereikt,
ishetverbandweertegevenmet:
18.5produktie = max.produktie x relatieveverdamping
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formule

Vergelijkingenvandittypezijngebruikt bijhetonderzoeknaar
dewaterhuishouding inGelderland (tabel18.6).Deconstante
in deproduktievergelijking ontstaat doordat in het begin van
hetgroeiseizoendegewasverdamping nogkleinis.Deevapotranspiratie bestaat dan hoofdzakelijk uit evaporatie. £ p isde
evapotranspiratievaneengewasdatoptimaalvanwaterwordt
voorzien. Bij een tekort aan water blijft Ea achter bij Ep. Dan
isderelatieveverdampingEJEPkleinerdan 1.
18.6 Tabel
Produktie-verdamping-relaties, gebruikt bij het onderzoeknaar de waterhuishouding in Gelderland(Feddes,1979. naargegevensvanRijtema, 1971).
geoogst produkt

produktie (t/ha)

aardappelen
granen,korrel

58,1 ( f a / £ p ) - 1 6 , 0
5,1 ( £ a / £ p ) - 0,6
3 , 7 ( £ a / £ p ) - 0,4
8,1 ( f a / f p ) - 1,8
9 , 5 ( £ a / £ p ) - 2,0
13,5(£ a /£p)*

granen,stro
gras

drukhoogte
wortelzone

h > - 600cm (natter)
h < -1600cm (droger)
h > - 600cm (natter)
h < -1600cm (droger)

Voor granen zijn in tabel 18.6 twee vergelijkingen gegeven.
Uit veldproeven is gebleken dat de verdeling van de drogestofproduktie over dekorrelsen hetstro afhankelijk isvande
vochttoestand indewortelzoneophetmomentdathetgewas
van hetvegetatieve in het generatieve stadium overgaat. Een
vochtige wortelzone geeft een hogere korrel-stroverhouding
daneendroge.
18.7 Vragen
a. Hoeveelwater (mm;m3per ha) isnodig voor eengrasproduktievan 15ton
perhaalsdeefficiëntievanhetwatergebruikn= 30kgh a - 1 mm" 1is?
b. Bepaalmetdeproduktie-verdamping-relatievantabel18.6deproduktievan
aardappelen, als £ a resp. 400, 380 en 360 mm per groeiseizoen is. £ p = 400
mm/groeiseizoen.

18.1.3 Vochtbalansvande wortelzone
Omnategaanwelkegroothedendevochtvoorraad indewortelzone beïnvloeden, zullen we een vochtbalans opstellen.
Onderwortelzoneverstaanwehier'effectievewortelzone',dat
is de zone waarin de wortels al het beschikbare hangwater
kunnen opnemen en de capillaire aanvoer kunnen benutten

!a

p

j

i

1 ^ ° 2

(zie 17.3.4). Dediktevandezewortelzone noemen wed.Als
hetgewasbeginttegroeien,bevindtzicheenzekerehoeveelheid vocht in de wortelzone. De volumefractie water op dit
tijdstipnoemenwe0,,eengemiddeldewaardeoverdewortelzone.Tijdens hetgroeiseizoen kanerwater bijkomen doorde
neerslag Pende capillaire aanvoer qc.Water kan verdwijnen
doordeevapotranspiratief a enpercolatienaardeondergrond
qz (figuur 18.8). Dit leidt tot eenvolumefractie vocht 62 aan
heteindvanhetgroeiseizoen.
Informulewordtdevochtbalansvandewortelzone:
ö,d+Pt+qct-Eat
+ qzt=02d
Om voor elke term de dimensie lengte (bv. eenheid mm) te
krijgen, moeten de grootheden P, q en E,die als snelheden
gedefinieerd zijn, met de tijd t vermenigvuldigd worden. De
term qzt heeft een plusteken omdat bij afspraak voor neerwaartsestroming negatievewaardenworden ingevuld.Inhet
model,datweindithoofdstukgebruiken,stellenwedepercolatie qz in het groeiseizoen nul; qzwordt daarom hieronder
weggelaten. Omwerken van devergelijking en aan beide zijdendepotentiëleverdampingEperbijoptellengeeft:
18.9 ( £ „ - £ . ) f
vochttekort
gewas

Also, d-62d+

=
(V)'
_ neerslagtekort

-

(0,d-02d+qct)

_ : vochtleveringdoor
wortelzone+ondergrond

qct= (Ep-P) t,is5 a =Ep.

Devochtonttrekking aan de grond is dan voldoende om het
neerslagtekort te compenseren;de produktie is gelijk aan de
potentieelmogelijke.
Bij (£ p- P) t > d (ö-,- 02) + qct is het neerslagtekort groter
dandesomvandevochtonttrekkingaandebewortelbarezone
endecapillaire aanvoer uit deondergrond. In dat geval isEa
< Ep enwordt door vochttekort de potentiële produktie niet
bereikt. Eenremedieisberegening.
Samenvattend: uit vergelijking 18.9 volgt, dat het optreden
van een vochttekort afhangt van het neerslagtekort in het
groeiseizoenendematewaarindatneerslagtekortgecompenseerdkanwordendoorvochtleveringdoordegrond.Gegeven
eenbepaalde grondwordt hetvochttekort dusdoor hetweer
bepaald. Vandaar dat we eerst nader op klimatologische aspecteningaan.
18.10 Vraag
Hoort de neerslag die in het groeiseizoen valt bij de 'vochtlevering door de
grond'?

T
d

maaiveld

wortelzone

+

effectieve worteldiepte

18.2 VERDAMPING EN NEERSLAG
18.2.1 Verdeling over hetjaar
Depotentiële evapotranspiratief p wordt gewoonlijk afgeleid
uitdeopen-waterverdampingf 0 met:
18.11 Ep = fE0

ondergrond

grondwaterspiegel

TT
18.8 Figuur
Vochtbalansvandewortelzoneinhetgroeiseizoen.
Verklaringin detekst;qawordt besprokenin 18.3.3.

waarinf een correctiefactor is.f 0 iste meten inverdampingsbakken,te bepalen uit waterbalansen of te berekenen.Veelal
wordt E0 met de Penmanformule berekend uit de netto stralingsenergie, windsnelheid, relatieve luchtvochtigheid en
luchttemperatuur (De Bruin,1979). Inhet'Maandelijks overzichtderweersgesteldheid'vanhet KNMI isvooreenvijftientalweerstations devolgens PenmanberekendeE0perdecade
opgenomen. De correctiefactor f is afhankelijk van gewas,
groeistadiumenbedekkingsgraad.Vanvoorjaar naarzomeren
najaar kan f bv. variëren van 0,3 naar 0,9 en terug naar 0,5.
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76 - 40). Eenzelfde gedeelte van demaandsommen van E0
ligttussen131 en101 mm(116+15en 116-15).

Bijpit- ensteenvruchten komenwaardengroterdanéénvoor.
Eenuitvoerigetabelistevindeninhetrapport Landbouwwatervoorziening zuidwest Nederland (Projectgroep Grevelingen zout/zoet, 1982: 23). Veel gebruikt als benadering voor
allegewassenenoverhetgeheleseizoen isdewaardef= 0,8,
waarmee de potentiële evapotranspiratie gelijkgesteld wordt
aan80% vandeverdampingvaneenopen-wateroppervlak.
DedecadesommenvanE0zijnophettijdstipvan publicerenvan demaandelijkse
overzichten niet meer actueel. Om indebehoefte van actuele verdampingsgegevenstevoorzien,heeft hetKNMI eenversneldeberekeningswijzevan E0
ingevoerd. Teronderscheidingvan deE0inhetmaandelijkse overzicht wordt
dezealsreferentieverdampingaangeduid.Gedurendehetgroeiseizoenverstrekt
hetKNMIdagelijksviaderadioinsommigeweerberichtendereferentieverdampingvan deeraanvoorafgaandedag vanenigewaarnemingsstations.Daarvoor
deversneldeberekeningswijze nietdezelfdeinvoergegevens(kunnen) worden
gebruikt(DeBruin&Lablans,1980),isdereferentieverdampingnietexactgelijk
aandeE0 dieinhetmaandelijksoverzichtwordt opgegeven.Dereferentieverdamping ismeestal groter; voor hetstation DeBilt over de periode aprilt/m
septemberin19816% en in198212%.

Dekans op eengegeven neerslagtekort isteberekenen door
eenstatistischebewerkingvanneerslagtekorten.Eerstworden
de neerslagtekorten gerangschikt naar afdalende grootteen
vindt men hetrangnummer van hetgegeven neerslagtekort.
Dekans,dateen neerslagtekortgroterofgelijk isaanhetneerslagtekortmetrangnummeri(uitdereeksvannneerslagtekorten), noemenwede(rechtse) overschrijdingskansp R (f p -P)i:
18.14

PH(EP-P),

= P((EP-P)

>(fp-^)i)=ïï^Txioo%

In tabel 18.15 zijn deoverschrijdingskansen van een aantal
neerslagtekorten gegeven.Zovinden wevoor DeBilt overde
periode 1 april tot 1juli bijeen neerslagtekort van 139mm
eenoverschrijdingskansvan10%. Ditbetekentdater10%kans
is opeen tekort datgelijk of hoger isdan 139 mm. Anders
gezegd:over die periodemaggemiddeld één keerper 10jaar
gerekend worden opeenneerslagtekort vanminstens 139
mm. Van1apriltot1september heefteen neerslagtekort van
155mmeenoverschrijdingskansvan 20% en kanduséén keer
per5jaar op een tekort van minstens 155 mm worden gerekend. Evenzo valt eens pertwee jaar (50% overschrijdingskans)van1 apriltot1 augustusopminstens96mmterekenen.
Een jaar met een neerslagtekort in hetgroeiseizoen waarop
10%kansis,zullenweeen 10%droogjaarnoemen.

De gemiddelde potentiële evapotranspiratie f p bedraagt in
Nederlandruim500mmperjaar.Zijvertoonteen uitgesproken
seizoenverloop. In dewinter zijn dewaarden niet meer dan
enkelemmpermaand,terwijleenmaximumvanbijna100mm
per maandaan het beginvan dezomer optreedt (figuur 11.1
en tabel 18.13). Regelmatiger over het jaar isdeneerslagP
verdeeld. Gemiddeld valt inNederland 750 mm/a. Eris dus
een neerslagoverschot van ca.250mm/a. In figuur 11.1 is
echter tezien datgedurende hetgroeiseizoen depotentiële
evapotranspiratie normaliter groter isdandeneerslag endat
eenneerslagtekort optreedt.
Nu weet ieder uitervaring datnatte,droge en meer normale
jaren elkaar afwisselen enhet neerslagtekort niet constantis.
Bijgevolgzijndeaandevochtleveringvandegrondtestellen
eisen nietelkjaargelijk. Indrogejarenmoetdevochtlevering
van een grond groter zijn dan innatte.Voor debeoordeling
vandevochtleveringvandegrondishetdanook belangrijker
te weten hoe vaak een bepaald neerslagtekort optreedtdan
degroottevanhetgemiddeldeneerslagtekorttekennen.

Nogenigeopmerkingen bijtabel18.15:
- detabelisgebaseerdopmaandsommenvanhetneerslagtekort;
- £ pisvoordegegevenmaandengelijkgesteldaan0,8£0;
- dedefinitievan hetneerslagtekort isalsinformule18.9. Dat
wil zeggen dat metafvoer door overschrijding vanhet vochthoudendvermogenvandegrondgeenrekening isgehouden,
noch met neerslagdiedoor scheurentotafvoer komt voordat
in deonverzadigde zone hetevenwichtsvochtgehalte is bereikt; dezezouden inde grootheid qztotuitdrukking moeten
wordengebracht (figuur 18.8);
- negatieve waarden indetabel hebben betrekking op neerslagoverschotten;
- rekenvoorbeeld18.16geefteen indrukhoetabellenalsdeze
totstandkomen.

18.12 Vraag
Hetisalgemeengebruikelijkdegegevensuittabel18.13grafischweertegeven
zoalsinfiguur11.1isgedaan.Maarhoe zou hetmathematischzuiverderkunnen
gebeuren?

18.2.2 Dekansopeenbepaald neerslagtekort
Deverschillen inneerslagtekorten worden overwegend veroorzaaktdoorvariatieindeneerslag.Eenmaatvoordevariatie
is de standaardafwijking s. Destandaardafwijking van de
maandsommen vanPisaanmerkelijk groter dan dievande
maandsommenvan£0 (tabel 18.13).Voorjuli ligtca. 2/3 van
de maandsommen vanPtussen 116 en36mm (76+40 en

Tabel18.15laatziendatindrogejarenhetneerslagtekort blijft
stijgentothet eind van het groeiseizoen.Voor minder droge
jarenvertonen decijferseen maximum dat vroeger valt naarmate hetgroeiseizoen natter is.We moeten bedenken datdit
statistische uitspraken zijn. Deinde tabel aangegeven neer-

18.13 Tabel
Maandwaarden vanneerslagP, open-waterverdampingE0,potentiële verdampingEp, neerslagtekortEp-P enhunstandaardafwijking s. Voorf zie formule 18.11.
Gemiddeldewaardenvan hetKNMI-station DeBilt overdeperiode 1911tlm 1975. Naargegevensvan DeBruin. 1979.Vergelijkfiguur 11.1.

(mm/mnd)

J

F

M

A

P
s(P)
£0
s{E0)
f

64
27
4
2
0,6
2

49
30
17
4
0,6
10

47
25
41
5
0,7
29

51
23
75
11
0,8
60

£
P

Ep-P
s(Bp-P)
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9
28

M

J

J

54
28
108
12
0,8
86

65
32
122
14
0,8
98

76
40
116
15
0,8
93

32
34

32
38

16
48

A

S

0

N

D

totaal(mm/a)

88
47
95
13
0,8
76

71
40
60
7
0,8
48

72
44
27
4
0,7
19

73
37
9
3
0,6
5

74
38
3
3
0,6
2

784
135
676
45

-13
53

528

18.15 Tabel
OverschrijdingskansPR vanhetneerslagtekortEp-P voordelenvanhetgroeiseizoen. KNMI-station DeBilt,periode 1911tlm 1975. NaarDeBruin. 1979.

(%)

neerslagtekort (mm) vanaf 1apriltot
1 mei
1juni

1juli

1 aug.

1sept.

1 okt.

1.5
3
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
95
97
98,5

62
59
53
43
36
32
18
9
0
- 6
-15
-27
-43
-Al
-60

168
165
161
139
123
110
95
82
63
49
31
- 9
-28
-78
-95

262
244
220
171
147
134
113
96
75
58
37
- 3
- 30
-124
-161

317
295
255
200
155
128
96
89
41
27
4
- 38
- 77
-139
-203

360
351
274
195
141
101
71
48
30
6
- 26
- 93
-141
-148
-241

PR(£P-P)\

124
120
114
96
76
68
61
43
34
23
6
-19
-43
-49
-86

slagtekorten hebbensteedsbetrekkingopdeervóór vermelde
overschrijdingskans. In werkelijkheid zaldeopbouw van het
neerslagtekort tijdens het groeiseizoen vrijwel nooit volgens
de in tabel 18.15 berekende waarden verlopen. Erdoen zich
achtereenvolgens neerslagtekorten voor die bij verschillende
kansenhoren (tabel18.17).
18.16Rekenvoorbeeld
Gegeven: Uiteenreeksvan65groeiseizoenen ishierondereenviertalneerslagtekortenvermeldmethun rangnummer:
rangnummer i

Ep-P (mm/groeiseizoen)

2
7
13
19

350
194
140
111

Gevraagd:Bepaal van elk de overschrijdingskans en door lineaire interpolatie
hetneerslagtekortdatgemiddeldeenspervierjaarmagwordenverwacht.
Oplossing.We kortenp^(Ep-P); aftotp\.

*T"'«*-«&

18.18 Tabel
Regionale verschillenin neerslagtekort vanaf 1 april tot 1september (150 dagen). 1911t/m 1975.OntleendaanDeBruin, 1979.
station

neerslagtekort (mm Ibij overschrijdingskans
5%
10%
20%
50%

DenHelder
Oudenbosch
Gemert
DeBilt
Winterswijk
Dedemsvaart

339
284
290
255
260
223

276
218
236
200
174
144

241
173
156
155
131
118

180
113
110
89
74
57

De grootste neerslagtekorten zijn in een smalle strook langs
dewestkusttevinden.Naarhetoostentoenemendetekorten
af en bereiken in Drenthe en Salland de laagste waarden. Bij
hetbeoordelenvanhetvochtleverendvermogenvandegrond
moet men met deze regionale verschillen rekening houden,
maarditgebeurtslechtstendele(situatie 1984).

* i% = 1,51 i%

P2 =1,51 x 2%= 3,0%
p-I =1,51 x 7% =10,6%
p 1 3 = 1,51 x13% =19,7%
Pig = 1,51 x 19% =28,8%
Noemhetneerslagtekort,datgemiddeldeenspervierjaaroptreedt,y.

p«Ep-P)>y)

=25%.

Inditgevalmoetytussen140en111mmpergroeiseizoenliggen.Lineair interpolerengeeft:
y - 1 4 0 mm 111mm-140 mm
0,25-0,197
0,288-0,197
y= 123mmpergroeiseizoen.
18.17 Tabel
Overschrijdingskansen van neerslagtekorten tijdens het groeiseizoen 1975.
KNMI-station DeBilt.NaargegevensvanDeBruin, 1979.
periodevanaf
1-4-1975tot

neerslagtekort
(mm)

overschrijdingskans

1mei
1juni
1juli
1 augustus
1september
1 oktober

-5
43
61
139
202
189

70
50
65
25
10
10

(%)

18.2.3 Regionaleverschillen inhet neerslagtekort
In het neerslagtekort zijn regionale verschillen aan te wijzen
(tabel18.18enfiguur 18.19).

18.19 Figuur
Regionale verdeling vangemiddelde neerslagtekorten (mmper groeiseizoen).
Samengesteldnaargegevensuit deklimaatatlasvanNederland.
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kingovertreft. Dit resulteert ineenvermindering vandecapillaire stijgsnelheid. Tussen vochtonttrekking in en capillaire
aanvoer naardewortelzone zaldussteedseen wisselwerking
bestaanineen(tijdelijk) grondwaterprofiel. Doordecapillaire
opstijging gaatdegrondwaterspiegeldalen.
Bij de behandeling van de vochtlevering gaan we er vanuit
dat hetcapillair aangevoerdevocht aandeonderzijdevan de
wortelzone door dewortels wordt opgenomen. Indewortelzonewordtalleeneenzijdelingsevochtverplaatsing ineenhorizontaal vlak naar dewortels toeverondersteld. Dit isweliswaar nietgeheeljuist,maarhetvereenvoudigtdeberekening.
Voordeberekeningvandevochtleveringzijndevolgendegegevensnodig:
van de wortelzone de dikte, de vochtkarakteristiek en de
grondwaterstandaanhetbeginvanhetgroeiseizoen;
vandeondergrondde vochtkarakteristiek,dedoorlaatkarakteristiek, de grondwaterstand aan het begin en eind van het
groeiseizoenendegroottevanwegzijgingofkwel.
Daarnaastmoetengegevensoverdegroottevanhetneerslagtekort bekendzijn.

18.20 Vragen
a. Hoeveel mm bedraagt het neerslagtekort van april t/m augustus in De Bilt,
gemiddeldover1911t/m 1975?
b. Hoeveel bedraagt het neerslagtekort van 1apriltot 1september in een 10%
droogjaar inDeBilt?
c. Hoe groot is de kans dat er in de periode van 1 april tot 1 september een
neerslagtekortvan76mmofgroteroptreedt inDeBilt?
d. Hoe groot is de kans dat er in De Bilt géén neerslagtekort optreedt tussen
1aprilen1 september?Isdezevraagooktebeantwoordenvooreengroeiseizoen
van15apriltot 15septemberofvoor1meitot 1oktober?
e. Mogen we stellen, dat een 5% droog jaar altijd het volgende verloop van
hetneerslagtekort vertoont?
van1 apriltot
1 mei
1juni

53 mm

1juli

114mm

161 mm

1 aug.

220mm

1sept.

255mm

lokt.

274 r

f. Acht uhetverantwoord ombijdebeoordelingvanhetvochtleverendvermogen van de grond overal in Nederland de klimaatcijfers van station De Bilt te
gebruiken?

18.3 BEREKENING VAN DE VOCHTLEVERING
In § 18.1en18.2isdehoeveelheidvocht,dieeengrond moet
kunnen leveren,benaderdvanuit deeisendie hetgewasstelt
ompotentieeltekunnenverdampen.Wezullennuhetbodemprofiel centraal stellen en nagaan hoeveel vocht onttrokken
kanworden,ofandersgezegdhoegrootdevochtleveringvan
degrond kanzijn. Onzeberekening beperktzichtot eeneenvoudig model,dat het principe goed laat zien.Voor meer ingewikkelde,meerrealistischeberekeningenzalnaardeliteratuurwordenverwezen.

18.3.2 Vochtlevering bij een gegeven capillaire stijgsnelheid (wegzijging nul)
Als eenvoudigste benadering voor het vaststellen van de
vochtlevering van de grond beschouwen we een periode,
waarin aan het begin het bodemvocht in een statischeevenwichtssituatie verkeert (qc=0),enaan het eind in eendynamische (i7c> 0 en constant). Tevens nemen we aan dat er
geen wegzijging of kwel optreedt. Onder deze voorwaarden
isdevochtlevering gelijk aan deverandering in vochtinhoud
van wortelzone plus ondergrond,ten opzichte van een referentievlak, dieper dan de laagste grondwaterstand. Voor de
begrippenwortelzoneenondergrondziefiguur 18.8.
Wezullen deberekening vande maximalevochtlevering uitvoerenaandehandvaneenuitgebreid voorbeeld.Het betreft
eengooreerdgrond (pZn21 opde1:50000bodemkaart),bestaandeuiteenA1-horizontvan30cmmetdaarondereenC1horizont. Beidelagen bestaan uitzwak lemig,matigfijnzand.
DeA1 is matig humeus, de C1 uiterst humusarm. Alleen de
A1-horizontisbeworteld.Degrondwaterstandsdiepteaanhet
beginvanhetgroeiseizoen is70cm.Devochtkarakteristieken
vandeA- enC-horizontzijn intabel 18.21 weergegeven.Figuur18.23geeftdedoorlaatkarakteristiekvandeondergrond.
Deberekeningwordt uitgevoerdvoor eencapillairestijgsnelheidqc=2mm/d aan heteind vandein beschouwing genomenperiode.

18.3.1 Onttrekkingssysteem
Devochtlevering vandegrond isschematischweertegeven
intweedelen.Heteerstedeelbestaatuitdehoeveelheidvocht
dieaanwezigisindewortelzoneendaardirectdoordewortels
isopte nemen. Het tweede deel is hetvocht dat via capillair
vochttransport vanuit de ondergrond naar de wortelzone
wordt aangevoerd en eerst dan voor opname beschikbaar
komt. Beidedelenvormeneeninteractief systeem. Informule
18.9zijnzeaangeduidmetresp. (f?,d-62 d) enqct.
Vochtonttrekking in dewortelzone leidt tot verlaging van de
drukhoogte (dezewordt meer negatief).Ten opzichtevande
ondergrondontstaateenstijghoogtegradiënt diededrijvende
kracht vormt voor een opwaarts gericht vochttransport (zie
par.10.6).Doorcapillaireaanvoerwordtdevochtonttrekking,
dieaanvankelijkaleenindewortelzone plaatsvindt,overwortelzoneenondergrondverdeeld. Heteffect hiervan isdat met
capillaire aanvoer de wortelzone minder snel uitdroogt dan
zonder aanvoer het gevalzou zijn. Decapillaire aanvoersnelheidzalsteeds eenzo hoog mogelijke waardeaannemen.Zij
zalechterdeonttrekkingssnelheid nietkunnenovertreffen,althanszolangdezenietdaalt.Steldatdecapillairestijgsnelheid
bij de onttrekkingssnelheid zou achterblijven. Dan daalt het
vochtgehalte in de wortelzone en neemt de drijvende kracht
toe. De capillaire stijgsnelheid moet dan toenemen. Omgekeerd daalt de drijvende kracht als de aanvoer de onttrek-

Aan het begin van het groeiseizoen veronderstellen we een
statischeevenwichtstoestand inhetprofiel,waardoor opelke
diepte deabsolute waarde van dedrukhoogte h gelijk isaan
de hoogte z (boven degrondwaterspiegel). Het verloop van
h met de diepte, het drukhoogteprofiel, is dan rechtlijnig en
de vochtverdeling is met behulp van de vochtkarakteristiek
van deA- en C-horizont vast testellen (vergelijk rekenvoorbeeld9.62).
Ophet niveauvandegrondwaterspiegel (z=-h =0) zijn alle

18.21 Tabel
Verbandtussendrukhoogte h(cm) envolumefractievocht8voordeA1-enCt -horizont vaneengooreerdgrond.
horizont

volumefractievocht0bij
0
-10

A1
C1

0,46
0,36

230

0,43
0,33

eendrukhoogteh (cm) van
-30
-50
0,41
0,32

0,37
0,28

-100

-200

-500

-1000

-2500

-16000

0,30
0,19

0,24
0,14

0,18
0,10

0,14
0,08

0,11
0,04

0,07
0,03

0,10
i

I

b

0,20
I

0,30

l

l

... -I

v

\

a

Aandewortelzone isvochtteonttrekkentot hetverwelkingspunt isbereikt (h =-16000 cm = - 1 0 4 2 cm).Vocht datsterker danverwelkingspunt aan de grond gebonden is kan niet
meer door wortels worden opgenomen. Eenh = -16000 cm
correspondeert in de wortelzone met een 6 = 0,07 (lijn b in
figuur 18.22). Dedoordelijnenaenbbegrensde oppervlakte
indewortelzonegeeftdemaximalehoeveelheidvochtcfhwaan
die hieraan bij een begingrondwaterstandsdiepte van 70 cm
kanwordenonttrokken.

l

i

\

60-

0,50

poriën met water gevuld en is 0=0,36. Bij een grondwaterstandsdieptevan70cmisopdeovergang naardewortelzone
z=-/?=7 0 c m - 3 0 c m =40cm. Bij/?=-40 cmvinden wevia
lineaire interpolatie 0=0,30 voor de ondergrond (tabel
18.21). Op de horizontgrens is in de wortelzone h eveneens
-40 cm en 0=0,39. Op 30 cm diepte treedt dus een sprong
inhetvochtgehalteop.
Voor hetmaaiveldgeldtz=-/?=7Ocmen0 =0,34.
Op deze wijze is de vochtverdeling aan het begin van het
groeiseizoen vast te leggen (lijn a in figuur 18.22); zo'n lijn
kunnenweeenvochtprol'iel'noemen.

i

V

wortelzone

20-

40-

0,40

•
ondergrond

\
\b

80-

100-

120-

-

a.Vochtverdeling bij
grondwaterstandsdiepte = 70cm
b. Idem bij 135cm

140-

18.22 Figuur
Vochtverdeling in eengooreerdgrond bij eencapillaire stijgsnelheid qc=0aan
hetbegin vanhetgroeiseizoen(a) enbij demaximale grondwaterstandsdiepte
waaropqc-2 mm/d kanzijn (b).

Voor de ondergrond bepaalt de capillaire stijgsnelheid qc in
de eindtoestand het dan aanwezige verloop van het vochtgehalte. Uit de doorlaatkarakteristiek (figuur 18.23) is voor
elke qcde hoogte boven de grondwaterspiegel z als functie
van de drukhoogte h vast te stellen met formule 10.26 (zie
rekenvoorbeeld 10.27,figuur 10.47enhetantwoordopvraag
10.48d). Incombinatie metdevochtkarakteristiek isdaarmee
devochtverdelingbekend.Tabel18.24geeftderesultatenvan
zo'n berekening voor de ondergrond van de gooreerdgrond.
Voor ons voorbeeld, met een qc=2 mm/d, vinden we onder
2intabel18.24dewaardenvanzdiebijdeaangegevendrukhoogtes horen.Zozienwe dat bijh=-16000 cmde waarde
van z = 105,0 cm. Dat wil zeggen dat in deze grondsoort tot
maximaal 105 cm boven de grondwaterspiegel een aanvoer
van 2 mm/d kan plaatsvinden, mits de grond daar is uitgedroogdtotongeveerverwelkingspunt. Degrondwaterspiegelzaldus nietverder dan 105 cm + 30 cm = 135 cm onder
maaiveld mogendalen omdeaanvoervan2mm/d te kunnen
verzorgen.
Hetprincipevandeberekeningverandertnietalsvoordeeindtoestand in plaats van een gegeven qcwordt uitgegaan van
eengegevengrondwaterstandsdiepte. Indatgevalbepaaltde
grootst mogelijke capillaire stijgsnelheid het verloop van het
vochtgehalte in deondergrond.Zovolgt voor een grondwa-

18.24 Tabel
Verbandtussen drukhoogte h (en daarbij horende volumefractie vocht 8) en
dehoogteboven degrondwaterspiegel zvooreenaantalcapillaire stijgsnelheden gc in een C1-horizont, bestaande uit uiterst humusarm, matig fijn, zwak
lemigzand.

18.23 Figuur
Doorlaatkarakteristiekvanuitersthumusarm,matigfijn, zwaklemigzand.

h
(cm)

e

-20
-50
-100
-250
-500
-1000
-2500
-5000
-10000
-16000

0,33
0,28
0,19
0,13
0,10
0,08
0,04
0,04
0,03
0,03

z(cm Ibijeenqc (mm/d) van
4
5
3
2

1,5

1

0,5

0,1

19,8
48,1
76,6
80,2
81,5
82,5
83,5
84,0
84,4
84,6

19,9
49,4
88,7
98,4
102,7
106,0
109,2
110,9
112,2
112,9

20,0
49,6
91,6
104,5
110,9
115,8
120,6
123,2
125,2
126,3

20,0
49,8
95,2
115,0
127,4
137,2
146,7
151,9
155,9
158,0

20,0
50,0
98,9
139,3
190,7
235,7
282,2
308,0
327,7
338,3

19,8
48,5
79,2
83,6
85,2
86,5
87,7
88,3
88,8
89,1

19,9
48,9
82,3
87,9
90,1
91,7
93,4
94,2
94,9
95,2

19,9
49,2
86,3
94,0
97,3
99,8
102,2
103,5
104,5
105,0
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terstandsdiepte van 188cm (z= 158cm) uittabel 18.24een
maximaleqc =0,5mm/d.
Intabel 18.24afgelezen waarden van 9enzzijn gebruikt om
curve bindeondergrond tetekenen (figuur 18.22). De inde
ondergronddoordelijnenaenbbegrensdeoppervlakte geeft
de maximale hoeveelheid vocht aan die hieraan kan worden
onttrokkenalsqc =2mm/d.
18.25 Vragen
a. Teken figuur 18.22flink groot over op mm-papier. Schat de vochtlevering
=deoppervlaktetussendelijnenaenb,doortellenenmetenvanhokjes.Bewaar
dezetekeningvoordevragendene.
b. Watstellendeverticalelijneninfiguur 18.22voor bij0= 0,46en0,36?
c. Bijdebegintoestand isz=- h (ofz+ h= constant,alshetreferentievlakanders genomen zou worden). Waarom geldt deze betrekking niet tijdens de
vochtlevering enwaarom hebbenwedaneeningewikkelder formule nodigom
hetvochtverloopteberekenen?
d. Teken de vochtverdeling in de gooreerdgrond als tijdens het groeiseizoen
degrondwaterspiegel isgedaaldtot</mv= 110cm.qc= 2mm/d.
e. Bepaaldevochtlevering van wortelzone enondergrondvan hetvoorbeeldprofiel,alsaan het begin degrondwaterstandsdiepte 50 cm isenaan het eind
indewortelzone eendrukhoogteh =-2500 cm heerst,terwijl dande capillaire
stijgsnelheid1mm/d bedraagt.Totwelk niveauisindeeindtoestanddegrondwaterspiegelgedaald?

18.3.3 Vochtlevering bij een gegeven capillaire stijgsnelheid ensnelheidvan wegzijging
Onderwegzijging verstaanwehetwegstromenvangrondwater naareen lagergelegen plek.Als naastcapillaire opstijging
ook wegzijging optreedt, dragen beide processen bij tot de
daling van de grondwaterstand. Dan zal de verandering in
vochtinhoudvandeondergrondnietmeeruitsluitenddoorde
capillaireopstijginggewordenveroorzaakt.Daarommoetvoor
hetbepalenvandevochtleveringvandeondergronddeverdeling van de vochtverandering over opstijging en wegzijging
worden vastgesteld. Infiguur 18.8 hebben we de wegzijging
aangegeven met een neerwaartse pijl en het symbool qa. Er
is ook een opwaartse pijl getekend, omdat er ook kwel kan
zijn. Bij hetsubscript ainqakunnenweduszowel aanafvoer
als aanvoer denken. De waarde van qawordt bij wegzijging
negatief genomen en bij kwel positief. Door deze conventie
ontstaateenmintekenindeformulevoorde vochtonttrekking
aandeondergrond:ineenperiodet,waarin qcenqaconstant
zijn, is de vochtonttrekking (qc-qa) * t en de vochtlevering
qcxt.Dangeldtvoordeondergrond:
vochtlevering
vochtonttrekking
18.26vochtleveringvan
ondergrond

1
1- (<7a/<7c)

Qot

{qc~qa)t
:

of

— 3 — x vochtonttrekking
c q
* aanondergrond

Hieruitblijktdatdevochtleveringafhankelijkisvandeverhoudingvancapillairestijgsnelheidensnelheidvanwegzijging.
18.27 Rekenvoorbeeld
Gegeven isdegooreerdgrond uit 18.3.2meteenvochtonttrekking aandewortelzonevan88,5mmenaandeondergrondvan94mm.Dezevochtonttrekking
wordtnunietalleenveroorzaaktdooreenconstanteqc=2mm/dmaarookdoor
eenconstantewegzijgingqa=-0,5 mm/d.
Gevraagd:Berekendevochtleveringdoordeondergrond.Moeveeltijdkostdeze
levering, hoeveel is dit bij qa= 0 en hoe groot is in beide gevallen de actuele
evapotranspiratie inmm/d?
Oplossing:(18.26) Devochtlevering =
2 mm/d
2,0mm/d- (-0,5 mm/d)

» 94mm=^-= x 94mm = 75,2mm.
A3

t = vochtlevering/</c =-=-^—j-r = 38dagen;
zonderwegzijgingwasdit94mm/(2mm/d) = 47d.
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Voor qa=-0,5 mm/d isde vochtlevering van het profiel 88,5 mm + 75,2 mm
= 163,7mmin38dagen.
Deactueleevapotranspiratie isdan— = ^ - j — = 4,3mm/d.
Jo d

w
„
. 88,5 mm+ 94 mm _ „
....
Voorqa=0zoudeze
j=-j
= 3,9mm/dzijn.
N.B.: InwerkelijkheidzaldoorwegzijgingEa nooitgroterzijndanEa inhetgeval
datqa=0. Dehiergevonden hogerewaardewordtveroorzaaktdoorzowel met
alszonder wegzijging over degehele periode een gelijke en constante qc aan
tehouden.

18.28 Vragen
a. Bepaaldevochtlevering vandeondergrond voor hetgeval uit vraag18.25e
alsbehalveeenconstanteqc= 1 mm/dookeenconstantewegzijging qa= -0,6
mm/doptreedt. Hoelangduurtdezevochtlevering?
b. Zelfdevragenbijeenkwelvan0,2mm/d.

18.3.4 Vochtlevering bij pseudo-stationaire opstijgingmet wegzijging
Indevorigesubparagraafzijnconstantefiltersnelheden qaangehouden. In werkelijkheid zal qc noch qaconstant blijven.
Hoegrootqcaanhetbeginvanhetgroeiseizoenzalzijn,hangt
af van de snelheid waarmee het neerslagtekort wordt opgebouwd.Aanhetbeginvanhetgroeiseizoenkandevochtlevering gelijk worden gesteld aan het neerslagtekort. Zelfs de
meest droogtegevoelige gronden zijn dan in staat aande atmosferischeverdampingsvraagtevoldoen. Bijeensnelletoename van het neerslagtekort zal qcgroter zijn dan wanneer
eenzelfde neerslagtekort eerst na een langere periode wordt
bereikt.
Eentweede reden waarom qcniet constant blijft isde daling
van de grondwaterspiegel, die door capillaire opstijging en
wegzijging plaatsvindt. Dedaling van de grondwaterspiegel
verbreekt het dynamisch evenwicht tussen h, z en qc.Als z
toeneemt kan qcalleen constant blijven als h meer negatief
wordt. Alsdedrukhoogte indewortelzone eenmaal de minimalewaarde heeft bereikt {h=-16000 cm),moet bijverdere
dalingvandegrondwaterspiegel ookqcafnemen.Volgenstabel18.24kan indezwaklemigeondergrondeenqc=2 mm/d
gehandhaafd blijven tot z = 105,0 cm.Zakt de grondwaterspiegelverder,danistotz=112,9cmeenqc=1,5mm/d mogelijk en bijz=126,3 cm kanqcniet groter zijn dan 1mm/d.
Een consequentie van de afnemende capillaire stijgsnelheid
isop eengegeven moment eenachterblijven vandevochtlevering bijdeatmosferischeverdampingsvraag. Devochtlevering kan het neerslagtekort niet meer volledig dekken en de
werkelijkeevapotranspiratie blijftachter bijdepotentiële.
Evenminalsdecapillairestijgsnelheid blijft tijdens hetgroeiseizoen desnelheid
van wegzijging qa constant. Met het dalen van de grondwaterspiegel neemt
de(positieve)stijghoogtegradiëntvanhetgrondwater afenvermindertdesnelheid van wegzijging. Deze vermindering is met een afvoerfunctie in rekening
te brengen,bv.door desnelheidvanwegzijging evenredig metdegrondwaterspiegeltelatendalen.
Devoortdurendeveranderingeninstromingsomstandighedenzijninberekeningen (modellen) te benaderen meteenopeenvolging vantijdstappen waarin qc
en qaconstant zijn. De niet-stationaire stroming wordt daarbij dus vervangen
dooreensuccessievanstationairestromingsomstandigheden;vandaardebenamingpseudo-stationaire stroming. Detijdstappen kunnen intijdsduur variëren
enbehoevenonderling nietevengroottezijn.Voorelketijdstapwordteenover
dietijdstapgeldendegemiddeldewaardevanqcenqagenomen.Voorelkenieuwe tijdstap worden de nieuwe qc en qa afgeleid uit de waarden die voor de
eraan voorafgaande tijdstap gelden en uit het neerslagtekort over de nieuwe
tijdstap.
Hetvelerekenwerkverbondenaandebepalingvandevochtleveringbijpseudostationaire stroming sluit een berekening in handkracht uit. De invoering van
decomputer heeft dergelijke berekeningen echter mogelijk gemaakt. Ook voor
profielen meteenuit meerlagen bestaandewortelzoneenondergrond,elk met
eeneigenvocht- endoorlaatkarakteristiek,ismetaanvaardbarecomputerkosten
devochtleveringteberekenen.Wezullenerhiernietverderopingaan.In18.5.2
zijnenigeliteratuurverwijzingen opgenomen.

18.29Vragen
Doorstrepenwat nietvantoepassingis.
a. Door kwel kan de vochtlevering van kortere/even lange/langere duur zijn
danzonderkwel.
b. Degrondwaterspiegel kandalendoorcapillaire opstijging/wegzijging/neerslagtekort.
c. Desnelheidvanwegzijgingvermindertdoorkwel/dalingvandegrondwaterspiegel/toeneming vandecapillairestijgsnelheid.
d. Alsdegrondwaterspiegeldaaltkandecapillairestijgsnelheidalleenconstant
blijvenalsdebewortelingsdiepte toeneemt/hetgaatregenen/dedrukhoogte in
dewortelzonedaalt (meernegatief wordt).

18.4 GLOBALE SCHATTING VAN HET VOCHTLEVEREND VERMOGEN
Bij het vaststellen van de vochtlevering van een grond kan
vaak niet van berekeningen worden uitgegaan en moet men
zijn toevlucht tot eenschatting nemen. Dehier weergegeven
schattingsprocedure wordt bijdeStichtingvoor Bodemkarteringgebruiktbijdeinterpretatievanbodemkaarten(ziehoofdstuk 38). In de schatting van de vochtlevering zijn de voor
deberekeninggebruikteelementen (18.3.2)weerterugtevinden, nl. dewortelzone endeondergrond.Wegensdesamenhangvandevochtlevering metdevanjaartotjaar optredende
verschillenin neerslagtekort,wordt bijdeschatting uitgegaan
van een gestandaardiseerd neerslagtekort, en wel het tekort
gedurendeeengroeiseizoenvan150dagenineen10%droog
jaar. De vochtlevering onder die omstandigheden door een
denkbeeldiggewaswordt beschouwdalspotentiëlevochtlevering en aangeduid als het vochtleverend vermogenvande
grond.
Indezeparagraafzullenweeerstdewerkwijzebijdeschatting
weergeven envervolgens dedaarbijgebruikte begrippen nadertoelichten.Tenslotte wordt deschatting in gelaagde profielenbehandeld.
18.4.1 Indeling in gradaties
Deschattingvanhetvochtleverendvermogenissemi-kwantitatief. Volstaan wordt met een schatting in vijf gradaties,die
een rangschikking geven van de gronden naar afnemend
vochtleverend vermogen in een groeiseizoen van een 10%
droogjaar (tabel18.30).Deindelingenomschrijving berusten
op de in tabel 18.15 opgenomen overschrijdingskansen van
hetneerslagtekort. Metregionaleverschillenin neerslagtekorten (figuur 18.19) isgeenrekeninggehouden.
18.30 Tabel
Gradatiesin vochtleverendvermogen.
Gradatie

Vochtleverend
vermogen (mm)

Omschrijving

Aantaljarenmet
vochttekort per
10jaar

1
2
3
4
5

>200
150-200
100-150
50-100
<50

zeergroot
vrijgroot
matig
vrijgering
zeergering

<1
1à2
2à5
5à7
>7

Tot gradatie 1zijn gronden te rekenen waarop de gewassen
ineen 10%droogjaar nog overvoldoende vocht beschikken
ompotentieeltekunnenverdampen.Opdetotgradatie2behorende gronden zullen gewassen hoogstens één keer per5
jaarmeteenvochttekorttekampenhebben.Hetvochtleverend
vermogen van gronden in klasse 3 is hooguit in de helft van
het aantal jaren onvoldoende. Bij de in klasse 4 in te delen
gronden moetminstenseensinde2jaarmetverdroging worden gerekend; in drogejaren is het vochtleverend vermogen
verre van voldoende. Gronden waaraan klasse 5 wordt toe-

gekend zijn zonder een vrijwel jaarlijkse beregening als cultuurgrond nauwelijks bruikbaar: hetvochtleverend vermogen
isin3vande4jaaronvoldoende.
Eenschatting van het vochtleverend vermogen in klassen met intervallen van
50 mm doet in eerste instantie vrij grof aan. Men moet echter bedenken dat
deschatting:
- berustopeeneenvoudigmodelvaneengecompliceerdewerkelijkheid;
- behept is met nogal wat aannamen ten aanzien van het neerslagtekort

(fp- p > ;
- vaak gebaseerd moet worden op onvoldoende bodemfysische gegevens en
datdanvanschattingenmoetwordenuitgegaan;
- wordttoegepast opkaartvlakkendiebodemkundigweltoteenzelfdeeenheid
behoren,maardat inbodemfysisch opzicht bepaaldnietzijn.

18.4.2 Grote lijn van de schatting door indeling in
hangwater-, permanente grondwater- en tijdelijke
grondwaterprofielen
Deschatting van hetvochtleverend vermogen berust opeen
indeling van de gronden in hangwaterprofielen, permanente
grondwaterprofielen en tijdelijke grondwaterprofielen (vroegerwelcontactprofielen genoemd).
Tot welke categorieeengrondwordt ingedeeld isafhankelijk
van;
- dediktevandebewortelbarezone;
- het verloop van de grondwaterstand tijdens het groeiseizoen;
- decapillaireeigenschappenvandeondergrond.
Figuur 18.31geefthiervaneenillustratie.
Als hangwaterprofielen worden gronden beschouwd, waarvan hetvochtleverend vermogen overwegend wordt bepaald
door de hoeveelheid beschikbaar vocht in de bewortelbare
zone. Reedsin hetvoorjaar isdeafstandvande grondwaterspiegel tot de bewortelbare zone te groot voor een capillair
vochttransport vanenige betekenis. Deverticale afstandtussengrondwaterspiegelenonderkantvandewortelzone,waarover net nogzoveelcapillaire opstijging kanplaatsvinden dat
hetgewas nietverdroogt,zullenwekritiekestijgafstand noemen(symboolzk).
Voor deze afstand is geen voor alle gronden geldende vaste
waarde te geven. Ze is afhankelijk van de capillaire eigenschappenvandeondergrond (zie10.6.3) enkanvariërenvan
enigedminkleiarmzeezandtotmeerdan15dminsterklemig
dekzand (zie18.4.6).Detotdehangwaterprofielenterekenen
gronden zijn in Nederland overwegend zandgronden, veelal
metgrondwatertrap VII.Als dewortelzonedun is,hebbenze
ook wel grondwatertrap VI en in bepaalde gevallen een nog
lageregrondwatertrap.
Het vochtleverend vermogen van hangwaterprofielen isvast
te stellen door vermenigvuldiging van de volumefractie beschikbaar hangwater met de dikte van de bewortelbare laag
of lagen (zie 18.4.3 en 18.4.4). Hangwaterprofielen meteen
dunnewortelzone behorengewoonlijk totgradatie4of 5;die
meteendikkewortelzonetotgradatie2of3enslechtszelden
totgradatie 1.
Is voor de hangwaterprofielen de voorjaarsgrondwaterstand
van belang, voor permanente grondwaterprofielen is de
grondwaterstandaanheteindvanhetgroeiseizoenineen10%
droog jaar bepalend. Gronden waarin tot het eind van het
groeiseizoendeafstandvandegrondwaterspiegeltotdewortelzoneeenvoldoendcapillairvochttransporttoelaat, worden
tot de permanente grondwaterprofielen gerekend. Eencapillairestijgsnelheid van 1,5 à2 mm/d wordt indit verband als
voldoende beschouwd. Voor de maximale hoogte boven de
grondwaterspiegel tot waar eendergelijk vochttransport mo-
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GVG gemiddelde voorjaarsgrondwaterstandsdiepte
KG kritieke grondwaterstand (optijdstipx in het groeiseizoen)
LG laagstegrondwaterstandsdiepte in een 10%droogjaar

18.31 Figuur
Illustratie vandebegrippenhangwaterprofiel, permanentgrondwaterpröfiel entijdelijk grondwaterprofiel.

gelijk is,dekritiekestijgafstand,zietabel18.40.
Daar permanente grondwaterprofielen gedurende het gehele
groeiseizoenvaneenvoldoend vochttransport zijnverzekerd,
hebben zij een zeer groot vochtleverend vermogen (gradatie
1). Demeestezavel-,klei- enveengrondenzijntot depermanente grondwaterprofielen te rekenen. Factoren,die daartoe
bijdragenzijn:
- eenondiepegrondwaterstand (veengronden);
- een grote kritieke stijgafstand (zavelgronden en kleigrondenmeteenaflopend profiel);
- een diep doorgaande beworteling bij diepe ontwatering
(kleigronden).
Zware-kleigrondenalskom-enknipkleigronden behoren niet
totdepermanentegrondwaterprofielen.
Tot detijdelijke grondwaterprofielen worden degrondengerekend, waarin de capillaire stijgsnelheid gedurende slechts
eendeelvanhetgroeiseizoenvoldoende isvooreenwezenlijkebijdragetothetvochtleverendvermogen.Naarmatehettijdstip waarop de kritieke stijgafstand wordt overschreden later
inhetgroeiseizoenvalt,komthetvochtleverendvermogenvan
tijdelijke grondwaterprofielen meer met dat van permanente
grondwaterprofielen overeen.Voor hetschatten vandevoorjaars-ennajaarsgrondwaterstand zie18.4.5.
Vantijdelijke grondwaterprofielen behoort het vochtleverend
vermogengewoonlijktotgradatie2,3of4. Hetvochtleverend
vermogen is minimaal gelijk aan de hoeveelheid beschikbaar
hangwater in de wortelzone (18.4.3). Dedaarmee bepaalde
gradatie kan men, afhankelijk van de periode waarover voldoende capillaire aanvoer naar de wortelzone plaatsvindt,
handhaven oféénoftweegradatiesopschuiven. Behulpzaam
bijhetvaststellenkunnendegemiddeldeneerslagtekortenzijn
overperiodenvanverschillendelengteinhetalsreferentiegekozen10%droogjaar (tabel18.32).
Zozaleentijdelijk grondwaterprofiel, met inde bewortelbare
zone80mmbeschikbaar vocht,gradatie4 houden alsde kritiekestijgafstandalinmeiwordt overschreden.Vindtdeover234

schrijding echter pas in augustus plaats ( f p - f = 165 à 200
mm, tabel 18.32), dan wordt aan dit profiel gradatie 2 toegekend.
18.32 Tabel
Gemiddeldneerslagtekortvanaf 1 aprilin eengroeiseizoenvan 150dagenmet
een10%droogtekans.NaarBuishand,1982.
periode

neerslagtekort (mm)

1 april-1 mei
1 april-1 juni
1april-1 juli
1 april-1 augustus
1 april-1 september

20
65
115

165
200

Als we tabel 18.32 vergelijken met tabel 18.15, dan valt op dat de verdeling
van het neerslagtekort anders is,al komen zevoor het gehele groeiseizoen op
dezelfde waarde uit. Het verschil zit vooral in het begin. De Bruin geeft voor
de periodevan 1 apriltot 1meiaan,dat er een kansvan 10% isdat eentekort
van43mmwordt overschreden. Buishandberekenteengemiddeld neerslagtekortvanslechts20 mm.Ditverschil heeft devolgendeoorzaak. Deneerslagtekortenvandeonderdelenvaneen10%drooggroeiseizoen hebben nietalleeen
overschrijdingskans van 10% (vergelijk tabel 18.17). Tabel 18.15 (naar De
Bruin) is gemaakt door alle neerslagtekorten, bv. in april, van 1911 -1975 op
volgordetezettenvangroot naarlaagtekort. Ditwaren65getallenvan65jaar,
waarbij het neerslagtekort met 10%overschrijdingskans bleekte liggen tussen
de6een7ewaardevan boven. Dehogewaarde43 mmblijkt echtervoor april
ergonwaarschijnlijktezijnineenreëel10%droogjaar.Indebeschouwdeperiode komen 3 jaren voor met een neerslagtekort tussen 191 en 210 mm van 1
april tot 1 september: 1929, 1933 en 1949. Buishand heeft op basis van het
reële verloop in die 10% droge jaren een gemiddeld neerslagtekort berekend
viaeenaantaltechniekenuitdewaarschijnlijkheidsrekening, uitgaandevaneen
veronderstelde normale verdeling. Daaruit blijkt dat het neerslagtekort in het
begin lang niet zosnel oploopt alstabel 18.15 doet vermoeden. Hier zien we
hetverschiltussentheoretischeenreële10%drogejaren. Hetisvoordepraktijk
dus beter om uit tegaanvan degegevens intabel 18.32. Dezezijnechter nog
nietvooranderedroogtekansendan10%beschikbaar.

18.33 Vragen
a. Inwelkgevalzijndevochtleveringenhetvochtleverendvermogenaanelkaar
gelijk? Kandefeitelijke vochtlevering groter zijndan hetvochtleverend vermogen?

b. Kuntukortdefiniërenwat hangwater-,tijdelijkegrondwater- enpermanente
grondwaterprofielen zijn? (intermenvanformule 18.9).
c. Bereken de vochtlevering door de grond als in het groeiseizoen: P=200
mm/150d;Ea =400mm/150d;qc=0resp.gemiddeld0,3mm/d.
Welke factor zal naar uw mening het meeste bij dragen aan de vochtlevering
inhetlaatstegeval:qcof (0i-82) dl

18.4.3 Beschikbaar hangwater inde wortelzone
Devolumefractie beschikbaar hangwater isuitdevochtkarakteristiek(en) van de wortelzone af te leiden (vergelijk voorbeeld 9.53). Beschikbaar is het verschil tussen de volumefractievocht aanhetbeginvanhetgroeiseizoenendiebijeen
drukhoogte/j=-16000cm (verwelkingspunt).Aanhetbegin
van het groeiseizoen correspondeert de volumefractie vocht
metdedrukhoogte,die- afgezienvanhetteken- gelijkgenomen wordt aan de afstand van de grondwaterspiegel tot de
halvehoogtevandewortelzone.
Bijhefontbrekenvanvochtkarakteristiekenvandewortelzone
kan men uitgaan van globale normen voor de volumefractie
beschikbaar vocht (zietabel 18.34;tabel9.60geeft nogmeer
waarden). Daarbij kan alsdrukhoogte aan het begin van het
groeiseizoen, afhankelijk van de grondwaterstand, worden
genomen:
- voor hangwaterprofielen h=-100,somsh=-200cm;
- voor permanente grondwaterprofielen meestal />=-50,
somsvoorzandgrondenh=-100cm;
- voor tijdelijke grondwaterprofielen /?=-50 cm voor kleigronden;voorzandgrondenh=-100ofh=-50cm.
18.34 Tabel
Volumefractiebeschikbaarhangwater in diversegrondsoorten, uitgaandevan
verschillendedrukhoogten bij'veldcapaciteit.
volumefractiebeschikbaar hangwater flhw
bijeenh cm)van

lichtezavel
zwarezavel
lichteklei
matigzwareklei
zeerzwareklei
humeus,zwaklemig,matigfijn
zand (A1-horizont)
idem,matig humusarm
(B2-horizont)
siltigeleem (loss)
A1-horizonten inveenof
veenkolonialegrond

-50 tot
-16000

-100tot
-16000

0,22
0,20
0,17
0,13
0,11

0,20
0,18
0,15
0,12
0,11

0,40

-200 tot
-16000

0,20

0,15

0,15

0,10
0,25

18.35 Vragen
a. Schat degradatievan hetvochtleverendvermogen van bodemkaarteenheid
Hd21 VIT,dwz.van haarpodzolgronden in leemarmof zwak lemig,fijn (dek)zand meteen GHG >140 cm.Ga uit van eenA1-dikte van 20 cm en een B2diktevan25cm. Dieperehorizontenzijnniet bewortelbaar.
b. Zelfde vraag voor een eenheid ffHd30 VII" in zwak grindig, grof, leemarm
zand.
c. Gegeven iseenlössgrondopdeZuid-Veluwe indebodemkaarteenheid Ld5
VII* (schaal 1:50 000), d.w.z. ooivaaggronden in zandige leem (met voor de
wortels onbereikbaar grondwater). Erstaan beuken en hier endaar wat varens
enframboos. Erwordt 2,0mleemaangetroffen dievolledig beworteld is.Daaronder begintpreglaciaalzanddat niet beworteld is.Neemaandatdeleemover
degeheledieptedevolgendevochtkarakteristiek heeft:
h (cm)

1
,47

-10
0,42

-100
0,34

-200
0,30

-1000
0,28

-16000
0,09

Schatdegradatievanhetvochtleverendvermogenvandezegrond.
d. Zelfdevraagalsopdezegrondaardappelenstaan,diedoor deaanwezigheid
vaneenploegzoolnietdieperwortelendan30cm.

18.4.4 Dikte wortelzone
Voor het vaststellen van het vochtleverend vermogen wordt
alseffectieve wortelzone delaagbeschouwd,waarin nog net
voldoendewortelsaanwezig (kunnen) zijnomhetaanwezige
vochttotverwelkingspunttekunnenonttrekken.Alsonderzijdewordt dusnietdedieptebeschouwdwaaropnogeenlaatste levende wortel wordt aangetroffen. Het aantal wortels
dientminimaaltweetezijn,ineenaandewandgemetenvlakje
van 10cm breedte bij 5cm hoogte. Somskomt de effectieve
wortelzone overeen met het profielgedeelte waarin zich80à
90%vanhetaantalwortelsbevindt (vergelijk 17.3.4).
De beperkende factoren voor de bewortelbaarheid zijn in
§ 17.5uitvoerig behandeld.Limiterendzijnvooraleente hoge
indringingsweerstand (voornamelijk in de C-horizont van
zandgronden),eentelagepH (insommigeklei- enveengronden), of eente geringe aëratie (in gronden met een ondiepe
grondwaterstand). Inveelgronden,vooral inzandgronden,is
deonderkantvandewortelzonevrijscherpbegrensdenhoudt
debewortelingovereenkorttrajectabruptop.Hetvaststellen
vandeeffectieveworteldieptelevertdanweinig moeilijkheden
op.Inkleigronden,dieeengelijkmatigerafnemenvanhetaantal wortels met de diepte vertonen, geeft het vaststellen van
deeffectieveworteldieptemeerproblemen.Omdatechterveel
kleigronden tot de grondwaterprofielen behoren, waaraan
gradatie1 van hetvochtleverendvermogenwordttoegekend,
isdaareen nauwkeuriger schattingvandediktevandeeffectievewortelzone minder belangrijk. Normenvoordediktevan
deeffectievewortelzonezijnopgenomeninhethoofdstukBeworteling (tabel 17.42).

0,35

Opdevoor (dek)zandgegeven normenzijneventueelcorrecties aan te brengen. De correctie voor een leemklasse hoger
oflageris+of-0,02.Verdervaltdevolumefractie beschikbaar
vocht bij de hydropodzol-, gooreerd-, beekeerd- en zwarte
enkeerdgronden indekzandtecorrigeren met + of-0,01 voor
elk procent organischestof meerof minder dan4%indeA1en3%inde B2-horizont. Bij hetcorrigeren moetworden bedachtdateenafwijkingtussennormendewerkelijkheidveelal
van ondergeschikte betekenis isvoor degrootte van dehoeveelheid beschikbaar vocht. Een verschil bijvoorbeeld van
0,03opeenvolumefractievan0,20geeftbijeenbewortelbare
zonevan45 cmeen afwijking van 45 cm x 0,03 = 13,5 mm
t.o.v.dewerkelijkheid. Eenfoutvan10cmindeschattingvan
de dikte van de bewortelbare zone zou al een afwijking van
10cm x 0,20 = 20mmhebbenveroorzaakt.

18.4.5 Grondwaterstand aanhetbegineneindvan het
groeiseizoen
Eenbruikbaaruitgangspuntvoorhetvaststellenvandegrondwaterstandsdiepteaanhetbegineneindvanhetgroeiseizoen,
verschaffen de gemiddeld hoogste grondwaterstandsdiepte
(GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstandsdiepte
(GLG). Op punten waar gedurende vele jaren regelmatig
grondwaterstanden zijn gemeten, is de relatie vast te stellen
tussen de uit metingen berekende GHG en GLG met profielen veldkenmerken. Met behulp van deze kenmerken, aangevuld met een beperkt aantal gerichte metingen van de
grondwaterstand,ishetmogelijk deGHG enGLG in hetveld
te schatten. De fluctuatie van de grondwaterstandsdiepte
wordt op bodemkaartenaangegeven met grondwatertrappen
ofGt's (zie hoofdstuk 11). Eengrondwatertrap iseenopeen
combinatie van een zeker GHG- en GLG-traject gebaseerde
klassevandefluctuatievandegrondwaterstand.
Alsgrondwaterstandaanhetbeginvanhetgroeiseizoenwordt
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de voorjaarsgrondwaterstandsdiepte
(GVG) genomen. In
§11.5 zijn de twee volgende formules afgeleid, resp. voor Gt
I, M en IV,en voor Gt III, V,VI enVII:
18.36 GVG = GHG + 1 5 c m
18.37 GVG = GHG + 2 5 c m
Voorbeeld: als de Gt = VI en de GHG = 60 cm, wordt de
GVG = 60 cm + 25 cm = 85 cm.
De grondwaterstand aan het eind van het groeiseizoen kan
in een gemiddeld jaar worden gelijkgesteld aan de GLG. In
een 10% droog jaar, waarvan w e voor de schatting van het
vochtleverend vermogen uitgaan,zal degrondwaterstand aan
heteindvan hetgroeiseizoen beneden hetGLG-niveau liggen.
Voor veel gronden is de verlaging 20 à 40 cm; 20 cm kan als
norm worden genomen voor in polders gelegen gronden, 40
cm voor gronden in stroomgebieden die van jaar tot jaar gewoonlijk een grotere fluctuatie in zomergrondwaterstand vertonen. Voor gronden met grondwatertrap I en II kan met 10
cm worden volstaan.
18.4.6 Kritieke stijgafstand
In 18.4.2 definieerden w e de kritieke stijgafstand z k als de
maximale afstand waarover nog eenvoor het gewas voldoende capillaire aanvoer naar de wortelzone kan worden gerealiseerd (<7 C =1,5 à 2,0 m m / d ) . Overschrijding van de kritieke
z leidt tot (blijvende) verdrogingsverschijnselen in het gewas.
Voor de schatting van het vochtleverend vermogen wordt de
hoeveelheid vocht verwaarloosd, die over een grotere afstand
danzkwordt aangevoerd. Bijgronden met een beperkte kritie-

kestijgafstand,zoals leemarme en zwak lemige zandgronden,
isde hierdoor veroorzaakte fout in deschatting van het vochtleverend vermogen niet groot. In dergelijke gronden neemt de
capillaire stijgsnelheid namelijk snel af met toenemende z (figuur 18.38a). Eenveel geringere daling in capillaire stijgsnelheid treedt op in sterk lemig en zavelig materiaal, waarin de
kritieke stijgafstand groter is (figuur 18.38b). Eengrote waarde van z k wordt echter niet gauw overschreden. De gronden
worden dan tot de grondwaterprofielen gerekend, waarvan
het vochtleverend vermogen via het neerslagtekort wordt
vastgesteld. Om die reden blijft het aantal gevallen met grove
fouten in deschatting beperkt.
De grootte van z k is te benaderen door in droge perioden op
de grens van plekken met in het gewasverdrogingsverschijnselen deafstand van de grondwaterspiegel tot het in de grond
aanwezige droogtefront te meten. Als dit droogtefront beneden de wortelzone ligt, vertoont het gewas duidelijke verschijnselen van verdroging. Figuur 18.39 geeft een verband
tussen dekritiekegrondwaterstand ten opzichtevande onderkant van dewortelzone en het leemgehaltevan ondergronden
in dekzand. De gegevens hebben betrekking op in mais- en
enkele bietenpercelen verrichte waarnemingen aan het eind
van het zeer droge groeiseizoen 1976. Erwerden hellende en
golvende percelen bekeken met een beperkte hoeveelheid beschikbaar vocht door een dunne of matig dikke wortelzone.
Opde hogeredelenvandepercelen hadhetgewas inverschillen de groeistadia in ernstige mate met droogte te kampen gekregen. Door meting van de grondwaterstand binnen, op de
grensvan en buiten de plekken met verdrogingsverschijnselen
kon de relatie tussen kritieke grondwaterstand en textuur van
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18.38 Figuur
Stijgcurvenbij verschillendecapillairestijgsnelheid gcinzwaklemig(a) ensterklemig (b) dekzand(C1-horizonten)
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18.39 Figuur
Kritiekegrondwaterstandals diepte beneden deonderkant van dewortelzöneindekzandondergronden metverschillendleemgehalte. Naarintern gepubliceerdegegevensvanHouben (1977).

de ondergrond worden vastgesteld. Dekritieke grondwaterstand\s hieralseendieptebenedendeonderkantvandewortelzöne aangegeven; de term houdt hetzelfde in als kritieke
stijgafstand,alleenwordt deafstandgemetenvanbovennaar
beneden. De kritieke grondwaterstand kan ook ten opzichte
vanmaaiveldwordenaangegeven;danzullenwijsprekenvan
'kritieke grondwaterstandstf/epte'. In figuur 18.39 is niet de
gemiddeldelijngetekend,maareencurvediedepuntenzwerm
grotendeels aande bovenzijde begrenst. Het motief hiervoor
isdat depunten niet het optimale produktieniveau vertegenwoordigen:demaximaleproduktiewordt bijietsminderdiepe
grondwaterstanden bereikt. Praktijkervaring leertdat eenopbrengstderving vanca.10%aloptreedt voordat degroeistagnatiezichtbaar wordt.
Defiguur laat eentoename zien van de kritieke grondwaterstandmetstijgendleemgehalte.
In sterk lemige ondergronden is deze ruim 150 cm en groter
dan veelal wordt aangenomen. De hoge capillaire opstijging
insterklemigegrondenwordtalsoorzaakgezienvandeoverschattingvandeinvloedvanleemopdehoeveelheidbeschikbaarhangwaterindewortelzöne.Hetingeringeremateoptredenvanverdrogingsverschijnselen insterklemigzandismeer
een gevolg van de grote kritieke stijgafstand, dan van de in
dewortelzöneaanwezigehoeveelheidbeschikbaar vocht.

18.40 Tabel
Uit veldwaarnemingenafgeleide waarden van dekritiekestijgafstandz^ in een
aantaltypenondergrond.
aardvandeondergrond
gemiddeld
kleiarmzeezand
kleiigzeezand
kleiarm,matiggrofrivierzand
leemarmdekzand
zwaklemigdekzand
sterklemigdekzand
lichtezavel
zwarezavel
lichteklei
matigzwareklei
zeerzwareklei
oudveenmosveen
zeggeveen

40
70
40
70
110
160
130
90
70
60
40
30
40

Z|( (cm)
spreiding
30- 50
50-100
30- 70
50- 90
90-140
140-250
100-180
70-120
60-100
50- 80
30- 60
10- 40
30- 60

Eriseengrotespreidingindewaardenvanzkbijdesterklemige ondergronden (tabel 18.40). Sterk lemige ondergronden
in dekzandgebieden zijn namelijk zelden homogeen van samenstelling. Zij vertonen, mede door kryoturbatie, een grote
verscheidenheid in gelaagdheid; de dikte van de leem- en
zandlagen en de grofheid van het zand variëren op korte afstand,zowel inverticalealshorizontalerichting.Totongeveer
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50 cm boven de grondwaterspiegel is de invloed van zandlaagjesopdecapillairestijgsnelheid- endaarmeeopdekritiekestijgafstand - gering. Op grotere hoogte, waar lage drukhoogtenkunnenoptreden,kaneenzandlaagjevanminderdan
1 cm dikte de kritieke stijgafstand al aanmerkelijk reduceren
(vergelijkvraag18.45b).

droogjaarzijn:120cmop1april;140cmop15mei;200cmop1september.
Gevraagd:Schat hetvochtleverendvermogenvandevierprofielen.
Oplossing:Wemoetente weten komen of er in het beginvan hetgroeiseizoen
voldoende capillaire aanvoer uit de ondergrond kan plaatsvinden, enzoja, of
ditnogsteedsgeldtaanheteindvanhetgroeiseizoen.
Profiel 1:Dekritieke stijghoogte van matig grof,kleiarm zand is40 cm (figuur
18.43b). Aan het begin van het groeiseizoen is de grondwaterstand 120 cm
- 70cm = 50cmonderdeeffectieveworteldiepte. Profiel1isduseenhangwaterprofiel.
Profiel2: Voor dit profiel isdekritiekestijghoogte 130cm (figuur 18.43b). De
grondwaterstand aan het eind van het groeiseizoen is 200 cm- 70cm = 130
cmonderdewortelzone. Profiel2kandusnognettotdepermanentegrondwaterprofielenwordengerekend.
Profiel 3: Tot z=35 cm vallen de stijgcurven voor gc =2 mm/d van het zand
en de zavel samen. De overgang tussen de twee lagen ligt per 1 april 20 cm
bovendegrondwaterspiegel. Opdattijdstip geldt daaromdestijgcurve vande
lichtezavel.Dit isniet meer hetgevalalsdegrondwaterspiegel tot 200 cmgedaald is.Destijgcurve voor diesituatiewordt alleendoor hetzand bepaald (figuur 18.43b); de kritieke stijgafstand isslechts 40 cm. Dit is 90 cm te weinig
vooraanvoernaardewortelzone.Profiel3isduseentijdelijk grondwaterprofiel.
Bij welke grondwaterstand wordt het contact verbroken? Figuur 18.44a toont
de stijgcurve, waaruit deze kritieke grondwaterstandsdiepte (=140 cm) kan
worden afgelezen. Dezecurve isgetekend door optransparant papier eerstde
stijgcurvevandelichtezavelovertenemen,beginnend linksboven bijh= 10" 4 .
Dezavellaag is30cm dik; hierna wordt dezandcurveovergetekend,vanaf dezelfdedrukhoogtewaardezavelcurveeindigt.Ditbereikenwedoorhettransparentpapierevenwijdigaandey-asteverschuiven (zief 10.6).
Profiel 4: Op dezelfde manier tekenend vinden we een kritieke grondwaterstandsdiepte van 110 cm (figuur 18.44b). Op 1 april is de grondwaterstand
120 cm, dus al te laag voor capillaire aanvoer van betekenis. Profiel 4 is een
hangwaterprofiel. In figuur 18.44b zijn tevens de stijgcurven getekend bij
grondwaterstandsdieptes van 120,140en200cm.Hieruit blijktdatdewortelzoneslechts20cmdieperzouhoeventezijnomhetprofieleengrondwaterprofiel te laten worden. Oorzaak hiervan is de opdrachtige zavelondergrond. We
kunnenhierduszeggendathetzandeenstorendetussenlaagvormt.
Degradaties voor het vochtleverend vermogen zijn: gradatie 3 voor profielen
1 en4 (140 mmbeschikbaar hangwater);gradatie 1voor profiel2 (permanent
grondwaterprofiel);gradatie2voorprofiel3(140mmplusenigecapillairenalevering).

18.41Vragen
a. Eenvlakvaaggrond infijn, kleiarmzeezand (Zn20A) heeft een bewortelbare
zonevan40cmeneengrondwatertrap II.Isdegradatievan het vochtleverend
vermogenmetdezegegevensteschatten?
b. Een poldervaaggrond in de Betuwe bestaat uit een laag van 50 cm zware
zavel op een laag van 100 cm lichte zavel (Rn25A). De GLG = 150 cm. De
onderste helft van de lichte zavel is (geologisch) gelaagd. Kunt u de gradatie
vanhetvochtleverendvermogenschatten?
c. Gegeven iseenveldpodzolgrond bij DeBilt metinalle horizontenfijn,zwak
lemigzand (Hn21VII).Deprofielopbouwis:
0- 25cm A1pzwart,matighumeuszand
25- 50cm B2donkerroodbruin,matighumusarmzand
50-100cm B3roodbruin,zeerhumusarmzand
100-200cm C1geelgrijs,uitersthumusarmzand.
Deeffectieveworteldiepteis50cm.Hetverloopvandegrondwaterstandsdiepte
in een 10%droogjaar is:1 april 120 cm;1 mei 140 cm;1juni 160cm;1 juli
185cm;1 augustus195cm;1 september 210cm.Schat hetvochtleverendvermogenvandezegrond.
d. Bent udegegevens in figuur 18.38a in eenandere vorm al tegengekomen
indit hoofdstuk?

18.4.7 Vochtlevering doorgelaagde ondergronden
Voor hetbeoordelenvaneenondergrond,ofheteenhangwaterprofielofeen(tijdelijk) grondwaterprofiel betreft,ishetvoldoendealsergegevenszijnoverhetverloopvandegrondwaterstand en over de kritieke stijgafstand. Dewaarde vanzk in
een uniforme ondergrond is goed te schatten (tabel 18.40).
Voorgelaagdeondergronden bestaangeentabellen.In10.6.2
is behandeld dat er stijgcurven van de afzonderlijke lagen
moetenzijn omde hoogtete kunnen aflezenwaarop eenbepaalde capillaire aanvoer kan plaatsvinden. We zullen deze
theoriehiertoepassenineenvoorbeeldeneenvraag.

18.45 Vragen
a. Leidmettransparantpapierfiguur 18.44afuitfiguur 18.43.
b. Schat hetvochtleverend vermogen van profiel 2 (figuur 18.43) alszicheen
laagjezoubevindentussendmv=90en95cm,bestaandeuitmatiggrof,kleiarm
zand.

18.42 Rekenvoorbeeld
Gegeven: Eenviertal bodemprofielen (figuur 18.43) met resp.een ondergrond
vanzand,zavel,zavelopzandenzandopzavel.Destijgcurvenvanbeidegrondsoorten staan eveneens in de figuur. De beschikbare hangwaterdikte is voor
alleprofielen gelijkenbedraagt 140mm.Grondwaterstandsdieptes ineen10%

effectieve
worteldiepte

—'—\

18.46 Vragen (over hetgehele hoofdstuk)
Devragen at/m i gaan over een gooreerdgrond met een A1-horizont van 20
cm dikte, die tevens de wortelzone is. Het materiaal van A1- en C1-horizont

70
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18.43 Figuur
Vierbodemprofielen met ongelaagdeengelaagdeondergrond (a) enstijgcurven vandelagen (b). De datageven het verloop vandegrondwaterstandsdiepte aan.
Zierekenvoorbeeld78.42.
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18.44 Figuur
Zierekenvoorbeeld 18.42.a.Curve diedekritieke grondwaterstandsdiepte = 140cmaangeeft inprofiel3. b.Kritieke grondwaterstandsdiepte = 110cmin profiel
4endestijgcurvenop1april, 15meien1september.

is hetzelfde als beschreven in 18.3.2. Ergelden dus de vochtkarakteristieken
uit tabel 18.21 en de zwaarden uit tabel 18.24. De grondwaterstandsdiepte
op1aprilis50cmenop1september 180cm.
a. Tot welke categorie behoort het gegeven profiel:permanente grondwaterprofielen, tijdelijke grondwaterprofielen of hangwaterprofielen? Motiveer uw
antwoord.
b. Hoegroot isde hoeveelheid beschikbaar hangwater aan het begin van het
groeiseizoen,alsvaneen hydrostatische evenwichtstoestand magworden uitgegaan?
c. Wat isde drukhoogte op de overgang van de A1 - naar de C1 -horizont als
degrondwaterstandsdiep te 126cm geworden isenereencapillairestijgsnelheidvan1,5mm/d optreedt?
d. Op welke diepte t.o.v. maaiveld isde volumefractie water = 0,10 bij de in
vraagcgeschetsteomstandigheden?
e. Watkanbijbenaderingdemaximalecapillairestijgsnelheidaanheteindvan
hetgroeiseizoenzijn?
f. Berekendevochtlevering inhetgroeiseizoenvan 1apriltot 1september als

q„=o.
g. Wat is de vochtlevering als een gemiddelde wegzijging ? a=-0,6 mm/d
plaatsvindt bijeendalingvandegrondwaterspiegel alsaangegeven?
h. Welkevochtlevering achtuhetmeestwaarschijnlijk ineenjaar,waarvan het
neerslagtekort overeenkomt met dat in een 10%droogjaar:die van vraag f of
vraag g (De Bilt)? Welke kans bestaat er op het andere neerslagtekort? Wat is
degradatievanhetvochtleverendvermogen?
i. Isdevochtlevering,zoalsinvraaggberekend,optimaalofzouertochverdrogingvanhetgewaskunnen plaatsvinden?
Voordevragenj t/m ngeldendevolgendegegevens:
Tijdenseengroeiseizoen van 1apriltot 1september isdeverdamping vaneen
open-wateroppervlak575mmendeneerslag205mm.Voorhetindatgroeisei-

zoengeteeldegewasgeldtderelatie:
produktie= 601h a - 1 * f a £ p " 1 - 2 0 t ha" 1 .
Decorrectiefactor voor het afleiden van de potentiële evapotranspiratie uit de
verdampingvaneenopen-wateroppervlak is0,8.
j . Bereken hetneerslagtekort.
k. Hoevaak mag statistisch in De Bilt op een neerslagtekort van minstens die
groottewordengerekend?
I. Hoegroot moet in hetgegevengroeiseizoen devochtlevering van degrond
zijnomhetgewaspotentieeltekunnenlatenverdampen?
m.Bereken de produktie als de grond in het bewuste jaar tot de permanente
grondwaterprofielen kanwordengerekend.
n. Berekendeproduktievoor hetgenoemdegroeiseizoen bijeenvochtlevering
zoalsinvraaggbepaald (gemiddeldeqa=-0,6 mm/d).

18.48 Repeteervragen
a. Wat is de fysiologische oorzaak dat watertekort de groei van de plant beïnvloedt?
b. Welkverbandisertussenproduktieenverdamping?
c. Geef definities en symbolen van de open-waterverdamping, transpiratie,
werkelijkeverdamping,potentiëleverdampingen neerslag(intensiteit).
d. Watverstaanwe onder:vochtlevering;vochttekort van hetgewas;percolatiesnelheid;neerslagtekort?Watisderelatietussendezegrootheden?
e. Hoezijnneerslagenverdampingongeveeroverhetjaarverdeeld?
f. WaaromisinNederlandvochtlevering doordegrond belangrijk?
g. Welk minimaal neerslagtekort (ongeveer) treedt gemiddeld eens indetwee
jaaropinhetgroeiseizoen?
h. Iseen'10%droogjaar'eenrealiteitofeenstatistischbegrip?
i. Welkeregionaleverschillenbestaanerinhetneerslagtekort in Nederland?
j . Hoeverloopt in grotetrekken de berekening van devochtlevering van:een

18.47 Tabel
Belangrijkste vandeindithoofdstukgeïntroduceerdegrootheden.
nummer

naamgrootheidinditboek

sym-

geheugensteun

bool

Sl-

andere literatuur

eenh.

namen

symbolen

18.4
18.4

verdamping (areïekeverdampingssnelheid)
open-waterverdamping

E
Eo

evaporatie
openwater

m/s
m/s

18.4
18.4
18.4

transpiratie (plantverdamping)
evapotranspiratie (werkelijke verdamping)
potentiëleevapotranspiratie (potentiële
verdamping)
(bruto) neerslag(intensiteit)
percolatiesnelheid
overschrijdingskans neerslagtekort
(droogtekans)
wegzijging resp.kwel
kritiekestijgafstand
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstandsdiepte

ft
fa

transpiratie
actueel

m/s
m/s

T
ET

£

P
<7z

potentieel
precipitatie
z-coördinaat

m/s
m/s
m/s

ETP
N

Pi=PR(V)i
Qa
*k

Eng.probability;rechts
af- enaanvoer
kritiek

1
m/s
m

P;

GVG

(afkorting)

m

18.9
18.9
18.14
18.26
18.40
18.36 +
18.37

P

verdampingvan
vrijwateropp.

(kritieke) z-afstand

Z
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hangwaterprofiel; een tijdelijk grondwaterprofiel; een permanent grondwaterprofiel?
I. Waaropberustendemeestecomputermodellen vandevochtlevering?
m.Watverstaat menbijdeStichtingvoor Bodemkarteringonder hetvochtleverendvermogenvaneengrond?
n. Inwelkeklassenishetvochtleverendvermogen ingedeeld?
0. Definieer hetbegripkritiekestijgafstand.
p. Hoeschatten we hetvochtleverend vermogen bij:hangwaterprofielen;permanentegrondwaterprofielen;tijdelijke grondwaterprofielen?
q. Watverstaanweonderbewortelbarezone?
r. Watzijndebelangrijkstegrondwaterstandenbijhetbepalenvanhetvochtleverendvermogenenhoezijnzeteschatten?
s. Hoekunnen we de kritieke grondwaterstand van eengelaagde ondergrond
tewetenkomen?
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20.1 INLEIDING

HOOFDSTUK 20:ZAKKINGVAN GROND
door C.J.SchothorstenJ. Broekhuizen

Bijuitvoeringvaneencultuurtechnisch werk kaneendrukop
degrondwordenuitgeoefendwaardoor hetmaaiveldzakt,bv.
bij ophoging van een terrein met grond, of bij verlaging van
het grondwaterniveau. Hetverlagen van het grondwaterpeil,
bv. als gevolg van waterwinning, heeft vermindering van de
opwaartsedruktotgevolg,m.a.w.dedrukvandebovengrond
opdeondergrond neemttoe.Al naargelangdesamenstelling
van de grond kan deze druktoename een zekere zakking tot
gevolghebben.
In de praktijk moet men met een dergelijke zakking rekening
houden. Op een slappe klei- of veengrond kan niet zomaar
een bouwwerk gezet worden. Heipalen dieweer steunen op
eenlaag,diegeenof nauwelijkszakkingvertoont,bieden wel
voldoendesteunvoordefundamentenvanzo'n bouwwerk.
Toch zijn erwel voorbeelden tezien,waarbij dezakking niet
goedisonderkendofwaarbijdezakkingopdekooptoegenomen is, bv. scheefgezakte boerderijen in een veengebied, of
spoorvorming door snelverkeer. In figuur 20.1 is een mooi
voorbeeldtezienvanzakking. Defundamenten vande boerderij rusten op heipalen; aangezien het erf echter in de loop
vandetijd gezakt is,moestdedrempelvoor devoordeur verhoogdworden.
In de navolgende paragrafen zullen de factoren,die zakking
vanhetmaaiveldkunnenveroorzaken,behandeldworden.Tevenszullen enkele berekeningsmethoden worden behandeld
met het doel de mate van zakking te voorspellen of de oorspronkelijke hoogteteschatten.Indeparagrafen20.2,20.4.4
en 20.5 komen enkele algemene begrippen uit de grondmechanicaaandeorde,diebetrekkinghebbenophetmakenvan
zakkingsberekeningen. De inhoud van hoofdstuk 4 en paragraaf9.3wordt bekendverondersteld.
20.2 GROND-,WATER- EN KORRELSPANNING
Bijhetoplossenvangrondmechanischeproblemen,zoalshet
voorspellenvanzakking,spelendriebasisgrootheden eenbelangrijke rol, namelijk de grondspanning, de waterspanning
endekorrelspanning.Wezullenzeachtereenvolgens behandelen.
20.2.1 Grondspanning
Indegrondmechanica wordt degrondvooral alseendrie-fasensysteem bekeken,alseensamenstel van korrels,water en
lucht. Onderkorrelsworden alledeeltjes indevastefaseverstaan,bv.kwarts,kleimineralen,schelpen,veenbrokjesenhumus. Door hun gewicht drukken de bodembestanddelen op
elkaar en ontstaat een spanning in de grond. Vroeger probeerde men wel grondmechanische problemen op te lossen
doorgrondalséénmateriaaltebeschouwen envanéénspanning uit te gaan. Diverse verschijnselen waren hiermee niet
goed te verklaren. Er ontstond het inzicht dat korrels, water
en lucht elk eeneigenspanning hebben,wat eengrotevooruitgangbetekende (Huizinga, 1959:4).
In het laaggelegen Nederland wordt grondmechanica vaak
toegepast op verzadigde grond. Daarom nemen we nu een
tweefasigegrondzonderluchtalsvoorbeeld.Opeenwillekeurig vlak V in zo'n grond werkt de spanning p, (figuur 20.2).

20.1 Figuur
Onderheide boerderij op bosveen ten noorden van de Woerdensche Verlaat,
waarvanheterfgezaktis.FotoStiboka R49-187.
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20.7 p s a t ; = Pd +

<£pPw

waarin

= dichtheidvanstoofdrogegrond;
Pd
= volumefractiewater;
e
Pw = dichtheidvanhetwater;
Psat = dichtheidvanverzadigdegrond;
= poriënfractie.
Deafleidingvanformule20.6gaatalsvolgt.
Achtereenvolgenswordendeformules4.30,4.31,4.29en4.16toegepast:
n, _ m m + h + ' " w _ m m + h , m w _
1/

vlak V
20.2 Figuur
De spanning p, kan ontbonden worden in een normale spanning ff, eneen
schuifspanningT,,diereactiespanningenopwekken.Degrond isverzadigdverondersteld. NaarHuizinga, 1959:4.

Deze kunnen we ontbinden in een normale spanning ff, en
eenschuifspanning T,.Denormalespanning isdecomponent
loodrechtophetvlak(normaal = loodlijn). Eennormalespanning zullen we steeds met het symbool a aangegeven. De
schuifspanning, steedsmett aangegeven,werktin hetvlak.
Wanneer er statisch evenwicht in de bodem heerst, wekken
dezespanningenevengrotereactiespanningenop.Deschuifspanningwordt volledig opgevangen door dekorrels:T,=rk.
De normale grondspanning wordt zowel door de korrels als
hetwateropgenomen.Informule (verzadigdegrond):
20.3 ff, = ffk + p „

waarin

er, = normaletotaal- ofgrondspanning, kortweg grondspanninggenoemd;
ffk =korrelspanning;
p w = waterspanning; bij negatieve waarden ook vochtspanninggenoemd (zie9.3.1).
Dezedriegroothedenzijneffectievespanningen,d.w.z.zegevenhetverschilaanmetdeomgevingsdrukpamb.
Formule 20.3 wordt in grondmechanische literatuur geschreven als: trg = <rk
+ ffw ofals:<r= o' +u. Doorp w inplaatsvan<rwteschrijvenwordt aangegeven
datdenormalewaterspanninggelijkisaandewaterspanning inalleandererichtingen. Hierin onderscheiden water en lucht zich van grond. Op de wanden
van eenduikboot staat onder water overaleenwaterdruk die evenredig ismet
dediepteonderdewaterspiegel.Eenvoorwerpdatingrondbegraven is,ondervindtnietopelkeplekvanzijnoppervlakdezelfdedruk.Alsdedrukzichingrond
ook>nallerichtingenzoukunnenvoortplanten,zoueenhoopgrondnietkunnen
bestaan,maarvervloeien.

Degrondspanning isteberekenenmet:
20.4o-, = p , g r t f m v

waarin
p, = volumiekemassavanveldvochtigegrond;
g =versnellingvandezwaartekracht;
dmv =diepteondermaaiveld.
Alserverschillendelagenzijn,gaatdezeformuleoverin:

20.5o-,=p„gdy +p t2 gd2+ ... +ptngdn
waarin
p„ = volumiekemassavandeeerstelaag,enz.;
d, = diktevandeeerstelaag,enz.
Omp,tekunnen berekenen hebbenwesomséénvandevolgendeformulesnodig:
2P.6 p, = Pd + ö p w
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Deafleidingvan20.7verloopanaloog:inverzadigdegrondis0= <f>p.
Formule 20.4 isalsvolgt af te leiden. Beschouw een grondkolom waarvan de
doorsnedeeenoppervlakteA heeft.Tot eendiepte d bedraagt hetvolume van
dekolom V,= Axd. Demassaervan ishetvolume maaldedichtheidvanveldvochtigegrond:

m,= V,xp,=A xdxp,
Spanning is een gewicht per oppervlakte. Gewicht is een kracht, dus massa
maalversnelling.
m,xg
ff, = —
=

Axdxp.xg
= p.xjjxtf

ff, is een effectieve spanning. Wil men de absolute spanning verkrijgen, dan
moetdeheersendeluchtdruk bijff,opgeteldworden.

20.8Rekenvoorbeeld
Gegeven:degrondinfiguur 20.12.
Gevraagd: watis<r,resp.opdiepted = 1,5men3,5m?
Oplossing: Invullen van d = 1,5 m in formule 20.4 geeft <r,= 2000 kg m~3
x 1 0 m s ~ 3 x 1 , 5 m = 30kPa.
Invullen van rf, = 1,5 end2= 2,0 m en van p „ = 2000 kg/m a en pv = 1500
kg/m 3informule20.5geeft:
ff,= 2000x10x1,5Pa + 1500x10x2,OPa = 60kPa.
Dezeuitkomstenbetreffentwee puntenvandecurvedieff,weergeeft infiguur
20.12.
20.9 Vraag
Bereken de grondspanning <7, op 0,5 m diepte van een met water verzadigde
grondmetdevolgendegegevens:
p d = 1550kg/m 3 ;0 p = 0,40;g = 10m/s2.

20.2.2 Waterspanning
Dewaterspanningp wwerdalgeïntroduceerd informule9.28.
In hoofdstuk 9 wordt de waterspanning verder weinig gebruikt, maarspeelttoch eenbelangrijke rol omdat het begrip
drukhoogte ervan afgeleid is (formule 9.35). Dewaterspanningp wkanbijstatischevenwichtworden berekendmet:
20.1o pw = - p wgz

waarin

z=verticaleafstand.
Dewaterspanning iseeneffectieve druk,d.w.z. hijwordt nul
gesteldalshijgelijk isaandeomgevingsdruk.Dewaterspanning isdusnulin hetfreatisch vlak. Dit houdt indat hetreferentieniveau vanzindegrondwaterspiegel gelegdwordt (figuur 20.12). Daarboven iszpositief enwordtp w negatief,erbenedengeldt hetomgekeerde.
20.11 Vraag
Berekendecurvevanp w infiguur 20.12.

20.2.3 Korrelspanning inverzadigde grond
20.13 Proef

We nemen een doorzichtige buis,waarvan de onderste opening op dewaterleiding is aangesloten. Boven in de buis zit

spanning (kPa)

p t (kg/m3)

20.12 Figuur
De grondspanning o, en de waterspanning p w in eentweefasige mode/grond met vier lagen. Het verloop met de diepte is berekend uit de volumieke massa van
veldvochtigegrond ptendedrukhoogte h.Dehorizontaleafstandtussenbeidecurvesgeeftdekorrelspanning ok = cjt ~pw. NaarHuizinga, 1969:47.

20.16 Vragen
Vaneengrondzijndevolgendegegevensbekend:
Pa = 1400kg/m 3en</>p = 0,45.
a. Berekendekorrelspanningop1mdiepte,alsdegronddroogis.
b. Dezelfdegrond heeft nudegrondwaterstand tot aan hetmaaiveld. Bereken
weerde korrelspanningop1mdiepte.
c. Nu staat er een laag van 20 cm water bovenop het maaiveld. Bereken de
korrelspanning opmaaiveldhoogteenop1mdiepte.
d. Wat is de korrelspanning aan maaiveld,als de grondwaterstand op 20 cm
dieptestaatendegronddaarbovenverzadigdismetwater?
20.14 Figuur
Dekorrelspanning okiseengemiddelde waardevooreenvlak. Despanningen
inentussendekorrelskunnengroterzijn.Huizinga, 1959:4.

een overloopopening. We vullen de buis met droog zand en
zetten een metalen poppetje op hetzand. Nu wordt dekraan
steeds ietsverder opengedraaid. Bij een bepaalde waterdruk
ontstaatdrijfzandenzakthetpoppetje naarbeneden.
Door de grond- en/of waterspanning worden de korrels op
elkaargedruktenontstaateenkorrelspanning.Dekorrelspanning (jkwordt gedacht opeenvlaktewerken. Despanningen
indeaanrakingspunten derkorrelsenindekorrelszelfkunnen
groterzijndandezekorrelspanning (figuur 20.14).
Metfiguur20.14istebegrijpendatdekorrelspanningdewrijving tussen de bodemdeeltjes beïnvloedt. Daarom zal een
hogewaardevandekorrelspanningeenhogeploegweerstand
tot gevolg hebben, maar ook een grote draagkracht van de
grondvoor bv.landbouwwerktuigen of het poppetje in proef
20.13. Dekorrelspanning wordt berekend uit degrondspanningendewaterspanning.Uitformule20.3volgt (verzadigde
grond):
20.15 <7k= ( T t - / 0 W

Dekorrelspanning o\ ishet verschiltussengrondspanning en
waterspanning (grijzegedeelteinfiguur 20.12). Doorhetopvoeren van dewaterspanning in proef 20.13 daalt de korrelspanningnaarnulenzakthetpoppetjeweg.

Uithetantwoordopvraag20.16dblijktdatde korrelspanning
> 0 kan zijn, ook al is de grondspanning nul. Dit vindt zijn
oorzaak ineen negatieve waterspanning.Als o-,= 0dan gaat
formule20.15overin:
20.17 ak =

-pw

Eenmooi voorbeeld hiervan vinden we aan hetstrand,waar
debesteplaatsomtewandelen ietsbovendewatergrens ligt.
Daar is de waterspanning in het vochtige zand negatief en
neemtdekorrelspanningduseenpositievewaardeaan,waardoor dedraagkrachtgoedis.Opdegrensvanwaterenstrand
ofophetzandonderwater isdekorrelspanningnul (zievraag
20.16c) en hetzand onsamenhangend. Hoger op het strand
raakthetzand (meer)onverzadigd.Watinzo'ngevaldekorrelspanning is,vormt het onderwerp van devolgende subparagraaf.
20.2.4 Korrelspanning inonverzadigde grond
Wanneer een humusrijkekluit grond gedroogd wordt, neemt
behalvehetvochtgehalteookhetvolumevandekluitaf. Blijkbaarwordenbijhetindrogendekorrelsnaarelkaartoegetrokken. Hetafnemen (meernegatief) wordenvandewaterspanning veroorzaakt een toename van de korrelspanning (o-t =
0 aan het oppervlak). Dezetoename wordt echter niet alléén
veroorzaaktdoordatdewaterspanning kleiner wordt.
Door het uitdrogen wordt de oppervlakte waarover het bodemwater de grondspanning kan opvangen kleiner (figuur
20.18).Vooronverzadigdegrondmoetenwedaarom formule
20.15schrijvenals:
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• x < 120.18 Figuur
Grond-,water-en korrelspanning:
a. in verzadigdegrond;o^=ox- p w '
b. inonverzadigdegrond;o^=fft- xPw
Deluchtdruk inbodemenatmosfeerisverondersteldgelijk tezijn.

20.19 crk = < x t - x p w

waarin

X = fractie v a n de totale oppervlakte w a a r i n water a a n w e z i g
is.
Het isgebleken datx een moeilijk te bepalen factor is. V e r v a n g i n g v a n x d o o r de verzadigingsgraad 6/4>p geeft echter een
goede benadering:
20.20

°k - ff,
*p'

De verzadigingsgraadvandeporiën isdeverhouding tussen
hetvolume water en hetvolume poriën,ofwel tussen vochtgehalte6en poriënfractie4>p:
20.21 V^= VJVX = Jl
VP Vp/Vt ct>p

Als we het voorgaande toepassen op het voorbeeld aan het
strand,danzaldekorrelspanning eersttoenemen alshetzand
onverzadigdwordt. Deabsolutewaardevanp w neemtnamelijk meertoe dan x afneemt. Maar hoger op hetstrand wordt
het zand zo droog dat x zeer klein is,waardoor xP*, vrijwel
nulwordt. Dangeldt:
20.22 ffk X ff,

O m d a t a, aan het maaiveld n u l is, is de korrelspanning o o k
n u l , en k u n n e n w espreken v a nmui zand.
Willen we een nauwkeuriger benadering van de korrelspanning, dan moeten
weookdeeffectieveluchtdrukverrekenen.Isnamelijkdeluchtdruk indebodem
groter dan die van deatmosfeer, dan vervult de lucht eendragendefunctie en
wordt dekorrelspanning kleiner. Ditkanbv.voorkomenondereen slechtslecht
doorlatende laagof korst.Isdeluchtdruk indebodemkleinerdandeatmosferischedruk,danworden dedeeltjesnaarelkaartoegetrokkenenwordt dekorrelspanninggroter.

vanzijneigengewicht,bijvoorbeeld door ontwatering.Verlaging van het grondwaterniveau gaat gepaard met eenverlaging van de opwaartse druk. Hierdoor neemt dedruk van de
bovengrondopdeondergrondtoe.
3. Krimp, eenfysisch proces w a a r b i j d e b o v e n g r o n d in d i k t e
afneemt als g e v o l g v a n v o c h t o n t t r e k k i n g d o o r v e r d a m p i n g
van g r o n d en gewas.

4. Oxydatie,eenbiochemischprocesdatinhumeuzeenvenige gronden optreedt als gevolg van activiteiten van bodembacteriënbijeengunstigelucht- envochthuishouding. Hierbij
wordt organische stof afgebroken waardoor materiaal verdwijnt enhetmaaiveldzakt.
Grondmechanici sprekenalgemeenvan 'zetting'enbedoelen
hiermee de zakking zowel als gevolg van ophoging als ook
vaninklinkingvolgensvoorgaandedefiniëring.Hetbetreftdan
uitsluitenddezakkingalsgevolgvangrondmechanischeprocessen.Bodemkundigengebruikenveelaldeterm'inklinking'
of 'klink' enverstaan hieronder uitsluitend dezakking alsgevolg vanontwatering. Dit omvat duszowel deinklinking van
deondergrondalsdeveranderingen indebovengrondalsgevolg van krimp en oxydatie. Determinologie is schematisch
weergegeven infiguur20.23.
Binnenhetkadervan dithoofdstuk heeft'inklinking'een betekenis die beperkt istot desamendrukking van debodemlaag
benedenhetoorspronkelijkgrondwaterniveau,dustotdezakking alsgevolg van eigen gewicht. Decomponenten 'krimp'
en'oxydatie'betreffenveranderingen inhetbodemprofiel bovenhetnieuwegrondwaterniveau.Inbepaaldegevallen moet
men bij het berekenen van eentoekomstige maaiveldhoogte
alle vier componenten in het onderzoek betrekken, bijvoorbeeldbijophogingvanveengrondmetverspotenvenigmateriaal.
20.4 ZETTING EN INKLINKING
20.4.1 FormulevanTerzaghi
O m een s c h a t t i n g temaken v a nd ez a k k i n g alsg e v o l g v a nt o e name v a n druk, m o e t m e t veel factoren rekening g e h o u d e n
w o r d e n . Defactoren zijn:
- Druk. O p een losse laag g r o n d w o r d t o p t w e e plaatsen een
verschillende druk u i t g e o e f e n d . Degrootste druk zald e g r o o t ste zakking t o tg e v o l g h e b b e n .

- Relatievedruktoename. Opeenlosselaaggrondwordteen
drukxuitgeoefend,waardoordegrondovereen afstandyzakt.
Nu wordt de last verhoogd tot 2x. Detotale zakking zal niet
2ybedragen.
- Samendrukbaarheid.
O peen z a n d - eneen v e e n g r o n d w o r d t
dezelfde d r u k u i t g e o e f e n d . De zakking zal bij de v e e n g r o n d
grotere w a a r d e n a a n n e m e n d a nbijde z a n d g r o n d .
- Dikte van de samendrukbare laag. O p een laag g r o n d v a n

10cmenvan1 mwordtdezelfdedrukuitgeoefend.Dezakking
zalinhetlaatstegevalhetgrootstzijn.

20.3 ZAKKINGSCOMPONENTEN
Bij hetzakkingsproces kan m e n , speciaal bijh u m e u z et o t v e n i ge en k l e i h o u d e n d e g r o n d e n , verschillende c o m p o n e n t e n o n derscheiden, namelijk:

1. Zetting, eengrondmechanischproceswaarbijeenbodemlaag wordt verdicht en in dikte afneemt als gevolg van een
belasting,bijvoorbeeldbijophoging.
2. Inklinking, eveneens een g r o n d m e c h a n i s c h proces w a a r b i j
een b o d e m l a a g w o r d t verdicht en s a m e n g e d r u k t als g e v o l g
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20.23 Figuur
Schematisch overzicht vandegebruikte terminologie voor componenten van
zakking.

Rekening houdend met bovenstaande factoren kande zakking
geschat worden. Terzaghi ontwikkelde daartoe een formule,
die in deze subparagraaf behandeld zal worden. De invloed
van defactor tijd staat in20.4.3.
Voor de berekening van zetting en inklinking of, algemener
uitgedrukt, voor de berekening van zakking als gevolg van
drukverschillen heeft Terzaghi een formule ontwikkeld,diew i j
alsvolgt schrijven:

z = z z+i

d , <Ji + Ä<r
_ l n - ± - = —ks .
C
0"k

Deverklaringvandesymbolenisalsvolgt;tussenhaakjesstaat
deSI-eenheid:
Z
= zakking;dezekanzowelhetgevolgzijnvanzetting
(Z2)alsinklinking (Zj) ofvanbeide (Z z+i ); (m);
= diktevandesamendrukbare laag (m);
d
= constante die een weerstand tegen samendrukC
king aangeeft;
= bestaande, gemiddelde korrelspanning in de
samendrukbare laag (Pa);
= toenamevandekorrelspanning (Pa);
Acrk
o-k+A(Tk = nieuwe,gemiddelde korrelspanning indesamendrukbarelaag (Pa).
Dezakking isduszowel afhankelijk van de bestaande korrelspanning alsvandetoenamedaarvan.Dekorrelspanning aan
de bovenkant van een samendrukbare laag zal een andere
waarde hebben dan aan de onderkant. In de formule wordt
gewerktmetövwaarvoor geldt:
20.25

<V

frko +

g

kb

waarin

(Tk0= korrelspanning aandeonderkant vande samendrukbare
laag;
<7kb= korrelspanning aandebovenkant van de samendrukbare laag.
De waarde van deconstante Cvarieert pergrondsoort (tabel
20.26). Wanneer een grondlaag sterk samendrukbaar is, heeft
C een lage waarde, zoals inveen. Omgekeerd heeft zandeen
hoge waarde van C.Degrootheid Cgeeft dus een weerstand
tegen samendrukking aan.In dit boek zullen w e voor Cde
naam samendrukkingsconstante gebruiken. Debepaling van
C wordt behandeld inparagraaf 20.5.
20.26 Tabel
Waarden vandesamendrukkingsconstanteCvoorviergrondsoorten,zoalsvermeldindiverseliteratuur.
grondsoort
veen
klei
leem
zand

C
2 - 10
5- 20
20- 50
5CM00

Eigenlijkzou hetbeterzijnomdereciproke grootheidC~1samendrukkingsconstante tenoemen,omdat C' toeneemt naarmate grond meer samendrukbaar
is.Indeliteratuur ishetechtergebruikelijk omdewaardenvanCoptegeven.
Uitsamendrukkingsproevenblijkt dat dezakking niet rechtlijnig toeneemt met
de aangebrachte belasting p (figuur 20.27a). Terzaghi kwam ophetideede
last-zakkingscurvehalf-logaritmisch uittezetten;danwordthetweleenrechte
lijn (figuur 20.27b). Ditvormtdeverklaringvoordelogaritme informule20.24.
De samendrukkingsconstante Cisgelijk aan detangens van de hoek die de
curve infiguur 20.27b maakt metdey-as. In ditsoort diagrammen wordtde
(positieve) zakking altijd naar beneden uitgezet. Ditiste vergelijken met de
grootheiddiepte.Hoeweldezegewoontestrijdig ismetdewiskundigeconventiesoverdekwadranten,zullenweindezentochdepraktijkgewoontevolgen.

belasting p

Inp

zakking Z
20.27 Figuur
Het verloop vandezakking met toenemendebelasting: a.gewoon enb.halflogaritmisch uitgezet.NaarVanderVeene.a., 1981:90 en91.

20.4.2 Berekening vanzetting en inklinking
Voor het berekenen vandemaaivelddaling alsgevolg van zetting en/of inklinking ishetnoodzakelijk dekorrelspanning van
de samendrukbare laag in de oude en de nieuwe situatie te
weten. Dekorrelspanning varieert volgens formule 20.15met
de grondspanning ende waterspanning. De waterspanning
hangt vande hoogte tenopzichte vande grondwaterspiegel
af (figuur 20.12). Dehoogte vaneengrondwaterspiegel v a rieert altijd,endaarmee dus ookdewaterspanning opeenbepaald niveau. Degrondspanning is afhankelijk vande dikte
en de dichtheid vande bovenliggende grond. De dichtheid
varieert met het vochtgehalte, dus met veranderingen in
weersgesteldheid,begroeiing engrondwaterstand.
Al uitdeze korte opsomming blijkt datvoor hetleren kennen
van het precieze verloop vandegemiddelde korrelspanning
ingewikkelde modelberekeningen nodig zouden zijn. Dit zullenw enietbehandelen. Het isook niet nodigvoor het schatten
van dezakking,omdat de bovenvermelde variaties inhet algemeen nietzo'n grote invloed op dekorrelspanning uitoefenen.
We zullen dus volstaan meteen eenvoudig rekenmodel.M e n
gaat uitvandesituatie,diede hoogst mogelijke belasting veroorzaakt. Dithoudt devolgende regels in:
a. Als diepte van de grondwaterspiegel wordt 'de zomergrondwaterstand' aangehouden, dwz.een lage stand uitde
jaarlijkse fluctuatie, bv. de gemiddeld laagste grondwaterstandsdiepte(GLG).
b. Bij zakking alsgevolg vaneen blijvende daling ervan de
grondwaterspiegel wordt alleen heteffect van deverandering
indewaterspanning berekend,enwel m e t d e v o l g e n d e f o r m u levoor detoename van dekorrelspanning:
20.28A<7k= pwg d
We gaan ervan uitdatdegrondspanning niet verandert door
de daling vandegrondwaterspiegel, dwz.w e doen alsof de
laag waarin deverandering plaatsvindt verzadigd blijft (verschuiving van grondwaterzone naarvol-capillaire zone).
c. Voor het berekenen van de bestaande korrelspanning
wordt de waterspanning in de bodemvochtzone o p nulgesteld. Het effect van negatieve waterspanningen o pdekorrelspanning wordt dan dus verwaarloosd.
d. Bij ophoging wordt ervan uitgegaan dat de opgebrachte
grond verzadigd ismet water (opspuiten) endito o kblijft.Als
er een laag metdikte d is opgebracht, isdetoename vande
korrelspanning:
20.29A<7k= ps^gd.
20.30 Rekenvoorbeeld
Gegeven: Een grond bestaat uiteen laag venige klei (k)van2 mdikte,met
p d k =850kg/m 3en0 p k =0,63.
DeinhetlaboratoriumbepaaldewaardevanCbedraagt10.Degrondwaterspiegel staat terhoogte van hetmaaiveld. Om degrond geschikt te maken voor
beweiding wordt hetgrondwaterpeil met 60cmverlaagdeneen laagzand(z)
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van10cmopgebracht,metp^z= 1590kg/m 3en<£pz= 0,40.
Gevraagd: Berekendeteverwachten zakkingZ2+; alsgevolg vanzetting eninklinking.
Oplossing:We gaandezakking berekenen metformule 20.24. Daarin moet de
gemiddeldekorrelspanning^ w o r d e n ingevuld,diegeldtvoordeoorspronkelijketoestand (formule20.25).Aanhetmaaiveldgeldt:
fftb = 0enpwb = 0,dusffkb =0.
(20.7) p s a U= 850kgm" 3 + 0,63x1000kgm-" = 1480kgm" 3 .
(20.4) <rto= 1480kgm" 3x10ms" 2x2m= 29,6kPa.
(20.10)pwo = -1000 kgrrT 3x10ms - 2 x-2m= 20kPa.
(20.15) (Tk0= 29,6kPa- 20kPa = 9,6kPa.
(20.25)5 k = ° l ^ P a = 4,8kPa.
Doordegrondwaterstandsverlaging neemtdekorrelspanningtoemet:
(20.28) A<rk= 1000kgm" 3x10ms - 2x0,6 m= 6kPa.
Doordeophogingmetzandneemtdekorrelspanningtoemet:
(20.29) A(7k= (1590kgm" 3 + 0,40x1000kgm"3) x10ms" 2 x0,1m=
= 1,99kPa.
Detotaletoenamevandekorrelspanningis:
A<rk= 6kPa+ 1,99kPa= 7,99kPa.
Nukunnenweformule 20.24invullen:

20.33 -,
,, 1
Zz+i = d b r

,
2 m . 4,8kPa + 7,99kPa
n , „
^z+i =Tir x n—
.»,
= 0,196m « 20cm.
z
' 10
4,8 kpa

20.31 Vragen
a. Bijverlaging van een polderpeil met 0,5 mdaalde degrondwaterstand met
gemiddeld0,25m.Hoegrootisdetoenamevandekorrelspanning?
b. Detoenamevandekorrelspanning uitvraagakanook bereikt worden door
ophoging metzand,waarvanpsat,z= 2000kg/m 3 .Hoedik moetdezezandlaag
zijn?
c. Een veengrond met een gemiddeld laagste grondwaterstandsdiepte van
0,60mheeftdevolgende opbouw:
horizont

"mv
(cm)

materiaal

A1
C1
C2

0- 20
20- 60
60-640

kleiig,veraardveen
matigverweerdveen
nietverweerdveen

Om deze redenwerd door Kever/ingBuisman (1936) onderscheid gemaakt tussen directe,primaire zakking,die nakorte
tijd bij een bepaalde belasting optreedt eneenseculairezakkingdienaeen10x zolangeperiodeoptreedt (Lat.saeculum
= eeuw). Dit onderscheid komt tot uitdrukking in twee verschillendesamendrukkingsconstanten,nl.Cpen Cs.
Cp = samendrukkingsconstantevoordezakkingindeprimaireperiode;
Cs = samendrukkingsconstante oplangetermijn,voordeseculaireperiode.
Debepalingvandezeconstanten komtaandeordein20.5.2.
OmdezakkingopelktijdstipftekunnenberekenenheeftKoppejan deze samendrukkingsconstanten Cp en Cs ingevuld in
deformulevanTerzaghi:

Psat

d
(m)

C

(kg/m3)

1200
1050
1040

0,20
0,40
5,80

50
40
16

Erwordteenlaagzandvan1 mdikteopgespotenmetpSat,z= 1900kg/m 3 .Berekendeteverwachtenzakkingperhorizontenvoor hetgeheleprofiel.

20.4.3 Zakkingsverloop met detijd; formule van Koppejan
In deformule van Terzaghi isdefactor tijd niet opgenomen.
Deberekendewaardevandezakkingwordt pasnalange tijd
bereikt.Aangenomenwordtdatpasnaca.30jaargeenverdere
zakkingmeeroptreedt.Veelalzaleengrootdeelvandezakking
binnen een aanzienlijk kortere tijd worden bereikt. Bij zand
verlooptdezevrijsnelovereenkorteperiode.Bijklei- enveengrondverlooptdezakkingaanvankelijksnelmaarneemtdaarnalangzaamafovereenlangeperiode (ziefiguur 20.32).

+

^igl)

gk +_Aoi
°"k

Omdatf indagen ingevuld moetworden,wordt doord (dag)
gedeeld om een onbenoemd getal te krijgen voor het nemen
vandelogaritme.Veelalwordt 80tot 90%vandeteverwachtenzakking over30jaaralbereikt na3jaar.DankanmenvolstaanmetdeeenvoudigeformulevanTerzaghivoor hetberekenenvandezakking. Ditgeldt bij uitstekvoorzandgronden,
die vrijwel geen seculair effect vertonen. De waarde van Cs
vanzandgronden iserggroot.Wil menechter informatieover
het zakkingsverloop met de tijd dan is de formule van Koppejanvanbelang.
EenanderekwestieisdevariatievandeC-waardemetdedruk.
Hierovergaatdevolgendesubparagraaf.
20.34 Vraag
Eenkleilaagvan3mdikte rustop pleistoceen zand.Degrondwaterstand isaan
maaiveld.Doorophogingmetzandwordt eendrukvan20kPauitgeoefend.
Psat,k= 1800kgnrT3; C p=18; Cs=350.
Alsaangenomen kanworden dathetzandgeenzetting vertoont, berekendan:
a. dezakkingvanhetmaaiveldna30jaar;
b. hetpercentagevandezakkingdatna3jaarbereiktis.

20.4.4 Plastisch en elastisch grondgedrag; grensspanning
Bij het uitvoeren van samendrukkingsproeven op monsters
blijktvaakdathetresultaat,dezakking uitgezettegendedruk,
eengekniktelijnis(figuur 20.35).
Blijkbaar reageert degrond in hettrajecttot aanhet knikpunt
anders dan na dit punt. Eerst zakt de grond relatief weinig,
maarnaopvoerenvandebelastingwordtderelatievezakking
groter. Indegrondmechanica kent menenkele begrippen die
belasting (kPa)
100

zakking
20.32 Figuur
Zakkingvanzand,kleienveenindeloop dertijdnahet aanbrengenvaneenzelfdebelasting.Huizinga, 1959:35.
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3zakking (mm)
20.35 Figuur
Log-last-zakkingskromme als resultaat van eensamendrukkingsproef op een
grondmonster. NaarVan derVeene.a.,1981:92.

vermelde formule van Koppejan (20.33). Wordt de korrelspanning echter groter dan de grensspanning, dan moet de
formule uitgebreid worden met een tweede lid, waarin C2
staat:
d . o-k+A(Tk

20.39
C-1

zakking
20.36 Figuur
Zakkingsverloopbij belasting, ontlasting enherbelasting;verklaringin detekst.
NaarHuizinga, 1969:56.

nauw verband houden met dit verschijnsel. Dezezullen aan
de handvan hetvolgendevoorbeeld worden behandeld.Een
grondmonster in een ring wordt belast. Nadat zetting is opgetredenwordtdedrukteruggebrachtnaarnul.Erzijnnutwee
reacties van degrond denkbaar, waarvan de uiterste vormen
zijn:
- de grond veert terug tot de oorspronkelijke hoogte; dit
noemtmenelastischgrondgedrag;
- de grond blijft ondanks deontlasting op hetzelfde niveau;
ditnoemtmenplastisch grondgedrag.
Indepraktijkgedraagteengrondzichzowelplastischalselastisch. Dit kan worden geïllustreerd met behulp van figuur
20.36.
In de figuur is te zien dat de grond, na belast te zijn (a-b),
bijontlastinggedeeltelijkterugveert (c).Wanneermenvervolgens weer gaat belasten, wordt de ontlastingskromme ongeveergevolgdtot het punt d,dat dicht bij bligt. Bij verdere
toename van de belasting krijgt de kromme een verloop dat
in het verlengde ligt van a-b,de lastzakkingslijn bij deeerste
belasting.
Hetinfiguur20.35geschetsteverschijnselzoudushetgevolg
kunnenzijnvanvoorbelasting inhetverleden.Dezeverklaring
isechter niet afdoende,aangezien gebleken isdat ook monsters,die niet voorbelast zijn geweest, de knik vertonen. Het
is een materiaaleigenschap. Het knikpunt geeft een grensspanning aan die eerst moet worden overschreden, alvorens
sterkezakkingenoptreden.Degrensspanningwordt inhetlaboratorium met samendrukkingsproeven bepaald (figuur
20.35en20.43).
Voorhetmakenvanzakkingsberekeningen heeftditverschijnsel consequenties. Voor hettraject tot aande grensspanning
wordtdesamendrukkingsconstanteC^ berekend:
20.37 1

1

e, cp

+T U £

Voorhettraject nadegrensspanning geldt:

<rk

C2

ff

kg

Indittypeformulestaatsteedsonder hetlog-teken indenoemerdeuitgangskorrelspanning enindeteller denieuwekorrelspanning. De oorspronkelijke, gemiddelde korrelspanning
vóórhetaanbrengenvandebelastingishierweertrkgenoemd.
Debelastingneemteersttoetotdegrensspanning.Denieuwe
korrelspanning is dan gelijk aan de grensspanning, vandaar
dat we trka in de teller van het eerste lid vinden. Vervolgens
stijgt de korrelspanning verder totdat degeheletoenamevan
de korrelspanning Atrk bij de oorspronkelijke spanning trk is
gekomen endusdeeindspanning ök+A<rkbereikt is.Voor dit
tweededeelisdegrensspanninghetuitgangspunt,diewedus
indenoemervanhettweede lidaantreffen.
Betrekkenweookdefactortijd hierin,danmoetenwedeformules20.37en20.38invullenin20.39enkrijgen:
20.40 -.

,. 1

, 1 .

f.

Ci

-pi

a

d'

, n ^ + £ / ( _ L + 1 |g')inä±AüL
ff

k

Cp2

Cs2

d'

(Tkg

Tabel 20.41 geeft een orde van grootte voor de samendrukkingsconstanten en de grensspanning van enige grondsoorten.
20.41 Tabel
Voorbeeldenvanwaardenvandesamendrukkingsconstantenendegrensspanning <rkg van drie grondsoorten. Ontleend aanrapporten van het ingenieursbureau voorgeotechniek engeodesieFugroenhet Laboratorium voorGrondmechanica.
Okg(kPa)
veen
klei
zand (kleihoudend)

CP2

-s2

10-150
20-300

25-1000
60-2500

32-44
17-32

4- 30
7-125

14- 140
30- 300

80-800

70-3500

25-34

14-140

40-1250

20.42Rekenvoorbeeld
Gegeven:Dit rekenvoorbeeld gaat over dezelfde grond alsvraag 20.31c,maar
erzijnnumeergegevens. Eenveengrond meteengemiddeld laagstegrondwaterstandsdieptevan0,60mheeftdevolgende opbouw:
horizont

rf

mv
(cm)

materiaal

Psat 1
(kg/m )

d
(m)

c,

c2

A1
C1
C2

0- 20
20- 60
60-640

kleiïg,veraardveen
matigverweerdveen
nietverweerdveen

1200
1050
1040

0,20
0,40
5,80

50
40
16

20
10
4

Erwordt voor elke horizont aangenomen dat de grensspanning 5 kPa groter
isdandebestaandekorrelspanning.Nuwordteenlaagzandvan 1mdikteopgespoten metp M t = 1900kg/m 3 .
Gevraagd:Berekendeteverwachtenzakking.
Oplossing: Voor elke laag is de zakking te bepalen met formule 20.39. Eerst
moetenwedebestaande,gemiddeldekorrelspanning<7kvanelkehorizontuitrekenenmetdeformules20.4,20.5,20.10,20.15en20.25,waarbijdewaterspanning boven de grondwaterspiegel nul gesteldwordt. Het resultaat is (vergelijk
antwoord20.31c):

20.38 1

cl éprend

C,ismeestal3tot7keerzogrootalsC2.Alsnahetaanbrengen
van een belasting dedruk in degrond lager isdan degrensspanning <rkg,dan kan de zakking berekend worden door C-\
indeformulevanTerzaghiintevullen.Wekrijgendandereeds

hor.

"tb

A1
C1
C2

0
2,4
6,6

Pwb

_
0

ff

ff

to

Pwo

CT

"k

0
2,4
6,6

2,4
6,6
66,9

0
0
58,0

2,4
6,6
8,9

1,2
4,5
7,8

kb

ko

(kPa)
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Detoenamevandekorrelspanningdoor hetopbrengenvanhetzandbedraagt:
(20.29) A(7k= 1 9 0 0 k g m _ 3 x 10ms~ 2 x 1m= 19kPa.
Nuisdezakkingteberekenenmetformule20.39:
0,2m
50

*A1

1,2+ 5kPa 0,2m. 1,2+ 19kPa
1,2kPa
20
6,2kPa

0,4m , 4,5+ 5
Z

C2

Z,

:

°-^ In4 ' 5 9 ; 1 9 =0,007+0,036m

5,8m, 7,8 +5 , 5,8m. 7,8+19
T 6 - ' n ^ 8 -+ ^ l n - Ï 2 ^

;Z

= 0,02 m

:

0,18+ 1,07 m

= 0,04m
= 1,25 m
1,31 m

A1+ ZC1 + ZC2

Dezewaardevan dezakking iste hoog als bij het opbrengen van hetzand het
grondwaterniveau ongewijzigd blijft,zoalshierisaangenomen. Daaromzoude
berekening meerdere malen herhaald moeten worden (zie kleine-lettertekst
hieronder).
In rekenvoorbeeld 20.42 wordt berekend dat één meter opgebracht zand een
zakkingvan het maaiveldveroorzaaktvan1,31m. Degrondwaterstand was60
cmbenedenmaaiveld,dusnahetzakkingsproceszouhetgeheleoorspronkelijke
profiel plus 70 cm van het opgebrachte zand onder water gelegen zijn. Aangezien dewaterspanning indat gedeelte dan een positieve waarde heeft aangenomen (opwaartse kracht),zijndein hetvoorbeeld berekendewaarden van
cr^tegroot. Degrondzaldusook niet131cmzakken.
Eriseenmethodeontwikkeld om indezesituatiestot eenredelijkgoedeschatting van de zakking te komen door de rekenwijze van voorbeeld 20.42 enige
malenteherhalenmetbehulpvannomogrammen(Willet,1964).Hetvaltbuiten
hetdoelvanhetboekdit hiertebehandelen.

20.5 BEPALING
STANTEN

VAN

1 opgelegdelast
2 grondmonster

3 poreuzesteen
4 water

hoogte monster

SAMENDRUKKINGSCON-

Uitdevoorgaande paragrafen isgeblekendat desamendrukkingsconstante Ceenbelangrijkeeigenschapvandegrond is
voor hetberekenenvandezakking.Aangeziendewaardevan
Czeerveelvariatievertoont,wordt dezewaardebijelkeberekeningvanzetting en/of inklinking bepaald.In 20.5.1 zal het
principe van het apparaat, waarmee de bepaling geschiedt,
worden behandeldenerwordenwatalgemenegrondmechanischetermengeïntroduceerd.In20.5.2wordt eenvoorbeeld
gegevenvandeberekeningvanCs1enCp1.
20.5.1 Samendrukkingsproef
Wanneergrondmechanischeeigenschappengemetenmoeten
worden, gebeurt dit altijd ten behoeve van het oplossen van
zekeregrondmechanische problemen. Hetmeten isnooiteen
doel op zichzelf. Dit betekent dat alleen die eigenschappen
moeten worden gemeten die relevant zijn voor een specifiek
probleem. Indien mente maken heeft met bv.zetting alsgevolgvanophogingofmetinklinkingalsgevolgvangrondwaterstandsdaling,dan heeft mente maken meteeneendimensionaal belastingsvraagstuk. Voor de voorspelling van mogelijkezakking,alsgevolgvandezeingrepen,ismen namelijk
alleen geïnteresseerd in het grondgedrag onder invloed van
verticalelasten.
Desamendrukkingsproefó\er\Xomvolumeveranderingen van
de grond ten gevolge van belastingen te leren kennen. Het
toestel waarmeede proef wordt uitgevoerd, het zogenaamde
Delftse samendrukkingsapparaat, bestaat uit een ring waarin
eengrondmonster kanworden gebracht. Hetmonster rust op
een poreuze steen. Op het monster wordt een stempel geplaatst,diewordt belast.Tijdens debelastingsproef wordt de
ring metmonster ineenbakje metwater geplaatst om uitdroging van het monster te voorkomen. De poreuze steen dient
ervoor om het bodemwater dattijdens deproef onderspanning komt te staan te kunnen laten wegstromen (figuur
20.43a).
Deproef houdt nuindatvanafeenzekermoment hetmonster
wordt belast.Dehoogteverandering wordtvantijdtottijdge-
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20.43 Figuur
Samendrukkingsproef. a.SchemavanDelfts samendrukkingsapparaat;b. tijdzakkingskromme;c. verloopvandewaterspanning.
belasting (kPa)
200 300

10zakking(
20.44 Figuur
Berekening vanC p i , Cp2,C s i enCS2 uit eensamendrukkingsproef. Verklaring
in detekst. NaarVanderVeene.a.,1981:99.

meten. Hiermee wordt de zogenaamde tijd-zakkingskromme
verkregen (figuur 20.43b).
Hetmonster issteedsverzadigd.Ophetmomentdathetmonster wordt belast, wordt de volumefractie poriën <f>p kleiner,
het water komt naar buiten en de opgelegde last lijkt vrijwel
geheel door het water te worden 'gedragen'. De druk in het
water stijgt. Omdat water gaat wegstromen door de poreuze
steen,vermindert dewaterspanning iets. Het korrelskelet van
hetmonster moet nu ietsvande opgelegde last dragen.Vaak
zalditskeletdie last niet kunnen dragen,waardoor het wordt
vervormd (samengedrukt). Destevigheid neemt toe.Tot het
moment dat hetskelet deopgelegde lastgeheel draagt moet
het bodemwater de opgelegde last voor een deel opvangen,
waardoordewaterspanning indieperiodesteedsgroterisdan
deoorspronkelijke (figuur20.43c).Wezeggennudathetbodemwater overspannenisende periodewaarin dat hetgeval
is wordtdehydro-dynamische periodegenoemd.Hetaanpassingsproces van het korrelskelet aan de opgelegde spanning
wordt deconsolidatie vandegrondgenoemd. Degrond heet
geconsolideerd wanneer het korrelskelet de opgelegde last
geheeldraagt.
Ook kan met behulp van het Delfts samendrukkingsapparaat
de invloed van de druk op de zakking worden bekeken. Om
vergelijkbareresultatentekrijgen moetdefactortijddus constant gehouden worden (zie ook 20.5.2). Het resultaat kan
weergegevenworden ineenlast-zakkingskromme.Voorbeeldendaarvanzijndefiguren20.35en20.44.
20.5.2 Berekeningvan samendrukkingsconstanten
Op een monster met een dikte van 19,9 cm werd met behulp van het Delfts
samendrukkingsapparaat gedurende 10 dagen een bepaalde druk uitgeoefend.
Na 1 en 10 dagen werd de zakking gemeten. Door deze meting telkens met
hetzelfde monster te herhalen bij verschillende drukken, werden de twee lastzakkingslijnen infiguur 20.44 verkregen, nl.dievan 1dag en van 1 0 dagen.
In figuur 20.44 valt duidelijk de grensspanning af te lezen: de knik in de lijnen
ligt bij een druk van 33 kPa. De waarden van Cp-| en C s 1 moeten bij een kleinere
druk gemeten worden en die van C p 2 en C s 2 bij een grotere. Daarom wordt
dezakking intwee spanningstrajecten bekeken,die echter beide zodanig gekozenzijn dat:
tweede belasting _ .
eerste belasting
In desamendrukkingsproefishetaandeelvan heteigengewichtvan het monster
aan de korrelspanning te verwaarlozen, omdat de aangebrachte belasting een
factor 1 0 0 groter is (in het veld, waar het om veel dikkere lagen dan 2 cm gaat,
isdit niet het geval). Voor de nieuwe en oude korrelspanning in formule 20.33
kunnen we hier dusdetweede eneerste belasting uitde proef invullen:
. , .1 x . 1
, ( , . 30kPa
+
Ci,
C^'9d)lnÏ5kPa-

-F
Zz+i

= d{

Bij t= 1 d wordt lg (f/d) = 0. In figuur 20.44 lezen we af dat de zakking 1,7
mm is. De totale dikte van het monster is 19,9 mm. Invullen in bovenstaande
formule geeft:
1,7 mm = 19,9 mm x yr- * In 2;
Cp1=8,1.
Voor de berekening van C s i herschrijven we formule 20.33 tot:

Zz+i=

é'n2+(^l9ï)ln2

Alsw e t= 1 0 d invullen,dan volgt:
_,
19,9 m m , . , 19,9 mm , „ , _,
, In 2
2,1 mm = — = - . — In 2 + —-=
In 2 = 1,7 mm +-=— x 19,9 mm;
c
c
O'1
s1
s1
C s 1 = 34.5.
Op analoge wijze kan men C p 2en C%i berekenen (vraag 20.45a).

b. Veronderstel dat een grond bestaat uit een laag van 3 m dikte, waarvoor de
vier samendrukkingsconstanten gelden die via figuur 20.44 zijn berekend. p s a t
= 150 kg/m 3 . Bereken de zakking,dieopgetreden zalzijn,alsdegrond gedurende 10 jaar met een druk van 50 kPa wordt belast. Verwaarloos hierbij het effect
van de veranderende grondwaterstand die in het begin 3 m onder maaiveld is.

20.6 ZAKKING
VAN FOKKENS

VAN VEENGRONDEN; FORMULE

Deinvoorgaande paragrafenbesprokenformulevanTerzaghi
en de uitgebreide versies daarvan hebben een nadeel. Laat
men de druk toenemen tot oneindig, dus Aa k -> oo, dan zal
ookZtot oneindigtoenemen,terwijl dezakking in werkelijkheid kleiner blijft dan deoorspronkelijke laagdikte d. De oorzaakhiervan isgelegen indewaardevandesamendrukkingsconstante C. In subparagraaf 20.4.4 over de grensspanning
hebben we gezien,dat dewaardevan Cafhankelijk isvande
opgelegde druk. Bovenvermelde formules gelden dus in een
beperkt spanningstraject. Inde praktijk kan aandit probleem
worden tegemoetgekomen door de samendrukkingsproef
voor het bepalen van de waarden van C uit te voeren in het
traject van de belastingverhoging. Maar bij zware belasting
van slappe veenprofielen verandert de waarde van C tijdens
desamendrukkingzosterk,datditmoeilijkheden metdeberekeningoplevert.
Fokkens(1970) omzeildedit probleemdoor ervanuittegaan
datdezakking inslapveenveroorzaaktwordt doorwaterverlies.HijcombineerdedeformulevanTerzaghimetderijpingswet (20.7.4) voorveendataltijdbenedendegrondwaterspiegelligt.Zo vondhijeen relatietussendebestaandekorrelspanningendeverhouding van hetwatergetal bijverzadiging w^
endemassafractieorganischestofvanstoofdrogegrondfh:
1

of

0,0395In- £ - - 0 , 2 4 8
Pa
20.47 .

fJ k

'npi:

25,32- ^ - + 6,28

Metdezeformuleskunnen bv.deoorspronkelijkekorrelspanningffk1enw sat2 /4 (eindtoestand) berekendworden.Dezakkingvolgtdan uit:
w.s-t1

W,sat2

20.48 Z z + i = d -

°^§+0 , 6 2 + ^ 1
'h

'h

waarin ride dikte van de samendrukbare laag is. De zakking
in hetveen,nietvoorbelastengelegen onderde grondwaterspiegel,wordtbijeen bepaaldorganische-stofgehalte bepaald
doorwaterverliesalsgevolgvanopgelegdedruk. Eendergelijke formule wordt ook bij het onderwerp krimp gebruikt
(20.65).Deformulevan Fokkensheeft als voordeel bovendie
vanTerzaghi dat ergeensamendrukkingsconstante ingevuld
hoeft te worden. Een ander voordeel is gelegen in de bepalingsmethode. Bij Terzaghi moet ter bepaling van de diverse
samendrukkingsconstanten wordenvolstaan met beproeving
vanenkelemonstersvan2cmdikte.BijFokkenskanterbepalingvan ivsatenfh hetgeheleprofiel continu worden bemonsterd.Totslotvan dezeparagraaf een rekenvoorbeeldoverhet
toepassenvanbovenstaandeformules.

20.45 Vragen
a. Bereken met de gegevens in figuur 20.44 en formule 20.33 de waarde van
C P 2en CS2-
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Dezegrootheid iseldersvaakaangeduidalsspecifiek ofsoortelijkvolume. Hetisdereciprokevandevolumieke massavan
stoofdrogegrondpA.Waterbijhetkrimpenvaneentweefasige
grondgebeurt,wordt geïllustreerddoorfiguur 20.55.Wezullen enigeformules afleiden waarmee deteverwachten krimp
ofdeoorspronkelijke laagdikteberekendkunnenworden.Het
massiekvolume indeongerijptetoestandschrijvenweals:

20.49 Rekenvoorbeeld
Gegeven:Hetprofieluitrekenvoorbeeld 20.42heeft indeC2-horizont (60-640
cm):w sat =7,68 (kgwaterperkgstoofdrogegrond) enf^ =0,82 (kgorganische
stofperkgstoofdrogegrond).
Gevraagd:Berekendezakkingmetbehulpvanformule20.48 (Fokkens).
Oplossing:OmdatdeformulevanFokkensalleentoepasbaarisopveen,gelegen
onder de grondwaterspiegel, nemen we voor deA1 - en C1 -horizont dezelfde
waarden als berekend in rekenvoorbeeld 20.42.Voor de laag van 60 tot 640
cmgeldt:
"sail - 7.68.
9,37.
fh
0,82-

v-, m
y

Met formule 20.47 kan berekend worden welke korrelspanning in deze laag
heerst:

endatna(enige) rijpingals:
V2
v2 = —
m2
Narijping isalleendehoeveelheidwater,dus hettotale volume,veranderd (figuur 20.55). De massavan devaste fase is
onveranderd:m^ =m2. Daaruitvolgt:

ln

Pa"=W+ 6 ' 2 8 ;
^1=7960PaDoordeophogingmetzandneemtdekorrelspanningtoemet19000 Pa,dus:

5

k2= " M + 19000 Pa= 26960Pa.

Volgensformule20.46 isnuteberekenen:
^ f 2 =6,45.
'h

vym.
v2 V2/m2

Uitformule20.48volgt dezakkingvandeC2-horizont:
9,37-6,45

Zc2 5 8m

~ ' ÖM
0,82

•1,62m.

+0,62 + 9,37

De zakking van de A1 - en de C1 -horizont bedroeg resp. 0,02 m en 0,04 m,
zodatdetotalezakking1,68mis.DegemiddeldekorrelspanningindeC2-horizont,berekendmetbehulpvandevolumiekemassa's(7800Pa,zie20.42),komt
opmerkelijkgoedovereenmetdie,berekendmetbehulpvanw^/f^ (7960 Pa).
Desondanks isereenflink verschil in geschattezakking (1,31 tegen 1,68 m).
Inparagraaf20.9gevenweeënevaluatievanenigezakkingsformules.Overigens
geldt hierdezelfdeopmerkingals invoorbeeld 20.42,datdoor hetonder water
zakkenvanhetprofieldekorrelspanningzalveranderen,waardoordeuiteindelijkezakkinggeringerzalzijndandeberekende.

v2~d
~2
Combinerenvanbeidelaatsteformuleslevert:
Combiner
Yl= .dy
v2 ~d2
20.51

of
of

d2 =-d^

20.7 KRIMP
20.7.1 Inleiding
Wanneereengronddroogvalt,bv.alsgevolgvaninpoldering,
iseraanvankelijk nogsprakevan eentweefasig systeem,bestaande uiteenvastefase,zonderstructuurelementen,eneen
vloeibare fase.Doorverdamping en ineen laterstadium door
wateropname door plantenwortels verdwijnt er water, hetgeenzakkingvanhetmaaiveldtot gevolg kan hebben.Alswe
dit procesnogeenswat nauwkeurigerbekijkengebeurterhet
volgende:doorverdampingverdwijntveelwater,ineersteinstantierakendegroteporiënleeg.Inhetzoontstanedriefasige
systeem neemt bij verdergaande verdamping (wateronttrekking) dewaterspanning af, waardoor devaste delen naarelkaar toegedrukt worden (toename korrelspanning). De poriënfractie vermindert enzakking van het maaiveld is hiervan
het gevolg. Dit proces wordt krimp of fysische rijping genoemd.

V2

Aangezien krimp resulteert in een zakking van het maaiveld,
verhoudendevolumesvoorennadekrimpzichalsdelaagdiktesd (figuur 20.55):

"1

d,= d2^
v2
Dezakkingalsgevolgvankrimpisdan:
20.53

Z,=d,

.d =d

dYl

*

' Vi

Als de oorspronkelijke laagdikte d^ berekend
dan isdevolgendeformulevanbelang,die uit
kanworden:

moet worden,
20.53 afgeleid

20.54

Eenopvallend verschijnsel is,dat gronden die eenmaal gekrompen zijn, nooit
meerdezelfde hoeveelheid water kunnen opnemen alstevoren (alszeniet geroerdworden). Krimp isduseen irreversibel proces. Hetcolloïdale deelvande
vaste fase,dus het lutum- en humusdeel, is hiervan de oorzaak. Krimp neemt
dan ook toe met het gehalte aan lutum en organische stof en komt niet voor
bijzandgronden.

20.7.2 Massiek volume
De parameter, waarmee gewerkt wordt om de krimp van de
grondteberekenen,ishetmassiekvolume.Hetmassiekvolume is het volume van veldvochtige grond gedeeld door de
massavandestoofdrogegrond:
20.50

md
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20.55 Figuur
DeveranderingvanhetvolumeVendelaagdiktedalsgevolg vanwateronttrekking ineentweefasigegrond (krimp).

Inde praktijk geschiedt de bepaling van het massiek volume
met behulpvan monsterringen. Dezewordenvoorzichtig met
descherpe kant in de bodem gedrukt om eenzo ongestoord
mogelijk monster te krijgen. In het laboratorium wordt later
de massa van de stoofdroge grond gemeten en zo kan met
hetbekendevolume vande ring het massiekvolume worden
bepaald.

"1
(dm3/kg)

"mv
(cm)

1

"mv
"2
(cm) (dm3/kg)
0,0

Wanneer eengrond droog valt,zal het massiek volume ineerste instantie over
de gehele lengte van het profiel niet veel verschillen. Na verloop van tijd zal
echter door krimp het massiek volume in de bovengrond een kleinere waarde
aannemendanlagerinhetprofiel.Deoorzakendaarvankunnenzijn:
- Erverdamptmeerwater uitdebovengronddanuitdiepergelegenlagen.
- Plantenwortelsbetrekken hetmeestewater uitdebovengrond.
- Indeondergrondvindt eensnellerecapillairewateraanvoer plaatsvanuit het
grondwater.
Wanneer men gegevens wil hebben over het massiek volume van een profiel,
danzalmenduslaagsgewijsmoetenbemonsterenomeenindruktekrijgenover
hetverloopdaarvan.
20.56 Vraag
Waarom kan het belangrijk zijn dat de monsternamesteeds in hetvoorjaar geschiedt?

20.7.3 Krimpberekeningbij kleigronden
Er is een model ontwikkeld waarmee de zakking als gevolg
van krimp kan worden berekend (Rijniersce, 1983). Gezien
decomplexheidvanhetmodelendeveelheidvandebenodigdegegevens beperkenweonsindit hoofdstuk tot debehandelingvaneeneenvoudiger methode.
Om een schatting te maken van de te verwachten krimp
maakt men gebruik van de gegevens van een vergelijkbare
grond.Vanbelangis,datdezegrondeenongeveergelijketextuurensedimentatiemilieu heeft. Deberekeningswijzeterbepaling vandeteverwachten krimp isalsvolgt. Zowel vande
pas drooggelegde grond (1) alsvan de reeds langer drooggelegde grond (2) worden laagsgewijs demassiekevolumes
bepaald. Met behulp van de formules 20.51 en 20.52 wordt
per laagdekrimp berekend.Aangezien deberekening nietzo
eenvoudig isalsdeformulesdoen vermoeden,volgt hiereen
rekenvoorbeeld.
20.57 Rekenvoorbeeld
Gegeven:Vantweegrondenzijnwaardenvanhetmassiekvolume vbepaald:
rfmv(cm)
grond1
0-10
10-20
20-30

1,25
1,26
1,28

v(dmVkg)
grond2
0,99
1,05
1,12

30,0
20.58 Figuur
Schematischeweergavevaneenkrimpberekening. De cijfersin de kolommen
zijnhetresultaatvanberekeningen;zievoorbeeld20.57.
De30 cm van grond 1zaldus krimpen tot 24,7 cm,alsde parallel met grond
2opgaat.
Z k = 30-24,7 = 5,3cm (figuur 20.58).

Met hethanterenvandezeberekeningswijze ishetinfeiteonjuist het eindresultaat alleen toe te schrijven aan krimp. Immers,wanneereenstukgronddrooggelegdwordtzalbehalve
door verdamping ook water verdwijnen door dedruk van de
bovenliggendemassa;datprocesisaleerderbehandeldonder
de noemer 'inklinking'. Hoewel het dus een combinatie van
beide processen is, zullen we voor het gemak toch blijven
sprekenvan'krimp'.
20.7.4 Krimpberekening met behulp van rijpingsformule
In de inleiding werd reedsvermeld,dat zowel het lutum- als
hethumusgehaltevanbelangisvoordematevankrimp.Rond
decolloïdaledeeltjes bevindtzicheenwatermantel,dieinongerijpte toestand van de grond een maximale omvang heeft.
Bijwateronttrekking neemtdediktevandewatermantelafen
ontstaatereenanderestructuur indeaanvankelijk vrij homomassiekvolume v (dm3/kg)
2,0

Gevraagd:Berekendeteverwachten krimpvangrond 1alsaangenomen mag
wordendatdezegrondbijrijpingeenzelfdeontwikkelingzalvertonenalsgrond
2.
Oplossing:Omdatweaannemendatgrond2ontstaanzoukunnenzijnuitgrond
1,mogenwedeformules20.51en20.52toepassen.Degangvandeberekening
isweergegeveninfiguur20.58.
Delaag0-10cmvangrond 1 krimptvolgens20.51tot:
0,99dm 3 /kg
10cm x - , . . ,,. = 7,9 cm.
1,25dm3/kg
Vande bovenste 10 cm van grond 2 kunnen we dus 7,9 cm ontstaan denken
uit de laag 0-10 cm van grond 1. Deresterende 2,1 cm moet ontstaan zijn uit
eendeelvan
delaag10-20cmvangrond1 enweluit (20.52):
1,26dm3/kg
__,
..
„ - - , ,,. x2,1cm = 2,7cmhiervan.
0,99 dmVkg
Derestvandezelaagkrimpttot (20.51 ):

1,05 x 7,3cm=6,1 cm.
1,26

Van de laag 10-20 cm van grond 2 is 10-6,1 =3,9 cm ontstaan uit 3,9 x
(1,28/1,05) = 4,6cmvande laag20-30 cmvangrond 1.Hetrestantvandeze
1 12
laagkrimpttot^hrg x 5,4 = 4,7cm.
I,Zo

20.59 Figuur
Relatietussenlutumgehalte enmassiekvolumein 1. onderwaterafzettingen; 2.
getijde-afzettingen; 3.getijde-afzettingen, 100jaar nainpoldering, dmv =110
-120 cm;en4.idem,dmv= 0-30 cm.NaarDeG/opper, 1973:94.
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genemassa.Degrondkrimpt. Gevolgen zijn:maaivelddaling;
ontstaan van grote poriën die de lucht- en waterdoorlatendheid verhogen; irreversibele indroging;vermindering van het
massiek volume. Het laatste blijkt uit figuur 20.59, waar de
gerijpte grond het kleinste massiek volume heeft.Tevens laat
de figuur het waterbindende karakter van de lutumdeeltjes
zien.
Wanneerwedeoorspronkelijke hoogtevaneengerijpt profiel
willen kennen, kan slechts de helft van de benodigde gegevens,nl. hethuidigemassiekvolume (v 2 ),bepaaldworden.
Hetmassiekvolumetentijdevanhetdroogvallenvandegrond
(v.,) moet dan worden berekend met behulp van de zogenaamde rijpingsformule (zie ook kader 20.61). Dit is een
empirische relatie tussen watergetal, lutumgehalte, organische-stofgehalte enrijpingsgraad:

20.60w =n(fLd +bfh) + C waarin
w
n
fLäenfh
b
C

massaverhoudingwater-vastefase (watergetal);
rijpingsfactor (= massagebonden water per massa-eenheid lutum + humus);
massafractieslutumenorganischestof;
waterbindendvermogenvanorganischestoft.o.v.
datvan lutum. Meestalwordt dewaardeb=3gehanteerd;
= constante; meestal wordt de waarde 0,2 aangehouden.

Hoe komen we nu aan het oorspronkelijke massiek volume
V\7 Dooreengeschatten-waardevoorongerijptegrondinformule (20.60) in te vullen en door aan te nemen datfL+ bfh
niet isveranderd,kan hetwatergetal vandeongerijpte grond
worden berekend,endaarmee ook het massiek volume (for-

Kader
RIJPINGSFORMULES
Eenuitgebreidebeschrijvingvandemanierwaarophetwater gebonden is aan de ongerijpte zwaardere gronden is
gegeven door Zuur (1958). Hij stelt dat hetwater gebonden is met korte-afstandskrachten aan de kleiplaatjes en
dat dezeplaatjesvoorkomen ineenvolledige net- of raatstructuur. Dekleiplaatjes zijnaanelkaarverbondenalsgevolg van de aantrekkingskracht voor positieve lading van
deoppervlakkenenvoornegatieveladingvandeplaatranden. Dezekrachten veroorzaken tevens het in verhouding
tot het watergehalte stevige karakter van de ongerijpte
grond. Indefiguur isditbeeldweergegevendoordedoorsnedentetekenenvandekleiplaatjes,dieloodrechtophet
vlakstaan:

zandkorrelselkaar,hetgeentotgevolgheeftdatafnamevan
hetwatergehalte niettotcompactieleidt.
OpbasisvangegevensuitdeNoordoostpolder isdoorZuur
(1958) devolgende relatie gevonden tussen devochtigheidenhetlutum-enhumusgehalte:
A =n(L+ 3H) + 20 waarin
A
n
L
H

=100w
= rijpingsfactor
=1004d
=1004-

Deze formule is voor ongerijpte zowel als voor gerijpte
grondlineair (zieookfiguur20.59).Derichtingscoëfficiënt
vandelijniseenmaatvoorderijpingsgraadvandegrond.
Deconstantewaardevan20,voorkomendindezeformule,
wordtwel beschouwdalsdehoeveelheidwatergebonden
aan de niet-colloïdale delen.Omdat het gehalte aan nietcolloïdaledelenhetcomplementisvanhetgehalteaancolloïdaledelen,modificeerdeZonneveld (1960) dezeformuledanooktot:
A = nL +nbH' +pR

waarin

p = het waterbindend vermogen van het niet-colloïdale
deel;
R = het gehalte aan het niet-colloïdale deel
(/?= 100-/y-Z.).

——— Kleideeltje van30 x 3nmdoorsnede
p t i ^ S j Mantelvangeadsorbeerdwater,ca. 10 nmdik

eHmü Groterdeeltje
In lutumrijke gronden worden dezandkorrels geheel omgeven door het 'kleikaartenhuis'. Wordt nu met voldoend
grotekrachten aanhetwater indezegrondgetrokken,dan
zaldekaartenhuisstructuurtendeleverlorengaanentreedt
een meer parallelle rangschikking van de plaatjes op.Gevolgen zijn maaivelddaling en het ontstaan van grote poriën. Is het lutumgehalte lager dan ca. 8%,dan raken de
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Eenbezwaar,dattegendezeformulegemaaktkanworden,
isdescheiding tussen water, gebonden aande colloïdale
enaandeniet-colloïdale delen.Dekleidelen en heteraan
gebonden water komen immers voor in de holten tussen
dezandkorrels.Ishetkleigehaltehoog,danliggendezandkorrelslos,temiddenvandeklei.Het laagjewater,gebondenaandeoppervlaktevan dezandkorrel levertdangeen
wezenlijke bijdrage aan het watergehalte. Een ander bezwaar tegen de formule van Zonneveld is, dat deze een
theoretischeachtergrondsuggereert,dieechternogsteeds
ontbreekt. In dit hoofdstuk zullen we dan ook deempirischeformule 20.60 gebruiken,dwz. deformule van Zuur,
inonzesymbolen geschreven:Deverschillentussen beide
formules zijn overigens klein in hun effect op dewaarden
vandegrootheden.

mule20.62).Erzijneenaantalfactorendiedenauwkeurigheid
vandeschattingbeïnvloeden.
1. Aangezienderijpingsformuleempirischisbepaaldopbasis
van monsters uit de IJsselmeerpolders is de toepasbaarheid
van derijpingsformule beperkttot gronden die hiertoe behoren. Indien desedimentatie-omstandighedenvandegrond in
kwestie niet erg afwijken van die van de IJsselmeerpolders,
zaldefout nietzogrootzijn.
2. De rijpingsfactor n van de grond in ongerijpte toestand
moet worden geschat. Veel factoren kunnen hier invloed op
hebben gehad, b.v. het zoutgehalte van het water en het al
ofnietvoorkomenvandroogteperiodentijdensdeopslibbing.
3. HetisweliswaaraannemelijkdatfLweinigveranderttijdens
derijping,maardatgeldt nietvoorfh.
Wanneernuwsatvandegrondinongerijptetoestandisvastgesteld, zou de krimp kunnen worden berekend, indien er een
relatiebestaattussen hetwatergetal endekrimp.Dezerelatie
kanalsvolgtwordengevonden.Stel,eenmetwaterverzadigd
monsterheefteenvolumeVt. Ergeldt:

(20.60) w s a t 1 = 2,2 (0,30 + 3 » 0,02) + 0,2 = 0,99.

(20.66) ^ - 0 . 9 9 - 0 - 3 5
rf-l 0,99 + 0,38
(20.54) df

2 0 cm
1 - 0,47

; 0,47.

38 cm.

De bovengrond was dus 3 8 cm dik en is 18 cm gekrompen. Op deze wijze is
ook de krimpvan de andere lagen berekend.Tabel 20.68 en figuur 20.69 geven
een overzicht. De conclusie is dat er een krimp is opgetreden van 91 cm. De
laag was oorspronkelijk 1 6 0 cm + 91 cm = 251 cm dik. De krimp neemt af
van 4 7 % inde bovengrond tot 26% inde ondergrond.

20.68 Tabel
Berekening van de krimp in de Johannes Kerkhovenpolder. Voor het gehele
profiel geldt:fLÖ = 0,30 enfh = 0,02. Zie rekenvoorbeeld 20.67.

Vt=Vw+ Vm+h=mm+h w*°l + g g ^
Pm+h

dx
(cm)

v2
(dm 3 /kg)

Wsat2

0- 20
20- 40
40- 60
60- 80
80-100
100-120
120-140
140-160

0,73
0,79
0,85
0,88
0,90
0,92
0,97
1,01

0,35
0,41
0,47
0,50
0,52
0,54
0,59
0,63

w

sat1

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

<*1
(cm)

A

dl
0,47
0,42
0,38
0,36
0,34
0,33
0,29
0,26

38
35
32
31
30
30
28
27

18
15
12
11
10
10
8
7

i

(cm)

Uit20.50volgtdan:
totalekrimp:

vx

20.62

Pw

m,m+h

m

m+h

Pm+h

_ Wsat +
Pw

91 cm

'_
Pm+h

Indien devastefase niet meerdan 4%organische stof bevat,
isPm+h = 2650 kg/m 3enkandezeformulevervangen worden
door:
20.63v= wsat x 1,0dm 3 kg" 1 + 0,38dm 3 kg" 1 of
y-0,38 dm3kg" 1
1,0dm 3 k g " 1

20.64

Met behulpvan dezeformule kanookderelatietussen krimp
enwatergetalopgesteldworden.Daartoeherschrijvenweformule20.53als:
: = 1 —IA =
O'l

v-t

Vy

Vullenwehierformule20.62 in,danvolgt:
2065 Z k _

dy

Wsrt-Wng
Wsat1

+

Pm+h

IndienAh< 0,04 dan kandeformule ook geschreven worden
als:
20.66 Z

k

_ Wsat1-Wsat2

dy wsat1+ 0,38
Nuvolgteenvoorbeeldvanhetwerken metwatergetalen rijpingsformule, namelijk deberekeningvan de oorspronkelijke
hoogtevaneengrondineenpolder.
20.67 Rekenvoorbeeld
Gegeven: De Johannes Kerkhovenpolder aan de Dollard werd in 1 8 7 8 drooggelegd. Op een plek werd een kleigrond tot 160 cm bemonsterd en geanalyseerd.W e geven de resultaten van de bovengrond van 0 - 2 0 cm en rekenen met
deze laag alsvoorbeeld. Daarna zal de gehele grond intabelvorm bekeken worden. De gegevens van de bovengrond zijn:f^ = 0,30; /j, = 0,02; v2 = 0,73
dm 3 kg" 1 ; d2 = 20 cm; de rijpingsfactor vóór de drooglegging wordt op 2,2
geschat.
Gevraagd: De oorspronkelijke dikte van de bovengrond (resp. van het gehele
pakket tot 1 6 0 cm diepte).
Oplossing: (20.64) w s a t = (0,73 dm 3 k g " ' - 0 , 3 8 d m 3 k g ~ ' ) / 1 , 0 d m 3 k g " 1 = 0,35.

20.69

Figuur
Het verloop met de diepte van de krimp Z^door rijping van een kleigrond in
deJohannes Kerkhovenpolder (f\_ = 0,30). Zie rekenvoorbeeld 20.67.
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20.70Vragen
Een half-gerijpte grond A mag vergeleken worden met een vrij goed gerijpte
grond B, die 100jaar eerder is drooggelegd. Na bemonstering is het massiek
volumegemeteninzeslagenvanelkegrond (tabel20.71).
a. BerekendeverwachtekrimpZ kvangrondA.
b. Bereken de oorspronkelijke hoogte van grond A alsdeze inongerijpte toestandeenn-waardehadvan2,0;f\_ = 0,25; Aj,= 0.

marieneoffluviatieleinvloedisdoorhetonregelmatigvoorkomenvan minerale laagjes eendergelijke berekening niet mogelijk. Bijde berekening werken we metdegrootheid b p m ,de
massavandemineraledelen,gedeelddoorhettotalevolume:
20.72 b
Pm

20.71 Tabel
Massiekvolumevvantweevergelijkbarekleigronden.Zievraag20.70.

c

v (dm Vkg)

(cm)

grond A

grondB

0- 20
20- 40
40- 60
60- 80
80-100
100-120

0,80
0,82
0,87
0,90
0,90
0,93

0,66
0,70
0,71
0,74
0,77
0,80

Dezegrootheid noemenwemineraledichtheid vandegrond.
Deindex b (bulk) geeft aandatdoor hettotalevolume wordt
gedeeld,integenstellingtotdedichtheidvandemineraledelenpm (4.2.6).Wenoemen dediktevan het profiel dat boven
het grondwater is gelegen d2.De oorspronkelijke dikte van
deze laag is dv Aangezien de massa van de minerale delen
nietveranderdis,isdeveranderingvanb p momgekeerdevenredig metdevolumeverandering,ofwel dezakkingvan hetoppervlak.Informule:
20.73 öT, bpm1 = d2 bPm2
2074

20.8 KRIMP ENOXYDATIE BIJ VEENGRONDEN
20.8.1 Inleiding
Hoewel krimpbijveengronden infeiteeenzelfde procesisals
dat bij kleigronden- erisnl. ook sprakevaneen irreversibele
indroging - krijgt de krimpberekening bij veengronden toch
eenaparte behandeling,omdat er naast krimp nogeenander
proces optreedt, nl. oxydatie. In een zuurstofrijke omgeving
kan deorganische stof geoxydeerd worden en kunnen eindproduktenontwijken (C0 2enH 2 0),afgezienvaneen,quavolume,teverwaarlozen hoeveelheid as.Behalveeen (geringe)
zakking van het maaiveld als gevolg van het verdwijnen van
deorganische stof, heeft deoxydatie eentweede,grotereinvloedopdezakking:dehoeveelheidwater,diedoor deorganischestof gebonden wordt,zal ook verdwijnen alsdeorganischestofverdwijnt. Hoewel hetlaatstgenoemde proceseen
combinatie isvan zakking als gevolg van oxydatie en krimp,
zaldit inhetvervolgvoor hetgemak 'oxydatie' (Z0) genoemd
worden. Het eerste proces,zakking als gevolg van waterontrekking,wordtkrimp (Zk)genoemd.
Wehebbengeziendat hetbij kleigronden mogelijk isdeoorspronkelijke hoogtevanhetprofielteberekenendoor gebruik
temakenvanderijpingsformule.Metbehulpvandezeformule
kan hetoorspronkelijke massiekvolumegeschatworden,dat
alsreferentiedientvoor hetberekenenvande oorspronkelijke
hoogte.Bijveengronden isheteveneensnodigeendergelijke
referentietehebbend.w.z.gegevensbetreffende hetoorpronkelijkeprofiel.
20.8.2 Berekeningvankrimpen oxydatie
Om de krimp van veengronden te bepalen gaat men uit van
devolgende veronderstelling: het gedeeltevan eenveenprofiel, dat altijd onder de grondwaterspiegel heeft gelegen, is
weinig veranderd; er heeft geen oxydatie en krimp plaatsgevonden. We nemen aan dat de samenstelling van dat gedeeltevanhetprofieldeoorspronkelijkesamenstellingvande
bovengrondredelijk benadert.
Hetmineraledeelvanhetveenis,absoluut gezien,inde loop
van de tijd niet veranderd, maar relatief gezien wel, althans
bovendegrondwaterspiegel. Eendeelvandeanderecomponenten,water en organische stof, is immersdoor krimp resp.
oxydatie verdwenen.Wanneer we aannemen dat het gehalte
aan minerale delen in het oorspronkelijke profiel homogeen
is geweest, kan dit gegeven worden gebruikt om het totaal
vankrimpenoxydatieZ k+ „teberekenen.Bijveengrondenmet

254

_mm
^

bpm2

d -li
"1

Of

"2 B—Pml

Dezakking alsgevolg vankrimpplus oxydatie is hetverschil
tussendeoorspronkelijkeendehuidigedikte:
20.75 Z k + 0

=di-d2

Metformule20.74volgtdan:
20-76

b
_
Pm2
A + o - " 2E T — ~ " 2
Pm1

7

De berekening van de zakking als gevolg van krimp,Zk,geschiedt op analoge wijze. In dit geval wordt echter gewerkt
met de grootheid b p h , de organische-stofdichtheid van de
grond. Dit isde massavan deorganische stof, gedeeld door
hettotalevolume:
20."

b

_ mh
Ph--^-

Bijkrimp neemtVtaf, hetgeeneenhogerewaardevanb p htot
gevolg heeft.Analoogaanformule20.73volgtdan:
20.78 GT*!b p h 1 = d2 b p h 2

Dezakkingalsgevolg vankrimpis:
20.79

d2^-d2
PM

Dezakking alsgevolg vanoxydatie,tenslotte,kan gevonden
worden door dezakking als gevolg van krimp van de totale
zakkingaftetrekken:
20.80

z„ = z k

d2(

Pml

Ph2

Vm1

Omvaneenveenprofiel deoorspronkelijke hoogteteberekenen moeten dusdevier dichtheden bepaaldworden:bPm2e n
b
p h2vandebovengrondenb p m1enb p h1vanhetgedeelteonder
de grondwaterspiegel. Deformule isalleen bruikbaar als we
aannemen datdesamenstelling vandeondergrond overeenkomt metdievan hetoorspronkelijkeveenwaaruitdebovengrondontstaanis.
Dejuistheidvandezeveronderstellingisniettecontroleren.Erisnogeenandere
reden waarom de organische-stofdichtheid van de vroegere bovengrond niet
helemaalgelijkzalzijnaandievandehuidigeondergrond.Doordeontwatering
heeftdeondergrondeengeringezettingondergaan.Degemaaktefoutisechter
klein.

Bijhetberekenenvandekrimpmetformule20.79wordt eenfoutgemaakt door
hetvolume van deminerale delente betrekken in hettotale volume. Ookdeze
fout isniet groot, omdat de mineraledelenquavolume doorgaans slechtseen
kleindeeluitmakenvanhettotalevolumevanveen.

20.83

20.81 Rekenvoorbeeld
Gegeven: Van een veengrond, met als laagste grondwaterstand 80 cm onder
maaiveld,werden ringmonstersgenomen,zowel onder alsbovendegrondwaterspiegel (resp.aangeduid met 1en2). De inhoud vande ringen is100cm3.
Demassa'svan minerale delen enorganische stof zijn gemiddeld:m m i = 11,0
g;mm2 = 48,8g;m h 1 = 7,3g;m h 2 = 12,2g.
Gevraagd:Bepaal de oorspronkelijke dikte van dit veenprofiel en de bijdrage
die krimpenoxydatie geleverd hebben aandezakking van het oorspronkelijke
profiel,alsaangenomen magwordendat benedendelaagste grondwaterstand
geenkrimpenoxydatiehebbenplaatsgevondenendathetoorspronkelijkeprofielhomogeenvanopbouw isgeweest.
Oplossing: (20.72) b p m 1 =0,011kg/0,0001 m3= 110kg/m3;
b
p m 2 = 0,0488kg/0,0001 m3= 488kg/m 3 .
(20.77) bpM = 0,0073kg/0,0001 m3= 73kg/m 3 ;
b

p h 2 = 0,0122kg/0,0001 m3= 122kg/m J .

De huidige dikte van het veenprofiel boven degrondwaterspiegel tf2 = 0,8m.
Deoorspronkelijkediktewas;(20.75) en(20.76) df = rf2 +Z k + 0 =
1
= 0,8 m+ (0,8
v m * f f f , j ^ " ! ) - 03, 8 m= 3,55m.
110 kg/m

(20.75) Z k + o = 3,55m-0,8m = 2,75m.
(20.79) Z k = 0,8 m^ " f f i - 0,8m= 0,54m.
(20.80) Z0 =Z k + 0- Z k = 2,75m- 0,54m= 2,21 m.

De in het rekenvoorbeeld gehanteerde werkwijze is wat vereenvoudigd. In de praktijk rekent men niet met gemiddelde
waarden van b p m en "ph, maar wordt de zakking laagsgewijs
bekeken. Bij analysevan monsterszaldoorgaans blijken,dat
dehoeveelheid krimp enoxydatie afneemt metdediepte.Als
er tenslotte geen verschil meer gevonden wordt tussen een
aantalopeenvolgende monsters,kanmen hetlaatste monster
beschouwen alseen monster van het oorspronkelijke profiel.
Intabel20.82zijnderesultatenvaneendergelijke berekening
weergegevenvooreen veengrondinhetZegvelderbroek.
20.82 Tabel
Krimp- en oxydatieberekening aanmonsters uit Zegvelderbroek (naar Schothorst, 1978:157).

c

'h2

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80

0,49
0,54
0,69
0,75
0,76
0,76
0,80
0,80

(cm)

b„
Ph2
(kg/m3)

b„
Pm2
(kg/m3)

240
221
179
150
129
129
120
120

250
189
81
50
41
41
30
30

z

k+o
(cm)

*k
(cm)

z0

(cm)

90,0
65,6
22,4
10,0
6,4
6,4
2,0
2,0

10,0
8,4
4,9
2,5
0,8
0,8
0,0
0,0

80,0
57,2
17,5
7,5
5,6
5,6
2,0
2,0

204,8

27,4

177,4

Kader

OXYDATIEBEREKENINGVIAMINERALISATIEVANORGANISCHESTOF
Deeindprodukten van oxydatie van organische stof zijn,
zoalsalindeinleidingvermeld,C0 2enH 2 0eneenanorganischerest.Dezelaatstefactorsteltonsinstaateen andere
benaderingvandeoxydatieberekening toetepassen.Een
belangrijkbestanddeelvandezerestisnl.stikstof.Wanneer
hetN-gehaltevan deorganischestofbekendis(C-N-quotiënt,ziehoofdstuk 8) enookdehoeveelheid Nindeanorganische rest kan berekend worden hoeveel organische
stof er geoxydeerd is. De schatting van de laatste factor
zalgeïllustreerdwordenaaneenpraktijkgevalmetdeveengrond van Zegvelderbroek (tabel 20.82). Eengewas,geteeld op deveengrond, leverde zonder bemesting per ha
500 kg meer ruw eiwit dan een zandgrond, eveneens
zonder bemesting. Deze extra eiwitopbrengst moet toegeschreven worden aanmineralisatie vanorganische stof
(= hetvrijkomenvan mineralen alsgevolgvan oxydatie).
Het stikstofgehalte van ruw eiwit bedraagt ca. 16%. Uit
praktijkproeven isgeblekendatvanbodemstikstof ca.50%
opgenomenwordt,duserisperhaveengrond0,16 * 500
kg/0,5 = 160 kg stikstof gemineraliseerd. Als het C-Nquotiëntvanhetveen25bedraagt,ishettotaleverliesaan
organische stof geweest: 25 x 160 kg = 4000 kg h a - 1
jaar"1. Uit tabel 20.82 blijkt, dat oxydatie voornamelijk
plaatsvindt in het bovenstedeelvan hetprofiel.Alswe nu
voorditgedeelteeengemiddelde waardevoor b p haannemenvan 200 kg/m 3 ,dan betekent dit dater4000 kg/200
kg/m 3= 20m3organischestof +water perhectareperjaar
verloren gaat, hetgeen neerkomt op een zakking van 20
m3/10*m2= 2mmperjaar.

Alsgrondeengrensspanning o-kgvertoont,dwz.bijzwarebelasting relatief meer zakt dan bij lichte belasting,dan kan de
formulevanTerzaghiuitgebreidwordentot:
(20.39) Z z + i = ^ - l n S ^ + ^ - l n ^ ^ k
Li

(7k

c2

o-kg

Metdezeformuleskunnenwedezakkingnalangetijdberekenen.Vaakgaatdezakking inhetbeginsnelenlaterlangzaam.
DeformulevanKoppejangeeftdemogelijkheidomdezakking
opelktijdstipteschatten:
(20.33) z z+i = tf(l

+

l | g ^ ) l n ^ Ä

Rekeninghoudendmetdegrensspanningwordtdit:

(20.40) Z2+i=d ( J - +J - Igl) InS«.+
Totaal

Voordeberekeningenindetabelisuitgegaanvaneenwaarde
vanb p h1= 120kg/m 3enb p m1=25kg/m 3 .
20.9 SAMENVATTING EN EVALUATIE VAN DE ZAKKINGSFORMULES
Voorzetting en inklinking ontwikkelde Terzaghi als het ware
eenbasisformule:
(20.24) Z=Zz+i=

d , o~ +Ao"k
_ l n - kï - = —
t
C
o-k

c p1 cs1

j . ' -i / 1 _i_ 1 i

'\i

^k

+

d

<rk

Äfft

+ d (-=r-+-p- Igs ) In - * - — s L

p2

L

s2

a

ff

kg

Voor slapveen had Fokkens een andere benadering door uit
te gaan van het waterverlies in verband met het organischestofgehalte:
Wsatt

w

sa\2

(20.48) Zz

0^38 +0,62 + ^ 1
'h

'h

Dezakkingdoorkrimpbijkleigrondenwordt gegeven door:
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(20.53) Zi =d^-d2 = d^-di

20.85 Repeteervragen
a. Watverstaanweonderde(normale) grondspanningenhoeisdezeteberekenen?
b. Wat isdewaterspanning enhoeisdezeteberekenen?
c. Hoe berekenen we de korrelspanning? Noem enige voorbeelden van het
praktisch belangvandezegrootheid.
d. Definieerdevier processendiezakking kunnenveroorzaken.
e. LegdeformulevanTerzaghiuit.
f. Noemdeordevangroottevandesamendrukkingsconstante bijveenenzand.
g. Welkeregelswordenaangehoudenbijhettoepassenvanzakkingsformules?
h. Watishetverschiltussendeformulesvan KoppejanenTerzaghi?
i. Watverstaanweonder grensspanning?
j . Wat is ongeveer de verhouding tussen Ci en C2en wat betekent dit voor
dezakking?
k. Hoekaneensamendrukkingsconstante bepaaldworden?
I. Waarom ishetvoor slapveenmoeilijk omdezakkingtevoorspellen meteen
formule waarin een samendrukkingsconstante voorkomt? Hoe omzeilde Fokkensdit probleem?
m.Welkegrootheidwordtgebruikt bijhetberekenenvankrimp? Definitie?
o. Hoeverloopteenkrimpberekeningingrotelijnen?
p. Welke gedaante heeft eenrijpingsformule? Hoekaneenrijpingsformulegebruiktwordenbij hetberekenenvankrimp?
q. Hoekanmendeoorspronkelijke hoogtevaneenkleigrondschatten?
r. Waaromheeftoxydatieeengroteinvloedopdezakkingvanveengronden?
s. Opwelk principeisdeberekeningvankrimpenoxydatiegebaseerd?
t. Waaromkandeoxydatiegeschatworden uitdeeiwitopbrengst vaneengewas?

Vi

Gaanweuitvaneenrijpingsformule,danisdekrimp:

(20.65)=£•
"1

Pm+h

Bijveenkunnen we dekrimpschatten uit deveranderingvan
deorganische-stofdichtheid vandegrond:

(20.79) Zk=d2

Ph2_

Dezakkinginveenalsgevolgvankrimpplusoxydatieis:
(20.76) Zk+0=

d2bß^-d2
Pm1

Doorenigemalendezelfdeveengrondalsvoorbeeldtegebruiken, konden we drieformulesvoor zetting en inklinking vergelijken.Inantwoordopvraag20.31cwerdmetformule20.24
eenzakkingvan 48 cmgevonden voor dezegrond. Inrekenvoorbeeld 20.42 werd degrensspanning toegepast,waarboven de samendrukkingsconstante een lagere waarde heeft;
met formule 20.39 vonden we een zakking van 131 cm. De
formulevanFokkens(20.48) gafvoordezegrondeenzakking
van 168 cm (rekenvoorbeeld 20.49). Het verwaarlozen van
degrensspanning geeftduidelijk eente lagewaarde. Hetverschiltussendeformules20.39en20.48 ligtvooral in hetwel
enniettoepassenvansamendrukkingsconstanten.Zijndegemeten C-waarden voldoende representatief voor de gehele
ondergrond? Dezelfde vraag geldt trouwens voor het watergetalbijFokkens.
Dit raaktaaneenalgemeen probleem:datvande uniformiteit
van grondlagen, zowel verticaal als horizontaal. Als er voldoende monsters gestoken zijn op één plek, kan zowel met
de uitgebreide formule van Koppejan (20.40) als met 20.48
dezakkingvrijgoedgeschatworden,mitsrekeningwordtgehoudenmetdeveranderendegrondwaterdiepte.Vooreenandereplekop hetzelfde perceelzullenechter ietsanderewaardengelden,m.a.w.dehorizontalespreidingkanvrijgrootzijn.
Hetisdusverstandigeenveiligemargeaantehouden.
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20.84 Tabel
Belangrijkstevandeindit hoofdstuk geïntroduceerdegrootheden.
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naamgrootheid indit boek
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geheugen-

Sl-

andere literatuur

steun

eenheid

namen

"t
Pw
"k

totaal
water
korrel

Pa
Pa
Pa

grondspanning

^k

korrel

Pa
Pa
Pa
1
m
m
m
m
m
1
1
1
1
1
mVkg
1

beginspanning

formule
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20.24
20.24
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20.21
20.24
20.24
20.24
20.53
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20.24
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21.1 INLEIDING

HOOFDSTUK 21: BODEMTECHNIEK

Einde vorige eeuw ontstond een toenemende belangstelling
voor ontginningen van landbouwkundig gesproken niet of
weinig produktieve gronden, zoals heidevelden, ruigten, afgegravenveengrondenendergelijke.Geïnspireerddoorsoortgelijke ontwikkelingen inhetbuitenland,vooral in (hetnaburige) Duitslandenin Denemarken,werden inNederlandtechnieken toegepast waarbij de bodem ingrijpend veranderd
werdenmeergeschiktwerdgemaaktvooreenrendabelelandbouw.
Maatregelen als diepspitten (met de hand) en diepploegen
stamden uitdietijd. Detrekkracht bestond uiteenspanossen
ofeenstoomlocomobiel.

doorA.L.M,vanWijkenJ.R.Willet
Het is uiteraard duidelijk dat de ingrijpende maatregelen gericht waren op een in het algemeen gesproken blijvende verbetering van het bodemprofiel met betrekking tot het voortbrengendvermogenvandegrond. Ditsoortmaatregelenwerd
gaandewegbestempeldals'grondverbetering' teronderscheiding van de jaarlijks herhaalde 'grondbewerking' (ploegen,
eggen,enz.) waarmeeslechtseentijdelijkeffect bereiktwordt.
De grondverbetering nam zo'n vlucht dat hierin gespecialiseerdeparticuliereorganisatiesontstondenondermeerdeCultuurmaatschappijen. Van overheidszijde waren het vooral de
Cultuurtechnische Dienst en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders,die binnen hun projecten grondverbetering uitvoerdenendit nogdoen.NadeTweedeWereldoorlog maakte
degrondverbetering eenversneldeontwikkeling door waarbij
nieuwe machines, zoals bulldozers en draglines, werden ingezet. Naast zuiver op landbouw gerichte verbeteringen van
degrondzagmenallengsmogelijkheden ookanderefuncties
vandebodem met behulp van mechanische ingrepen teverbeteren. Behalveagrarischgrondgebruik werden gaandeweg
in ons land ook andere bestemmingen,zoals sport, recreatie,
woningbouwenindustriebelangrijk.Naastdepureprofielverbetering (kerenenmengenvanlagen,egalisatiee.d.) kwamen
ophoging enverschraling steeds meer in het beeld,terwijl de
waterbeheersing incombinatiemetprofielverbeteringeenonmisbare schakel bleek. Het hoge uitvoeringstempo, mogelijk
gemaakt door moderne machines,eisteeenzorgvuldig vooronderzoek en hetopstellenvaneentechnisch plan. DeLandbouwvoorlichtingsdienst ging zich naast de bestaande cultuurmaatschappijen hiermee bezighouden, terwijl onder-

21.1 Foto
Grondverbetering door middel van diepploegen met een osseploeg (fotoarchief vande KNHM).
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zoeksinstitutenzichvooralmetdefundamentalevraagstukken
(b.v. heteffect van maatregelen opdegewasopbrengst) gingenbezighouden.
Dit grote enveelzijdige probleemveld is men zotussen 1960
en1970'Bodemtechniek' gaannoemen.
Naast de hierboven beschreven 'grondverbetering' in bodemkundigezin, kent
ookdecivieletechniek dezeterm,alhoewel hieraaneenanderebetekeniswordt
toegekend.
Deciviel-technische betekenisheeftbetrekkingopdraagkrachtenstabiliteitvan
de grond. Eenvoorbeeld hiervan is b.v. het vervangen van een weinig draagkrachtige, plastische kleilaag onder een aan te leggen verkeersweg door een
schrale,goedverdichtezandlaag.

In devolgende paragrafen zullen achtereenvolgens beschreven worden: de factoren die de bodemgeschiktheid bepalen
(§21.2),debodemgebreken (§21.3) endedoelenenaspectenvandebodemtechniek (§21.4). Deparagrafendaarnazijn
gewijdaanspecifiekebodemverbeteringen,nl.profielverbetering (§21.5), toplaagverbetering (§21.6tot en met 21.9) en
egalisatie en slootdemping (§21.10). In §21.11 worden de
uitvoeringsaspecten belicht.Aan deontwatering en het natte
grondverzet besteden respectievelijk §21.12 en 21.13 aandacht. Degeraadpleegdeliteratuurvindtmenin§21.14.
De bodemtechniek iseenzeer belangrijke toepassing van de
bodemkunde en heeft bovendien een geheel eigen kennisgebiedontwikkeld. Daarom ishetterecht omdaaraan eenafzonderlijk hoofdstuktewijden.Debeheersingvanhetgrondwater door middel van buizendrainage wordt niet behandeld
(ziehoofdstuk 19),ookalisdie infeiteeenvormvanbodemtechniek.Inhetvakgebiedvandewaterbeheersingwordthieraan uitgebreid aandacht besteed.Wel zijnsubparagrafen gewijd aan de betekenis van de ontwatering voor de stabiliteit
van de grond, met namevoor die van detoplaag (21.7.3 en
21.8.3). Ook het belangvan deontwatering tijdens en nade
uitvoeringwordt behandeld (21.12.3).
21.2 BODEMGESCHIKTHEID EN BODEMGEBRUIK
De mate waarin een grond beperkingen heeft, hangt af van
de eisen,die het gebruik aan de grond stelt. Zo stellen nietagrarische bodemgebruiksvormenvaak heelandereeisenaan
de grond dan landbouw. Het gebruik van eensportveld verschilt sterk envalt ineenander seizoen dandatvan een weiland. De omzetting van een weiland in een sportveld gaat
daarom meestal gepaard met ingrijpende bodemtechnische
maatregelen. Niet alleen bestemmingsveranderingen, maar
ookaccentverschuivingentenopzichtevanhethuidiggebruik
kunnen aanleiding zijntot aanpassing vandebodemomstandigheden. Inde landbouw iseensteedszwaarder accent komen te liggen op produktiviteitsverhoging als voorwaarde
voor inkomensgroei. Dit betekent dat uit hoofdevan produktieverhoging en kostenverlaging andere en zwaardere eisen
aandeproduktiemiddelen,dusookaandegrond,wordengesteld. Dit heefttot gevolgdatereenverruiming inbelangstelling isopgetredenvan hetverbeterenvan groeiomstandighedennaarhetverbeterenofaanpassenvangebruiksomstandighedenvandegrond.Verruimingvanhetbouwplan ofspecialisatie in de teelt van bepaalde gewassen,zoals bloembollen,
pootaardappelenoftuinbouwgewassenopakkerbouwbedrijven betekent een verzwaring van de eisen te stellen aan de
bewerkbaarheid van de grond in verschillende jaargetijden.
Bedrijfsintensivering indeveehouderij (eenhogereveebezetting) leidt tot zwaardere eisen aan de draagkracht van de
grond.
Gedaneverbeteringenkunnen huneffectverliezen.Voorbeel-
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den hiervan zijn:veranderingen van bodemgebruik,veroudering van veenkoloniale gronden, het weer dicht gaan zitten
vanlosgemaaktegronden enafnamevandedraagkracht van
sportvelden engraslandtengevolge vantoenamevanhetorganische-stofgehaltevandetoplaag. Deuitbreidingvankennisendeontwikkelingvannieuwetechniekenkunnenaanleiding vormen tot grondverbeteringen die voorheen niet mogelijk of niet rendabel waren.Zelfs kan het zinvol blijken om
reedsvroegeruitgevoerdeverbeteringen metmoderneretechniekenteherhalen.
Hetvoorgaande betekent,dat bijstelling van de geschiktheid
van gronden noodzakelijk blijft endat derhalve op grondverbeteringdienttewordenafgeschreven.Heteffectvanbodemtechnische maatregelenterverhoging vandeopbrengst moet
blijken uit de vergelijking van enerzijds de rente en de afschrijving van de verbeteringskosten en anderzijds de opbrengstverhoging endekostenverlagingdoor betere bewerkbaarheide.d. (vergelijk 30.13 en30.14). Het economisch effectvanbodemtechnische maatregelentenbehoevevannietlandbouwkundige bodemgebruiksvormen laatzichveelmoeilijkervaststellenenblijft daarombuiten beschouwing.

21.3OORZAAKENAARDVANDEGEBREKEN
Gebreken, die zich in gronden voor kunnen doen,zijn terug
tevoerentotenkelehoofdoorzaken.Ditzijn:
- korrelgrootteverdeling;
- organische-stofgehalte;
- chemischesamenstelling;
- dichtheid;
- gelaagdheid;
- topografie.
21.3.1 Korrelgrootteverdeling enorganische stof
Korrelgrootteverdeling
Dejuiste korrelgrootteverdeling vaneengrond ismoeilijkaan
tegevenomdatdestructuurvandegrondookvananderefactoren,zoalshetorganische-stofgehalte, hetvochtgehalteenz.
afhangt. Gronden met een hoog percentage lutum (deeltjes
< 2 urn) en leem (deeltjes <50 ^m), maar ook gronden met
eenerglaaggehalteaandezecomponentengeven problemen
(§5.9). Deeerstezijn zware gronden die vooral bij afwezigheidvankalkenorganischestofeenslechtestructuurhebben.
Hierdoor iszowel devochtvoorziening alsdewaterafvoer gebrekkig. Debewerkbaarheid ismoeilijk (vgl.tabel 38.11). Dit
geeft op zijn beurt weer aanleiding tot een beperking in gewassenkeus,moeilijkeoogstbaarheidvangewassen (kluitvorming). De bewerkingskosten zijn hoog door de benodigde
trekkracht en de soort en het aantal bewerkingen. Bij een te
laaggehalte aanfijne delen (leemarmezandgronden) zijn de
vochtvoorzieningendeslempgevoeligheiddelimiterendefactoren. Deliggingtenopzichtevanhetgrondwater (grondwatertrap,ziehoofdstuk 11)bepaaltdeteeltmogelijkheidvanbepaaldegewassen.
Organischestof
De rol van organische stof in de grond is velerlei (§8.4).
Enerzijdsvormt humus hetadsorptiecomplexvoor voedingsionenvooralinschralezandgronden,anderzijdsdraagthumus
bijtotdestructuurstabiliteitvanvelegronden. Eigenschappen
als de hoeveelheid voor planten beschikbaar vocht, de verdichtbaarheid enstuif(erosie)gevoeligheid (vgl.tabel 38.15)
hangen sterk samen met het organische-stofgehalte. Een te
hoog organische-stofgehalte gaat echter weer ten kostevan
dedraagkracht (veengronden).Zieooktabel38.10endekleinelettersdaarna.

21.3.2 Adsorptievan kationen
Dekationenbezettingvanhetadsorptiecomplexismedebepalend voor de structuurtoestand (kader 21.2). Een hoge Nabezetting, in combinatie met een gering kalkgehalte en mei
eenhoog lutumgehalte,geeft eenslechtestructuur metzwelen krimpverschijnselen (knip- of knikklei). Plaatselijk komen
kleigronden (katteklei) en oligotrofe venen voor met een pH
diezo laag isdat dewortelgroei wordt belemmerd.Afwezigheidvan kalk enorganische stof in combinatie met een hoog
gehalteaandeeltjestussen2en105urnleidttoteeninstabiele
bodemstructuur. Vooral onder natte omstandigheden vervloeien (verslempen) deze gronden gemakkelijk (vgl. tabel
38.14).Hetgevolghiervaniseensterkeafnamevandedoorlatendheid eneen lang nat blijven in hetvoorjaar, waardoor de
grondbewerking,opkomstengroeikanwordenvertraagd.Dil
kanverkorting van hetgroeiseizoenenopbrengstreductie betekenen (5.9.1en5.9.5).

21.2 Kader

WERKINGVAN HETADSORPTIECOMPLEX
Delutumfractiebestaathoofdzakelijk uit plaatvormigemineraledeeltjes,dezgn.kleimineralen (5.3.3).Dezedeeltjes
bezitten van nature een vaak positieve electrische lading
aanderandeneneen negatieve opdeplaatzijde (verg.figuur9.18). Lossekleideeltjes ineengrondsuspensie worden door zogenaamde London-van der Waalskrachten
naarelkaartoegetrokken.Deoverwegend negatieveladingendrijvendedeeltjesechteruitelkaar.Depositieverandlading toont neiging contact te maken met de negatieve
valentiesvandevlakken (kader20.61).Wanneerdenegatieve ladingen voldoende geneutraliseerd worden door
kationen,dan kunnen ook devlakken dicht tot elkaar naderen.
Opgeloste zouten in de bodemoplossing hebben de neigingteioniseren,dwz.tesplitseninpositieveennegatieve
ionen, respectievelijk kationen en anionen.Voor keukenzoutkandit procesalsvolgtvoorgesteldworden:
NaCI±?Na+ + C r
Dematevanuiteenvalleninionen,dissociatie-ofionisatiegraadgenoemd,isvoorverschillendezoutenverschillend.

Natriumzouten ioniseren sterk,calciumzouten zoals koolzurekalkencalciumsulfaat of gips,zwak. Pereenheidvan
lading bezit het positieve natriumion een dikkere watermantel dan de tweewaardige calcium- en magnesiumionen.
Depositievekationenwordenaangetrokkendoordeoverwegend negatief geladen kleideeltjes van het adsorptiecomplex en vormen daarmee de zogenaamde electrische
dubbellaag (van kationen met hun water- of hydratatiemantel) (a in defiguur). Hoedikker dedubbellaag deste
minder deaantrekkingtussendekleideeltjes. Bijeendikke
dubbellaagzwevendekleideeltjes losvanelkaar (peptisatie);bijeendunnedubbellaagwordenvlokkenofaggregaten gevormd (coagulatie). Een hoge zoutconcentratie in
hetbodemvochteneenhogewaardigheidvandekationen
indedubbellaag hebbeneenrelatiefdunnedubbellaagtot
gevolg. Een lage zoutconcentratie in de bodemoplossing
daarentegen eneenlagewaardigheidvandekationengeveneendikkedubbellaag (peptisatie,bindefiguur).
In een kleigrond die na afzetting in zout water droogvalt
ishetadsorptiecomplexvoornamelijkmetNa+-ionenbezet
(zie kader 35.8). De structuur is stabiel, dankzij de hoge
zoutconcentratie van het poriënwater. Wanneer door regenval dezoutconcentratie in het bodemvocht daalt door
uitspoeling,dan zal peptisatie en zwelling (uitzetting van
dedubbellaag) optreden. Degrondzalslempgevoeligzijn
enzwel-enkrimpverschijnselen vertonen.Dankzijdeaanwezigheid van zwavel-ijzerverbindingen en koolzure kalk
wordt bijluchttoetredinggipsgevormd:
2FeS+ 3H 2 0 + 1J0 2 - 2S 2 " + 2Fe(OH)3
2S 2 " + 2H 2 0 + 30 2 ->2H 2 S0 4
H 2 S0,+ CaC03 -»CaS04+ H20+ C0 2
CaS04±5Ca2+ + S0 4 2 "
Door deuitwisseling vangeadsorbeerde Na + tegen tegen
Ca2+ vormtzich Na2S04,welkzout uitspoelt. Dankzijdeze
'natuurlijke begipsing treedt geen structuurverval op. In
gebieden waar genoemde stoffen (FeS,CaC03) niet of in
onvoldoende mate aanwezig zijn, zal wel structuurverval
optreden: verslemping, zwel en krimp. Deze toestand
wordt inonslandinpikklei-ofknikkleigronden aangetroffen. Bijaanwezigheidvan FeS,maarontbrekenvan CaC03
vormt zich vrij zwavelzuur, waardoor de pH bij oxydatie
aandeluchtsterkdaaltenzogenaamdekatteklei (zeerzure
klei) ontstaat. In katteklei treft men gele vlekken aan van
jarosiet,KFe3(S04)2(OH)6,diekenmerkendzijnvoorditsoort gronden. Men treft zeoverwegend in droogmakerijen
in het westen des lands aan.Verschillende onderzoekers
hebben eenvoudige snelle methoden ontwikkeld om bij
gereduceerde grond te voorspellen of bij beluchting katteklei zal ontstaan (Konsten, Andriessen & Brinkman,
1986).

Coagulatie
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In oudere,goed ontzilte kleigronden zullen,althans in de
goed geaëreerde bouwvoor geen gereduceerde zwavelijzerverbindingen meer voorkomen. Wanneer een dergelijke grond in contact komt met zeewater ontstaan een
natriumklei. Structuurverval kandan slechtsvermeden en
hersteld worden door een kunstmatige toediening van
gips, zoals na de overstromingsramp in 1953 op grote
schaalisgebeurd.
Overdeinvloed van dekationenbezetting op structuur en
doorlatendheidvaltnogveelmeertezeggen,zoalsb.v.over
derelatiemetdepH (alkaligronden) enderolvanhettype
kleimineraal.Terwillevandebeknoptheidwordt verwezen
naar aanbevolen literatuur (Hillel, 1971; Mitchel, 1976;
U.S.Salinity Lab.Staff,1954).

21.3.3 Dichtheid (volumieke massa)en gelaagdheid
Dichtheid
Grond kan een te hoge dichtheid hebben vanwege de aard
van het materiaal en de wijze van afzetten (b.v. humusarme
zandondergronden), vanwege bodemvormende processen
(b.v. klei-inspoelingshorizonten of verkitte ijzer- en humusinspoelingshorizonten) ofvanwegedeuitvoeringvanwerken
als grondbewerking (ploegzool) en grondverzet. Een hoge
dichtheidkanviadewater- enluchthuishoudingenviademechanische weerstand van de grond de wortelgroei beperken
(§4.4). Een geringer doorworteld bodemvolume betekent
minder beschikbaar vocht voor de plant eneengeringere effectieve worteldiepte (zieook 17) betekent minder mogelijkheden voor vochtonttrekking aan diepere bodemlagen en/of
hetgrondwater. Daarnaast kaneente hogedichtheid aanleiding geventot langdurig hogevochtgehalten diede bewerkbaarheidendraagkrachtvandegrondschadelijkbeïnvloeden.
Gelaagdheid
Discontinuïteiten met de diepteten gevolge van de afwisseling van lagen metverschillende eigenschappen kunnen storendzijnvoor dewaterbeweging in de grond envoor debeworteling. Eenvoorbeeld hiervan isde storende invloed van
grovelagen (grind,schelpen,grofzand) in klei- ofzavelgrondenopdeop- enneerwaartsestromingvanwater.
21.3.4 Topografie
Naastgebrekenvandegrondzelvekande bedrijfsuitoefening
onderhevig zijn aan beperkingen, samenhangend met de
grootte,devormendevlakheidvandepercelen.Dezefactoren
kunnen aanleiding zijntot hogerebewerkingskosten of, waar
hetonegalepercelenbetreft,totopbrengstreducties.Totdeze
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beperkingen kunnen ook gerekend worden de matevan verspreiding van percelen, de afstand tot de bedrijfsgebouwen
endeontsluiting (datisdebereikbaarheidoverdeweg).
21.4 DOELEN ENASPECTEN VAN BODEMTECHNIEK
Inhetvoorafgaande isdebelangrijksteredenvoor hetverrichten van bodemtechnische maatregelen naar voren gekomen:
deverbeteringvandegroeiomstandighedenen/ofvandegebruiksgeschiktheid voor landbouwkundige en niet-landbouwkundige bodemgebruiksvormen. De bodemtechnicus
richtzijnactiviteitenop:
- verbeteringvandevochtvoorziening;
- verbeteringvandebewerkbaarheid;
- verbeteringvandedraagkracht;
- verbeteringvandetopografie.
In het hierna volgende wordt aan de hand van een indeling,
welkesamenhangt methetdoelendewijzevanopheffenvan
gebreken, een aantal voorbeelden van bodemtechnisch onderzoek en uitvoering besproken. In navolging van Wind
(1969) onderscheidenwe:
- profielverbetering, gericht op een betere vochtvoorziening
van het gewas door hetwegnemen van belemmeringen voor
dewortelgroeitengevolgevaneente hoge indringingsweerstand,eenonvoldoende luchthuishouding en/of eente hoge
zuurgraad van bodemlagen; in bepaalde gevallen gericht op
verbeteringvandewaterafvoer.
- toplaagverbetering, gericht op de bewerkbaarheid en op
verbeteringvandedraagkracht inverbandmetdeberijd-,beweid- enbespeelbaarheid.
- egalisatieenslootdemping, gericht op verbetering van de
topografie.
In devolgende paragrafen zullen voorbeelden uit de praktijk
behandeldworden.
21.5 PROFIELVERBETERING
21.5.1 Vochtvoorziening en opbrengstdepressies
Veelonderzoek isverricht naarderelatietussende opbrengst
endeverdamping van eengewas. Ruwweg geldt dat deopbrengst recht evenredig is met de werkelijke verdamping of
met de verhouding tussen werkelijke en potentiële verdamping.Onder potentiëleverdamping (f p ) wordt deverdamping
vaneengewasverstaandatdebodemvolledig bedektenoptimaalvanwaterisvoorzien.
Vanwege een vochttekort of een onvolledige bodembedekkingisdewerkelijkeverdampingvaakkleinerdandepotentiële.Indiegevallenzalereenopbrengstreductieoptreden.
Voor zijn watervoorziening is de plant aangewezen op de
neerslag (P),dietijdens hetgroeiseizoen valt,aangevuld met
een hoeveelheid die degrond levert. Onder Nederlandse klimatologische omstandigheden is de potentiële verdamping
groter dan de neerslag die tijdens het groeiseizoen valt. Dat
wil zeggen:tijdens hetgroeiseizoen isersprakevaneenneerslagtekort,incasu (£P-P) > 0 (ziehoofdstuk 18).
Afhankelijk van enkele klimatologische grootheden, varieert
hetneerslagtekort vanjaartotjaar. Dit neerslagtekort kangeheelofgedeeltelijkvanuit hetbeschikbarehangwater (dhw,zie
9.54) wordenaangevuld.Dematewaarinditgebeurt, bepaalt
de grootte van de opbrengstdepressie. Beschikken we over
gegevens betreffende de potentiële verdamping en de neerslag dan is het mogelijk een schatting te maken van de opbrengstdepressie,dieopgronden meteenverschillendvochtleverendvermogen kanwordenverwacht. Eenvoorbeeld van
zo'nschatting isgegevenintabel21.3.

21.3 Tabel
Frequentie vanpotentiële verdamping,neerslag,vochttekort enopbrengstdepressiebij verschillenin beschikbaarhangwater in debodem (theoretische berekening).
GedeeltelijknaarCultuurtechnisch Vademecum,1970:103.
Overschrijdingsfrequentie

f

P

groei-

1«perjaar
1x per2jaar
1x per5jaar
1x per10jaar
1x per20jaar
fp
P
Ep-P
rfhw
depr.
'vochttekort

450
500
515
525
550

P
gr-s)

345
310
275
255
220

Ep-P
(mm per
gr-s)

105
190
240
270
330

= potentiëleverdampingvanaprilt/m september;
= neerslagvanaprilt/m september;
= neerslagtekort ingroeiseizoen;
=
beschikbarehangwaterdikte;
= opbrengstdepressie;
= (Ep-P) * groeiseizoen-</hw

Waardenvan £ p en (Ep-P) hebben betrekking op de periode
aprilt/m september. Hetvochttekort isberekend uit hetneerslagtekortminusdebeschikbare hangwaterdikte (teller informule 21.4; vergelijk 18.9) en geeft aan de waterdikte in mm
die hetgewastijdens hetgroeiseizoen tekort komt.Wordt de
opbrengst bij potentiële verdamping op 100%gesteld, dan
volgtdeoogstdepressie uit:
(Ep-P) x groeiseizoen - t / h w
fp x groeiseizoen
Wanneer door bodemtechnischemaatregelen de vochtvoorraad, waarover het gras in het groeiseizoen kan beschikken,
vergroot zou worden van 50 tot 100 respectievelijk 150mm,
dan neemt de opbrengst over de beschouwde jaren toe met
ongeveer10respectievelijk 20%.Gemiddeldblijktelke10mm
bodemvocht extra gepaardtegaan meteen opbrengstverhogingvan2%.Terdekkingvanhetjaarlijkseneerslagtekortvoor
akkerbouwgewassen moetdegrondzo'n 150mmkunnenleveren.
Bij hetvoorgaande iservanuitgegaandatP(neerslag) geheel indewortelzone
vastgehouden wordt.Zwarezomersebuienzullen inwerkelijkheiddeelsoppervlakkig, deels ondergronds afstromen waardoor de volle neerslaghoeveelheid
niet inzijn geheel door het gewas benut wordt. Ondanks deze onvolledigheid
indeberekeningwordt indepraktijkveelal150mmbeschikbaarvochtalskritischemaatgehanteerd,waarbenedenvochttekort bijakkerbouwgewassen optreedt.Ookcapillaireaanvullingvanvocht uitdeondergrondisbuitenbeschouwinggebleven.

Debijdragediedegrondaandeaanvullingvanhetneerslagtekort kan leveren,is afhankelijk van de bodemfysischeeigenschappen van degrond,de bewortelingsdiepte endegrondwaterstand.Grondenzondergrondwaterinvloed indewortelzone (hangwaterprofielen) beschikken over een hoeveelheid
vocht,diewordt vastgehouden tussenveldcapaciteit (h =ca.
-100 cm) enverwelkingspunt (h =-16000 cm) (§9.4enkader9.51).
De volumefractie beschikbaar hangwater loopt voor diverse
grondsoorten uiteen van bijvoorbeeld 0,05 voor humus- en
leemarm, matig grof zand tot 0,25 voor lichte zavel en 0,47
voorveen (zietabellen9.60en18.34).
Vergrotingvandeeffectieve bewortelingsdiepte doorbodemtechnische maatregelen kan belangrijke hoeveelheden extra
bodemvocht ontsluiten.Ookdeondergrond draagt bijaande
hoeveelheidvoordeplantbeschikbaarvocht.Doorhetuitdrogen van de wortelzone zal een toenemend verschil in druk-

beschikbare hangwaterdi kte,vochttekortenopbrengstdepressie
bijrfhw= = 50mm

bijrfhw= = 100mm

bijrfhw= = 150mm

vochttekort*

depr.

vochttekort'

depr.

(%)

vochttekort*

depr.

(%)

55
140
190
220
280

12
28
37
42
51

5
90
140
170
230

1
18
27
32
42

0
40
90
120
180

0
8
18
23
33

(%)

21.5 Tabel
Vochtleverendvermogenovereengroeiseizoenvan 100dagenin eennietverbeterdeeneengediepploegdeplaatgrond.NaarWind&Hidding, 1961:288.
Voorjaarsvochtleverendvermogen (mm)
grondwaterstandsdiep- nietverbeterd
gediepploegd
te (cm)
(effectieve
(effectieve
worteldiepte)
worteldiepte)
(30cm )
(60cm )

30
60
90
120
150
180

totale
vochtwinst
(mm)

wortel onder- totaal
zone
grond

wortel- onder- totaal
zone grond

103
71
60
51
44
40

208
169
115
83
69
62

87
84
74
38
23
14

190
156
134
89
67
54

87
87
84
74
38
23

295
256
199
157
107
85

105
100
65
68
40
31

hoogtevan het bodemvocht indewortelzone en ondergrond
ontstaan.Hierdoorzalbodemvochtvanuitdeondergrondnaar
de wortelzone capillair opstijgen. Wanneer de grondwaterstand invloed heeft op het vochtgehalte van de wortelzone,
neemt de hoeveelheid voor de plant beschikbaar vocht aanmerkelijk toe. De invloed van grondwaterstand en effectieve
bewortelingsdiepte op de hoeveelheid beschikbaar vocht
wordtgeïllustreerdintabel21.5.Voordewijzevanberekening
wordtverwezennaar§ 18.3.
Bijhogeregrondwaterstanden heeftdewortelzone bij hetbeginvanhetgroeiseizoeneenhogervochtgehaltedanovereenkomtmetveldcapaciteit (h = ca.-100cm),zodatdehoeveelheid beschikbaar vocht in dewortelzone aanzienlijk hoger is
dan bij grote grondwaterdiepten. Naarmate de grondwaterdieptegroter wordt,neemtdecapillaire aanvoervanwater uit
de ondergrond af vanwege de toename van de transportafstandenafnamevandedoorlatendheid bijlagerevochtgehalten (zie §10.2). Vergroting van de bewortelingsdiepte is effectiever bij hogere grondwaterstanden. Dit voordeel weegt
voor demeestegronden echter nietoptegen de nadelenvan
hoge grondwaterstanden. Hoge grondwaterstanden in het
voorjaar kunnen leiden tot aanzienlijke verlating van zaai- of
poottijdstip met de daaraan gekoppelde opbrengstdepressie
(21.6.2) en tot een slechtere structuur en luchthuishouding
vandegrond. Eengunstigcompromiswordtbereiktbijgrondwaterstandsdieptesvan100tot 120cm.
Uit hetvoorgaandevalt afteleidendat heteffectvanbodemtechnische maatregelen ter vergroting van de vochtvoorraad
door vergroting van debewortelingsdiepte afhangt van twee
factoren:

263

- de hoeveelheid beschikbaar hangwater indete verbeteren
bodemlaag;
- dedieptevandegrondwaterspiegel.
21.5.2 Voorbeelden van profielverbetering
Van oudsher wordt profielverbetering toegepast. Het meest
bekenden omvangrijk zijn deverveningen en het inaansluiting daaropsystematisch in cultuur brengen van dedalgrondenindeVeenkoloniën.Tegenwoordig wordt profielverbetering voornamelijk uitgevoerd op de klei-op-zandgronden
(plaatgronden), op dezandgronden met eenondergrond die
tedichtIsvoorbeworteling enopdeveenkolonialegronden.
Plaatselijk enminder frequent worden ook andere profielverbeteringentoegepast:
- menging humeuzeofvenigebovengrondmetdichtgepakte
moeilijk doorwortelbare ondergrond door diepploegen (Geldersevallei);
- verzwaringvanteschraleakkerbouwgronden door hetopploegenvankleiuitdeondergrond (Texel,Wieringermeer);
- verlichting van zware, kalkarme kleigronden door het opploegen van schrale, kalkrijke ondergrond (droogmakerijen,
Oldamt).
21.5.3 Profielverbeteringbijzand-en plaatgronden
Plaatgronden zijn gronden meteenzavel-of kleibovengrond
van circa 30 tot 80 cm op een humusarme zandondergrond.
Opde1:50000 bodemkaartworden zeaangegeven alsvlakvaaggrondenmeteenzavel-ofkleidek (<40 cm;ArZn)enpoldervaaggronden met profielverloop 2 (zandondergrond beginnend tussen 40 en80 cm;Mn.2). Zij komen voornamelijk
voor inZeeland en de IJsselmeerpoldersen beslaan een oppervlakvanca.30000 ha. Indebodemtechniek ishet woord
plaatgrond ingeburgerd en wordt daarom gemakshalve in
dezetekstgebruikt.Meestalwordenhiermeegrondenbedoeld
meteenkleidekvan40cmdikteof minderdieinderdaadsterk
droogtegevoelig zijn.
Volgens Houben (1980) hebben we in Nederland ca. 1 miljoen ha zandgronden, die ondiep bewortelbaar en daardoor
droogtegevoelig zijn.Vanwegeeente hoge indringingsweerstandvan dezandondergrond zijnde bewortelingsmogelijkhedenvandeplaatgronden beperkttot dekleibovengronden
vandezandgrondentotdehumushoudendebovengrond.Humusarm zand is niet bewortelbaar bij een indringingsweerstanddle groterisdan3,0 MPa,gemetenmeteenpenetrometer (conus:basis1 cm2,tophoek60°).
Ongestoorde wortelgroei heeft plaats bij indringingsweerstanden lager dan 1tot 1,5MPavoor humusarm zanden1,5
tot 2,0 MPavoor humus- enkleihoudend zand.Naastdebewortelingsgrensvan3,0MPaisookgevondendathumusarme
zandondergronden meteenporiënfractieminderdan40%niet
bewortelbaar zijn. Voor een goede wortelgroei moet de poriënfractievanhumusarmzandboven43%liggen.
Voor het losmaken vante dichte zandondergronden worden
scherpe woelers, mengwoelers en roterende werktuigen ingezet (zie § 21.11). Opdeplaatgronden wordt algemeengewerkt met mengwoelers of roterendewerktuigen die de kleibovengrondmet hetonderliggendezandmengen.Dezemengingisnoodzakelijk,omdathethumusarmezandnalouterlosmakenweerdichtgaatzitten. Inderdaadblijktdatruim10jaar
nahetmengwoelen nogsteedsgeenteruggang inde bewortelingsmogelijkheden optreedt. Meer recent onderzoek op
klei- enzavelgronden in hetzuidwesten van Nederland wijst
ookuitdatheteffectvanalleenwoelen (zonder mengen) van
beperkte duur is bij het huidige mechanisatieniveau. Bovendien leidt losmakentot eengroteregevoeligheid voor herver-
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Verband tussen diepte beneden maaiveld en oorspronkelijke dichtheid p, van
degrondwaarbijeendiepegrondbewerking meteenkansvan95%eengunstig
effect zalhebben (naar Havinga,1975:132).

dichting.Doorverstoringvandemacroporositeitgaatdezesecundaire verdichting meestal gepaard met een ongunstiger
vocht- en luchthuishouding dan bij primaire verdichting
(Werkgroep Grondbewerking Technische Aspecten, 1985).
Voor behoudvaneen losse liggingvanzandondergronden is
bijmenging met klei, veen of humeus zand vereist (Wind &
Wiebing, 1985). Dit laatste gaat echter vaak met een ongewensteverschralingvandebouwvoorgepaard.
Voorzavelgronden meteenlutumgehalte minder dan 12%en
voorzandgronden meteenhumuspercentagevan3%of lager
werd nagegaan bij welke minimale dichtheid en diepte van
voorkomen een blijvend gunstig effect van eendiepegrondbewerking mag worden verwacht. De resultaten van dit onderzoekzijnweergegeven infiguur 21.6.
Gronden meteendichtheid rechtsvandecurveinfiguur 21.6
zullendooreendiepegrondbewerking blijvendlosserworden.
Gronden dievóórdegrondbewerking eendichtheid linksvan
de curve hebben, dus al vrij los zijn, zullen door de grondbewerkingjuistwordenverdicht. Heefteenhumusarmezandgrond op 40 cm diepte een dichtheid van 1520 kg/m 3 dan
moet woelen achterwege blijven, vanwege optredende verdichting. Bij eendichtheidvan 1590 kg/m 3heeftwoelen wel
eenlosmakendeffect.
21.7 Vragen

a. Vaneenzandgrond isop0,40mdieptededrogedichtheidp j = 1560kg/m 3 .
Zal een diepe grondverbetering kans op verbetering van de opbrengst geven
enwaarom?
b. Overeendieptevan0tot 0,60 mvaneenlichtezavelgrondzijndroge dichthedengemetenvan minder dan1500 kg/m3. Magvan eendiepe grondbewerkingverbeteringvandeopbrengstverwachtwordenenwaarom?

Het vaststellen van dichtheidsveranderingen na een diepe
grondbewerking kan mendoen door ongeroerde monsterste
nemen.Ook uit periodieke hoogtemetingen van het maaiveld
kan men een globaal beeld krijgen van de mate waarin een
losgemaaktegrondweer naareenhogeredichtheidterugzakt.
Dedichtheidsveranderingen alsgevolgvanbewerkingvande
grond noemt men uitlevering (groter grondvolume, kleinere
dichtheid) of inlevering (kleiner grondvolume, grotere dichtheid) en wordt uitgedrukt in volumeprocenten ten opzichte
vandeuitgangstoestand.
21.8 Rekenvoorbeeld
Gegeven:Eenschrale zandgrond met een dichtheid pa, = 1750 kg/m 3 wordt
losgemaakttoteendieptevan0,60 m.Nahetlosmakenblijkt hetmaaiveld0,10
m omhoog gekomen te zijn door toename van de poriënfractie (men spreekt

van 'uitlevering'van de grond). Dedichtheid van de vastefase p m + h = 2650
kg/m3.
Gevraagd: a. Denieuwedichtheidp& nabewerking;
b. detoenamevandeporiënfractie;
c. deuitlevering.
Oplossing: a. In een kolom van 1 x 1 » 0,6 m3 bevindt zich een zandmassa
van0,6 « 1750 = 1050 kg.Na het losmaken bevindt zichdezelfde zandmassa
in 1 x 1 x 0,7 m3,zodatdenieuwedichtheidp(j2= 1050:0,7 = 1500 kg/m3,
b. Volgens4.39 geldt:
<Pp = 1-

Heteffect van plaatgrondverbetering is sterkwisselend.Bepalendisdeextrahoeveelheid beschikbaarvochtdieindezandondergrondwordtontslotenendegrondwaterdiepte. Hidding
enWind (1963) vonden voor eenplaatgrond meteen kleidek
van 30 cm bij een zeer diepe, een aangepaste en een hoge
grondwaterstand meeropbrengsten van respectievelijk 0,1,7
en2%.Feitsma (1969) kwamvoor Oostelijk Flevoland bijeen
kleihoudende, uiterst fijnzandige ondergrond met aanzienlijk
meer beschikbaar vocht en minder diepe voorjaarswaterstandentot 10%meeropbrengst.
Tabel21.10geefteenoverzichtvanresultatenvaneentiental
proefvelden waar plaatgrondverbetering is toegepast. De
reactievan dediverse gewassen op deverbetering isover de
jarennogalwisselend,maargemiddeldduidelijk positief.

Pö
Pm+h

Voordeuitgangstoestandgeeftinvulling:

<Ppi

1-

1750
= 0,340
2650

Nabewerkingkrijgtmen:

^=I~1SÖ=0'434'
Detoenamevandeporiënfractie bedraagt:
0,434-0,340 = 0,094.
c. Deuitlevering bedraagt:
1 m2x 0,10m „ , „ - , . , , . , „
-.—,2 „ - ' — = 0,167ofwel 16,7%.
1 m x 0,60m
Dezelfdeuitkomstkanookverkregenwordenvolgensformule4.49:
rf2 _ p d l _ 1750 _

ïrpirïsöa- 0 ' 1 6 7 Bijplaatgrondenkanhetbeoogdeeffect van grondverbetering
tweeledigzijn,namelijkhetverschralenvandetezwarebouwvoor om de bewerkbaarheid te verbeteren envergroting van
de bewortelingsdiepte ter verbetering van de vochtvoorziening. Ishet doel bouwvoorverschraling, dan bepaalt dedikte
van de kleibovengrond wat de bewerkingsdiepte moet zijn.
Om te sterke verschraling (verstuivings- en verslempingsgevaar)vandebouwvoortevoorkomen,maghetlutumgehaltevan het klei-zandmengsel indenieuwe bouwvoor niet beneden 12 tot 14% liggen. Het volgende voorbeeld laat zien
hoedegewenste bewerkingsdieptetevorenteberekenenis.
21.9Rekenvoorbeeld
Gegeven: Een klei-op-zandprofiel moet gediepploegd worden. De profielopbouw isalsvolgt:
0-0,30m klei:dichtheidstoofdrogegrondpdk= 1 3 0 0 kg/m 3 ,massafractielutum
/ L k = 35%;
>0,30 mzand:dichtheidpaz = 1600kg/m 3 ,massafractielutumf^=0%.
Het gediepploegde mengsel moet voldoen aan een massafractie lutum f\±+z
>14%.
Gevraagd: Hoediepkanmaximaalgeploegd worden?
Oplossing:Volgensformule4.54geldt
I k r"k+ 1z™z =^k+z (">Lk+ "hi)
waarin:
m\ enmz - massavanresp.kleienzand.
Berekend moet worden hoeveel zand aangeploegd moet worden ofwel, de
waardevanmz.
Allereerst wordt voor een kolom van 1 < 1 x 0,3 m3 de kleimassa bepaald:
m k = 1 x 1 x 0,3m3x 1300kg/m 3= 390kg.
Alle grootheden uit de formule, uitgezonderd mz zijn nu bekend en invulling
geeft:
0,35 x 390 kg + 0 x m z = 0,14 (390 kg + mz)
waaruitvolgt:mz = 585kg.
Het aan teploegenvolumezandbedraagt:
.. _ 585 kg _ n „„_ »z~ icnni—;—ï 3~ 0,367 rrr.
* 1600 kg/m
Deploegdiepte bedraagtdk+dz= 0,30+0,367=0,667m,ofafgerond0,70m.

2i.li

Vraag
Kan uit tabel 21.10 afgelezen worden aan de hand van de relatieve meeropbrengsten of 1965 en 1967 droge of juist vochtige groeiseizoenen hebben
gehad?

Hetonderzoek naarheteffectvanprofielverbeteringopzandgronden toonde aan dat diepe grondbewerking, om een te
dichte ondergrond los te maken, zodat deze toegankelijk
wordt voor wortelgroei, pas interessant wordt wanneer de
wortelzonezodanigverdieptwordtdatdezedoorcapillairopstijgend grondwater bereiktwordt. Hetlostemaken leem-en
humusarmezandbevatper10cmlaagdiktemeestal nietmeer
danzo'n 5mm beschikbaar vocht. Alsmaximale afstandtussen onderkant wortelzone en hetgrondwater kanvolgensfiguur 18.39worden toegestaan:ongeveer 70 cm bij leemarm
fijn zand, 110 cm bij zwak lemig fijn zand en 160 cm sterk
lemigfijn zand.Opde middelhoge en hoge dekzandgronden
(de grondwatertrappen V t/m VII) zal de grondwaterstand
meestal dalen beneden het niveau vanwaar nog voldoende
water capillair naardewortelzone kanopstijgen,zodat opde
hogerezandgrondenweinigeffect van diepegrondbewerking
kanworden verwacht.
2 Vraag
Eenzandgrond lijdt aan oogstverliezen door droogte. De profielopbouw isals
volgt: 0 - 0,25 m,goed doorworteld, humusrijk, matig fijn leemarm zand,beschikbaar hangwater 0hwi = 19%- Dieper dan 0,25 m,niet doorworteld, uiterst
humusarm,matigfijn,zwaklemigzand,beschikbaarhangwater$hw> = 10%.
De gemiddelde opbrengst voor de verschillende gewassen bedraagt / 3 0 0 0 per ha per jaar. De kosten van diepe grondbewerking,.uitgedrukt in rente en
afschrijving bedragen voor bewerkingsdiepten van 0,50 m,0,80 m en 1,00m
respectievelijke r"50,-;f 100,- en /250,- gulden per ha per jaar (anno 1987).
Bepaaldemeesteconomischebewerkingsdiepte,uitgaandevan 2% opbrengstverhoging per10mmextrabeschikbaar hangwater.

21.5.4 Profielverbeteringbijveenkoloniale gronden
De veenkoloniale gronden beslaan een oppervlakte van ca.
100000 ha. Hetalgemeenvoorkomende profiel indeVeenkoloniën iseen bouwvoor vansterk humeuszand (organischestofgehalte >10%)terdiktevan10tot20cmopeenlaagveen
variërend in dikte van0tot meer dan 2 meter (zie kader 32.9
en tabel 32.13). Onder het veen komt meestal een dekzand
met eenfossiel podzolprofiel of soms keileemvoor. Hetveen
onder de bouwvoor is niet of nauwelijks bewortelbaar, meer
vanwege een te hoge zuurgraad dan vanwege een hoog
vochtgehalte (luchtgebrek). DepH-KCIvan dit veen varieert
van 2,7 tot 3,7. EenpH van 3,5 is limiterend voor dewortelgroei. De hoeveelheid water, waarover de gewassen op een
dergelijke grond kunnen beschikken, bedraagt zo'n 70 mm,
nl. 30 mm uit de bouwvoor en 40 mm capillaire aanvoer uit
het niet bewortelde veen. Ter dekking van het gemiddelde
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21.10 Tabel
Absolute opbrengsten oponbehandeldeplaatgronden (y,t/ha^ enrelatieveminder-ofmeeropbrengsten(hy,%)alsresultaatvanprofielverbetering (pi: diepploegen,
w:mengwoelen,m:frezen)(naarHavinga, 1978:101).
Jaar

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

zomergerst

tarwe

y

Ay(%)

y

Ay (%)

(t/ha)

pi

(t/ha)

Pi

4,1

+5

4,0
3,6
4,0
5,3

+32 +14
+7

4,0
4,6
6,5

+24
+12

w

m

3,0
5,8

+17 +11
+12

5,2

+12

peulvruchten

w

m

+14
0 +5

-4

y

Ay(%)

(t/ha)

pi

2,5
2,7
1,6

0
0
-5

w

m

+4
+9

neerslagtekort van akkerbouwgewassen moet de grond zo'n
150mmkunnenleveren.
Door mengingvanhetzureveenmetmateriaalmeteenlagere
zuurgraad in dit geval de bouwvoor en de zandondergrond
wordt de bewortelingsdiepte vergroot en een aanzienlijke
hoeveelheid bodemvocht uit hetveenontsloten,ongeveer 35
mm per 10 cm. Tabel 21.14 laat zien hoe het vochtleverend
vermogen door mengwoelen kanworden vergroot insamenhangmetdegrondwaterstand inhet voorjaar.

21.13 Foto'S
Bodemprofielen van veenkoloniale grond (dampodzolgrond), respectievelijk
niet (a) enwel (b) gediepploegde (uit hetfoto-archief vande KNHM).
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suikerbieten

2,6

-22

+5

aardappelen

y

Ay(%)

(t/ha)

pl

34,0
69,7
38,6
56,4
60,0
51,9
60,9
46,3
70,8

+16 +10
-8
+15

+2

w

m

+41
-15
-5
+1
+1 +36
+7
+2 +28

y

A/(%)

(t/ha)

pl

29,0
30,7

+6
+10

53,0
50,5
45,8

w

m
-4
-1

-3

-2
-2
23 +4

-6

21.14 Tabel
Vochtleverend vermogenin eenniet en wel gemengwoelde dampodzolgrond
(iWp) met25cmveenonderdebouwvoor (naarWiebing& Wind, 1977:593).
Voorjaarsgrondwaterstandsdiepte
(cm)

40
60
80
100
120
140
220

vochtleverend vermogen (mm)
niet verbeterd

wel verbeterd

134
133
127
114
100
90
70

275
251
227
207
194
175
133

De niet verbeterde grond is niet instaat het gemiddeld neerslagtekortvan 150mmtedekken,zelfsniet bijhoge (endaardoor voor de bewerkbaarheid in het voorjaar ongunstige)
voorjaarsgrondwaterstanden. Na verbetering wordt ook bij
diepe voorjaarsgrondwaterstanden het neerslagtekort ruimschootsaangevuld.
BijgrondverbeteringindeVeenkoloniënwordtinverbandmet
de bewerkbaarheid en berijdbaarheid naar een niette venige
bouwvoor gestreefd. Daartegenover vraagt het verstuivingsgevaar in een open landschap als dat van de Veenkoloniën
een niet te schrale bouwvoor. De ervaring heeft geleerd dat
eenorganische-stofgehaltevandebouwvoortussende10en
15%aan beideverlangens tegemoet komt. Hierbij moet wordenaangetekenddatdooroxydatiehetorganische-stofgehalte van de bouwvoor langzaam afneemt. Hiermee neemt het
winderosiegevaar toe. Dit dwingt tot ernstig nadenken over
hetconserveren vandeorganische stof en over de beperking
van de optredende windsnelheden. Dat laatste kan, behalve
door bodemtechnische maatregelen ook door aanpassingen
inhetlandschap,b.v.doorhetplantenvanwindsingels bereikt
worden.
Voor deVeenkoloniën iseen grondverbeteringsbehoeftekaart
gemaakt. Hiervan toont figuur 21.15a een fragment. Figuur
21.15bgeefteenvoorbeeldvaneengedetailleerd bodemkaartje ten behoeve van grondverbetering. De geadviseerde bewerkingsdiepte hangt samen met de dikte van de veenlaag
onderde bouwvoor.
Het gewenste organische-stofgehalte van de bouwvoor van
10tot 15%wordtveelalbereiktdoordebouwvoor enhetveen
te mengen met een hoeveelheid van dezandondergrond tot
een dikte gelijk aan die van de veenlaag. Bij een bouwvoor
van20cmeneenveenlaagvan70cmisde bewerkingsdiepte
zo'n 160 cm. De bewerking wordt uitgevoerd met diepploe-

mt>,m v e n mz = massa van resp.de bouwvoor, het veen en het zand.
Berekend moet w o r d e n hoeveel zand aangeploegd moet w o r d e n , ofwel de
waarde van mz.
Devolgende berekeningen gelden voor een kolom van 1 m 2 doorsnede:
m b = 1 m 2 x 0,15 m x 1000 k g / m 3 = 150 kg;
« i , = 1 i f > 0,25 m x 180 k g / m 3 = 4 5 kg.
Alle grootheden van de formule, uitgezonderd mz zijn nu bekend en invulling
geeft:
0,20 x 150 kg + 0,80 x 4 5 kg + 0 x mz = 0,12 x ( 1 5 0 kg + 45 kg + mz),
waaruit volgt:
mz = 355 kg.
Het aan te ploegen zandvolume bedraagt

gen, mengwoelers en de laatste jaren met mengploegen. De
laatstgenoemde bewerking is een combinatie van de eerst
twee en is bovendien regelbaar voor wat de menging betreft
(zie21.11.3).
21.16Rekenvoorbeeld
Gegeven: Eenbroekeerdgrond (iWz) moet gemengd w o r d e n . D e p r o f i e l o p b o u w
isals volgt:
0-0,15 m: bouwvoor; dichtheid Pd,b = 1 0 0 0 k g / m 3 ;
massafractie organische stof/h,b = 20%.
0,15-0,40 m: veen;dichtheid p d , v = 1 8 0 k g / m 3 ;
massafractie organische stof fhv = 80%.
> 0 , 4 0 m: zand;dichtheid pd, z = 1 6 5 0 k g / m 3 ;
massafractief^z= 0.
Het gemengde profielgedeelte moet voldoen aan devolgende eisvoor het organische-stofgehalte:
'h.b+v+z3=12%.

•c 3 . ^ k ° 33= 0,215 m 3 .
1650 kg/m
De bewerkingsdiepte is dus 0,40 m + 0,215 m 3 /1 m2 = 0,615 m, afgerond 6 0
cm.

21.17Rekenvoorbeeld
Gegeven: Zie rekenvoorbeeld 21.16.
Gevraagd: Het organische-stofgehalte bij volledige menging van grondlagen
tot een diepte van 100 cm.
Oplossing: Volgens formule 4.54 geldt:

Gevraagd: Hoe diep moet bewerkt w o r d e n , aangenomen dat de menging volledig plaatsvindt?
Oplossing: Volgens formule 4.54 geldt:
fh.b"lb + fb.vmv t ' M " :
waarin:

=

^h.b+v+z (">b +

m

v + mz)

'h,b+

ft/i,b mb

+ f

b.v

m

v + fri.z mz

mt, + mv + mz

LEGENDA
Kaarteenheden Omschrijving van de gronden
LZ

Zandgronden met vaste lagen

I Geadviseerde verbetering
| Losmaken tot 110 à 120om diepte (met volledig behoud
| van de bovengrond)

SWp

Moerige (venige) gronden, zanddiepte < 50cm I Selektief mengen tot ± 100cm diepte en vooraf bekalking

SWg

Moerige (venige) gronden, zanddiepte < 50 cm | Selektief mengen tot ± 100 cm diepte zonder bekalking vooraf

TVp

Veengronden, zanddiepte 50-80 cm

TVg

Veengronden, zanddiepte 50-80 cm

SVg

Veengronden, zanddiepte 40-120 cm

I
I
i Integraal mengen tot 100 à 140cm diepte en vooraf bekalking .

i

Integraal mengen tot 100 à 140cm diepte zonder bekalking vooraf
Selektief mengen tot 100 à 170cm diepte zonder bekalking vooraf

21.15a

(V) Ë ^ ë ^ i a

Gedeelte uit de Globale Grondverbeteringsbehoeftekaart
van de Veenkoloniën.
De figuur beslaat hetzelfde gebied als Fragment 3, Valthermond (zie losse bijlage
bij deel 2). (Uit.Booij, Rutten & Wind, 1975).

(h)

plaatseli

J k ijzeroer binnen 120cm diepte

Aangegeven per boorpunt
Hypnaceeënveen beginnend binnen 120cm diepte
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21.18Rekenvoorbeeld

Bodemkartering voor bodemverbeteringsobject

Gegeven:Het profielvan rekenvoorbeeld 21.16; het kopergehalte inde bouwvoor bedraagt/, (Cu) = 133mgCu/kgstoofdrogegrond.
Indeveen-en indezandlaag komt geen koper van betekenisvoor. Het profiel
wordt gemengwoeld.Degegevensvandenieuwebouwvoorzijnalsvolgt:dikte
0,20 m:dichtheid pfa = 1080 kg/m3; massafractie organische stoff\^ = 1 1 % ;
kopergehaltef2 (Cu) = 55mgCu/kgstoofdrogegrond.
Erwordtvanuitgegaandatdemengingvolledig isendatgeenkoper uitspoelt.
Gevraagd: Welkaandeel (massafractie zowel alsvolumefractie) van denieuwe
bouwvoor isafkomstig van respectievelijk deoude bouwvoor, hetveenen het
zand?
Oplossing: Onder een grondoppervlakte van 1 m2berekenen we de volgende
massahoeveelheden:
massaoude bouwvoor = 1m2* 0,15mx 1000kg/m 3= 150kg;
massanieuwebouwvoor = 1m2«0,20m x 1080kg/m 3= 216,0kg;
massaveenlaag= 1m2x 0,25 m x 180kg/m 3= 45kg;
massakoper inoudebouwvoor = 150kg x 0,133g/kg = 19,95gCu;
massakoperinnieuwebouwvoor = 216,0kg x 0,055g/kg = 11,88gCu;
massafractievanoudebouwvoor dieinnieuwebouwvoorterecht isgekomen:
11,88gCu _
19,95g C u - 0 ' 6 0 '
massavanoudebouwvoor innieuwebouwvoor:0,60 x 150kg = 90kg;
hierinisdemassaorganischestof:0,20 x 90= 18,0kg;
totalemassaorganischestof innieuwebouwvoor:0,11 x 216,0kg= 23,8kg;
demassaorganischestof indeveenlaagis0,8 x 45kg = 36kg;
hiervanzit indenieuwebouwvoor 23,8kg-18,0 kg= 5,8kg;
massafractievandeveenlaagdieindenieuwebouwvoorterecht isgekomen:
5,8 kgorg.st.
36kgorg.st. - = 0,1£
massavandeveenlaagindenieuwebouwvoor:0,16 x 45kg= 7,2kg.
De massavan dezandlaag in de nieuwe bouwvoor = 216,0 kg- 90 kg- 7,2
kg = 118,8kg;
het volume van de oude bouwvoor in de nieuwe bouwvoor = 90 kg/(1000
kgm"3) = 0,090m3;
volume van de veenlaag in de nieuwe bouwvoor = 7,2 kg/(180 kg m" 3 ) =
0,040m3;
volume van de zandlaag in de nieuwe bouwvoor = 118,8 kg/(1650 kg m~3)
= 0,072m3.
Uitdenubeschikbare gegevenskunnen allemassa-envolumefracties worden
afgeleid:

2
•4
65

85

2

.5>
85

I5
•5
75

25.
• 3'
5*

80-100

I5
•55
85
15 5
•5
85

.j

r"

2
• 35
5

2
• 55 5
7
60-80
2
•4
65

Massa

Massafractie

Volume

Aanwezigin nieuwe
bouwvoor
(op1 m2)

Volumefractie

(kg)

(%)

(m3)

(%)

uitoude bouwvoor
uitveenlaag
uitzandlaag

90
7,2
118,8

Plaats grondboring

totaal innieuwe
bouwvoor

216,0

Dikte bouwvoor in dm
Onderkant veen (incl. gliede en/of smeerlaag)
resp. begin niettot zwak-lemigezandondergrond in dm

Uitdezetabelblijktdathetvolume-aandeelvanhetveenindenieuwe bouwvoor
veelgroterisdanhetmassa-aandeel.Voor hetzandgeldthetomgekeerde.
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•
2
•

10*

Meest gewenste bewerkingsdiepte ter plaatse in dm

| 60-80 | Gewenste bewerkingsdiepte per vak in cm
| 80-100I Gewenste bewerkingsdiepte per vak incm
Y /

A Niet bewerken,evt. bezanden

• - — - « Teleggen duiker
Grenstussen verschillende bewerkingen
21.15b
Gedetailleerdbodemkaartjevoorgrondverbetering opeenbepaaldperceel.

Voorverklaringvandesymbolenzierekenvoorbeeld21.16.
Vooreenkolomondereengrondoppervlakte van1m2geldt:
mt,= 150kg,mv = 45kgenmz = 0,60m3* 1650kg/m 3= 990kg.
Invulling indeformulegeeftdegevraagdewaarde
f
/hb+v+z
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_ 0,20x150kg +0,80 « 4 5 k g + 0 x 9 9 0 k g _ n n „ e
150kg+45kg +990kg
°'0556 x

. .„
' '

5 6%

41,7
3,3
55

100

0,090
0,040
0,072

0,202

44,6
19,8
35,6

100

Heteffectvangrondverbetering indeVeenkoloniën,ca.5000
haperjaar, isgroot. Gemiddeld over 14proefjaren waarin dit
effect onderzocht is, werden meeropbrengsten van 7% voor
zomertarwe, 7 tot 8%voor aardappelen en 12 tot 13% voor
suikerbieten gevonden. Bij het gebruikelijke veenkoloniale
bouwplan isdit eenvoordeelvanongeveerƒ300- per haper
jaar. Ineendroogjaar,d.w.z.eenjaarmeteengroot neerslagtekort, zal dit voordeel nog aanzienlijk groter zijn en kunnen
de kosten van mengwoelen, ongeveer ƒ 8 0 0 - a/ 1 2 0 0 - per
ha, in één jaar grotendeels worden terugverdiend. Aldus is
grondverbeteringeengunstigalternatiefvoorberegening.Een
bijkomendevoordeelvandeverbeteringiseenbeterberijdbaar
zijnvandeverbeterde nieuwebouwvoor dooreenlagerorganische-stofgehalte.
21.19 Vraag
Eenopgespoten zandlaag meteendichtheid pà,i= 1600 kg/m 3eneenmassafractie slib (deeltjes kleiner dan 16 jim) = 5%wordt afgedekt met 0,20 m klei
met een dichtheid pd,k = 1 2 0 0 kg/m 3eneen massafractieslib = 80%.Wat zal
de massafractie slib bedragen van een klei-zandmengsel, uitgaande van een
mengdieptevan0,80meneenvolkomen menging?

21.5.5 Profielverbeteringinstedelijke gebieden
Bouwterreinen in stedelijke gebieden worden vaak ter verbetering van de ontwatering en draagkracht opgespoten met
éénof meermeterszand.Ditzandbevatslechtsgeringe hoeveelheden lutum en organische stof en is daardoor arm aan
voedingsstoffen envoor de plant beschikbaar water. Bovendien heeft hetnaopspuitenveelaleenzodanigedichtheiddat
het niet doorwortelbaar is. Hierdoor zijn de mogelijkheden
voor verankering envochtopname voor de beplanting uiterst
beperkt. Ter plaatse van het toekomstig openbaargroen kan
hierinverbeteringworden gebracht door:
- het afgraven van deopgespoten zandlaag tot op het voormaligmaaiveld;
- hetopbrengenvaneenlaagkleien/of organische-stofhoudende (zwarte) grond;
- hetopbrengenvaneenrelatiefdunnekleien/of organischestofhoudende laag,gevolgd door menging met een deel van
deopgespotenzandlaag;
- hetvanonder dezandlaag naar boven brengenenmengen
vanhetoorspronkelijk profieldoordiepploegen ofwoelen.
Welkevandezemethoden gekozen zalworden,hangt afvan
eenaantalvoorwaardendievoorelkemethodeverschillen.Zo
ishetafgravenvandezandlaagtotophetoorspronkelijkmaaiveld slechts haalbaar als de oorspronkelijke grond ook geschikt isvoor beplanting engeen hoogteverschillen ontstaan
diewaterhuishoudkundig enstedebouwkundig ontoelaatbaar
zijn.Inhetalgemeenkanmenstellendatdemethodedietegen
delaagstekostenook hetbesteresultaat lijkt optegaanleveren,gekozenmoetworden.
21.20

Door het losmaken enmengenvan hetzandmetandermateriaal wordt dete grote dichtheid van het zand opgeheven en
de bodemvruchtbaarheid en beschikbare vochtvoorraad vergroot.Teraanvullingvanhetgemiddeldneerslagtekorttijdens
het groeiseizoen moet de grond ongeveer 150 mm bodemvocht kunnen leveren. Dit kan worden gerealiseerd via verschillende combinaties van hoeveelheden van opte brengen
klei of zavel en diepten van doormengen. Tabel 21.21 geeft
eenvoorbeeldvaneenproefveld,datbij Lelystad isaangelegd
enwaarbijdehoeveelheidbeschikbaarvochtalsuitgangspunt
isgenomen.
21.21 Tabel
Grondverbeteringsmaatregelen ter verkrijging van ong. 100, 150 en200 mm
vochtieverend vermogenuitgaande vaneen voorjaarsgrondwaterstandsdiepte
van 100cmin eenmetzand opgespoten woongebied (naarRijniersce, 1980:
294).
beschikb.
hangwater
inwortelzone*
(mm)

cap.aanvoer
uitondergrond
(mm)

vochtieverend dikte
vermogen
opgebrachte
zavel
(cm)

mengdiepte

ong. 100 mm

0
15
30

50
40
0

29
48
69

71
50
28

100
98
97

ong. 150 mm

0
20
40

70
60
0

59
75
94

94
86
50

153
161
144

ong. 200 mm

10
30
50

80
70
0

99
106
115

102
94
71

201
200
186

(cm)

vochtieverend
vermogen
(mm)

Kader
* Dewortelzoneeindigtwaarhetnietlosgemaaktezandbegint.

DIVERSE PROBLEMEN BIJ STEDELIJKE UITBREIDINGEN
Hetopbrengenvaneenzandlaagoverhetgeheleterealiseren bouwplan is een veel toegepaste werkwijze waaraan
een aantal bezwaren kleven. Bodemkundige problemen
ten aanzien van de beworteling en de voorziening van
plantenvoeding en water zijn hierboven beschreven. Een
ander probleem is gelegen in de dichte, maar vooral gelaagdestructuur van opgespoten zand en het voorkomen
vanhorizontale leem- of kleilaagjes,dieookvoor deverticalewaterbewegingstorendzijn.
Hydrologisch worden problemen ondervonden doordat
meestal de bestaande sloten en greppels verdwijnen en
eventuelebuizendrainagegeenafvoermeerheeft.Nietzelden lijden vooral grotere uitbreidingsplannen aan wateroverlast. Dezandlaag raakt vol met regenwater dat, door
ontbreken vanvoldoende afvoermogelijkheid, blijftstaan.
Zuurstofgebrek is dan het onvermijdelijke gevolg, waardoor vooral de oorspronkelijke, onderliggende bouwvoor
begintterotten.Hetbewortelingsmilieuvoorhetplantsoen
endesiertuinenwordtdaardoor bedorven.Hetvoertindit
kaderteveromeenvolledigeprobleemanalysemetpassendeoplossingen aante dragen.Hier wordt volstaan mette
wijzen op hetgrote belangvandekoppeling van bodemtechnische behandelingen en de ontwatering van opgespotenterreinenenvanbouwterreinen inhetalgemeen.
Naast integrale ophoging van bouwterreinen bestaan ook
methodenvanpartiëleophoging,zoalsdezogenaamdecunetmethode. De hierboven beschreven problemen spelen
ookdaarinmeerdereofminderemate (zieSegeren&Hengeveld,1984:100-178).

Opdeobjecten uittabel 21.21 isgedurende4 proefjaren onderzocht, hoe het gebruikelijke stadsplantsoen (bomen en
struiken) reageert opdeverschillende verbeteringswijzen.De
belangrijksteresultatenwaren (Rijniersce,1980):
- de berekende hoeveelheden vocht worden in een zeer
droog jaar ook inderdaad onttrokken,maar dit gaat wel met
veelverdroginggepaard;
- devochtonttrekking door grasendoor struikenvertoont in
detijdeensterkopelkaarlijkendverloop;
- deplanten gaanook opdedroogste objecten ineendroge
periode niet dood en herstellen zich na enige neerslag zeer
snel;
- ineennormaalgroeiseizoenkomtvrijweinigvochtbeschikbaaruitdelaagonderdewortelzone.
Inandere praktijkproeven opopgespotenzandgafalleenlosmakenvanhetzandslechtseenlichteverbeteringvandeaanslag en groei van populier, wilg en els. Het opbrengen van
10 cm klei en het doorfrezen tot 40 cm gaf een opvallende
verbeteringvandegroeivandezehoutsoorten.
Groterelaagdiktenvan20en30cmkleientot80cmdoorfrezenbracht nogslechtseenlichteverbeteringtenopzichtevan
10 cm klei tot 40 cm doorfrezen (WBSG, 1970). Naast een
beterevochtvoorziening kanookeenverbeteringvandechemischevruchtbaarheid hierinmeespelen.
Eenaparte plaats binnen destedelijke groenvoorziening nemendestraatbomen in.Hetgroeimilieuvandezein hetalgemeen solitaire bomen is aanzienlijk ongunstiger dan dat van
bomeninbosofveld. Bijeenvaakgroterverdampend oppervlak,eenhogerestralingtengevolgevanreflectieeneenplaatselijk hogewindsnelheid insteden kanaan de verdampingsbehoefte meestal nietworden voldaan door eentot een klein
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21.22 Tabel
Indringingsweerstand,bewortelbaarheidensamendrukbaarheidvanmengselsvanmatiggrof humusloosstraatzandentuinturf (naarBakkere.a.. 1979:2).
Materiaal

zand(O)
tuinturf/
zandmengsel(1)
tuinturf/
zandmengsel(2)

massafractie
org.st.

volumefractie
ponen

Dichtheid
PA

Indringingsweerstand

(%)

(%)

(kg/m3)

(MPa)

0,3

41

1550

3,4

neen

1,2

5

2,3

48

1360

2,0

ja

1,2

9

5,7

55

1550

1,7

ja

3,3
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plantgat beperkt wortelstelsel. Deaanvoer vanwater naarde
wortelzone isbeperktdoordirecteafvoervanregenwaterover
hetverharde oppervlak naar het rioolstelsel. Bij meerdoorlatendewegdekken neemtdoorvervuilingdetoevoervanwater
en zuurstof in de loop der tijd af (Bakker & Uittenbogaard,
1974).Ookdeluchtvoorzieningvandewortelswordt beperkt
door debeperktecontactmogelijkhedenvan het plantgat met
deatmosfeer.
Deeisen,dieeenboomaanhetbodemmilieustelt,strokenniet
metdeeisen van eengoede bestrating.Wegen worden aangelegd op verdicht humusarm zand. Dit zand heeft een laag
vochthoudend vermogen en een voor beworteling te hoge
dichtheid.Erisgezochtnaarfunderingsmateriaalvoortrottoirs
datzodanigverdicht kanworden,dat hetweinigzetting geeft
maartochdoorwortelbaar blijft. Uiteenonderzoek gedurende
3 jaar bleek,dat van mengselsvan straatzand entuinturf een
troittoirondergrond kanworden gemaakt,waarin wortelgroei
mogelijk is,terwijl hetdragendvermogen endezakking aanvaardbaar blijven.Tabel21.22geeft resultatenvandit onderzoekweer.
Devolumefractievoor deplant beschikbaar hangwater in het
plantgat istoegenomen van 6,5%inzandtot 10%in mengsel
(1) en tot 15% in mengsel (2). Dit is een toename van ongeveer1,9literwaterperkgtoegevoegdeorganischestof.Zowelhetmatiggrovezand,alsdezand-tuinturfmengselsbevatten voldoende lucht tot vlak boven het grondwater. Kunnen
boomwortelstot nabij hetgrondwater groeien,danistoevoeging van 2%organische stof voldoende. Kan de boom nauwelijksvan hetgrondwater profiteren,danzijn mengsels met
5%organische stof teverkiezen.Andere organische materialen,zoalsstalmest,diegemakkelijkerverteerbaarzijndantuinturf, kunnen door het grote zuurstofverbruik zeer lage zuurstofgehaltes in het plantgat veroorzaken.Overigens komt het
ookvoor,datbomenzichdrastischteweerstellentegendeongunstigegroeiomstandighedenineenstad,zoalsbijvoorbeeld
blijkt uit boomwortels dieonder huizendoortot indeachtertuingroeien (Keizersgracht,Amsterdam).
21.23 Vragen
a. Eenpartijzandbeziteenwatergetalwz =0,10kgwater/kgstoofdrogegrond
eneen massafractieorganische stof /(,z = 1%; eenpartijveen beziteenwatergetalwv= 0,50 kg water/kg stoofdroge grond eneenmassafractie organische
stoff h v =80%.
Berekendemassavochtigveenwaarmee1 kgvochtigzandgemengdmoetworden zodat een mengsel wordt verkregen met een massafractie organische stof
van^h,v+z= 15%.Berekendemassafractieszandenveen.
b. Bereken nu met hoeveel m3vochtig veen 1m3vochtig zandgemengd moet
worden.Hetstoofdrogezandbeziteendichtheidpz = 1400kg/m3,hetstoofdrogeveenpv = 210kg/m 3 .Geefookdevolumefractieszandenveeninhetmengsel.
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Wortels
visueel
aanwezig

Samendrukking bij
0,05MPa
belasting

Daling
trottoir
opp.

(%)

(mm)

21.6 TOPLAAGVERBETERING
21.6.1 Inleiding
Deze paragraaf is gewijd aan de verbetering van de bovengrond of toplaag, de bovenste grondlaag waarop en waarin
de hoofdfuncties van de bodem plaatsvinden (beworteling
van planten,het dragenvan belastingen,transport e.d.). Behalveaandeverbeteringendiealleenveranderingindehoedanigheid van deze toplaag teweegbrengen, b.v. verschraling
met zand van elders, wordt in deze paragraaf ook aandacht
besteedaanverbeteringen die naastdetoplaag ookdedieper
liggende lagen van het bodemprofiel veranderen. Voorbeeldenzullenditverduidelijken.
Totdeintroductie vankunstmeststoffen,ronddeeeuwwisseling, konden onze zandgronden alleen gewassen dragen als
daarop iederjaar stalmest werd aangebracht. Zo ontstonden
onzeenkeerdgronden,gekenmerkt door een humeusdekvan
0,50 m of meer, resultaat van eeuwenlange bemesting. Dergelijke humeuze eerdlagen beschikken over vochthoudende
eigenschappen en adsorberen plantenvoedende bestanddelen. Een tweede voorbeeld vormen de 'opgevaren' of opgebaggerdegronden (o.a.tuineerdgronden) in het westelijk
deelvanNederland.Grondenwerdenverbeterddoordezegedurende eeuwen op te hogen met vruchtbare slootbagger,
vaakgemengdmetstalmestofstadscompostenduinzand.
Indebollenstreek (tussen Haarlemen Leiden) zijn over grote
oppervlakten duinzandbovengronden vervangendoor ondergrond. Dit werd gedaan door het zogenaamde diepdelven
(spitten met de hand), diepploegen of ook wel diepspitten
(met de dragline) of door omspuiten (met behulp van een
zandzuiger).Demaatregelen haddentotdoeldeziektekiemen
uit deteellaag kwijt te raken of om de humeuze ente kleiige
bovengrondtevervangendoorzand.
Omgekeerd zijn op Texel,in deWieringermeer ende Noordoostpolder en inZeelandaanzienlijkeoppervlakken zand-opkleigronden door diepe grondbewerking veranderd in lichte
klei- en zavelgronden. De eerste twee hierbovengenoemde
streken hechtten vooral betekenis aan deze bovengrondverbeteringvanwegeeenaaltjesziekte indesuikerbieten (T-ziekte) die inzandige bovengrond wel,maar in zavel- en kleibovengrond nietvoorkomt.
Uit hetvoorgaande blijkt dattoplaagverbeteringvaaksamengaat met een volledige verandering van het profiel. Het omspuitenvanbollengronden kanzelfstot dieptengroterdan 10
m worden toegepast. NadeTweedeWereldoorlog kwam het
accentvantoplaagverbetering gaandewegsteedsmeerte liggenop recreatieterreinen:sport- enspeelvelden en openbaar
groen.Veelpraktisch enwetenschappelijk onderzoek isdaaraanbesteed (VanWijk,1980;Segerene.a.,1984).

21.6.2 Bewerkbaarheid
Debewerkbaarheid van degrond hangt nauw samen metde
korrelgrootteverdeling en de vochtverdeling. Naarmate de
bouwvoor een hoger kleigehalte heeft isdeze moeilijker verkruimelbaar,vooralbijafwezigheidvankalkenorganischestof
(ziekader21.24).Zware kleigronden hebbeneenuiterstsmal
vochttraject waarinzegoedverkruimelbaarzijn (tabel38.11).
Zijnzenatter,danleidtbewerkingtotvervloeienofversmeren;
zijnzedrogerdanvormenzichbijbewerking kluiten.Verbouw
vanbol-,knol-enwortelgewassenopdezegrondenismoeilijk
wegensproblemenbijdezaai-enpootbedbereiding (kluitvorming),kiemingenopkomst (droogliggenvanzaadenknollen)
enmechanisch oogsten (oogstverliezen,veeltarra).Verbeteringvan de bewerkbaarheid van eente zware bouwvoor kan
wordenverkregen door dezetevervangen door oftevermengenmet lichtere lagen uit deondergrond,of door opbrengen
envermengenmetzanddatvaneldersisaangevoerd.Dehaalbaarheidvan eendergelijke toplaagverschraling hangt afvan
deprofielopbouw, voor zover het winning van schraal materiaal uit deondergrond betreft envan beschikbaarheid (aankoop) entransportwijze en -afstand in het geval van schraal
materiaalvan elders. In het algemeen werkt verschraling niet
opbrengstverhogend. Deze is alleen rendabel wanneer die
leidttot aanzienlijke kostenbesparing bij bewerking enoogst.
Debatenvan kleiverschraling bleken zich gunstig teverhoudentot dekosten bij een bouwplan metveelaardappelen en
bloembollen (Wind,1969).

Behalve door desamenstelling wordt devruchtbaarheid bepaalddoordevochttoestandvandegrond. Inhetvoorjaarbepaalt het tijdstip van bewerken van de grond hettijdstip van
zaaien en poten en daarmee de lengte van het groeiseizoen
enin belangrijkemateook deopbrengst.Weliswaar neemtde
lengtevan hetgroeiseizoen niet evenredig toe met het aantal
dageneerderzaaienmaarerkanweleenextraopbrengstdoor
wordenverkregen.
Figuur 21.25 laat voor suikerbieten en zomergranen het verband zien tussen de relatieve opbrengstdaling en het aantal
dagen telaatzaaien.Uit zaaitijdenproeven en waarnemingen
op praktijkpercelen is gebleken dat over een reeks van jaren
gezien, de optimale zaai/pootdatum voor zomergranen 1
maart isenvoor suikerbieten enaardappelen 20 maart. Later
zaaien zal in het algemeen opbrengstverlies betekenen. Hoe
groot deze gemiddeld zal zijn is uit figuur 21.25 af te lezen.
Als door te natte bodemomstandigheden bieten niet eerder
dan bijvoorbeeld 30 april, dat is40 dagen na optimale zaaidatum,gezaaidkunnenworden,dankaneen opbrengstdaling
vanca.18%worden verwacht.
In het najaar isde bewerkbaarheid van degrond van belang
voor de oogstbaarheid van gewassen. De omstandigheden
waarbij aardappelen en bieten worden geoogst, beïnvloeden
enerzijdsdekwaliteit (rooibeschadiging,veeltarra)endehoeveelheid geoogst produkt (oogstverliezen) en anderzijds de
bedrijfsvoeringviade'arbeidsfilm'endeintezettenmachines.

i.24 Kader

humusgeh.laag
humusgeh. hoog

I

CONSISTENTIEWAARDEN OFATTERBERGWAARDEN
Eengrond isgoed bewerkbaar wanneer zegemakkelijk bij
debewerkingwilverkruimelenendoor hetberijdenenbewerkengeenversmering of verdichting optreedt (Schneider,1980:9-15).
Hetalof niet bewerkbaar zijnvaneengrond hangt afvan
de plastische toestand waarin de grond verkeert. Zand
heeft geen plastische eigenschappen. Zandgronden zijn
dan ook bijna altijd bewerkbaar. Materiaal met plastische
eigenschappen is klei of leem: het is meer of minder vervormbaar of kneedbaar in afhankelijkheid van het vochtgehalte.
MetdeAtterbergwaarden ofconsistentiewaarden isgrond
metplastischeeigenschappentekarakteriseren;zeworden
uitgedruk in het watergetal (w). Daarbij worden de volgendekenmerkendegrenzenonderscheiden:
Vloeigrens:eenv-vormigesnedeineengrondmassaineen
schaaltjebegintjuistsamentevloeienwanneer hetschaaltjevaneenhoogtevan1cmeenaantalkerenopeenvaste
ondergrondvalt.
Kleefgrens:degrondkleeftnetnietmeeraaneenglad,metalenvoorwerp.Decohesie,onderlingesamenhangtussen
degronddeeltjes issterkerdandeadhesie,deaanklevingskrachtaanhetmetaal.
Uitrolgrens: uitrollen vandradenvan3 mmdikte luktjuist
nietmeer,dedradenbreken.
Omslagpunt: de donkere kleur van vochtige grond gaat
overineenlichtekleurdoordatvocht uitdecapillairen verdamptenluchtindeporiëndoordringt.
Bijdebeoordelingvandezewaarden moeteraan worden
gedacht dat de bepalingen worden gedaan aan geroerde
grond.Inhetveldisdebewerkbaarheidookafhankelijkvan
deactuelestructuur.

zand I
I

omslagpunt
uitrolgrens
kleefgrens
vloeigrens

toename
lutumgeh.

klei |

I

2

3

4

toenamevochtgehalte—

DeAtterbergwaarden schematisch,in afhankelijkheid vantextuur, vochtgehalteenhumusgehalte.

Detweevoornaamstefactoren waar de consistentiewaardenvanafhangenzijn:
1. Korrelgrootteverdeling:dewaarden liggen hoger wanneerdefijnheidtoeneemt.
2. Humusgehalte: toename van humusgehalte geeft hogerewaarden.
Naastdekenmerkende grenzen,zoals hierboven beschrevenonderscheidt mennogdebewerkbaarheid (kleefgrens
min uitrolgrens),veelgehanteerd indekeramische industrie en de plasticiteitsindex (vloeigrens min uitrolgrens).
Hoekleinerdeplasticiteitsindex,desteslempgevoeligeris
hetmateriaal.
N.B.Debewerkbaarheid'voorkleialskeramischegrondstof
verschiltvandievoor delandbouw (resp.bovenenbenedendeuitrolgrens).
DeAtterbergwaarden worden vaak gebruikt in de civiele
techniek. Indelandbouw ishetgebruikbeperkttot hetbodemkundigeonderzoek (Vander Meer&Willet, 1969).
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werkbaarheiddoorbeïnvloeding vanhet vochtgehaltevande
bouwvoor metbehulpvandeontwatering. Door het beschikbaar komen vanmodellen waarmee destroming vanwater in
hetonverzadigdedeelvandebodemkanworden gesimuleerd
is het mogelijk geworden om voor verschillende gronden te
onderzoeken, wat het effect isvan ontwatering (draindiepte
en-afstand),ophetvochtgehalteindebouwvoor bijwerkelijk
voorkomende neerslagen.Wanneer bekend isbijwelk vochtgehalteofwelkedrukhoogtevanhetbodemvochteenbepaaldegrond in hetvoorjaar bewerkbaar isvoor het zaaien/poten
vangraan,bietenofaardappelen,dankanmetbehulpvanhet
modelvandagtot dag hetvochtgehalte of bodemvochtdrukhoogteverloop vastgesteld worden. Hetaantal entijdstip van
dewerkbaredagenkandaaruitwordenafgeleid.Ditleverthet
tijdstip van zaaien of poten. Deze werkwijze is schematisch
weergegeven infiguur 21.27.

relatieve opbrengstdaling (%)
70 -

Volgensdewerkwijze,gegeven infiguur 21.27,zijndoorVan
Wijk & Buitendijk (1987) voor elkafzonderlijk jaar uit deperiode 1951-1982 hetaantaldagentussen20 maarten31 mei
berekendwaaropeenlichtezavelgrondgeschiktisomaardappelentepoten.Ditisgedaanvoordraindiepten van60en120
cm (figuur 21.28).
In figuur 21.28 zijn deze 30 jaren zodanig gerangschikt dat
hetjaar met het grootste respectievelijk kleinste aantalwerkbaredagenuiterstlinksrespectievelijk rechtsligt. Bijeendrainagedieptevan60cmkomenerjarenzonderwerkbaredagen
vóór eind meivoor. Door de drainagediepte van 60 naar 120
cmtevergroten neemt hetaantal werkbare dagen aanzienlijk
toe. In het meest natte jaar is er een kans van 100% op 12
of meerwerkbaredagentussen20maarten31 mei.Vooreen

30 40 50 60 70 80 90
aantal dagen te laat zaaien
21.25

Figuur
Relatieve opbrengstdaling bij hakvruchten en zomergranen alsgevolg van het
aantal dagen te laat zaaien (naar Van Wijk & Feddes. 1975:8).
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Figuur
Relatieve opbrengstdaling bij suikerbieten als gevolg van het aantal dagen te
vroeg rooien. De opbrengst bij oogsten op 30 oktober isop 100% gesteld (naar
Van den HU, 1975:9).
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Op meeroogstzekeregronden,d.w.z.gronden dietot diep in
het najaar bewerkbaar blijven,kandaarnaast nog de rooidatum van suikerbieten met minder risico naar een later tijdstip
wordenverschoven.
Figuur 21.26 laatziendat verlenging vanhetgroeiseizoentot
eenaanzienlijkhogereopbrengstkanleiden.Opnattegronden
zalmen,vanwegehetgevaarvaneenslechtebewerkbaarheid,
in het algemeen vroeg rooien. Rooien op 15 september in
plaatsvan op 30 oktober geeft gemiddeld een opbrengstverliesvan15%voorsuikerbieten.
Omdat verbetering van de bewerkbaarheid door toplaagverschraling voor akkerbouw economisch niet haalbaar is, richt
zich de aandacht de laatste jaren op verbetering van de be-
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Figuur
De kans dat ertussen 20 maart en 31 mei in de afzonderlijke jaren in de periode
1952-1981 een aantal werkbare dagen wordt overschreden op een lichte zavelgrond met een ontwateringsdiepte van60 respectievelijk 120 cmbeneden maaiveld. Een werkbare dag is hier gedefinieerd als een dag met zodanige vochtomstandigheden in de bovenste 10 cm van de bouwvoor dat een pootbed van
goede kwaliteit kan worden gemaakt (naar Van Wijk & Buitendijk. 1987:4).

RAINFALL
POT. EVAPORATION

NUMBER OF DAYS
FOR
SOWING/PLANTING

PRESSURE HEAD LIMITS
FOR
SOWING / PLANTING OPERATIONS

MODELFLOWEX
EVAPORATION
RUNOFF
•+

J

INFILTRATION

PHYS.SOIL
PROPERTIES

A MOIST.STORAGE
DRAIN DEPTH
DRAIN.INTENSITY

I-

TIME
SOWING /PLANTING

NUMBER/TIME
WORKABLE DAYS

PRESSURE HEAD
GROUNDWATER LEVEL

CAP.RISE

7 t
INITIAL MOISTURE
DISTRIBUTION
21.27

DRAINAGE

Figuur21.29laatziendatdevroegstmogelijkepootdatum van
jaartotjaar sterk kanverschillen. Bovendien blijkt datopeen
goed gedraineerde grond aanmerkelijk vroeger gepoot kan
worden dan op een slecht ontwaterde grond. In vijf van de
30 jaar kunnen op deze lichte zavelgrond bij een ontwateringsdieptevan60cmdepootwerkzaamhedennietgoedwordenuitgevoerdvooreindmei.
Vaststellingvan heteffectvanverschillen inpootdatum,zoals
die in figuur 21.29 naar voren komen, op de opbrengst kan
nietzonderookdeanderegewasgroeifactoren enhunvariabiliteitoverdejareninbeschouwingtenemen.Zokanhetvoor-

Figuur
Rekenschema voorberekening vandeinvloed vanweersomstandigheden,bodemgesteldheid en ontwatering op zaai- enplanttijd (naar Van Wijk & Buitendijk, 1987:2).

boer is echter niet zozeer het aantal werkbare dagen van belang alswel hettijdstip vanvoorkomen endeverdeling ervan
over het voorjaar. Deze kunnen ook uit het van dag tot dag
gesimuleerdevochtverloop indebouwvoor worden afgeleid.
Opbasishiervangeeftfiguur21.29devroegstmogelijke pootdatum van aardappelen na 20 maart over de periode
1952-1981 voor een lichte zavelgrond met een drainage op
60en120cm.Voorhetvaststellenvandepootdatumisverondersteld dat de boer steeds de eerst voorkomende werkbare
dagen na20maartbenutdat hij4dagenvoorhetpoten nodig
heeft.

20

21.29 Figuur
De vroegstmogelijke pootdatum vanaardappelenenhettotaalaantalvoorpoten geschikte dagen tussen 20 maart en 31 mei, per jaar voor de periode
1952-1981, vooreenlichtezavelgrondbij eenontwateringsdiepte van60respectievelijk 120cmbenedenmaaiveld(naarVanWijk&Buitendijk, 1987:5).
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deel van een vroege pootdatum teniet worden gedaan door
een late opkomstdatum vanwege lagetemperaturen of natte
omstandigheden tijdens de kieming of door vochttekorten
tijdens het volgend groeiseizoen.Aan de in figuur 21.27 gegeven werkwijze gaven Van Wijk & Feddes (1986) een uitbreiding,zodateenmodelontstonddatinvervolgopdevoorspelling van dezaai/pootdatum ook kiemingsduur, opkomst,
verdamping, groei en droge-stofproduktie van gewassen
voorspelt in afhankelijkheid van bodemeigenschappen, ontwateringenactueleklimaatsgegevens.Tabel21.30laatresultaten van deze modelaanpak zien voor de lichte zavelgrond
uit de figuren 21.28 en 21.29 en een plaatgrond (40 cm klei
opzeerlichtezavel),elkbij5verschillendesloot-ofpolderpeilen. Detabelgeeftrelatieveopbrengstenvanaardappelenberekend over 30jaar (1952-1981 ). Dekolom'voorjaarseffect'
brengt de opbrengstreductie ten gevolge van hettijdstip van
bewerken en poten in beeld.Om opbrengstreducties ten gevolgevanonvoldoendebewerkbaarheidenlaatpotentevoorkomen moet voor beide gronden gestreefd worden naar een
ontwateringsdiepte van 150 cm. Voor een optimale vochtvoorzieningtijdenshetgroeiseizoeniseengeringereontwateringsdiepte nodig (kolom 'zomereffect'). Vermenigvuldiging
van voorjaars- en zomereffect geeft hettotaal effect. Dit laat
ziendatdeoptimaleontwateringsdiepte,waarbijzogoedmogelijk met zowel de bewerkbaarheid in het voorjaar als met
de vochtvoorziening in het groeiseizoen rekening wordt gehouden,ligt bij120cm.
21.30 Tabel
Gemiddelden over30jaar vanderelatieveopbrengsten vanaardappelen,opgesplitstineffectvandrooglegging inhetvoorjaar,hetgroeiseizoenenhettotale
effectbij vijfontwateringsdiepten vooreenlichtezavel- eneenplaatgrond(naar
VanWijk&Feddes, 1986:289).
Ontwateringsdiepte'
(cm)

Relatieveopbrengsten (%)
voorjaarseffect zomereffect

Lichtezavelgrond
60
90
120
150
180
Plaatgrond
60
90
120
150
180

Naast de penetrometer zijn enkele andere apparaten ontworpen en uitgeprobeerdomdemechanischesterktevandezode-oftoplaagtemeten.Opsportveldenwordt veelgebruik gemaaktvande'hakmethode' (Boekei,1979). Hoewel
deze methode vrij grof is bezit deze het voordeel dat snel op veel plekken in
kortetijd eenindruk vandesterktevandegrond kanwordenverkregen,vooral
wanneer dit steeds door eenzelfde deskundige persoon gebeurt. Van Wijk
(1980) vond goede overeenstemming tussen meetresultatenverkregen metde
penetrometerenmeteenafschuifweerstandsmeter(vin-apparaat).Het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid ontwikkelde een zogenaamde IB-afschuifweerstandsmeter (Mes& Pot,1984). Ditapparaatbleekookgoedtevoldoen.
Beide systemen (penetrometer, schuifweerstandsmeter) geven een gemengd
resultaatvoorzoweldecohesiealsvoordeafschuifweerstand vandetoplaag.

totaal effect

83
92
98
100
100

97
95
94
90
87

81
87
92
90
87

93
96
99
100
100

92
90
88
85
81

87
86
87
85
81

*Ontwateringsdiepte= slootpeilinpoldergebiedenofontwateringsbasis buiten
poldergebieden.

21.7 DRAAGKRACHT VAN DETOPLAAG
21.7.1 Inleiding
Ofhetdraagvermogenvandezodelaagvangraslandofdetoplaagvaneensportveldvoldoende is,hangt afvandedrukken
dieeropwordenuitgeoefend.Koeienwegenongeveer600kg.
Bijhetlopengebruikenzetwee hoevenmeteengezamenlijke
oppervlakte van ca. 150 cm2. Dedruk die een koe uitoefent
isdusongeveer4 kgf/cm2 = 0,4 MPa.Dedrukdieeentrekker
uitoefentisongeveer0,1MPa.Eenvoetballerdraagtschoenen
met 6noppen onder elkeschoen,4onder dezoolen 2onder
de hak. Het topoppervlak van een nop is ongeveer 1,2cm2.
Wanneereen75kgwegendevoetballer bijhetlopenzijnmassalaatrustenopviernoppenonderéénvanzijnschoenendan
is de contactoppervlakte 4,8 cm2en oefent hij een druk van
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ongeveer 1,5 MPauit.Tijdens hetspelen kandezedruk aanzienlijk hoger zijn als gevolg van de mechanische belasting.
Bijvoldoende draagkracht neemt dezode- of toplaag de uitgeoefendedrukken op,zonderdaarbijernstigtevervormen.
Demechanischesterktevandezodelaagkanondermeer worden gemeten met een sondeerapparaat of penetrometer (zie
defiguren 21.79en17.29). Bijeenindringingsweerstand van
minder dan 0,5 MPa wordt dezode bij beweiding kapot getrapt. Bij0,5tot0,7 MPaisdezodegevoeligvoorvertrapping.
Bij0,6 MPaisdedraagkrachtvoldoendeenvanafO,7enhoger
goed. Deze grenswaarden zijn vastgesteld met een penetrometer met een conus met een basisoppervlakte van 5cm2en
eentophoek van60.Vaakwordteenconustoegepastmeteen
basisoppervlaktevan1cm2eneentophoekvan60.Vooromrekeningvanindringingsweerstanden gemetenmeteenconus
van5cm2naardievan1 cm2moetendewaardenvandeconus
van5cm2vermenigvuldigdwordenmeteenfactor1,44 (Beuving, 1981). Voor de bespeelbaarheid vansportvelden isgevondendatbijeenindringingsweerstandvan1,4MPa(gemetenmeteenconusvan1 cm2)geenvervormingvandetoplaag
optreedt op de meest intensief bespeelde plaatsen (middenveld). Om beschadiging van de toplaag op minder intensief
bespeelde plaatsen (zijkanten) te voorkomen, moet daar de
indringingsweerstand vandetoplaagtenminste1,0MPazijn.

De belangrijkste factoren die de mechanische sterkte van de
zodelaagbepalenzijn:
- dichtheid (volumiekemassa);
- drukhoogte vanhetbodemvocht;
- organische-stofgehalte;
- lutumgehalte;
- aardvandegrasmat.
Dezegaanwe nuachtereenvolgensbespreken.
21.7.2 Dichtheid
Naarmate de bodemdeeltjes in een dichtere pakking liggen
(dus de grond een hogere dichtheid bezit) zal het moeilijker
zijn ze ten opzichte van elkaar te verschuiven. Een hogere
dichtheid moet dus gepaard gaan met een hogere mechanischeweerstand.Nuisdedichtheidondermeerafhankelijkvan
hetorganische-stofgehalte vandegrond.Eengrond metveel
organische stof (b.v. veen) heeft een lage dichtheid en een
grond metweinig organischestof (b.v.zand) heefteen hoge
dichtheid.Wanneer wetedoen hebben metgronden meteen
verschillend organische-stofgehalte mogen we de mate van
verdichtingvandezegronden nietvergelijkenopbasisvande
dichtheden.Ditwordtgeïllustreerddoorfiguur 21.31.
Eenveengrondmet80%organischestof heeftindemeestlosseveldtoestand eendichtheid van 200 kg/m 3enin de meest
dichteveldtoestandeendichtheidvan400 kg/m 3eneenzand
met0%organischestof varieert indichtheid tussen ongeveer
1500en1800kg/m3.
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21.31 Figuur
Verbandtussenorganische-stofgehalteendichtheid vangrond.Afhankelijk van
het organische-stoi'gehalte varieertdeporiënfractie resp.de dichtheid binnen
zekeregrenzen.Demeestlosse, natuurlijke toestandisaangeduidalsminimale
dichtheid, demeest dichte natuurlijke toestand als maximale dichtheid (naar
Schothorst, 1968:B3).
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21.32 Figuur
Verbandtussenindringingsweerstand (lt) endichtheid vandestoofdrogegrond
bij eendrukhoogte vanhet bodemvocht h = -100 cm(naarSchothorst, 1968:
B5).

Uitfiguur 21.32blijktdatdeindringingsweerstand vooralbepaaldwordtdoordematevanverdichting. Eenveengrondmet
92% organische stof heeft bij een dichtheid van 100 kg/m 3
eenindringingsweerstand van0,2 MPaenbij280 kg/m 3een
van 1,0 MPa. Dezelfde indringingsweerstanden worden bij
eenzandmet0%organischestofgevondenbijdichthedenvan
1400 en 1740 kg/m3. Eenveengrond (92%organische stof)
meteendichtheidvan280kg/m 3heeftduseengelijkemechanische sterkte als een humusarme zandgrond met een dichtheid van 1740 kg/m3. Verdichting is dus een maatregel om
dedraagkrachttevergroten.Eenhogeredichtheidkanworden
bereiktdoor belasten (rollen) enbijvenigeenkleiige gronden
ook door indroging (krimp van het bodemskelet). Bij indrogingneemthetaantalgrotereporiëntoe(scheuring).Ditbetekenteentoenamevandedoorlatendheid,dochveelaleenafname van het vochthoudend vermogen. Bij belasting verdwijnen juist degrotere poriënzonder dat het vochthoudend
vermogen afneemt. Extremevormenvandezetwee processen
moeten worden voorkomen. Behalveaandestevigheid moeten immersookaandevocht- enluchthuishouding zekereeisengesteldworden.
21.7.3 Drukhoogtevanhet bodemvocht
Bodemdeeltjes worden door een aantal krachten naar elkaar
toegetrokkenzoalsLondon-VanderWaalskrachtenenelektri-

21.33 Figuur
Korrelspanningenbij verschillendegrondwaterstanden.

sehekrachten (ziekader21.2). Indecapillairezone,waarmee
weindetoplaagmeestaltemakenhebben ishetechtervooral
devochtspanning die aande lossegronddeeltjes hun onderling verband geeft. Hoe hoger boven de grondwaterspiegel
des te groter is de absolute waarde van de waterspanning
(-p w ) endestekrachtiger worden degronddeeltjes tegenelkaar getrokken, ofwel des te hoger de korrelspanning (vergelijkfiguur20.12).
Volgenseengrondmechanischewetisdekorrelspanninggelijkaangrondspanning min waterspanning (20.15). Bij eengrondwaterstand ter hoogte van het
maaiveldisdekorrelspanninga^= 0 (linkerfiguur).Wordt degrondwaterstand
verlaagd (rechter figuur) dan neemtde korrelspanning endusde mechanische
stevigheid van de grond op maaiveldhoogte evenredig met de grondwaterstandsverlaging toe. Relatief kleineveranderingen indrukhoogte kunnen daardoor vangrote invloedzijnopdemechanische sterktevandezodelaag (waterspanning en drukhoogte zijn beide een maat voor de energietoestand van het
bodemvocht,zie9.35).

Figuur 21.34 laat zien hoe de indringingsweerstand van de
zodelaag van veengrasland afneemt bij toenemende drukhoogtevan hetbodemvocht (minder negatiefwordenvan/?).
Dewaarnemingen stammenvantwee percelen met identieke
zodelaag en profielopbouw, maar liggend bij slootpeilen van
25respectievelijk 70cm beneden maaiveld.Despreidingvan
depunten ronddelijnenwordt verklaarddoor kleinevariaties
in dichtheid van degrond en in grassamenstelling binnen de
percelen.Oppercelen metdieperepeilenisdedraagkracht bij
gelijke natheid (h) van de zode hoger dan op percelen met
een ondiep peil Dit iseen gevolg van een sterkere krimp van
degrond bijeendieper peilwaardoor dedichtheid vandezo-

275

indringingsweerstand
/, (MPa)
1.0

-160

-120

-100

-80

-60

-40

-20

drukhoogte bodemvocht/7 (cm)
21.34 Figuur
Relatie tussenindringingsweerstand (lt) endrukhoogte vanhet bodemvocht
(h) indezodelaagvanondiep (25cm)endiep(70cm)ontwaterdveengrasland.
Destippellijnen gevendedrukhoogte vanhetbodemvocht waarbijdezodevoldoendedraagkrachtig (0,6 MPa) isvoorbeweiden enberijden (naarVan Wijk,
1984:291).

delaag wat hoger is. Deze hogere dichtheid heeft tot gevolg
dateendraagkrachtvan0,6 MPabij hetdieperepeilalbereikt
wordt bij een h = -30 cm, dus bij nattere omstandigheden
dan bij hoog peil waar de zodelaag voor het bereiken van /,
= 0,6 MPamoetdrogentoth=-70 cm. Ditgevoeligesamenspel tussen dichtheid en drukhoogte van het bodemvocht
enerzijdsendedraagkrachtanderzijdsleidtertoedatdeslecht
ontwaterdegrondvanwegedegeringeredichtheidvandezodelaag aanzienlijk droger moet zijn om aan een draagkracht
van 0,6 MPatevoldoen daneengoed ontwaterde grond.De
laatstezalvanwege zijn betere ontwatering veel eerder in het
voorjaar dekritischegrenswaardevanh=-30 cmendaarmee
voldoende draagkracht halen dan de ondiep ontwaterde
grond isgedroogdtoth=-70cm.
Uitfiguur21.34blijktdatrelatiefkleineveranderingen indrukhoogte van het bodemvocht tot grote verschillen in draagkrachtkunnen leiden.Ditwordtookgevondenvoordedraagkracht/stevigheidvansportvelden:zie21.9.2enfiguur 21.47.

schesterktevanschraalzandaanzienlijk bevorderen,zoals uit
figuur 21.35 blijkt.
Deinvloed vanverdichting opde indringingsweerstand isbij
hetzelfdevochtgehalte groter naarmate hetzandmeer humus
bevat,ondanks hetfeitdatdedichtheid bij hettoenemenvan
het humusgehalte afneemt. Uit de figuur valt af te lezen dat
verdichting, in combinatie met een toename van het organische-stofgehalte, de indringingsweerstand sterk doet
stijgen. Hetvochtgehalte heeftveel minder invloed. Dit geldt
voor humusgehalten tot 9%.Toenamevan het humusgehalte
gaat echter ook gepaard met eenafnamevan dedoorlatendheid. Dit kanvoor dedraagkracht te natte bodemomstandigheden met zich meebrengen. Op de gevolgen van enerzijds
detoenamevan humusgehalte endichtheid enanderzijds de
afname van de doorlatendheid voor de bespeelbaarheid van
sportveldenwordt in§ 21.9teruggekomen.
21.7.5 Lutumgehalte
Zware kleigronden (= meteen hoog lutumgehalte,ziefiguur
5.33) zijn inonslandoverwegend ingebruik alsgrasland.De
Dollardpolders en een deel van de zuidelijke IJsselmeerpoldersvormen een uitzondering op dezeregel. De ontwatering
vankleigraslanden isnietaltijdoptimaal.
Kleigrasland staat niet bekend als erg vertrappingsgevoeiig.
Dit komt omdat hetweideseizoen grotendeelssamenvalt met
de periode met eenverdampingsoverschot. Zogauw een lutumhoudendezodeook maarietsopdroogt neemtdemechanische sterktetoe dankzij detoenemende cohesie (zie figuur
21.36). Bovendienkrimpenzwarekleigrondensterkbijindragen,waardoor dedichtheid toeneemt. Onder drogeomstandigheden kunnen kleigronden daardoor zeer hardworden en
scheuren. Door de scheuren wordt de neerslag grotendeels
naardeondergrond afgevoerdzonderdebovengrondsterkte
bevochtigen. Onder natte omstandigheden (winter) zwellen
de scheuren weer (grotendeels) dicht en neemt de doorlatendheid af.Wezien ook infiguur 21.36dat onder natteomstandigheden lutum weinig bijdraagt aan de mechanische
sterkteof draagkracht (het gebied rechtsvan destreeplijn; h
= -100 cm). In hetvoorjaar isde natte engezwollen bovenmatig fij i zand

21.7.4 Organische-stofgehalte
Venige gronden staan bekend als weinig draagkrachtig en
zandgronden als goed draagkrachtig. Uit figuur 21.32 blijkt
dat veengronden, mits voldoende verdicht, toch voldoende
draagkrachthebben.Indepraktijkhebbenveengrondeninhet
algemeen een minder goede ontwatering,zijn daardoor minder ingedroogd en gerijpt en hebben als gevolg een geringe
dichtheid. Uitgesproken voorbeelden van dichte en stevige
veengrondenzijndezgn.'irreversibel'ingedroogdeveengronden.Wegaan hiervoorbij aandetypische gebrekenvandeze
gronden ten aanzien van de grasgroei. Zelfs wanneer deze
tijdelijk onder water gebracht worden, bezitten ze dezelfde
draagkrachtalseenbezandeveengrondofeenmatighumeuze
zandgrond. Voor voldoende draagkracht behoeft een veengrond gelukkig niettot extreme indroging te komen. Eengemiddeldegrondwaterstandsdieptevan60cmblijktvoldoende
omdevereistedichtheidendraagkrachttekunnenbereiken.
Eentoplaagmetweinig organischestofkanschraalenweinig
stabiel zijn. Dit verschijnsel doet zich nog al eens voor op
sportvelden. Frequente bespeling van een schrale toplaag,
vooralonderdrogeomstandigheden,kantoternstigebeschadiging van de toplaag leiden. Enkele procenten meer organische stof en verdichting kunnen de stabiliteit en mechani-
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21.36 Figuur
Het verbandtussenindringingsweerstand It enwatergetal w bij verschillende
lutumgehalten. Hetgebied vanvochtgehalten, dattijdenshetgrootste deelvan
hetspeelse/zoen vansportveldenoverweegt,wordt aandebovenzijdebegrensd
doordebodemvochtdrukhoogtelijn h =-100 cm(naarBeuving, 1979:20).

weinig verdicht

21.35 Figuur
Het verbandtussenindringingsweerstand lt en watergetal w bij verschillende
organische-stofgehalten enverdichtingen (naarBeuving. 1979:23).

sterk verdicht
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gewoon-struisgraszode
_____

grond hetminst draagkrachtig. Bijeengoedeontwateringzal
de draagkracht echter snel toenemen bij het eersteverdampingsoverschot (ongeveer maart-april). In tegenstelling tot
grasland,wordensportveldenjuistwel inhetnattejaargetijde
gebruikt. Hetvochtgehaltevandetoplaagfluctueert danjuist
in het gebied,waarin lutum nauwelijks bijdraagt aan demechanischesterkte (ziefiguur 21.36).
Bij hogere lutumgehalten is de toplaag plastisch en glad en
isdedoorlatendheidlaag,zodatbijsportveldengestreefdmoet
worden naareenzolaagmogelijk luiumgehalte indezandige
toplaag,zoalsgedemonstreerd infiguur 21.36.

Engels-raaigraszode

2,0-

1.4-

21.7.6 Grasmat
Bedrijfsintensivering op grasland heeft tot gevolg, dat door
ontwatering enzwaarderestikstofbemesting eenwijziging in
debotanischesamenstelling vandegrasmatoptreedt.Struisgrasen roodzwenkgras, die eenviltige zodevormen,worden
vervangendoorpollenvormendEngelsraaigras.Hierdoorontstaat eenzode met eenminder sterk verband,met als gevolg
minder draagkracht. Uit metingen op een rassenproefveld op
zandgrond bleekdatdeextra bijdrage aandedraagkracht die
eenviltigezodelevert,indeordevan0,6 MPaligt.
Ondanksdegeringerebijdrageaandedraagkrachtdanviltvormende grassen, heeft Engels raaigras algemeen de voorkeur
op grasland vanwege zijn hoge produktiviteit en voedingswaarde en op sportvelden vanwege zijn goede betredingsresistentie.
Meer nogdandebovengrondse delen leverendegraswortels
eenbijdrageaandemechanischesterktevandezode-oftoplaag. In figuur 21.37 is het verband gegeven tussen indringingsweerstandendrukhoogtevanhetbodemvochtvoorzandige toplagen met verschillende zoden. Duidelijk valt de invloed van de wortelmat op de indringingsweerstand te zien.
Dit laat zich verklaren door het feit, dat het bodemmateriaal
rond de indringende conus zich pas laat verplaatsen als de
wortels afgescheurd worden. Uit Duits onderzoek blijkt dat
voor het afscheuren van een Engels-raaigraswortel met een
diameter van0,2 mmeenkracht nodig isvan290 gram-force
(2,9 N). Bij een hoge bewortelingsintensiteit en voldoende
dichtheidvanhetbodemmateriaalzijndanookgrotekrachten
nodig om de toplaag te vervormen. Door de wapening van
detoplaagdoordewortelsverkrijgtdetoplaagdevoorbespe-
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0,20
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W
21.37 Figuur
Verbandtussenindringingsweerstand lt en watergetal w van een zandgrond
meteenviltige,gewoon struisgraszodeeneenEngels-raaigraszode.

ling vereiste stevigheid van tenminste 1,4 MPa. Voorkomen
moetechter worden dat doortefrequente bespeling de wortelmassa in de bovenste cm's te sterk wordt uitgedund. Dit
gebeurt nog al eens op trainingsvelden. Het verdwijnen van
dewortelmassaheefttot gevolgdatdetoplaag ontoelaatbaar
verdicht wordt.
21.38 Vragen
a. Welke maatregelen zouden moeten worden toegepast om een losgepakte
stuifzandgrondmeteenGtVIgeschikttemakenvoorgebruik alssportveld?
b. Eenzwaar kleiprofiel,Gt I,isin hetvoorjaar sterkvertrappingsgevoelig. Het
resultaat isdat pasin meiveekanworden toegelaten.Welkemaatregelen kunnenleidentoteenvroegerebeweiding?
c. Eensportveldisaangelegdvolgensidealeontwerpcriteria:eengoedeontwatering en een draagkrachtige toplaag, bestaande uit humeus, matig fijn zand.
Doorbespelingzijndelenvanhetveld(middenveld,doelgebieden) kaalgeworden. Het speelseizoen is pas half voorbij.Welke maatregelen moeten worden
genomen?
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21.8 DRAAGKRACHT BIJ GRASLAND
21.8.1 Inleiding
De draagkracht van grasland is van grote betekenis voor de
intensivering en mechanisatie van het weidebedrijf. In het
voorjaar is de draagkracht bepalend voor het tijdstip van de
stikstofbemestingenhetuitrijdenvanmest.Waarditniettijdig
kangebeurenbeginthetgraslatertegroeienenvangthetweideseizoenlateraan,Geringedraagkrachtleidttot beperkingen
vandemestafvoerenvergtdaardoor eengroteremestopslagcapaciteit. Een geringe draagkracht in de zomer veroorzaakt
beweidingsverliezen (doorvertrapping vangras) enverliezen
bijderuwvoederwinning doorgeringeberijdbaarheid.Opnatte,weinig draagkrachtige gronden zijn dezeverliezencirca 8
tot 10% hoger dan op beter draagkrachtige gronden. In het
najaarbepaaltdedraagkrachttevensdelengtevanhetweideseizoen.Verbetering van de draagkracht wordt in de praktijk
opverschillendemanierennagestreefdenwel door:
- verlaging van het organische-stofgehalte van dezodelaag
doorbezandenofdoorverschralen (zie21.8.2);
- verlaging van hetvochtgehalte enverhoging vandedichtheidvandezodelaagdoorontwatering.
21.8.2 Bezandenenverschralen
Humusarmzand,vastgelegddoorwortels,heefteengrotestevigheid. Vandaar dat in de praktijk te humeuze of te kleiige
zodelagen nogal eens bezandof verschraald worden. Bij bezanden wordt een laagje zand op de bestaande bovengrond
gebracht.Bezandenwordtmeestaluitgevoerdmeteenbezandingsmachineof grondvijzel die hetzandvanonder veendikten tot 4 meter kan opvijzelen en over het land uitspreidt (figuur 21.61). Bij ondiepe veengronden en humeuze gronden
wordt zodeverschraling bereikt door het opploegen vanzand
uitdeondergrond (veeltoegepastindeGelderseVallei).Wanneerergeploegdwordt heeft hetdoor hetprofielploegenvan
de zodelaag de voorkeur vanwege een beter effect op de
draagkracht,lagerekostenendemogelijkheidvoornaegalisatie. Een zekere mate van profielverbetering gaat daar veelal
meegepaard (zie § 21.5). Eenandere mogelijkheid is,eventueel in combinatie met andere werken,zand vaneldersaan
tevoeren (zuigen enspuiten of peras). Dezewijzen vanverschralenzijnechter zokostbaar datzij pasinaanmerking komenvoor kapitaalsintensieve projecten,bijvoorbeeld voor de
tuinbouw ofrecreatie.
Hetverschra/ingszandmagmethetoogopdedoorlatendheid
ende luchthuishouding niettefijn zijn en mag nauwelijks of
geen organische stof, leem- of lutumdeel bevatten.Vermenging van dit zand met deoorspronkelijke bouwvoor gaat ten
koste van de beoogde draagkracht. Deschrale zodelaag,die
doorbezandenofverschralenontstaat,behoeftdeeerstejaren
eenzwarebemesting,vooralmetstikstof. Uitbezandingsproevenbleekdateenlaagjezandvan6cmvoldoendedraagkracht
levert, d.w.z. een indringingsweerstand groter dan 1,0 MPa
(conus1cm2),ookbijnagenoegverzadigde omstandigheden
(tabel21.39).
Eengroterebezandingsdiktedan6cmisnietschadelijk,maar
wel kostbaar; minder zand maakt dat de koeien er plaatselijk
doorheen trappen,waardoor menging met de onderliggende
grond optreedt en de draagkracht afneemt. De hogere opbrengsten op het bezande object uit tabel 21.39 ontstaan
doordat degoededraagkrachtvroege bemesting in hetvoorjaarmogelijkmaaktendaarmeedegrasproduktievervroegt.
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21.39 Tabel
Dichtheid enindringingsweerstand (conus 1cm2) bij verschillende drukhoogten vanhet bodemvocht enopbrengst overdejaren 1964tlm 1966 vooreen
onbehandelde, gefreesdeenbezande(6 cm) veengrond (Schothorst & Beuving, 1968:17).
Object

onbehandeld
gefreesd
bezand

Dichtheid
Pd
(kg/m3)

330
310
670

indring ingsweerstand / t
(MPa) bij

Rel.opbrengst (%)

h=-3

-100

-500

N=0

100

200

0,4
0,3
1,2

0,5
0,4
1,8

0,8
0,8
2,8

79
74
92

100
91
115

107
108
123

h = drukhoogtevanhetbodemvocht incm
N = stikstofbemesting inkg.ha"1.a~1.

Onder 'bezanding' wordt algemeen verstaan: het opbrengen van een dunne
zandlaag (1 -6 cm), zonder doorwerking. Bij 'verschraling' wordt opgebracht
zand met een meestal dunne laag bovengrond (10 tot 25 cm) doorgewerkt.
Bij'dressing'gaathetomhetaanbrengenvanenkelemillimeterszand.

21.8.3 Ontwatering
Verbeteringvandedraagkracht door ontwatering isenwordt
opveelgrotereschaaltoegepastdanbezanding,daarmetaanzienlijk lagere investingen eenvoldoende draagkrachtige zodelaagwordtverkregen (figuur 21.34). Eendiepereontwatering maakt de zodelaag droger en dichter en daardoor meer
draagkrachtig. In eenveenweidegebied zal men dikwijls een
rendabeleverbeteringvandedraagkrachtslechtsdoordiepere
ontwatering kunnen bereiken. Hoe door polderpeilverlaging
dedraagkracht van veengrasland kan worden verbeterd,laat
figuur 21.40 zien. De waarnemingen in de figuur stammen
hoofdzakelijk uit nattere zomerperioden, waarin de draagkrachteenprobleemzoukunnenzijn. Dezodelaag isnietvertrappingsgevoelig, indien de indringingsweerstand groter is
dan1,0 MPa(conus1cm2). Bijeenslootpeilvan40cmonder
maaiveldenminderis34%vandewaarnemingenbeneden1,0
MPa.Bijeenslootpeilvan70cmisdit11%enbijeenslootpeil
van100cmisdit nogslechts1%.
Het in de praktijk algemeen gehandhaafde polderpeil van 40
cmofhogerist.a.v.dedraagkrachtonvoldoendeomdatinnatte perioden degrondwaterstand nooit dieper kanzakkendan
tot 40cm,terwijl naeenflinke regenbui de grondwaterstand
totmaaiveldstijgtmetalsgevolgvertrappingsgevoeligheiden
onberijdbaarheid. Om zoveel mogelijk verzekerd te zijn van
eengoededraagkracht,wordt aandegrondwaterstand deeis
gesteld dat deze in natte perioden de grens van 30 cm niet
magoverschrijden.Anderzijds isvoor veengrond eengrondwaterstand van meer dan 80 cm ongewenst in verband met
eventuele droogteschade in droge perioden. Droogte kan bij
veengronden bovendien extra zetting en oxydatie met zich
meebrengen (zie§ 20.8). Hetisduszaakde grondwaterstand
zodanig te beheersen dat deze slechts schommelt tussen 30
en80 cm.In hoeverre het peilverlaagd moet worden omaan
deze eiste kunnen voldoen, hangt af van de doorlatendheid
vandegrond,deperceelsbreedte,teverwachten kwel,kortom
vandehydrologischesituatie.Inveelgevallenbedraagtdedaling van degrondwaterstandongeveer de helft vandeslootpeilverlaging.
Bij het nemenvan maatregelen dient mente bedenken dat in
hetalgemeen heteffectvaneenslootpeilverlaging van40cm
tot70cmaanzienlijkgroterisdanvan70cmtot100cm,zodat
het effect met toenemende diepte afneemt, terwijl de kosten
van uitvoering stijgen. Het rendement van de verbeteringsmaatregeldaaltdaardoorsnel.

rel. frequentie
in %
30

slootpeil ^ 40cm-mv.
n = 147

s.p. 70cm-mv.
n = 133

s.p. 100cm-mv.
n = 68
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21.40 Figuur
Procentuele verdeling vann waarnemingen vandeindringingsweerstand (conus 1cm1;omgerekenduit dewaarden,gevonden met conus 5 cm2)gemeten
tijdensdezomers (meit/m sept.)van1970t/m 1973op 12veengraslandpercelen. Toplaag:lutumgehalte 26-40%,organische-stofgehalte32-50% (naar Van
Wijk&Beuving, 1975:11).

Verlaging van slootpeilen vergroot ook de mogelijkheid tot
toepassing van buisdrainage.Afhankelijk van de kosten van
uitvoeringkanmeneenkeuzemakentusseneendiepslootpeil
zonder drainage of een matige verlaging van slootpeil aangevuldmetdrainage. Dezelaatstecombinatie vergemakkelijkt
hetbereikenvaneengeringefluctuatie (30-80cm).
21.8.4 Stikstofhuishouding en ontwatering
De nadelige effecten van hoge grondwaterstanden op grasland komt vooral tot uiting in de geringere opbrengst van de
eerste en tweede snede (tot circa half juni), welke normaal
ongeveer 40%van de totale opbrengst bedraagt. Dit effect,
dateengevolgisvanverlateenvertraagdegroeidoorverlating
van de stikstofbemesting bij onvoldoende draagkracht, door
lage bodemtemperaturen, onvoldoende aëratieenvertraagde
stikstofmineralisatie,treedtnietopbijeengemiddeldegrondwaterstand inwinterenvoorjaar beneden50à60cmbeneden
maaiveld.Zoalsfiguur21.42laatzien,bestaatereenduidelijke
relatie tussen de relatieve opbrengstdaling van de eerste en
tweede snede en de gemiddelde grondwaterstand in winter
envoorjaar.
Naarmate het bemestingsniveau hoger is,isdeopbrengstdaling ten gevolge van hoge grondwaterstanden lager, dat wil
zeggen doorstikstofbemesting worden nadeligeeffectenvan
een slechte ontwatering gedeeltelijk gecompenseerd. Naarmate het bemestingsniveau afneemt, moet de ontwateringsdieptetoenemen omeengelijk opbrengstniveaute halen,dat
wilzeggenmetdiepereontwateringneemtdestikstofmineralisatietoe.Vooral inveengronden kandeextra stikstofmineralisatietengevolgevanontwateringzeergrootzijn. Eenpeilverlagingvan40naar100cmbenedenmaaiveldgaatinhetwestelijkveenweidegebiedgepaardmeteenextrastikstofopname
door hetgewasvancirca250kg/ha perjaar.Bijeenopnamepercentage van 50%van de in de bodem aanwezige stikstof
zoudit eentotale mineralisatievanrond 500kg N/ha perjaar
betekenen.
21.8.5 Economische aspecten
Debedrijfseconomische betekenisvandedraagkrachtvergroting door ontwatering is onderzocht op de proefboerderij te
Zegveld. Via een gescheiden weideboekhouding voor verlaagd slootpeil (ongeveer 80 cm beneden mv.) en normaal
slootpeil (ongeveer 30 cm beneden mv.) werd een duidelijk
verschil inrelatieveopbrengstgevonden (tabel21.43).

1,4

1,6

1,8

2,0 > 2,0 0,6

0,8

1,0

1 2 1,4 1,6 1,8 2,0 >2,0
indringingsweerstandl\(MPa)

21.43 Tabel
Relatieveopbrengst vangraslandbij verlaagdennormaalpeil (naar Stichting
Proefcentrum, 1974-1975:25).
relatieveopbrengst (%)

jaar

1970
1971
1972
1973
1974
1975
gem.

verlaagdpeil

normaalpeil

64
71
91
82
100
75
80

57
68
67
82
92
70
73

Gemiddeld wordt een meeropbrengst van 8 0 - 7 3 = 7%ten
gunste van hetverlaagd peil gevonden. Dit betekent een inkomstenverhogingvan200tot300guldenperha.Opdelange
termijn bezien isdit bedrageenonderschatting van het effect
daar het metuitzondering van 1972relatief drogezomersbetrof.Vooreennattezomerals1972wordt metdetoengeldendeprijzeneenextrainkomenvanruim700guldenperhaberekend.
Gezien deze gunstige ervaringen staat polderpeilverlaging
vooral in veenweidegebieden sterk in de belangstelling en
wordt reedsopruimeschaaltoegepast.
In bovenstaande tekst is de belangstelling vooral gericht op de netto geldopbrengst perha.Demaatschappelijkeontwikkelingenvragenomeennuancering van dit standpunt. De invloed van grondwaterstandsverlaging op natuur
enmilieuwordttegenwoordig medeindeafweging betrokken.Ookdevermindering van de melkproduktie in de Europese Gemeenschap speelt hierbij een
rol.

relatieve opbrengstdaling

(%)

10

20

30
40
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70
gemiddelde grondwaterstandsdiepte nov.-mei(cm)

21.42 Figuur
Relatieveopbrengstdaling vandeeersteentweedesnedeinafhankelijkheid van
degemiddelde grondwaterstandsdiepte vannovember - mei bij stikstofgiften
van0, 150en300kgIha (naarVan Wijk&Feddes. 1975:34).
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maaiveld
winter- gws.
zomer- gws.

ontwateringsdiepte

ssssîgRS^^s^s^sss^-rs^ss©^

^ fluctuatiezone van het grondwater
gedempte sloot
21.41 Figuur
Ontwateringstoestanden gezienindoorsnedeloodrecht opdesloten.
a. Uitgangstoestand, dewintergrondwaterstand ondiep; geringedraagkracht;
zomergrondwaterstandtamelijkdiep.
b. Slootpeil verlaagd; wintergrondwaterstand diep, zomergrondwaterstand
zeerdiep;kansop verdroging.
c. Slootpeil als a, buizendrainage; wintergrondwaterstand vrij diep,zomergrondwaterstand evenzo. Geringefluctuatie.
d. Sloten om de anderegedempt, slootpeil verdiept; wintergrondwaterstand
zeerondiep,geringedraagkracht;zomergrondwaterstandzeerdiep;verdroging.
Grotefluctuatie.
e. Slotenomdeanderegedempt,slootpeil gehandhaafd,aanvullendedrainage;
wintergrondwaterstand vrij diep,zomergrondwaterstand evenzo. Geringefluctuatie.
f. Verdieptslootpeil en drainage.Diepe zomer-en winter grondwaterstand.
Geringefluctuatie.
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slootpeil
drainreeks

Eengevolg van polderpeilverlaging, vooral waar het dikkere
veenpakketten betreft, is de zakking van het maaiveld. Deze
isschadelijkinverbandmetdelangzameafnamevanheteffect
van de polderpeilverlaging (ongelijke ligging van het maaiveld) en het verzakken van gebouwen en kunstwerken. De
componentenvanzakkingendebepalingervanzijnreedseerderbehandeld (ziehoofdstuk20,rekenvoorbeeld20.81entabel20.82).

21.9 DRAAGKRACHT BIJ SPORTTERREINEN

EN RECREATIE-

21.9.1 Inleiding
Ten behoeve van de openluchtrecreatie enveldsport is in de
achter ons liggendejareneengroteoppervlaktegrond aande
landbouwkundige bestemmingonttrokken (tabel21.44).
21.44 Tabel
Aantalgeorganiseerdebeoefenarenenhetaantalveldenvoorenkelebelangrijke
veldsportenoptweepeildata (Bron:NSFen CBS).
Aantalbeoefe naren(* 1000)
1975

voetbal
hockey
korfbal
handbal
totaal

Aantalvelden
1975

1984

1985

wedstrijd

oefen

wedstrijd

oefen

900
67
75
72

1038
120
106
86

6427
797
772
647

1649
82
72
34

8147
1136
1023
933

2642
166
184
29

1114

1350

8643

1837

11239

3021

Deze niet-agrarisch bodemgebruiksvormen stellen meestal
nietdezelfdeeisenaandegrondalshetoorspronkelijkgebruik.
Ookonderling kunnendeeisensterkuiteenlopen.Frequentie,
intensiteitenwijzevangebruik,maarookdeweersomstandighedenwaaronder hetgebruik plaats heeft kunnen aanleiding
geventot eendifferentiatie in bodemtechnische ontwerpnormenvoor deverschillende terreinentypen endaarmeein aanleg.
Intensief gebruikvanrecreatieterreinen(campings,speelweiden,zonneweiden,enz.) beperkt zichtot de periode half mei
tot half september endan nog algemeen bij goedeweersomstandigheden. Om aan zowel de gebruiks- als visueel-ruimtelijke functietevoldoen moet detoplaag van recreatieterreinenbetredingzonderbeschadigingkunnendoorstaanmetbehoudvangunstigegroeivoorwaardenvoordevegetatie. Hieraan wordt voldaan indien de toplaag een indringingsweerstand heeft van 1,0 MPa,gemeten met een conus van 1cm2
(vergelijk met 21.7.2 en 21.7.3). Dezewaarde komt overeen
metdestevigheidseisvoorgrasland. Metingengedurendeenkele zomers op een aantal recreatieterreinen (sterk verschillend insamenstelling van detoplaag en ontwateringsdiepte)
en op een aantal veengraslandpercelen met een hoog organische-stof- en kleigehalte in de toplaag (zie figuur 21.40)
toondenaandateendrooglegging (slootpeil) vanrond1meter beneden mv.voldoende stevigheid biedt voor detoplaag
van recreatieterreinen. Op dergelijke recreatieterreinen met
een uitsluitend zomergebruik, kan bezanding of verschraling
ter verbetering van de draagkracht van organische-stof- en
kleirijkegronden,veelalachterwegeblijven.
Het gebruikseizoen van sportvelden (half augustus tot half
mei) valt grotendeels samen met een periode met een neerslagoverschot. Door eensterk gereduceerd contactoppervlak
(noppen) zijn de krachten uitgeoefend op de toplaag van
sportvelden,zeergroot.Vooreengoedebespeelbaarheidmoet
het speeloppervlak in staat zijn de krachten, die erop uitgeoefendworden,optenemenzonderzodanigtevervormendat
herstelvanhetoppervlak noodzakelijk wordt.
21.9.2 Enkele normenen grenswaarden
Lange tijd heeft de praktijk bij de aanleg vansportvelden de
volgendecriteriavoordesamenstellingvandetoplaaggehanteerd:dezandmediaanmoetcirca200urnbedragen,hetleem-

gehalte (deeltjes <50urn) magnietmeerdan 10%enhetgehalteaanorganischestof dienttussen 2en5%teliggen (Versteeg,1972). Daaromwerddetoplaagvanklei- enleemgrondenengrondenrijkaanorganischestof bezandofverschraald
(zie21.8.2enfiguur 21.36).
Ondanksveelalkostbarebodemtechnische maatregelen bijde
aanleg, zoals diepe grondbewerking, egalisatie, intensieve
drainageenbezanding,komen problemen voor diezich uiten
in een slechte bespeelbaarheid en hoge onderhoudskosten.
Eenvan de belangrijkste oorzaken isdat tussen deeisenvan
zoweleenvoortdurendgoedbespeelbaarveldalsvaneengeslotengrasmat,ookopdemeestintensief bespeelde plaatsen
vanhetveld,eentegenstrijdigheid schuilt,nl.eenhogedichtheid in verband met de draagkracht, gecombineerd met een
voldoende doorlatendheid en luchtvoorziening voor degraswortels. Van sportveldbeheerders wordt gevraagd de velden
zo te onderhouden dat zij onder alle weersomstandigheden
gebruiktkunnenworden.Ditvereistinzichtindefactorenwelkede bespeelbaarheid beinvloeden endematewaarin zij dat
doen.
Debespeelbaarheidhangt afvan dedraagkracht van detoplaag. De draagkracht wordt bepaald door samenstelling,
dichtheid,vochtomstandigheden endewapening door graswortels.Wanneerdeindringingsweerstand,gemeten meteen
conusmeteenbasisvan1 cm2eneentophoekvan60°tenminste1,4MPabedraagt,wordtdetoplaagopintensiefbespeelde
delen van een sportveld niet vervormd. Op minder intensief
bespeeldedelenmoetdeindringingsweerstandtenminste1,0
MPa zijn. Wegens de verschillen in organische-stofgehalte
vanzandigetoplagen ishetnietmogelijkeenuniformegrenswaardevoordedichtheid,waarbijdemechanischesterktevoldoende is, te formuleren (zie 21.7.2). De indringingsweerstand is echter veelal voldoende hoog voor een goede bespeelbaarheidwanneer detoplaagverdicht istoteenrelatieve
dichtheid (dat betekent dematevanverdichting) van0,45 of
hoger (zietabel21.50).Omdezedichthedentekunnenhandhavenzijnregelmatigebespeling enin perioden meteenlage
bespelingsfrequentie, verdichting door rollen passende onderhoudsmaatregelen.
Voor vergelijking van de mate van verdichting van gronden die verschillen in
organische-stofgehalte kan het best gebruik worden gemaakt van het begrip
relatievedichtheid.Ditstamtoorspronkelijk uitdegrondmechanica:

D,

Pà - Pds
Pd,n

'Pd.rr

waarin:
D,
Pd.maxenPd.min
Pd

=

= relatieve dichtheid
maximaleresp.minimaledichtheidvanstoofdroge grond
= actueledichtheidvanstoofdroge grond

De waarde van D, varieert tussen 0 en 1; een waarde D, = 0 betekent geen
verdichting ofwel de meest losse toestand van een grond en Dr = 1 wijst op
maximaleverdichting.EenwaardeD,= 0,45 ligtdusongeveer halverwegetussen maximale en minimale verdichting. Voor berekening van D, zijn waarden
Pd,maxenpd,min nodig. Het probleem nu isdat dezewaarden behalvevansamenstelling (organische-stof- en lutumgehalte) ook afhangen van de bij het
typegebruik behorende uitgeoefende drukken,dusgebruiksgebonden zijn, Op
sportvelden komen in het algemeenveel hogeredichtheden voor dan opgraslandgronden,zodat zenietzonder meer uit natuurlijke ligging kunnen worden
afgeleid.Omdematevanverdichtingvanzandtoplagenvansportvelden intermen van relatieve dichtheid uit te drukken bepaalde Van Wijk (1980) op een
gestandaardiseerdemanierdePd.maxenpd.minv a n matigfijnzandinhetlaboratorium. Voor graslandgronden kan worden uitgegaan van de door Schothorst
(1968) gevondenwaarden (ziefiguur21.31).

21.46 Vragen
a. Waaromispd nietgeschiktalsvergelijkingsmaatvoorverschillendegronden?
b. InwelkeeenheidwordtDr uitgedrukt?
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Indringingsweerstand
k (MPa)
2,6

doel
afstand tot doel (m)
5
25

5m

25m

46 m

34,5
breedteveld(m)
21.47 Figuur
Verdeling vandeindringingsweerstand overeenspeelhelft vaneen sportveld
bij drie verschillende drukhoogten vanhet bodemvocht (h) in debovenste2
tot3cmvandetoplaag.Hetcriteriumvoorvoldoendestevigheidvoorintensieve
bespeling,eenindringingsweerstand van 1,4MPa isaangegevendoor degestippeldelijn (naarVanWijk, 1980:26).

Indienderelatievedichtheid0,45 of meer iskandoortenatte
vochtomstandigheden de mechanische sterkte nog onvoldoende zijn. Uit verbanden tussen indringingsweerstand en
drukhoogtevan hetbodemvocht bijverschillende dichtheden
kondengrenswaardenvoordedrukhoogte(h), waarbijdemechanische sterkte van de toplaag te gering wordt voor een
goede bespeelbaarheid worden afgeleid (zie tabel 21.50).
Dezegrenswaarden latenziendatschraletoplagennattermogenzijn dantoplagen meteen hoger organische-stofgehalte
voordat de indringingsweerstand zakt beneden de vereiste
waardevan1,4MPa.Isdetoplaagonvoldoendeverdicht,dat
wilzeggenduidelijk benedeneenrelatievedichtheidvan 0,45
dan moet voor voldoende mechanische sterkte de /»-grenswaarde lager (droger) zijn dan voor een meerverdichte toplaag. Naarmate de /»-grenswaarde lager iszal deze trouwens
in natte perioden langduriger envakerworden overschreden.
Figuur 21.47 laateenbeeldzienvandeverdeling over sportvelden van de mechanische sterkte bij verschillende drukhoogten van het bodemvocht, zoals deze in de praktijk zijn
gemeten.
Met betrekking tot de invloed van samenstelling enverdichtingopdemechanischesterktevandetoplaag blijktdatorganischestofeenbelangrijkebijdragelevertaandemechanische
sterktevanzand,echteralleen naverdichtingtot relatief hoge
dichtheden (zie de eerder gegeven grenswaarden). Dus verdichting door regelmatige bespeling,indien nodig aangevuld
metrollen,iseenzeereffectievemaatregelomdebespeelbaarheid van meer humeuze toplagen op peil te houden. In het
traject van drukhoogten van het bodemvocht van-100 < h
< 0cm,hetgeengeldtvoorhetgrootstedeelvanhetspeelseizoen, dragen kleideeltjes (lutum) nauwelijks bij aan de mechanische sterkte van schrale zandige toplagen (zie figuur
21.36). Dit in tegenstelling tot organische stof (zie figuur
21.35). Onder drogere omstandigheden, die echter voornamelijk buiten hetcompetitieseizoen vallen,heeft eenzandige
toplaag metkleibijmenging meermechanischesterkteenstabiliteitdaneenschraletoplaag. Onder natte omstandigheden
worden schrale toplagen met kleibijmenging sterk verdicht.
De kleideeltjes dragen nauwelijks bij tot de mechanische
sterkteendoenbovendiendedoorlatendheid afnemen.Daarom moet het gehalte aan fijne deeltjes van toplagen van in
dewintertebespelensportveldenlaagzijn.Hierbijkanworden
gedacht aaneennormvan maximaal 5% < 2 \ux\ enmaximaal
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10% <20 urn. Op kleigronden met regenwormactiviteiten is
hetnieteenvoudigeendergelijklaaglutumgehaltetehandhaven. In plaats van de gebruikelijke toediening van 0,5 tot 1
cmzandinhetvoorjaar (dressing) kanhetbestvanafhetbegin
vanhetspeelseizoenzodebezandingwordentoegepasten,indiennodig,doorlopendtijdenshetspeelseizoeninhoeveelheden van 1 tot 2 mm per keer, gecombineerd met rollen. Bij
regelmatigebespelingwordtalduseenhomogenetoplaagmet
eenlaaglutumgehaltebehouden.Methetoogopdemechanische sterkte is matig fijn zand als toplaag op kleigronden te
verkiezen boven matiggrof zand.Ompiasvormingtevoorkomenverdient matig grof zanddevoorkeur omdat dandetoplaagminderdikbehoefttezijn.
Niet-stabielschraalzandheeft zowel in losseals in verdichte
toestand een geringe mechanische sterkte. Maar omdat dit
typezandweinig samendrukbaar is heeft het-eenmaal door
graswortels vastgelegd - een hoge indringingsweerstand en
wordt dan nauwelijks meervervormd.Schraletoplagen hebbenechter debeperking dat debespelingsfrequentie zodanig
moetzijndateentesterkeachteruitgangvandebewortelingsintensiteit wordt voorkomen.Vooralonder drogeomstandighedenzijndezetoplagen bijfrequente bespelingerggevoelig
voor schade. Zandige toplagen met hogere (>3%) organische-stofgehalten hebben,ondanksdebewortelingvanhet
gras, in losse toestand een te geringe mechanische sterkte.
Door verdichting tot hogere dichtheden (zie de eerder gegeven grenswaarden) wint detoplaag aanzienlijk aansterkte
enisvoorzijnstevigheid danminder afhankelijk vandevastlegging door de wortels. Op deze toplagen kan daarom een
hogere bespelingsfrequentie worden toegestaan dan op
schrale toplagen. Om deze redenen worden tegenwoordig
geen'schrale'toplagenmeeraangelegd,ookalzijndezevanuit
eenontwateringsoogpunt eigenlijkideaal(nooitpiasvorming,
mits goed gedraineerd). Uit het oogpunt van mechanische
sterkte moetdaaromdevoorkeur gegevenworden aantoplagenmetrelatief hogeorganische-stofgehalten,mitsvoldoendeverdicht.Naarmatehetorganische-stofgehalteendedichtheidtoenemenzullenechterdedoorlatendheidenhetbergend
vermogenvandetoplaagafnemenenwordtdekansoptenattebodemomstandighedengroter.
21.9.3 Hydrologische condities
Uit simulaties van de vochtomstandigheden bij werkelijk
voorkomende neerslagen met verschillende combinaties van
toplaag enondergrond bleekdatdevochtomstandigheden in
de toplaag en daarmee de mechanische sterkte en bespeelbaarheid in hoge mateworden beïnvloed door dehydrologische eigenschappen van de ondergrond. Dit wordt geïllustreerdinfiguur21.48waarhetmetbehulpvaneenmodelgesi-
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21.48 Figuur
Gesimuleerdeverloopoverdeperiode van 14september-9 oktober 1974van
vochtgehalte endrukhoogte vanhetbodemvocht in een 10cmdikkezandlaag
met4,3% organischestof eneendichtheid van1530kg/nP.liggend oprespectievelijkeenzwareklei,zwarezavelenhumeuszand. Draindiepte 100cm, drainafvoer 15mmbij eengrondwaterstandsdiepte van50cm(naarVanWijk,1980:
94).
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21.50 Tabel
Geschiktheidvantoplaag-ondergrondcombinaties voorgrassportveldenineen
gematigd humideklimaat.Detoplaag dienttebestaanuitzandmeteen lutumgehalte <5%enmeteendichtheid alsvermeldbij deverschillendeorganischestofgehalten. De drainagemoet zodanig zijn datdevermeldeh-grenswaarden
zoweinig mogelijk worden overschreden(naarVanWijk, 1980:108).
Doorlatendheid ondergrond

Toplaagmet

muleerde verloop van de vochtomstandigheden is weergegeven in een zandtoplaag, die achtereenvolgens gelegd is
opzwareklei,zwarezavelenhumeus,matiggrofzand.
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Naarmatehetcapillairgeleidingsvermogenvandeondergrond
hoger is,isdedrukhoogte van het bodemvocht indetoplaag
lager (droger) en andersom. Op slecht doorlatende gronden
(zoals zwaardere kleigronden) past daarom eenschrale toplaag(maximaal4%organischestof) hetbest,opmatigdoorlatende gronden (zoals zavels en lemige gronden) zijn organische-stofgehalten in de toplaag tot ongeveer 6% toelaatbaar. Zandtoplagen op goed doorlatende gronden (zoals
zandgronden) mogeneenorganische-stofgehalte hebben tot
ongeveer 8%. Dit alles uiteraard onder devoorwaarde dat de
dichthedenvoldoenaandeeerdergegevengrenswaarden(tabel 21.50). Dit resultaat dat in tabel 21.50 is samengevat,
wordt verklaard door het feit dat een toplaag, naarmate hij
schraler is ook natter mag zijn alvorens de indringingsweerstand zakt beneden devoor een goede bespeelbaarheid vereistewaardevan1,4MPa.
21.49 Vraag
Erzijndrieterreingedeeltenwaaropsportvelden moetenwordenaangelegd:
a. eenzware kleigrond,lutumgehaltef\_, = 50%,organische-stofgehalte/hi
1%,GtI;
b. een lichte zavelgrond, lutumgehalte f\j = 15%, organische-stofgehaltef^
= 5%, Gt II;
c. eenschralezandgrondzonderfijnedeeltjesoforganischestof,GtVI.
Welkemaatregelenzijnnodig,afgezienvanegalisatie?
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Toplagen die onvoldoende verdicht zijn,d.w.z.een dichtheid
hebbenduidelijk lagerdandeintabel21.50gegevenwaarden
zullen in de.winter regelmatig onbespeelbaar zijn, ook alsze
liggenopgoeddoorlatendeengoedgedraineerdeondergronden. Rollen,en indien mogelijk regelmatig bespelen kunnen
debespeelbaarheidverbeteren.

=

Verdichting alsgevolg van bespeling gaattot eendiepte van
maximaal 10cm.In hetalgemeen iseendikte vandetoplaag
van10cmdanookvoldoende.Opondergronden metgeringe
doorlatendheidzijndiktentot20cmaantebeveleninverband
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21.10 VERBETERING VAN DE TOPOGRAFIE: EGALISATIE EN SLOOTDEMPING

i^^^mmf

«^SülS&SE

'drainsleuf
äSSBSj[g|

KHB6BI verschraalde toplaag

door fouten bij afegalisatie enverschraling isdrainsleuf van boven
afgesloten door klei (deksel)

drainreeks

zand,goed doorlatend

grondwaterstand tijdens afvoer

klei, slecht doorlatend

stroombaan van het grondwater

21.51 Figuur
Schemadrainagevansportvelden.
a. 'Open'zandprofiel,drainagezonder sleufvulling.
b. Zand-op-kleiprofiel.drainagemet sleufvulling.
c. Kleiprofiel, drainagemet sleufvulling.
d. Klei-op-zandprofiel, drainagebij voorkeurindezandlaag,sleufvulling.
e. Foutievesleufvulling met'deksel'vanklei.

metdewaterberging.Ditgeldtuiteraardvooralbijslechtdoorlatendeondergronden.
Heteffect van drainageop debespeelbaarheid hangtsterkaf
vandeaanwezigetoplaagenondergrond.Vooreengoedebespeelbaarheid hebbenlossetoplagen meerbehoefteaandrainagedantoplagendievoldoendezijnverdichtendaaromnatter mogen zijn. Liggen te gering verdichte toplagen op een
goeddoorlatendeondergronddankanmetbehulpvandrainagedebespeelbaarheidaanzienlijkwordenverbeterd.Eenaanvullendetoplaagverdichting geefteennoggunstigerresultaat.
Ondergronden meteengeringe doorlatendheid,diequa ontwatering in feite het meest drainage behoeven, reageren het
minstopdrainagemaatregelen.Hetisdaaromnoodzakelijkom
slechtdoorlatendegronden,indiengebruiktvoorsportvelden,
behalvevandrainage,tevenstevoorzienvaneenschraletoplaag, waarvan de /j-grenswaarde voor voldoende bespeelbaarheiddichtbijverzadigingligt.Daarnaastverdienthetaanbevelingomingevalvanslechtdoorlatendegrondendedrainsleuven optevullen metgoed doorlatend materiaal,b.v. grof
zandenzeindirect contact metdeschralezand-toplaagaan
teleggen.
In het algemeen is een grote draindiepte gecombineerd met
eenlageafvoernorm (grotedrainafstand) veeleffectiever voor
beheersing van de vochtomstandigheden in de toplaag, dan
eengeringe draindiepte gecombineerd met een hoge afvoernorm(kleinedrainafstanden).Deafvoernormvan15mm/dag
bij eengrondwaterstand van 50cm beneden maaiveld,zoals
inNederlandwordttoegepastbijdedrainagevansportvelden,
isnietzinvolbijdraindieptenvanmeerdancirca100cmbenedenmaaiveld.Bijeendraindieptevan120cmkanwordenvolstaanmeteenafvoernormvan7mm/dag.
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Om bij grondbewerking en oogst kostbare tijdverliezen te
voorkomen,heeftdemoderne landbouw behoefteaanvlakke
engrote,goedbewerkbare percelen.Inhetkadervandeaanpassingvandecultuurtechnische inrichtingaandeindividuele
bedrijfsvoering worden egalisatie en perceelsvergroting door
slootdempingofsomsdoorzuigenenspuiten uitgevoerd.Een
nietvlakkemaaiveldsligging heeftalsbezwaren:
- verschillen in opbrengstten gevolgevanverschil invochtvoorzieningophogeenlagedelenbinneneenperceel;
- verschillen intijdstip van bewerken bij hetzaaien of poten
endeoogst binneneenperceel.
Egaliseren om verschillenin vochtvoorziening op teheffen is
alleen zinvol indien zowel de lagedelen regelmatig tenat als
de hoge delen regelmatig te droog zijn. Door de lage delen
optevullenmetgrondvandehogeredelenkunnendehogere
delenmeervanhetgrondwater profiterenenhebbendelagere
delen geenwateroverlast. Indien nietaanbeide voorwaarden
wordt voldaan dient egalisatie achterwege te blijven (Wind,
1969).Verschillen invochttoestandvandebouwvoor tengevolge van verschillen in hoogteligging binnen een perceel
kunnen oorzaak zijn dat met de voorjaarsbewerking of de
oogst van een geheel perceel moet worden gewacht, totdat
ookdenatste plekken,vaakeen klein percentagevan hetgeheel, bewerkbaar of oogstbaar zijn. Dit kanaanleiding geven
tot aanzienlijke opbrengstdepressies (figuur 21.25en21.26).
Meestal zal een aan de laagte aangepaste drainage de beste
engoedkoopste oplossingbieden.
Bijegalisatie isde belangrijkste voorwaarde:hetbehoud van
de bouwvoor. Zowel op de plaats van ontgraven als op de
plaats van ophogen zal de bovengrond eerst opzij moeten
wordengezetomlaterweerteruggezettekunnenworden.Dit
tweemaal 'op deschop' nemen maakt egalisatie nogal kostbaar.
Eenveel goedkopere methode van grondwinning engrondverzet, meestal met als doel slootdemping, isploegen en afschuiven. Hierbijwordt meteentweescharige ploegdebenodigde ondergrond op de bouwvoor geploegd en door een
bulldozer of kilver naarzijn bestemming geschoven. Ploegen
en afschuiven isop ruime schaal toegepast in ruilverkavelingen op zavelgrond,gemiddeld 1230 ha/jaar over de periode
1968t/m 1972 (Cultuurtechnische Dienst, 1973),onderandere in de ruilverkavelingen 'de Drieban' en 'Geestmerambacht'in Noord-Holland.
Daarbij isgeblekendat hetzeker nietzonder risico's is.Wordt
teveelondergrondopgeploegd,teweinig afgeschovenofandersom,danwordt de bouwvoor van dezezavelgronden verschraaldenneemtdeslempgevoeligheidtoe.Wanneerdezavelgronden inakkerbouw liggen iszonder aanvoer vanorganische stof herstel van deschade nauwelijks mogelijk. Door
nauwkeurigteploegenisdezeschadetevoorkomen (preciese
diepteregeling met behulp van laserapparatuur). Bij het afschuiven isverdichting van de ondergrond niet altijd te vermijden. Herstel vandezeverdichting langs natuurlijke weg is
uitgesloten en langs mechanische weg niet altijd volledig
(Boels,1976).
Eenvariantophetploegenenafschuivenisde (gedeeltelijke)
egalisatie van kruinige percelen in de kleibouwstreek in het
noordenvanFriesland.Hetgaathieromsterkbolliggendepercelen van een beperkte oppervlakte, onderling gescheiden
door diepliggende sloten.Volledigeegalisatie, gecombineerd

à) uitgangstoestand
b) kerend geploegd (ploeg met achterschaar). Ploegdiepte
automatisch m.b.v. laserstraal.
c) afgeschoven. Ondergrond in sloot, teelaarde boven op sloot.
d) teruggeploegd. Ondergrondresten weer naar onderen.
Verdichtingen opgeheven.

"- -

verdichting door afschuiving
ploegdiepte

• — afschuifdiepte

verplaatsing van grond

21.52 Figuur
Schema'ploegenenafschuiven' voordemping vansloten.

met slootdemping zou tot zeer hoge kosten leiden. Daarom
past men een gedeeltelijke egalisatie toe waarbij ingesloten
laagteswordenvermeden.
21.11 UITVOERINGSASPECTEN. WERKTUIGEN
Warenvroeger, naastmenselijkearbeid,schop,kruiwagenen
smalspoordebelangrijkstemiddelenombodemtechnischeingrepen uit te voeren,tegenwoordig staat een heel scala van
transportmiddelen en werktuigen ter beschikking, zoals de
vrachtauto,trekkerendumper, bulldozer, kilver, diversesoorten graafmachines en een aantal specifieke grondverbeteringswerktuigen.Dezelaatsteworden hierbesproken.
21.11.1 Diepploegen
Dewerkingvandediepploeg (foto21.53)wordtbepaalddoor
hetaantal,delengte,devormenstandvanderisters,derijsnelheid endesamenstelling envochttoestand vandegrond.De

diepploeg kanzowel kerend alsmengend werken. Bijkerend
ploegenwordteenploegmettweeristerstoegepast.Eengroot
rister ploegt de ondergrond op en een klein rister ploegt de
bovengrond indevoorvanhetgroterister. Eenkerendeploeg
wordt gebruikt bij toplaagverbetering, bijvoorbeeld bijzandop-kleiprofielen of voor grondwinning bij 'ploegen en afschuiven'.
Bij mengendploegen wordt gebruik gemaakt van een ploeg
met één rister. Dematevan menging hangt afvan de lengte,
vorm en stand van dit rister en de rijsnelheid. Helt het rister
over naar devaste grond,dan zalmeer bovengrond boven in
het profiel blijven.Worden bodemlagengemengd,waarbijde
bovengrond grotendeels boven blijft, dan spreekt men van
conservatief mengen. Naarmate het rister meer naar de losgeploegde grond helt,zalvia eenmeergelijkmatige menging
van boven- enondergrond,proportionele menging,de ploeg
steedsmeerkerendgaanwerken (ziefiguur 21.56).
Gebruik van ploegen met meerdere risters geeft de mogelijkheid meerdere lagen in het profiel van plaats te verwisselen:
selectiefploegen.Geziendegoederesultaten met ploegenen
woelers met mengende werking en hetslechts beperkt voor-
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21.54 FotO
Scherpewoeler, eigenaarHeidemaatschappij (foto- archief KNHM).

21.53 Foto's
Diepploeg,eigenaarHeidemaatschappij (foto-archief KNHM).

komen van een gelijke bodemopbouw over grote oppervlakten,wordenploegenmetselectievewerkingweinigtoegepast.
21.11.2 Woelers
Erzijntweetypenwoelersteonderscheiden:
- scherpewoelers,dieuitsluitendeenbrekendewerkinghebben (foto 21.54);
- brede woelers, die een brekende en mengende werking
combineren (foto 21.55).
Descherpewoelerof ondergrondbreker bestaat uiteenverticale woelpoot met aan de onderzijde een ganzevoetachtig
woellichaam.Ditwoellichaamstaatondereenkleinehoekmet
de horizontaal, waardoor de grond bij het passeren van het
woellichaam enigszins wordt opgelicht. De scherpe woeler
wordt ingezetomlagen,diedewortelgroei of waterbeweging
belemmeren,tebrekenofdichtgereden grondweer lostemaken. Overigens met weinig resultaat door de veelal te grote
afstand tussen de woelelementen en de zeer ongunstige
breedte-werkdiepteverhouding.
In uitvoering kunnen descherpewoelers, afhankelijk van de
werkdiepte, uiteenlopen van lichtetot zeerzware werktuigen
meteenwerkdieptetot1,50m.
Bredewoelersbestaan uit gootvormigewoelpoten die onder
eenhoekvan45doordegrondwordengetrokken.
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21.55 Foto's
Bredeofmengwoeler,eigenaarFirmavanDamme,Middenmeer (foto's Rijksdienst voordeIJsselmeerpolders).

maaiveld

maaiveld

21.56 Figuur
Schematischeverdelingvangrondlagenbij verschillendemethoden vangrondverbeteringin deVeenkoloniën;verticaledoorsneden:
a.onbehandeld; b. zeer regelmatige ligging, proportioneel geploegd; c. onregelmatig,proportioneel geploegd;d. onregelmatig,conservatief gemengwoeld.
NaarWind &Pot, 1976:195.

Mengingvanbodemlagenwordtverkregendoordatdeondergrond,dieoverdebredewoelpoot naarbovenwordtgestuwd,
deelszijdelings terugvalt endeels naar deoppervlakte wordt
gebracht, terwijl de bovengrond in desleuf achter de mengpoot terechtkomt. Wanneer menging van bodemlagen wordt
beoogd, is de mengwoeler een aantrekkelijke vervanger van
dediepploeg. Bij diepploegen moet een beginvoor gegraven
eneeneindvoor worden gedicht. Behalvedeextra kosten die
dit metzichmeebrengt,wordt het losgeploegde landmetbehulpvandebulldozergeëgaliseerdmethetrisicovanverdichting. Qua bouw kunnen de brede woelers sterk verschillen.
Het zijn vooral particuliere loonwerkbedrijven dieze ontwikkelen en blijven aanpassen. Dediep werkende mengwoelers
hebben twee of drie woelpoten, die ongeveer 0,20 m naast
en2machter elkaarstaan eneen breedtevan ongeveer 0,80
m hebben. Dewerkbreedte isdan ca.2à3 men het dieptebereik 1 m. Dit vereist een vermogen van ca. 440 kW (600
pk).
21.11.3 Mengploeg, mengrotor
Naar aanleiding van de voor mengwoelen benodigde grote
trekkrachtendewensomook bijgevarieerde bodemopbouw
eenhomogenebouwvoor inhorizontalerichtingteverkrijgen,
zijn mengploegen of woelploegen ontwikkeld (foto 21.57).
Deze houden het midden tussen een mengwoeler en diepploeg.Zevragenmindertrekkrachtdaneengrotemengwoeler
en hebben door verstelbare platen of risters een regelbare
mengende werking van conservatief tot proportioneel mengen, hetgeen bij een wisselende bodemopbouw een groot
voordeel is.Hetdieptebereik vanmengploegen isevenalsdat
vandiepploegenongeveer2m.
Dediepspitfreesendemengrotor (foto 21.58) zijnmachines,
tevergelijken meteenspitfreesdiemetbehulpvaneenaantal
sehopjes gemonteerd op een draaiend wiel bodemlagen
mengt. Vergeleken met de mengende werking van de diepploeg, mengwoeler en mengploeg is menging door de roterendewerktuigenaanzienlijkfijnerenhomogener. Bijdediepspitfrees bestaatdemogelijkheid dematevanmengingtebe-

21.57 FotO
Mengploeg vandefirmaKiewiet teHijken (Dr.) (foto ICW).

21.58 Foto
Mengrotor,eigenaarHeidemaatschappij.

'invloeden door wijziging van hettoerental en de rijsnelheid.
Demaximalewerkdiepteen-breedtevandezewerktuigenbedraagt ongeveer 1 à 1,5 m. De capaciteit van de roterende
werktuigen islaag,waardoor debewerkingskosten hoogzijn.
Bovendien zijn ze gevoelig voor harde voorwerpen in de
grond,zoals houtenstenen.Dezemachineszijnveel gebruikt
voor deverbeteringvanaspergegronden indeprovincie Limburgenelders.
'
21.11.4 Andere werktuigen
Naast de hierboven behandelde typische grondverbeteringswerktuigen zijn er ook nogde meer universele grondverzetsmachines,zoals de bulldozer,de hydraulische graafmachine
ende dragline (foto 21.59 en21.60). Dezewerktuigen wordenveelgebruiktbijaanvullendewerkzaamheden,zoalsegalisatie.Toch worden hydraulische graafmachines en draglines
nogaleensingezetbij hetspittenvanprofielen voorsportvelden,sterkongelijk liggende landbouwpercelen entuinbouwpercelen.Devoordelenzijn:
- wisselingvangrondlagen kanzeernauwkeurig geschieden
(beterdanmetwelkanderwerktuig oók);
- egalisatie en dempen of graven van sloten is tegelijk met
grondverbeteringswerk mogelijk;
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grondvi/zel,bestaandeuiteengrootrupsvoertuigvoorzienvan
eenvijzelwaarmeezand uitdeondergrond omhoog gebracht
kanworden enzijdelings over hetgrondoppervlak geworpen
kanworden (foto21.61).Hetmaximaledieptebereikbedraagt
4,00 m. Erkanzowel naar éénals naartwee zijden zand verspreid worden tot dikten van 0,20 m. Demachine heeft succesvol gewerkt bij de bezanding van veengraslanden onder
andere in de ruilverkaveling Haarst-Genne (bij Zwolle). Ook
bijdebezandingvankleigrondishetapparaat ingezet.

21.59 FotO
Hydraulischegraafmachine(foto-archief KNHM).

21.60 FotO
Dragline (foto-archief KNHM).

21.61 Foto
Bezandingsmachine, eigenaardefirmaRathjens(BRD) (foto-archief KNHM).

- losgewerktegrondwordt nietbereden(geenverdichting).
Debulldozer isvrijwelsteedsaanwezigalstrekkrachtbijdiepploeg- en woelwerkzaamheden en wordt veel gebruikt voor
hetna-egaliserenenvoor hetspittenvankantstroken enkop-

akkers.
Eenwel zeer bijzonder apparaat is debezandingsmachine of
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21.11.5 Werktuigeffecten
Hieronder worden nogeenskort deeffecten vandeverschillende grondverbeteringsmachines samengevat. Afhankelijk
vanhetbeoogdedoelwordtbijgrondverbeteringeenbepaald
typewerktuig ingezet. Eenzorgvuldige analyse,gebaseerdop
eenbodemkundigdetailonderzoek (minimaalenkeleboringen
perha) isdaarvoor nodig.Deprofielgebreken moetenvastgesteld worden, bijvoorbeeld fouten in de waterhuishouding,
bewortelingsmogelijkheden, draagkracht (zie §21.5 tot en
met 21.9). De bodemchemische aspecten (pH, bemestingstoestand,zoute.d.) mogen nietvergetenworden. Pasdaarna
kan een afgewogen oordeel omtrent de mogelijkheden van
bodemverbetering en dete behalen resultaten gegeven worden.
Inconcretokunnendaarbijenkeleveelvoorkomendeingrepen
aandeordezijn.Wil mendegrond kerenoflagen verwisselen
dan wordt een diepploeg gebruikt. Beoogt men hetvermengenofkerenenmengenvanlagen,dankanditmeteenmengwoeler,mengploeg,diepploegofmengrotorgedaanworden.
Naast de kosten, die ruwweg in deze volgorde toenemen,
wordt hetrendementvandemaatregelbepaalddoordemeeropbrengst alsgevolg vandemaatregel. De meeropbrengst is
medeafhankelijkvandewijzewaaropdegrondnabewerking
achterblijft. Degrondligging wordt, behalve door bodemopbouw envochtomstandigheden,door bouw enhanteringvan
demachinebepaald.
Bij de meeste grondverbeteringen (veenkoloniale gronden,
vlakvaaggronden met eenzavel- of kleidek,veldpodzolgrönden) gaat hetomvergroting vandebewortelingsdiepte. Voor
verbeteringvandezegrondenkomeninhetalgemeenwerktuigeninaanmerkingmeteenmengendewerking.Detoegepaste
werktuigen verschillensterk inintensiteit vanmenging of wel
inhomogeniteitvanhetmengsel.Bijgebruikvandiepploegen
en mengwoelerswordt eenveel grovere menging verkregen
danbijtoepassingvandemengrotor.
Op veenkolonialegronden blijktdegrovemenging verkregen
bij diepploegen en mengwoelen hogere meeropbrengsten te
gevendandefijneremengingvandemengrotor (tabel21.62).
Door mengingvanhetzureveenmetbouwvoormateriaalmet
een hogere pH,wordt de pH van het veen op het grensvlak
met het oorspronkelijk bouwvoormateriaal verhoogd. Hierdoor komt vertering van hetveenopgang, hetgeenveelstikstofvraagt (verlagingC/N). Naarmatehetveenfijnerverdeeld
endaardoordecontactoppervlakteveen-bouwvoorendeverteringgroterzijn,wordt meerstikstof tenkostevan hetgewas
verbruikt.
Opvlakvaaggrondenmeteenklei-ofzaveldek (plaatgronden)
is het verschil in effect tussen de grondverbeteringswerktuigenveelmindereenduidig.Overeenreeksvanjarenwerd bij
zomergerst en -tarwe geen verschil in reactie op grondverbetering door diepploegen en mengwoelen gevonden (Havinga,1978).Demeeropbrengstvanbeidebehandelingenbedroegongeveer 11%. Demetdemengrotor verbeterde objecten gaven een kleinere meeropbrengst, ongeveer 7%. Con-

21.62 Tabel
Meeropbrengst bij eenfijne engrove menging vaneen veenkoloniale grond
(Wind &Pot, 1976:201).

Jaar

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

gewas

zomertarwe
haver
aardappelen
zomertarwe
suikerbieten
aardappelen
zomertarwe
aardappelen
zomertarwe
aardappelen
suikerbieten
aardappelen

meeropbrengsttenopzichte
vanonbehandeld (%)
fijn gemengd

grof gemengd

+ 6
- 9
-10
- 6
-14
- 6

+32
- 5
+ 7
+14
+ 6
+13
+59
+21
+ 4
+ 4
+11
+ 8

+8
- 4
-21
- 2
+28
+ 8

sumptie-aardappelen vertoonden een meeropbrengst bij
diepploegen (ongeveer 8%) docheennegatievereactieopde
met de mengwoeler en mengrotor verbeterde objecten. Suikerbieten gaven een meeropbrengst van ongeveer 4%op de
gediepploegde en gemengwoelde objecten envan ongeveer
12%opdemetdemengrotor bewerkteobjecten.
21.63 Vragen
Geef de gebreken ende beste methodevan grondverbetering met daarbij gebruiktemachinesaanvoordevolgendecultuuromstandighedenengronden:
a. Veengrasland (koopveengrond); 0-3 m veen, daar beneden humusarm,
leemarm,matigfijnzand.
b. Veengrasland (madeveengrond);0-0,8mveen,daarbenedenhetzelfdezand
alsbij a.
c. Veenkoloniaal profiel,akkerbouw (dampodzolgrond);0-0,15 m bouwvoor
met zeer humeuszand met 0,15-0,40 mveen, pH 3,5, daar beneden zandals
bija.
d. Plaatgrond,akkerbouw (vlakvaaggrond);0-0,40m,zwarezavel,daarbenedenhumusarm,kleiarm,matiggrofzand.
e. Zandontginningsgrond, akkerbouw (veldpodzolgrond); 0-0,15 m bouwvoor methumeuszand;0,15-0,25m,uitspoelingslaag (E) en0,25-0,35 msterk
verkitte inspoelingslaag (Bh), daar beneden humusarm, leemarm, matig fijn
zand(C).
f. Kleigrond, akkerbouw (poldervaaggrond), 0-0,25 m bouwvoor met zeer
lichte zavel,0,25-0,50 m, humus- en lutumarm fijn zand,daar beneden matig
zwareklei.
g. Kleigrond, bloembollenteelt (drechtvaaggrond); 0-0,50 m matig humeuze,
matig zware klei; 0,50-1,00 mveen,daaronder tot meer dan 10 m matig grof
humus-enlutumarmzand.
h. Eenzwarekleigrond (poldervaaggrond),grasland,omtezetten insportvelden;0tot meerdan1 mdiepzwareklei.
i. Zelfdeprofielengrondgebruik alsh,omtezettenineenwoonwijk.

21.12 ONTWATERING TIJDENS EN NA DE UITVOERING
Machinale grondverbetering heeft, naast duidelijke verbeteringvandebodemfuncties (produktie,draagkrachte.d.) soms
ook tot minder geslaagde gevolgen geleid.Vooral het hoge
uitvoeringstempobijuitvoeringmetmachines(totenkelehectaren per dag) maakte het moeilijk om beoordelingsfouten
tijdigtecorrigeren. Het kwaad isdan meestalreedsgeschied.
Naasteenreeksvangemaaktefouten (tenaanzienvan bewerkingsdiepte, keuze van het werktuig en de trekkracht) bleek
deontwatering eenveelvoorkomendebronvanmislukkingen.
Ditisaandrieoorzakentewijten:afnamevandoorlatendheid,
verdichting enhetfunctionerenvanhetontwateringsstelsel.
21.12.1 Afnamevan doorlatendheid
Allereerst de doorlatendheid van de bewerkte grond.Tijdens
dediepebewerkingwordthetporiënstelselgrondigverstoord.

Weliswaar neemt de porositeit door uitlevering meestal toe
voor wat betreft detotale grondmassa,maarde poriënverdelingwordtverstoord,waarbijvooralgroteporiën(vaakfossiele
wortel- endiergangen) verdwijnen.Wanneer degrondwaterstand tijdens de bewerking hoog is, dat wil zeggen reikt tot
indebewerktelaag,danrakendebindingenvanfijnebodemdeeltjes (humus en leemdeel) verstoord en ontstaat interne
verslemping. Bij schraal zand is dit effect verwaarloosbaar,
maarbijondergronden meteenleemgehaltevanmeerdanca.
15% is dit risico aanwezig (Koenigs, 1964). Bij matig diepe
grondbewerkingen (minder dan1,0m) kanzich heteuvel op
natuurlijke wijze herstellen door wortelwerking en bodemdieractiviteit, door de vorming van bioporiën. Eenmaal losgemaaktebodemlagen benedendedieptevan1,00mherstellenzichslechtszeertraagof niet,vooralbijhogezomergrondwaterstandsdieptes (binnen 1m). Doordestructuurloze,verzadigdeondergrondwordtdeontwateringvandebovengrond
in gevaar gebracht. Natte perioden gedurende het groeiseizoenleidentotverrottingvandegewassen,terwijldebewerkbaarheidendedraagkrachtinvoor- ennajaaringevaarkomen
(Vander Meer &Willet,1964;Koenigs,1964).
21.12.2 Verdichting
Alstweedeoorzaakmoetgenoemdwordendeverdichtingals
gevolgvannabewerkingvandiepbewerkte gronden (Wind &
DeHaan,1966).Vooral diepploegen leverteenterreinligging
met zeer grote hoogteverschillen (enige dm). Egalisatie is
noodzakelijkvooreengewonelandbouw.Meestalwordt hiervooreenbulldozergebruikt,dietevensdenietgeploegdehoeken en de wendakkers bewerkt. Gebleken is dat intensieve
egalisatie,datwilzeggenherhaaldrijdenenschuivenoverhetzelfdeterreingedeelte,sterkeenvrijdiepeverdichtingen kunnenveroorzaken.Deverticaledoorlatendheidvanhetbewerkte bodemprofiel kan hierdoor aanmerkelijk verlaagd worden
(zietabel21.65).
21.65 Tabel
Verzadigdedoorlatendheid vóórennaberijdenmeteenbulldozer,typeD6(naar
Wind&DeHaan, 1966:247).
Aard
materiaal

Diepte
monstername (cm)

eenoorspr.bouwvoor (Ap-hor.) 0-10
eenbruinzand (B-hor.)
10-15
eengeelzand (C-hor.)
20-30
eengeelzand (C-hor.)
60-70

doorlatendheid (m/d)
onbereden

bereden

7,9
10,8
4,2
4,4

0,8
4,2
2,5
4,3

21.12.3 Ontwateringsstelsel
Dederdefactor dieeen rolspeelt bij wateroverlast tijdens en
nadiepegrondbewerkingishetontwateringsstelsel:greppels,
sloten,buizendrainage. Eente hoog slootpeil,andersgezegd
een te geringe ontwateringsdiepte kan, vooral tijdens veel
neerslag en bij eenwat lemigezandondergrond, interneverslemping en verlies van doorlatendheid veroorzaken en bovendien het natuurlijk structuurherstel indewegzitten (geen
biologische activiteit op grotere diepte). Dikwijls realiseert
menzichteweinig dat,behalve hetslootpeil,ook de slootafstandenenhetalof nietwerkenvangreppelsendrainsmedebepalend zijn. Wanneer diepe grondbewerking gepaard gaat
metslootdemping of verstoring van bestaande drainage,dan
is het meestal zo, dat aanvullende maatregelen noodzakelijk
zijn voor het handhaven van voldoende ontwateringsdiepte.
Zelfsdestorende invloedvanverdichting kangedeeltelijkgecompenseerdwordendooreenoptimaleontwatering.
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gedempte sloot
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bewerkingsdiepte
slootpeil

21.66 Figuur
Schematische weergave van de invloed van ontwateringssysteem op gewas.

21.12.4 Praktijkregels
Uit het voorgaande volgen enkele praktijkregels voor diepe
grondbewerking:
1. Bijeenondergrond binnen detebewerkendieptemeteen
leemgehaltevan>15%ishetsuccesvandebewerkingtwijfelachtigbijhogegrondwaterstanden.
2. Nabewerking, zoalsegalisatie moetzomogelijk vermeden
worden, of met grote voorzichtigheid uitgevoerd worden
(lichtmaterieel,weinigwerkgangen).Zijntoch verdichtingen
opgetreden,dan iseenaanvullende bewerking meteen aangepaste woeler tot de diepte van de verdichting gewenst,
onderdrogeomstandigheden.
3. Degrondwaterstand dient tijdens de diepe grondbewerking gelijk aan of dieper dan de bewerkingsdiepte te zijn.
Slechts bij klei- enhumusarm ondergrondzand magvandeze
maatregelworden afgeweken.Ookzwarekleigrond isweinig
gevoeligvoorstructuurverval,maardewenselijkheidvandie-
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g r o n d w a t e r s t a n d tijdens afvoer
(Q)

drainreeks
gedempte sloot

pebewerkingisdaarmeestalafwezig.Dedefinitieveontwateringvanhetbewerkteperceelmoetaangepast (opnieuwberekend) worden,bijdedan heersendeomstandigheden (slootafstandofperceelsbreedte,geringeredoorlatendheid).
21.12.5 Bemaling
Tot slot een enkele opmerking over tijdelijke grondwaterstandsverlaging, bemaling. Bij verschillende cultuur- en civieltechnischewerkenwordtdegrondtijdelijkdiepontgraven
en later weer op zijn plaats gebracht. Eigenlijk spelen hierbij
dezelfde problemen als bij diepegrondbewerking,zij het dat
debewerkingsdieptevaakveelgroteris,somsvelemeters.Gebruikelijk is in die gevallen een tijdelijke bemaling van het
grondwater toetepassenmet behulpvanfilters. Ditsysteem,
bronbemaling genoemd,lukt alleen inzandgronden. Bij kleigronden kan soms een open bemaling worden toegepast
waarbij water meteen klokpomp uit de ontgraven put wordt
gepompt. Bij veengrond ligt dit ontwateringsprobleem gecompliceerdalsgevolgvandegeringestabiliteitwaardoorinkalving en zetting kan plaatsvinden. Een met water gevulde

stofgehalte) wordt despecie met eenfactor ééntot tien verdund.

-J4 -V-v**-'-*.
21.67 FotO
Bronbemaling bijpijpleidingproject (foto KNHM).

put kan hier soms de oplossing geven, of het plaatsen van
damwanden, gecombineerd met bemaling. Veel ervaring en
kennis isopgedaan bij het indegrond brengenvan het aardgasbuizennet tussen 1963 en 1980 (foto 21.67). De materie
ligteigenlijkietsbuitenhetbestekvandithoofdstukzodatvolstaanwordtmethetaanstippenervan.
21.13 Nat grondverzet
Tot hier isindit hoofdstuk steedssprakegeweest van 'droge'
technieken, dat wil zeggen mechanische ingrepen waarbij
geenwaterwerdgebruikt. Bijnatteof hydraulischebewerkingen wordt, naast machines, water als medium gehanteerd.
Dezenattetechnieken worden niet alleen instedelijke enindustriële vestigingen maarook in landbouw enrecreatietoegepast (vergelijk het 'omspuiten' van bloembollengronden,
21.6.1). We bespreken achtereenvolgens hoe het materiaal
gebaggerd,vervoerd en opgeslagen kanworden enwat toepassingsmogelijkheden zijn.
21.13.1 Ontgraving en transport
Bijhetontgravenvanzandigespecietredenweinig problemen
op daar het zand onder water geen binding bezit en gemakkelijk toeloopt naar het punt van ontgraving. Velerlei baggerwerktuigen kunnenworden ingezet,zoalsgrijpersenwinzuigers (figuur 21.68).
Kleiige en ven/gespecie zullen in veel gevallen losgemaakt
moetenworden,bijvoorbeeld metbehulpvaneenbaggermolen of een snijkopzuiger (figuur 21.68). Stenig en rotsachtig
materiaal levert de meeste problemen maar komt in ons land
vrijwel nietvoor.
Het transport kan per schip gebeuren, bijvoorbeeld met een
elevatorbak (figuur 21.68) of door persleidingen. In havengebieden wordt de gebaggerde specie veelal per schip naar
een perszuiger gebracht die het vervolgens door persbuizen
naar een depot perst. De aangevoerde specie wordt daartoe
meestalverdundmetwater.Afhankelijkvandepersafstanden
de aard van de specie (korrelgrootteverdeling, organische-

21.13.2 Opslag
Het voorgaande handelde over een typisch specialisme, het
baggeren. De opslag van de specie past voor een belangrijk
deel bij uitstek in de bodemtechniek enverdient daarom hier
denodigeaandacht.Opgespotenzandismeerofminderdicht
gepakt al naargelang boven of onder water wordt opgespoten. Deontwatering tijdens hetopspuiten isdanookzeerbelangrijk. Eenvlakkeliggingvanhetoppervlakwordt verkregen
doortijdens hetopspuiten regelmatigdespuitmondteverleggen. Bij de spuitmond bezinkt namelijk het grovere deel en
verderweghetfijneredeel.Doorverleggingvandespuitmond
zorgt men ervoor dat op alle delen van de stort zowel grove
als fijne delen terecht komen. Bij kleiige en venige specie is
het een probleem om voldoende bezinking van fijne deeltjes
tebereiken.Ditgeluktdoor degroottevan hetoppervlak van
hetstortaantepassenaandespecie-aanvoer pertijdseenheid,
het debiet. Voor het ontwerp van een slibdepot is het nodig
om een 'slibbalans' op te stellen. Tabel 21.69 geeft hiervan
eenvoorbeeld,ontleendaandeRotterdamsehavens.
21.69 Tabel
Slibbalans van opspuiting baggerspecie uit Rotterdamse havens (volumefracties,%).Willet,1972:B6.
1. Aangevoerde hoeveelheidbagger inbakken
100*
2. Hoeveelheidslib+ transportwater opsubveld
370*
3. Volumetoename(2-1)
270
4. Waterverliestijdensopspuiting (verdamping + wegzijging)
50"
5. Hoeveelheidwater,toegevoegd bijopspuiting (3 + 4)
320
6. Hoeveelheidbaggeropstort naaftappingwater
90*
7. Volumeverminderingtijdensaftapping ( 2 - 6 )
280
8. Waterverliestijdensaftapping
30*
9. Hoeveelheidafgetaptwater (7-8)
250
10. Hoeveelheidbaggerisaftapwater (p2=p,)**
2,5
11. Verschilinhoeveelheidbaggeropstortenaangevoerd in
bakken ( 6 - 1 )
-10
12. Volumeveranderingbaggertijdensopspuiting ( 1 1 - 1 0 )
-7,5
* gemeten percentages
" dichthedentijdensopspuiting,p,enbijaftapping,p2.

21.70 Tabel
Rijpingsklassen(naarPons&Zonneveld, 1965:75).
benaming

beschrijvingvandeconsistentie

>2,0
1,4-2,0

ongerijpt
vrijwel ongerijpt

1,0-1,4

half gerijpt

0,7-1,0

bijnagerijpt

vloeibaar,nietkneedbaar
zacht, kleeft aan de hand,wordt gemakkelijk
tussenvingersdoor geperst
vrij zacht, kleeft aan de hand,wordt gemakkelijktussenvingersdoorgeperst
vrij stevig, neiging tot kleven aan de hand,
wordt niet gemakkelijk tussen vingers doorgeperst
stevig,kleeft nietaandehand,kanniettussen
devingersdoorgeperstworden.

<0,7

gerijpt

(Tegenwoordig wordt voorspecie,bestemdvoordedijkbouw,n < 0,5gehanteerd,'geheelgerijpt',alsmaatstafvoor debuitenstelaag bekledingsklei).

Van grote betekenis is de rijping, het stevig worden van de
opgespoten specie.Als regel kan gesteld worden dat kleiige
envenige specie in lagenvan maximaal 1m (ongerijpt) opgespotendientteworden.Derijpingstijdisvervolgensgekoppeldaandeontwateringsmaatregelendiedaarnawordentoegepast (figuur 21.71).
Voor baggerspecieuitdeRotterdamse havenswezen proeven
uit datdrietot vier maal begreppelen voldoende was omeen
laagdiktevan 1minéénjaartedoenrijpen (figuur 21.72).
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21.68 Figuur
Baggerwerktuigen (naarDeKoning, 1970:V. 6-14).

21.71 Foto
De'amphirol',eenamphibisch voertuigwaarmeegreppelsindebezonken,maar
nognietgerijptespecie,gemaaktworden (foto Heidemaatschappij).
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De perskaden worden dan met dit materiaal opgehoogd (figuur 21.73) en de volgende laag van 1 m kan worden opgespoten.
De natuurlijke begroeiing (b.v. moerasandijvie) speelt bij de
rijpingeenbelangrijkerol.Inhetrecenteverledenwerdonderzoekverrichtombaggerspecieindiepeputtenonderdewaterspiegeltespuitenentelatenconsolideren metbehulpvan bijzondere technieken, zoals verticale drainage, gecombineerd
met een extra bovenbelasting van zand. Daaruit is gebleken
dat dezetechnieken bruikbaar zijn. Derijpingsgraad van opgespoten specie kan,evenals dievan natuurlijke afzettingen,
zoals meerbodems, slikken en dergelijke, gekarakteriseerd
wordenmetbehulpvanderijpingsfactorn(tabel21.70).
21.13.3 Toepassingen
Bijopspuitingen metzandismeestaleennuttige aanwending
in hetspel,ophoging vaneenbouw- of industrieterrein,constructie van eenweg of dijk enzo meer. Bij kleiige envenige
bagger ligt die meestal anders. Deredenvan het baggeren is
meestal het verdiepen van vaarwegen, plassen of havens en
debagger kandanbeschouwdwordenalsreststof. Eencomplicatie daarbij isdatveel baggerspecie chemischeverontreinigingen bevat. In Nederland zal naar verwachting over een
periodevan10jaarzo'n350miljoen m3verontreinigdespecie
gebaggerdmoetenworden (deRotterdamsehavensnietmeegerekend). Hetzoekenvaneenbestemming betekenteenuitdaging voor alle betrokkenen (Willet, 1986). Storting in zee

kaden rondom spuitdepôt

dikte na rijping
(m|

dikte na opspuiting
(m)

21.73 Figuur
Schematische weergavevanhet verhogen vandespuitkade met opgespoten
endaarnagerijpte specie, gecombineerd methetgraven vaneen hoofdgreppel
aan debinnenzijde vandespuitkade.

2.402,00

\~-—^^

^ = —_:

1,50-

—

-

1,50

21.74 Tabel
Overzicht van verontreinigingsklassen voor baggerspeciein Rotterdamse havensenvaarwegen(mg/kg drogestof). Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
1984).
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3

4

5
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categorie 1 stoffen
cadmium
kwik
HCB
EOCI
3-4 benzofluorantheen
3-4 benzopyreen
PCBaroclor 1242
1248
1254
1260

20

r (jaren)
'Ld
10
20
30

^hd (%)
4
8
10

a)Rijpingsklink bij verschillende lutum- en organische-stofgehalten

dikte na opspuiting
(m)

dikte na rijping
m)

2.40

1,00

1.0°--*^-—__

categorie2 stoffen
koper
zink
chroom
arseen
lood
nikkel
olie
zesvan Borneff

grens
kwal.klasse
l-ll

grens
kwal.klasse
ll-lll

6
1.5
0,1
6
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

19
9
0,2
9
2,5
1,0
1,0
0,5'
1,0
1,0

60
370
190
23
110
35
1250
3

190
1160
220
32
460
65
2500
8

grens
kwal.klasse
lll-IV

32
16
0,3
21
3,5
2,0
2,5
1,5
2,0
2,0

370
2330
550
110
660
80
4700
19

*arbitrairewaardevanwege hetfeitdatde95%-waardegebiedsklasse 2 hoger
isdande95%waardevandegebiedsklasse3.

0,50

10
20%

8%

begreppeld
niet
begreppeld

20
((jaren)

b)Rijpingsklink, begreppeld en niet begreppeld
21.72 Figuur
Klink vaneenlaagopgespotenbaggerspecietegendetijd endeinvloeddaarop
vandeslibsamenstel/ing(a) envanoppervlakte-ontwatering doorbegreppeling
(b).

van verontreinigde bagger lijkt vanuit milieuoogpunt de
slechtste oplossing. Ons mariene ecosysteem wordt toch al
sterk aangetast door allerlei lozingen van afval. Bagger bezit
dikwijls eensamenstelling diehetgeschikt maaktvoor allerlei
doeleinden,mits hetmateriaalvoldoende gerijpt isendechemische samenstelling de gestelde normen niet overschrijdt.
Goede resultaten zijn bereikt met bosbouw op baggerspecie

(Peeters&Stuurman,1980).Baggerspeciealsbouwmateriaal
voor woningbouw-, industrie- en recreatieterreinen en voor
dijkbouw is op praktijkschaal met succes toegepast (Willet,
1985;Dekker,1981;DeGlopper &Veenstra,1974).
Milieu-aspecten
Inhetalgemeenwordt momenteel (1987) bijdemilieuhygiënische beoordeling van bagger de 'LeidraadBodemsanering'
vanhetministerievanVolkshuisvesting Ruimtelijke Ordening
en Milieuhygiëne van 1983 gehanteerd (Ministerie VROM,
1983). Deinterpretatieisechterperprovincieof instantieverschillend.InhetRotterdamse havengebiedwordtalvelejaren
een indeling in verontreinigingsklassen gehanteerd die gekoppeld isaanbepaaldegedeeltenvanderivierendehavens.
Hetwestelijke gebiedwordt gekarakteriseerd alsklasse I,het
middengebied alsklasse IIen hetoostelijke gebiedalsklasse
III,klasseIVvertegenwoordigt kleine,sterkverontreinigdegebieden,b.v.havenswaarinhetverledensterkeverontreiniging
isopgetreden.Degrenswaardentussendeklassenzijnintabel

293

21.74 te vinden. In het Rotterdamse havengebied is de bestemmingvangebaggerdespeciealsvolgt:
KlasseI:
stortenopzee;
KlasseIIenIII:
in grootschalig opslagbassin, westelijk
vandeMaasvlakte;
KlasseIV:
bijzondereopslagbassins.
De neiging bestaat omzich hier min of meer landelijk bij aan
te passen,indiezindat klasse I (en II) ook op land geborgen
wordt. Demilieuhygiënische aspectenvanbaggerspecie (zogenaamdeonderwaterbodems) worden bestudeerd door een
aantal werkgroepen van de ministerie van Verkeer en WaterstaatenvanVolkshuisvesting RuimtelijkeOrdeningenMilieuhygiëne(WerkgroepNormering,1986).Hetopdieptehouden
van de Rotterdamse haven vraagt veel opslagcapaciteit voor
verontreinigde baggerspecie.Voorditdoelisvoordekustvan
Voorne een grootschalige bergingslocatie in zee aangelegd
waar gedurende 10 jaar 15 miljoen m3verontreinigde baggerspecie (jaarlijks) geborgen zal worden (verontreinigingsklassen II en III, zie tabel 21.74) (Projectorganisatie Grootschalige Locatie, 1984). Dit project heet in de wandeling
'SIufterdam-project'.
21.75Rekenvoorbeeld
Gegeven: Ineenvoormaligezandput,oppervlakte27000m2,gemiddeldediepte
9,00 m,bevindt zich op debodem eensublaag met eengemiddelde dikte van
6,0m.Derijpingsfactorns, =2,5.Nabelastingenconsolidatiezalderijpingsfactor«H= 1,0zijn. Demassafractie lutumf^= 24%,demassafractie organische
stof ^hs= 10%. De put moet aangevuld worden tot een blijvende hoogte, na
zakking,gelijkaandievanhetomringendemaaiveld.Debeschikbareaanvulspeciekangebaggerdwordenuiteenteverbredenwaterloop;demassafractielutum
enorganischestof zijn gelijk aandievandesublaag in deput. De gemiddelde
rijpingsfactor n a , = 1,0 (de grens tussen bijna gerijpt en half gerijpt, zie tabel
21.70).Degrondwaterstand indeputis0,75mbenedenhetomringendemaaiveld;dedichtheidvandevastefase,zowel inde put alsindeontgravingp m +h
= 2500 kg/m 3 .Derijpingsfactor vandeaanvulspecie zaltijdens de opspuiting
indeput gelijkzijnaannaa = 2,5;naconsolidatie vandeaanvulspeciezaldeze
zijn n a3 = 0,7 boven water enna, = 1,0 onder water. Dedichtheid van water
p w = 1000kg/m 3 .
Gevraagd:De hoeveelheid specie, gerekend in de ontgraving, nodig voor de
dempingvandeput.
Oplossing:Metbehulpvanformule 20.60wordendewatergetallenberekend:
- Ongerijptslibindeputenopgespotenaanvulspecie, (n s ,en/?a2= 2,5).
w s ,eniva2= 2,5 (0,24 + 3 »0,10) + 0,2 = 1,55.
- Halfgerijpt slib na consolidatie en aanvulspecie in de ontgraving alsook na
consolidatieonderwater ( n 9 , n a len nat)
n'a, w a , enwat= 1,0 (0,24+ 3 * 0,10) + 0,2 = 0,74.
- Gerijpteaanvulspecieindeput,bovendewaterstand (n a3 = 0,7).
wa3= 0,7 (0,24 + 3 x 0,10) + 0,2 = 0,58.
Tussen hetwatergetal enhet massiekevolume bestaatdevolgende betrekking
(formule20.62):
1
. Wsat
Pm+h Pw
Invulling geeft:
1
+ 0,00155m3/kg) =1,95dm 3 /kg.
"st enva2 = (
2500 kg/nï
Vst. v„, enva, = (

1

2500 kg/m :

2500 kg/rrï

+ 0,00074 m3/kg) = 1,14dm 3 /kg.

+ 0,00058 m3/kg) = 0,98 dm3/kg.

Demassiekevoluminazijnevenredig metdelaagdikten (formule 20.51),zodat
degemiddelde diktevan desublaag, naaanvulling van deput en consolidatie
zalzijn:

Dezakking isdusz s = 6,0-3,5 = 2,5m.
Dedikteaanvulslibbedraagt9,0-6,0 + 2,5 = 5,5m.
Evenweldebovenste0,75mvandeaanvulspeciekrijgtuiteindelijkeenrijpingsfactorna3 = 0,7.
Teruggerekend naardete ontgraven specie (metna, = 1,0) krijgt mende volgendelaagdikteaanvulspecie:
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(5,5m-0,75m) + ( 0 , 7 5 ^ | ) = 5,62m
Deoppervlaktevandeputbedraagt27000m2,zodatdebenodigde hoeveelheid
aanvulspeciezalzijn:5,65m * 27000m 2 = 152550m3.
Gedurende de opspuiting gaat de aanvulspecie in ongerijpte toestand over,
rijpingsfactor n a2 = 2,5. De opspuithoogte boven het sliboppervlak in de put
bedraagt daarom
(5,5^0,75) M

f +0,75lf=

9,62m

Deze laagdikte zal in een aantal malen opgespoten moeten worden, met tussentijdsconsolidatieperiodenvan1 jaar,metbegreppeling.

21.76 Rekenvoorbeeld
Gegeven: Dezelfdegrootheden alsinrekenvoorbeeld21.75.VoortseensamendrukkingsconstantevandesliblaagCs=3,9;geengrensspanning;eenverzadigdedichtheidvandeongerijptesublaag,ps,= 1300kg/m 3 ;vandegeconsolideerde aanvulspecie boven dewaterspiegel p a , = 1600 kg/m 3enonder de waterspiegelpa2= 1500kg/m 3 .Gerekend wordt met een hydrostatisch verloop van
dewaterspanning.
Gevraagd:Dezakking van de sublaag als gevolg van het aanbrengen van de
aanvulspecie.
Oplossing:Allereerst wordt de gemiddelde korrelspanning vandesublaagbepaald.
Figuur a(zievoorverklaringfiguur 20.12).
- Op3,0mdiepteisdegrondspanning:
ff,b= 1000kg/m 3 x 10Nk g " ' x 2,25 m= 22,5kPa.
- Op9,0mdiepte isdegrondspanning:
<Tt0= (1300kg/m 3 x 1 0 N k g " 1 x 6m) + 22,5kPa= 100,5kPa.
- Op3,0mdiepteisdewaterspanningp w |,= 22,5kPa.
- Op9,0 mdiepteisdewaterspanning:
p w 0 = 1000kg/m 3 x 1 0 N k g " ' x 8,25m= 82,5kPa.
- Volgensformule20.3 isnudekorrelspanning op3,0 mdiepte:
ukb = 22,5- 22,5 = 0enop9,0m diepte:
ffko = 100,5-82,5 = 18kPa.
- Degemiddeldekorrelspanningvandesublaagis:
ï k =

0^18

= 9 k p a

Figuur btoont vervolgensde'last-zakkingskromme',geconstrueerdvolgensde
formulevanTerzaghi:
d.
C

(ru + Aai,
dk

Hiertoe worden twee belastingen gekozen endedaarbij behorende zakkingen
uitgerekend:
ACTkA = 30kPa.
,
ZA =

6 . 9 + 30 - ._
3^ln--9—= 2 ' 2 5 m -

A<7kB= 50kPa
6 , 9 + 50 „ o n
3 ^ In - g - = 2-89m.
Degevondenwaarden wordengrafisch uitgezet (figuur b). Uitdezefiguur kan
de gewenste dikte van de aanvulspecie gevonden worden: Arf = 5,5 m en de
daarbij behorende zakking Z = 2,5 m. De belasting, Affk, stemt overeen met
eenbepaaldediktevanaanvulspecie,Ac/uitgaandevandeuiteindelijkedichtheden. Bijeenlaagaanvulspecie meteendiktevan3,0 mbedraagtdespanningstoename:
A(7k= (1600 kg/m 3 M O N kg" 1 x 0,75 m) + (500 kg/m 3 x 10 N k g " ' x
x 2,25m) = 23,25kPa.
Zo kan menook deanderedikten uitdrukken inspanningstoenamen. Bij lagen
dunner dan 3,0 m verdwijnt uiteraard de goed gerijpte laag onder water. Dit
speelt inhetvoorbeeldgeenrol.
Figuurclaatdespanningsverdelingziennahetaanbrengenvandeaanvulspecie
en na consolidatie daarvan. Daarbij is ervan uitgegaan dat de waterstand na
hetaanvullen direct op0,75 mbeneden hetspuitoppervlak zalkomentestaan
envervolgens gelijkmatig meezakt. Hetslib isnog niet geconsolideerd. Boven
dewaterspiegelop1,75m bovenhetomringendemaaiveldisdegrondspanning
gelijkaandekorrelspanning:
«7, = 1600kg/m 3 x 1 0 N k g ~ ' x 0,75m= 12kPa.
Op3,0mbenedenhetomringende maaiveldisdegrondspanning:

a)
d{m)
0
-0,75

I
b)

P w = 1000kg/m 3

-3.0 S \ 2 2 , 5

p s = 1300kg/m 3

^^^^^^%s

fc.
o (kPa)

82,5 100,5 kPa

z(m))
0

10

\.

1
2

20

30

40

A0 k (kPa)

50

I
I
I
I
A I

r—

3-

B

i
i
i

4

aanvuldikte Atf(m)

3 4 5

107,5 125,5 161,25

a (kPa)

g S g waterspanning p w (kPa)
slib

¥%%'& korrelspanning ai-(kPa)
*',f' A
*

oppervlakte OUD spanningstoename A o k (kPa)
omringend
terrein
perskade
-=- waterpeil
in put
(7, = (1500kg/m 3 x 10Nkg~ 1 x 4,75m) + 12kPa = 83,25kPa.
Uitfiguurcblijkt:/ ) w =47,5kPa.
De korrelspanning bedraagt 83,25 kPa - 47,5 kPa = 35,75 kPa welk bedrag
tevensgelijkisaandebelastingstoename opdesublaagAa^.
Op9,0mbenedenhetomringendemaaiveldisdegrondspanning:
at = (1300kg/m 3 x i 0 N k g " ' x 6 m ) + 83,25kPa = 161,25kPa.
Zoals reeds in rekenvoorbeeld 21.75 is uiteengezet zal dewerkelijke dikte van
de met ongerijpte specie opte spuiten laagveel groter zijn dan 5,5 m,en wel
9,62m(ziedeberekeningaldaar).

hetgroeiseizoen endeoogstdepressievanhetgewas.
d. Welke dikte beschikbaar hangwater moet een bodemprofiel hebben om in
eennormaaljaargeenoogstdepressie inakkerbouwgewassentekrijgen?
e. Bijwelk grondwaterstandstraject wordt eengunstig compromis bereikttussen maximale voorziening van capillair vocht uit de ondergrond enerzijds en
voldoendevroegheidvanzaai-enpootdatuminhetvoorjaar?
f. Welkevormkenmerken (basisoppervlakte enconushoek) heeft de penetrometerwaaraandemeestekritiekeindringingsweerstanden (/t) zijngekoppeld?
g. Welk lutumgehaltemoetde nieuwe bouwvoor bij eendiepbewerkte plaatgrond bezittenomnietstuif-enverslempingsgevoeligteworden?
h. Waarom heeft diepegrondverbetering bijhooggelegen zandgronden (GtVI
enVII) weinig positief resultaat?
i. Watzijndegebrekenvanveenkolonialegronden (m.n.dampodzolgronden)?
j . Welkorganische-stofgehalteindebouwvoorvaneendiepbewerkteveenkolonialegrond dient teworden nagestreefd,zodat enerzijdsdedraagkracht voldoendeisenanderzijdsstuifgevaarwordt vermeden?
k. Omhetgewenste organische-stofgehalte vanvraagj tebereikenzaldedikte
van de te mengen zandlaag in een bepaalde verhouding moeten staan tot de
dikte van de in het oorspronkelijke profiel aanwezige veenlaag. Welk is deze
optimaleverhouding inhetalgemeen?
I. Opwelke wijze kaneen opgespoten zandlaag vaneen woningbouwterrein
geschiktgemaakt worden voor degroeivan boomsoorten? Geefenkelematen
(laagdikte,bewerkingsdiepte).
m. Geefdefinitiesvan:vloeigrens,kleefgrens,uitrolgrens,omslagpuntenplasticiteitsindex. Hoehetendezegrootheden?
n. Op welke wijze wordt de bewerkbaarheid van kleigronden verbeterd en
waaromdoet mendat?Geefaanhoedezemaatregelverbeteringkangevenvan
deopbrengstvanakkerbouwgewassen.
o. Geef enkele kenmerkende getallen voor de belasting, uitgeoefend op het
grondoppervlakdoor:eenkoe,eentrekker,eenvoetballer.Welkekritischegrenzen houdt men aan (MPa) voor beweiding en voor sportvelden (middenveld
enkantstroken).
p. Noemdebodemkundigekenmerken,diedestevigheidvan eentoplaagvan
eensportveld bepalen.Vertaaldezekenmerkentot optimaleaanlegcriteria voor
devolgendegrondsoorten:zwarekleigrond,zavelgrond,zandgrond,
q. Geef debetekenisaanvan degraszodevoor dedraagkracht vandetoplaag
endifferentieer daarbij naargrassoorten.
r. Bijwelk slootpeil blijkenveengraslandenpraktischaltijd bestandtegenvertrapping?
s. Omschrijf hetsysteemvan'ploegenenafschuiven'engeefaanwatdaarmee
bereikt wordt.
t. Wat wordt onder 'proportioneel', 'conservatief' en 'selectief' verstaan bij
diepploegen?
u. Plaats de volgende werktuigen in een volgorde van fijnheid van mengir*;j:
diepploeg, mengrotor, scherpe woeler, mengwoeler, mengploeg. Welke van
dezemachinesvragenbijinzetdehoogsteenwelkedelaagstebewerkingskostenperoppervlakte?
v. Geefenigeprocentuelemeeropbrengstenalsgevolgvandiepegrondbewerkingen.
w. Welk lutumgehalte (kleiner dan 2 urn) mag niet overschreden worden bij
diepegrondbewerkingbijhogegrondwaterstanden?
x. Hoe diep moet bij lutumgehalten boven de kritieke grens,de grondwaterstandtijdensdediepegrondbewerking zijnomstructuurvervaltevermijden?
y. Welke maatregelen worden genomen en met welke machineom de rijping
van kleirijke spuitdepots te bevorderen? Welke laagdikten (ongerijpt) worden
opgespotenenwelkerijpingsperiode isminimaalnodig?
z. Wat betekenen deverontreinigingsklassen in het Rotterdamse havengebied
(Itot enmet IV) ten aanzienvandenuttige gebruiksmogelijkheden vandegebaggerdespecie?

Uitdebehandelde rekenvoorbeelden blijkt dat hetprobleem optwee manieren
benaderd kan worden,een praktische met behulp van rijpingsfactoren eneen
theoretische metbehulpvanzettingsberekening. Deeerstegeefteensnellebenadering maarvraagt nogalwat ervaring bij dejuiste keuzevanden-waarden.
Erisslechtsweinigonderzoekvoor nodig.Detweedemethodevraagtomgedegen veld- en laboratoriumwerk. Nog meer informatie krijgt men door ook de
factor tijd in de oplossing te betrekken,waarvoor echter nog meer gegevens
nodigzijn (zieformule20.33).
21.77Vraag
Welke gegevens ontbreken in rekenvoorbeelden 21.75 en21.76 omeen technischontwerptekunnenmaken?

21.78 Repeteervragen
a. Welkezijndebelangrijkste gebrekendiedoor middelvan grondverbetering
opgeheven kunnenworden?
b. Wat gebeurt erten aanzien van de bodemstructuur wanneer hetadsorptiecomplex hoofdzakelijk metnatriumionenisbezeteneenhogeconcentratievan
natriumionen indebodemoplossing verlaagdwordt?
c. Geef de samenhang in een formule tussen de klimaatsfactoren gedurende

21.80 Foto
Opspuiting vanbaggerspecieuitRotterdamsehavens.
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21.14 L I T E R A T U U R
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21.79 Foto's
Penetrometer (links) en vinapparaat (rechts) (foto's van defirma Eykelkamp
teGiesbeek).
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Antwoorden
2.4
Afhankelijk van het gewicht en in mindere matevan
devorm,treedttijdens hettransport vandeklastische
deeltjes voornamelijk onder invloed van dezwaartekracht sortering op. Naarmate het transport zich herhaalt,leidtdittot een'ideale'sortering.
Een voorbeeld van zo'n 'ideaal sortering' is weergegeven infiguur 2.28. Bij stollingsgesteenten treedt
tijdens de vloeibare fase ook sortering op. Sommige
mineralen kristalliseren eerder uit dan andere endaar
zeooknogeenverschillendedichtheid hebben,zullen
zeonder invloedvandezwaartekracht opverschillendetijdstippen bezinken.Wekennen dit proces onder
denaammagmatischedifferentiatie (2.4.4).
2.5
Overhetalgemeenwatereninmeertjeslokaleriviertjes
af.Dechemischesamenstellingvandeinditwateropgeloste ionen ismeestal eenanderedandievan door
talloze rivieren uit een groot achterland naar de binnenzeeënaangevoerdewater.
2.9
Schalie en leisteen hebben beide klei als 'uitgangsgesteente'. In hetenegeval isde klei door diagenese
veranderd in een schalie, terwijl in het andere geval
doormetamorfosedekleiomgezet isineenleisteen.
2.14 Wegener veronderstelde, dat de continenten op de
vloeibaresima (zie2.4.2) dreven.Decontinenten bevindenzichechteropbewegendeschollen.Vanuitde
kern opgewekte convectiestromen zorgen, via stromingen indemantel,voorverplaatsing vandeschollenwaaropdecontinenten gelegenzijn.
2.17 Ligging van de magmahaard en lengte van de transportwegzijntijdenshetprocesvanmagmatischedifferentiatiebepalendvoordechemischesamenstelling
vandelava's.Naarmatedemagmahaardondieper ligt
endetransportweg naarhetoppervlakderhalvekorter
is,isdekansgroot dat bijdevulkaan,zowel basische
alsintermediairelava'snaarbuitenstromen.
2.18 Zuremagma'shebbeneenhoogSi02-gehalte(2.2.3).
Omdat in het magma silicium- en zuurstofatomen
langeketensvormenontstaateenzeer'taaie'vloeistof.
2.21 DoordatdeP-golven,netalslichtstralen,opdegrensvlakken tussen media met verschillende dichtheid
(overgang mantel/kern) afgebogen dan wel teruggekaatst worden, ontstaan twee schaduwzone's.
DaarnaastwordendeS-golven (transversalegolven),
vanwegehetfeitdatdekernvandeaardezichalseen
vloeistof gedraagt,nietmeerdoorgezonden.InditgevalleidtabsorptievanS-golven ooktoteenschaduwzone.
2.23 Plaattektoniekheeftduidelijkgemaaktdatdesubductiezones de plaatsen zijn waar uiteindelijk deerosieprodukten van de continenten terechtkomen. In de
subductiezone isdekorstergdun enkunnen gemakkelijk magma's het sediment binnendringen. Omdat
bij het onder elkaar schuiven van de schollen
plooiingsgebergten gevormd worden is het niet verwonderlijk dat deze naast mariene afzettingen ook
stollingsgesteenten bevatten.
2.26 Inhetgevalvandekorte kringloop wordt dievan het
water bedoeld.Inditgevalwordt eenkringloop doorlopenvan:zeewater- waterdamp- condensatie van
dewaterdamptotwolken- neerslagop hetcontinent
(wateren/ofsneeuw)-via derivierenafstromingnaar
zee. De gesteentekringloop is qua duur een langere.
Dechemischeenmechanischeafbraakproduktenvan
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hetgesteenteworden uiteindelijk o.a.doorderivieren
naarzeeverplaatst. Hierworden zeopnieuw afgezet.
Komt dit sediment in desubductiezone's terecht dan
wordt hetopgenomen indevloeibare mantelenkunnen via convectiestromen elders weer als stollingsgesteenten afgezet worden en/of bij het proces van
gebergtevorming betrokkenraken.
2.30 Oeverwallen worden direkt langs rivieren of geulen
gevormd. Het sediment ervan is over het algemeen
groverenzandigerdanindeachterdeoeverwalgelegen kommen, omdat in het laatste geval de stroomsnelheden veel geringer zijn. In de directe omgeving
vanderivierwordendoordehogerestroomsnelheden
de grofste bestanddelen van het door het water getransporteerde klastische materiaal afgezet. Verder
vanderivierafkomendefijneklastischebestanddelen
(kleien) ineenrustiger milieutotbezinking.
Overslaggronden ofcrevasseszijn meestaleenmalige
doorbraken door oeverwallen (dijken). Bijzo'n doorbraakwordtveelwaterenklastischmateriaaldooreen
nauweopeningnaardelaagstedeleninhetlandschap
geleid. Doordat de sortering gering is en deverbreiding van overslaggronden meestal een delta-achtige
uitwaaiering laatzien,zijnzeteonderscheiden.
2.32 Zowel bij sandar- als crevasse-afzettingen is sprake
van een doorbraak. Door relatief smalle openingen
wordt veel klastisch materiaal en water in één maal
verplaatst. Dit leidt tot een geringe sortering en een
zekereuitwaaiering van hetmateriaal.Duszowel qua
vormalssedimentatielijkenzeenigszinsopelkaar.
2.34 Stuwwallen worden gevormd door oprukkende
landijsmassa's. Dit in tegenstelling tot eindmorenes
diegevormdworden bijeenstationair ijsfront.
2.35b Tijdensdegrootsteuitbreidingvanhetlandijswerden
de zuid-noord lopende rivieren door het west-oost
verlopende landijsfront in westelijke richting gedwongen.
2.35 Eenkameterras iseenfluvioglaciale afzetting diegevormd wordt tussen het stagnerend ijs en een bestaande of door het ijs gevormde wand. Raakt het
contact metdegletsjer verbroken endie kansisinde
randzone het grootst omdat dan het ijs het dunst is
(figuur 2.31), dan raakt dit 'dood ijs' begraven onder
hetpuin,datdoorsmeltwateraangevoerdwordt.
2.40 Stroomsnelheden bepalen de sedimentatiemogelijkhedenvandeklastischedeeltjes. Dezestroomsnelheden zijn het grootste in de geulen. Omdat we op de
wadden met niet evensterke eb- envloedstromen te
maken hebben, is het mogelijk dat, in het geval van
sterke vloedstromen, veel sediment naar binnen gebrachtwordt. Bijdegetijwisseling iservoldoendetijd
om het grove sediment te laten bezinken. Hierdoor
ontstaateensoortnatuurlijkreliëf.Isditnatuurlijkereliëf eenmaal aanwezig, dan versterkt het zichzelf. Er
kunnen zich situaties voordoen die vergelijkbaar zijn
met die van rivieren nl. zandige oeverwalvorming
langs de geulen met daarachter lager gelegen delen
waar onder rustigesedimentatie-omstandigheden de
kleikanbezinken.
2.41 Periglacialeafzettingenzijnbehandeldindeparagraaf
Hydrosfeer, omdat veel geologische processen, die
kenmerkendzijnvoorperiglacialeafzettingen,samenhangenmetdewaterhuishouding. Men hoeft maarte
denken aan de vorming van ijswiggen, polygonen.
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2.43

2.45

2.46

2.47

2.49

3.2

cryoturbate verstoringen etc.Verschijnselen die allemaalhetgevolgzijnvanaggregatietoestanden,waarinwaterzichkanbevinden.
Zowel het grond- als het oppervlaktewater nemen
veel ionen uit respectievelijk onder- en bovengrond
op. Dit water is de belangrijkste voedselleverancier
voordeplantenvandelaagveengebieden.Hoogveengebieden worden hoofdzakelijk gevoed door regenwater. Ditbevatduidelijk minder ionen.Delaatste
jarenwijzigtzichditdoordetoenemende luchtverontreiniging.
Storingen,zoalsbreuken,zijnconstateerbaar doordat
bijeenkartering afwijkingen indenormaleopeenvolging vanfossielhoudende lagen vastgesteld worden.
Erkan alnaargelangvandepositie van defosielrijke
lagenzelfsvastgesteldworden ofersprakeisvaneen
opschuiving ofeenafschuiving.
Debeperkingenzijndevolgende:
- in hoeverre hangt de recente verbreiding van de
soortsamenmetlokaleverschillen inhetmilieu;
- ishetrecente milieu waarin desoort voorkomt wel
gelijkaanhetfossielevoorkomen;
- hoerepresentatief iseensoort.
Waarschijnlijk is hier sprake van omwerking vanouderemarieneafzettingen.Menmoetzichbijvoorbeeld
voorstellendatoudereafzettingen aleentijd langaan
de oppervlakte liggen, omdat een gebied tektonisch
opgeheven is.Door erosiekunnen dan methet rivierwater 'oude' glauconietkorrels weer in zee afgezet
worden.Omwerkingofremaniëringiseenvandeproblemen, waar serieus rekening mee gehouden dient
tewordenalsmendeafzettingdateert.
In hetjongste deelvan het Kwartair, met name in het
Holoceen,wordenveelafzettingen gevormddiezich,
geziendehalfwaardetijd uitstekend latendaterenmet
behulpvan C14.Men moet dandenkenaandetussen
de klastische pakketten ingeschakelde veenlagen en
schelphoudende afzettingen. Ook kunnen we uit
voornoemde periode veel hoogvenen dateren die op
zich al uit dateerbaar organisch materiaal bestaan,
maardaarnaastooknogopverschillende niveau'so.a.
boomresten en zaden bevatten, waardoor bijvoorbeeld gedetailleerde datering van de vegetatie-ontwikkeling indetijdmogelijkis.
Textuurprofiel (a),humusprofiel(b) enkalkprofiel (c)
vanresp.deprofielen 28,6 en17 uit De Nederlandse
Bodem in Kleur. Profiel 28 heeft vrijwel geen zand-
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fractie, profiel 17 heeft geen koolzure kalk in de bovengrond (leesindetoelichtingopdezegrondindeze
publikatiedealinea'soverdeanalyseresultaten,inhet
bijzonder de mogelijkeverklaring voor het ontbreken
van koolzure kalk in de bovengrond van profiel 17
door hetgebruikvanammoniumsulfaat).
Hoewel deze grond een homogeen textuurprofiel
heeft,valt hij nietonder profielverloop 5. Hettextuurprofiel voldoet aan de definitie van profielverloop 4,
nl. hij bestaat van 0-120 cm diepte geheel uit 'nietkalkrijkezwareklei'.
Hoewel deze grond zand heeft vanaf 45 cm diepte,
valt hij niet onder profielverloop 2. De zandondergrond bestaat uit kleiig, uiterst fijn zand (bepaal de
zandmediaan met behulp van figuur 5.39 en tabel
5.36). Dit zand is uitgesloten in dedefinitie van profielverloop 2,hijvaltonder profielverloop 5.
Dezegrond heeft geenvan de differentiërende lagen
voor de eerste vier profielverlopen. Het is een toegestane variant binnen profielverloop 5: met een
zanddekeneenoplopendtextuurprofiel.
Zanduiteen E-horizontvaneenpodzolgrond isloodkleurig;determschierkaneveneensdebetekenisgrijs
hebben (vgl.deschieremonnikenvan Schiermonnikoog), maar ook schraal of onvruchtbaar betekenen.
Overigens bestaat hetverhaaldatloodeenvergissing
zouzijnvan iemanddiede DuitsetermBleicherdeals
Bleierdegelezenzouhebben!

b. Deonderkant vandeAp-horizonten van dezedrie
gronden ligt scherp op de ondergrond;verder zijner
ploegsporenofspitstekentezien.Verder hebbendeze
gronden,nadatzedelaatstemaalgeploegdzijn,kennelijkzolangingrasgelegendatdezode (deAh-horizonten) door bodemvorming inmiddels een aanzienlijk hoger humusgehalte heeft gekregen
(11,7-9,3; 12,2-3,7 en 10,7-2,0%): er heeft zicheen
AhineenApontwikkeld!
c. Bij profiel 22 wordt verondersteld datde minerale
delen hetverweringsresidu vormenvan (vele meters)
verweerd krijt en is het onderliggende krijt dus moedermateriaal van de bovenliggende horizonten. Bij
schematischprofiel3.12aisvermelddathetbovenliggendemateriaallossis,eenwindafzetting,enniet het
verweringsprodukt van het onderliggende krijt. Het
laatsteisdusgeenmoedermateriaalvoordebovenliggendehorizonten.
3.19 Respectievelijka,bene.
3.22 Deeerstevierhebbenkalkverloopa,devolgendetwee
kalkverloopbendelaatstetweekalkverloopc.
3.26a Hoewel debewustegrond door demensisopgespoten,isdegelaagdheiddoorgeologischekrachtenontstaan, nl.door verschillende stroomsnelheden; het is
eengeogenestructuur,meestaleen (nog) weinigverstoordgelaagdcomplex.
b. Bij uitdroging en weer bevochtiging zwelt en
krimpt de zware klei, waardoor structuurelementen
ontstaan: het fragmentatieproces. Omdat de grond
zwaar is, is de activiteit van bodemdieren gering en
ook de beworteling is niet intensief, daardoor treedt
hetgranulatieprocessterkopdeachtergrond.
c. Zwel enkrimptreedtbijdelichtezavelveelminder
ofnauwelijksop:zwakkefragmentatie.Alsdezegrond
nietteweinig humus heeftisdebiologische activiteit
hoger dan in dezware klei,waardoor het granulatie-

procesoverheerst.
Bijeentot ploegzool verdichte laag kunnenveranderingen optreden doordat ten gevolge van uitdroging
en bevochtiging krimp en zwel optreedt; door fragmentatieontstaandanstructuurelementen.
Bij een laag lutumgehalte is dat te verwaarlozen en
blijft de grond massief. In het volgende lutumtraject
treedt de krimp (vrijwel) geheel verticaal op en ontstaan platen;het uitdrogingsfront verplaatst zich immers evenwijdig aan het maaiveld naar beneden. Bij
hetzwaarderetraject treedt ook horizontale krimp op
enontstaanblokken.
3.35a Deze structuur heeft weinig poriën, en wordt genoemd:eenzwak homogeenporeuzesponsstructuur.
3.35b Deprisma'szelfzijnzwakhomogeen poreus,maarde
totalestructuur ismatigheterogeenporeus!
Structuur bisbeteromdattussendeblokken,waaruit
3.37
het prisma isopgebouwd,scheuren (interpedale poriën)voorkomen,dieingevala,hetenkelvoudigeprisma,ontbreken.
(j>
4.5a
a= volumefractie lucht; ph = volumieke massa
(dichtheid) van de organische stof;mw = massavan
de vloeibare fase; Vt= volume van veldvochtige
grond.
Het symbool p = poriën geeft lucht en water samen
4.5b
aan.
Devastefasebevatperdefinitiegeenporiëndusgeen
4.5c
lucht.
4.34a Uitdegegevensvolgt:m m+h= 144g;
/77m+h+mw = 168g;mm+h +/77wsat= 190g;
Vt = 100cm3.
(4.30)p,= 168g/100cm3= 1680kg/m 3 .
(4.31)pd= 144g/100cm3= 1440kg/m 3 .
(4.32)p M ,= 190g/100cm3= 1900kg/m 3 .
Ietsmindervoordehandliggend is,datookdedichtheidvandevastefaseteberekenenis:
(4.28)p m+h=/77m+h/Vm+h= 144g/(Vt-Vw,sax) =
= 144g/(100cm 3 -46 cm3) = 144g/54 cm3=
= 2667kg/m3.
Hetvolumevandevloeibarefasebijverzadiging, l/ wsat
werdalsvolgtberekend:
(4.29) VWMt =mw,sa,/p„= (190g - 1 4 4 g ) /
/1,0g/cm 3 =46cm3.
4.34b Vx = Vveidvochtigis n e t e n i 9 e volume dat bekend is: bij
bemonstering werd de ring precies vol gemaakt. Bij
drogentreedtkrimpopalshetmonsterflinkwatorganischestofen/of lutumbevat.l/ d =V.
gedroogd isdanonbekendenmoeilijktebepalen.
4.34c Constant blijven:Vx = 100 cm3; Vm+h = Vt-V„M
46cm3.
= 100cm 3 -46cm3= 54cm3;Vp =
3
3
(4.15) 0 m + h = 54cm /100cm = 0,54.
(4.18) <£p =46cm3/100cm3= 0,46.
I/Wenl/anoemenwenadrogenVwdenUadennaverzadigenVWiSatenVa,sat.
3
(4.29)l/ w =™ w /p w =(168g -144g)/1,0g/cm
3
3
•• 46cm ; l/ w = 0.
=24cm ; l/w
(4.16) 0= 24cm3/100cm3= 0,24;
0sal=46cm3/100cm3= 0,46;
0d= O.
^ a = ^ t - ^ m + h - ^ w = 1 0 0 c m 3 - 5 4 c m 3 - 2 4 c m 3=
= 22cm3;Va
0;l/ ad =Kp =46cm3.
:
(4.17) <£a =22cm7100cm3
0,22;
3.29

0a,sat = 0;

0 ad =46cm3/100cm3= 0,46.
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nzijn uitdezeproef nietteberekenen.
4>her\4>,
2
2
2
A = nx r = 3,14 x (2,5cm) =3,14 x 6,25cm =
2
3
:
3
= 19,6cm ; Vw=24cm ; l/w
46 cm .
(4.20) dw= 24cm3/19,6cm2= 12mm;
o'w.sat=46cm3/19,6cm2=23mm.
4.34e m„ = 168'g-144g= 24g;mw>sat= 190g-144g=
= 46g.
(4.25) w = 24g/144g= 0,17;
" s a t =46g/144g= 0,32.
4.34f Debovengrond gevenweaanmet index 1,deondergrondmetindex2. Degegevenszijn:
iv., =0,15;w2 =0,25;pd1= 1200kg/m3;
Pd2 = 1400 kg/m3. Verder geldt steeds p w = 1000
kg/m3. We moeten ô1en 02 berekenen en daaruit Vw
en rfw. De nummersvandetoegepasteformules zijn:
4.16;4.20;4.25;4.29;4.31.

4.34d

Gegevensinvullen indezeformule:
0, = (0,15 x 1200kg/m 3 )/1000kg/m3) =0,18;
02= (0,25 x 1400kg/m 3 )/(1000kg/m3) = 0,35.
Vt1=d, xA =0A0m x 10000m 2 = 4000m 3 ;
Vt2 = d2*A =0,60m x 10000m 2 = 6000m 3 .
Vw1.=0-,x l/t1 = 0,18 x 4000m3=720m3;
y«2=ö2 x Vt2 =0,35 x 6000m3=2100m3;
K =l/wi + l/w2=2820m3.
<yw= VJA = 2820m3/10000m2=0,282m=
= 282mm.
4.56a 0 p = 1 - 0 m + h = 1-(Vm+h/Vt) = 1 -(/w m+h /p m +h)/
(m m+h /p d ) = 1 -(Pd/pm+h)- Achtereenvolgens zijn de
formules4.36,4.15,4.28en4.31toegepast.
4.56b mx =mw +md= wmd +md =md (w + 1);
/J7d= /7J,/(1 + w ) .

4.58a

4.58b

4.58c

4.58d

4.58e
4.58f

4.58g
4.58h
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(4.45) p m+h = 1/(0,04/1470 kg/m3) + 0,96/2650
kg/m 3 = 2568 kg/m3. Devaste fase blijft na ploegen
dezelfde dichtheid houden,omdat door ploegen wel
hetvolumevandegrondverandert,maar niet hetvolumevandevastefase.
Detoestandvóór hetploegenduidenweaanmeteen
1,ernameteen2.Formule4.39invullen:
<£p1 = 1-(1500 kg/m 3 )/2568 kg/m 3 = 1-0,584 =
= 0,416; 0 p2 = 1-(1200 kg/m 3 )/2568 kg/m 3 =
= 1 -0,467 = 0,533.
Door hetploegenisdegrondlossergeworden,deporositeit groter.
Formule4.40invullen:
0, = (0,25 x 1500kg/m 3 )/1000kg/m 3= 0,375;
02= (0,25 x 1200kg/m 3 )/1000kg/m 3= 0,300.
(4.36) 0 a1 = 0,416-0,375 = 0,041;
(j)a2= 0,533-0,300 = 0,233. Door het ploegen ishet
luchtgehalte flink toegenomen en de volumefractie
waterietsgedaald.
(4.49) cr2= er, pd1/pd2;
d2= (0,20m x 1500kg/m 3 )/1200kg/m 3=0,25m.
(4.31)md2 =VtZpd2= 0,25m x 10000m2 *
x 1200kg/m 3=3000Mg.
(4.42) A77t2 = 3000 Mg (1 +0,25) = 3750 Mg =
= 3750t.
(4.21)mh =fhmd =0,04 x 30001= 1201.
(4.36) 0 m + h =1 - 0 - * . = 1 - 0 - 0
(4.44) <£m+h=p d /2600kg/m 3
(4.40) 0= 1,71 x Pd /1000kg/m3.

4.58i

4.58j

Ditzijndrievergelijkingen metdrieonbekenden.
Uitwerking:
0 m+ hi = ((0! x 1000kg/m 3 )/1,71)/2600kg/m 3 =
= (1 -<£ m+M ) x0,2249;* m + h 1 = 0,184;0, =0,816.
(4.51)4>m+Ki/<t>m+h,2 = 0,5m/1 m;
*m+h.2= (2m/m) x 0,184=0,368.Gegevenis
<j>a2 = 0,502,zodatgeldtvolgens4.36:
02+ 0,502= 1 -0,368 = 0,632;<j>s2 =0,211;
02= 0,421.
Doorderijpingisveelwateruitgetredenenisdeporositeitverminderd.Deplaatsvanhetwater isbovende
grond volledig ingenomen door lucht (zakking van
hetmaaiveld) enindegrond gedeeltelijk.
(4.16) l/ w1 =0,816 x 1m x 10000m 2 = 8160m 3 ;
Vw2 = 0,421 x 5000m3= 2105m3.Uitgetreden is
^wi-^w2 = 6055m 3 .

4.60a Humusgehalte = organische-stofgehalte van stoofdrogegrond =fh; alsmassafractie;elkefractiekanals
%worden opgegeven (kader 4.35), maar liever niet
in formules. Kalkgehalte = carbonaatgehalte van
stoofdrogegrond =fc;alsmassafractie. Lutumgehalte
vandemineraledelen =fLm; alsmassafractie.Volume
%vocht = volumefractiewater0.VolumegewichtWd
= volumieke massa van stoofdroge grond pd; liever
kg/m 3dan g/cm3. Soortelijk gewicht vandegrond =
volumiekemassavandevastefase=pm+h.
Poriënvolume = poriënfractie of porositeit </>p. Fasenverdeling =verhoudingtussendevolumefractiesvaste,vloeibareengasvormigefase* m + h :0:<j>a.
4.60b Informule4.46moethetlutumgehaltevanstoofdroge
grondworden ingevuld.Omrekenen:
(4.55)fLd = (1-fcd-fM) f^
fLd = (1 -0,022-0,028) 0,26 = 0,247.
(4.46) Devolumieke massavandevastefasep m+h =
= 1/(0,028/1470 kg/m 3 + 0,247/2880 kg/m 3
+ 0,725/2660 kg/m 3=2650kg/m 3 .
4.60c (4.39)tf>p1= 1 -(1308 kg/m 3 )/2650 kg/m 3 = 0,506;
<t>P2 = 1 - (1491kg/m 3 )/2650kg/m 3= 0,437.
4.60d (4.36) 4>m+M =0,494;<£m+h,2= 0,563.
(4.53) 02= (0,563/0,494) x 0,30 = 0,342.
(4.36) 0 a1= 1-0,494-0,30 = 0,206;
<t>a2 = 1 -0,563-0,342 = 0,095.
Vóórverdichting49:30:21;
naverdichting 56:34:10.
4.60e (4.49) d2= (1308 kg/m3) x 0,27 m/1491 kg/m 3 =
= 0,237m.
Dediktevandebouwvoor ismet3,3cmafgenomen.
4.62a (4.42) mdz= 1kg/(1+0,09) =0,9174kg.
(4.54) /hz mdz + fm mdx =fKz+t (mdz + mdt); 0,02 x
x 0,9174 kg + 0,90 mdt = 0,15 x 0,9174 kg +mdtmdt =0,1590kg.Temengenhoeveelheidturfstrooisel:
(4.42) mxx= 0,1590kg (1 +0,40) = 0,223kg.
4.62b (4.16) 0 = Vw/Vt; (4.8 en 4.12) dw = VJA =
= VJ(Vt/dt).
Combineren:dw= (0 2 -0,) d,=0,18 x0,8m=
= 0,144 m = 144 mm. Dit iseen grote hoeveelheid,
diemennietinéénkeermoetgeven,omdatbijna elke
grondwelgrote,naardeondergronddoorlopendeporiën heeft, waardoor veel water zou wegzijgen. Dit
vraagstuk iseenvoorbeeld, hoe men op eenvoudige
wijze een formule kan afleiden uit de definities in§
4.2alserin§4.3geentoepasselijkeformulestevinden
zijn.

4.68a Aflezeninfiguur4.67geeftp m+h =
2510kg/m 3 (berekenen metformule4.45kanook).
4.68b Vp = 50,013cm3;mp = 30,5387 g;/TJP+V1= 74,5001g;
mp+s =45,7415g;/7?p+s+v2= 85,0008g.
(4.63) pv = mv/Vp = (74,5001 g-30,5387 g)/
50,0131cm3=43,9614g/50,013cm3=879kg/m3.

5.18
Korrelgrootteklassen(|im) bij
Stiboka

(4.64) ps =

(45,7415 g-30,5387 g)x879 kg/m 3
74,5001 g+45,7415 g-85,0008 g-30,5387 g
= 2842kg/m3.
4.76a Optwee manieren. Door biologische activiteit wordt
de grond los gemaakt, d.w.z. <j>p neemt toe en pd af.
Door biologische activiteit kanook menging vanbodembestanddelen plaatsvinden, hetgeen de waarde
vanp m+hkanbeïnvloedenendusookdievanpd.
4.76b Nee,zezijn in principe krom. Uit formule 4.39 volgt
Pd = (1 ~<t>p) Pm+h- De dichtheid pd heeft bij een bepaalde waarde van 4>p dus een lineair verband met
pm+h. Maar pm+hverandert niet-lineair metfh (formule
4.45 en figuur 4.67). Ondat het in defiguur om een
klein verschil in organische-stofgehalte gaat, is de
kromming niettezien.
4.76c Derelatief hoge waarde van dedichtheid in detwee
bovenste horizonten iswaarschijnlijk het gevolg van
berijding. Door grondbewerking isde bouwvoor iets
minderdicht dandedaaronder liggendeA1an2.Tussen52en101cmdiepte heeftdegrondeenhogeporositeit. De C1-horizont en in mindere matede overgangshorizont BCzijn echter weer dicht gepakt. Dit
zalsamenhangen met hetlageorganische-stofgehalte.IndeC1isookhetleemgehaltelaag.
4.76d 0sat= 4>p = 0,94.
(4.41) w = 0,94 x 1000 kg nr 3 /94 kg m"3 = 10. Dit
iseenzeerhogewaarde;hetmateriaal heeft meer het
karaktervanwaterdangrond.
4.77 md = 255,7g-112,0g= 143,7g;
mw =278,7g-255,7 g= 23,0g;
/77w,sat= 300,7-255,7 g =45,0g;
(4.25) w = 23,0g/143,7g =0,16.
(4.16en4.29) 0= (23,0 x 1O"3kg/10 3kg m"3)/
/100 x 1o-6m3= 0,23;4>p = 0sat=
= (45,0 x 10"3kg/10 3kgnr 3 )/100 x 1o-6m3= 0,45.
(4.31)pd= 143,7g/100cm3= 1437kg/m3.
(4.39) p m+h= 1437kgrrr 3 /(1-0,45) =2613kg/m 3 .
5.4
Opdefotovariërendedoorsnedenvandezandkorrels
ong. van 2-0,5 cm. Deware grootte varieert dusvan
20 000 um x 1/40 = 500 umtot 75 um. De loss is
watmoeilijkertemeten,maardegrenzenkunnenruwweggeschatworden op25urnen50um.Vandeklei
zijn geen afzonderlijke deeltjes te onderscheiden. De
indit boek gebruikte korrelgroottegrenzen zijn weergegeven infiguur 5.13.
5.10 'Op de Veluwe treffen we grotendeels zandgronden
aan. Hier en daar vindt zandwinning plaats. Wil het
zand geschikt zijn voor wegenbouw, dan moet het
leemgehalte laag zijn. De grinddelen kunnen uit het
zand gezeefd worden en voor het maken van beton
wordengebruikt.Alsmetselzandzijndegroverezanddeeltjesgeschikt. Hetvoorkomenvanlagenmetoude
klei kan de verdere exploitatie van een zandgroeve
verhinderen.'

5.21
5.22

5.23a

RGD

0-2
2-16
0-16

0-2

lutumfractie
sloeffractie
slibfractie
siltfractie
leemfractie
zandfractie
gtïndfractie

RIJP

-

2-50
0-50
50-2000
>2000

0-2

-

2-63

-

16-2000
>2000

-

63-2000
2000-63000

Openvraag,openantwoord.
Zo'n mengselzalkenmerkenvertonen vanalledriede
delen. Laterzal blijken dat het'lichte zavel' heet. Een
lutumgehalte van 15%isvoldoende om het mengsel
veel adsorptievermogen te geven voor kationen en
water, en een hoge, natuurlijke, chemische vruchtbaarheid. Sterkeverkitting is nog niet teverwachten:
licht bewerkbaar. Scheuren bij uitdrogen doet het
nauwelijks.Welishetmengselalzofijndathetinnatte
toestandgoedvervormbaaris.
Desomvandemassa'snazeven =
0,59g +2,21 g+ 6,02g + 14,71 g+9,10g +
+ 3,09g=35,72g.
Het verschil met de massa waarmee begonnen werd
= 35,72g-35,67 g =0,05 g
ofwel (0,05 g/35,67 g) x 100% = 0,14%. Zo'n verschil wordt veroorzaakt door normale fouten bij de
analysemethode. Inonsgevalzouerbv.eeniets kleineremassakorrels indezevenkunnenzijn blijven zitten na de proef dan ervoor. Het is het meest zuiver
om degehalteste berekenen vande massa waarmee
deproef begonnenwerd:
massagehaltevandemineraledelen:

Ir

massa uitgezeefde deel _ m,
beginmassa minerale delen mm

massagehaltevandestoofdrogegrond:
, _
massa uitgezeefde deel
' d beginmassa stoofdroge grond
md
5.23b fM = (40,00g-35,67g)/40,00g =0,108
«11%.
5.23c end
Het antwoord opvraag cstaat in dekolom onderflm
endatopvraagdonderfid.
Controle:fM + Zfld = 11% + (1 + 5 + 15 + 37 +
+ 23 +8)%= 100%.Staafgrafiekvanf,>m:
massafractie f \ m

(%)
50-1

30-

150

210

420

2000 p m
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klasse

m

i

">m

(g)

(g)

'i.m
(=m;/m d )(%)

md
(g)

'i.rl = m j / m d

(jim)

0- 50
50- 105
105- 150
150- 210
210- 420
420-2000

0,59
2,21
6,02
14,71
9,10
3,09

35,67
35,67
35,67
35,67
35,67
35,67

0,02
0,06
0,17
0,41
0,25
0,09

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

1
5
15
37
23
8

'i,m

2
6
17
41
25
9

(%)

Eenstaafgrafiek geeft goedweer dat hetomeenverdelingvanmassa'sovergrootteklassengaat.
5.23e Het vochtgehalte van de grond varieert. Zouden we
het vocht meetellen, dan zou de korrelgrootteverdelingsteedsinanderegetallen uitgedrukt moeten worden, afhankelijk van het vochtgehalte bij bemonstering. Grinddeeltjes worden bij bepalingen voor landbouwkundig gebruik niet meegeteld omdat enige
(zware) grindkorrels het getallenbeeld vandekorrelgrootteverdeling sterkzouden beïnvloeden,terwijl de
invloed van het grinddeel op de bodemeigenschappenindeNederlandsegronden meestalzeerkleinis.
5.27a Nee.Bijzuiverbolvormigedeeltjeskunnenwedediameternemenvoordegrootte. Maargronddeeltjes zijn
niet bolvormig. Bij een grillig gevormde korrel is de
grootte gelijk aandemaaswijdtevandezeefwaar de
korrelnognetdoorheen kanvallen:

5.35a

5.35b
d = "grootte"

Bijdefijnstedeeltjes isdegroottegedefinieerdviade
valsnelheid inwater.Wehebbeninfeitetemakenmet
een begrip korrelgrootte dat niet geometrisch, maar
viadebepalingsmethodegedefinieerdis.
5.27b
</(um)
2
16
50
105
150

5.31a

:

lOcrn/y

7 h43 min 49s
7min 14s
44s
10s
5s

5.43

infiguur5.32c
(eolischafgezet)

De snijpunten op de rechterzijde geven een lutum-
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Hetmonster heetlichteklei.
Leemdeel = gedeeltetussen 0en 50 urn;zanddeel =
gedeeltetussen50en2000\im,100%=gedeeltetussen0en 2000 |im. Dus leemgehalte = 100%-zandgehalte.
Detabelwordtdan:
<Zm (%)

'L+S,m(%)

100 -90
90 -82,5
82,5-67,5
67,5-50

0 -10
10 -17,5
17,5-32,5
32,5-50

"aa" 1 '
leemarmzand
zwaklernigzand
sterklemigzand
zeersterklemigzand

" Mitshetlutumgehalte^Lm < 8%is.

5.40

enb: Door de puntenzwermenvanfiguur 5.32aresp.
5.32ckunnenweeenrechtelijntrekkendiederegressielijn benadert:

infiguur5.32a
(marienafgezet)

siltverhouding van 38%/62% = 0,61 resp. 15%/85%
= 0,18. Deze verhoudingen zijn constant op de lijn.
Grondsoortenmetgelijkeverhoudingtussentweedelenliggenindedriehoekopéénlijn,diedoorhethoekpunt van het derde deel gaat. Conclusie: grondmonsters die in een marien milieu zijn afgezet, vertonen
bij stijgend siltgehalte een snellere toeneming in lutumgehaltedandeeolischegrondmonsters.Bijrivierklei is bij stijgend lutumgehalte de lutum-siltverhouding nietconstant,ziefiguur 5.32b.
Hetgevraagdemengselwordtweergegeven door het
snijpuntvandriehulplijnen:

Bijmonster 1 :Mz = 210urn+ (19%/41%) * 90urn=
= 252 urn. Matig grof zand.Vermoedelijk rivierzand;
een windafzetting is minder waarschijnlijk bij deze
grofheid.Bijmonster2:Mz= 105urn+ (19%/26%) x
x 45 urn = 138 urn.Zeer fijn zand.Vermoedelijk een
windafzetting,geziendefijnheidvanhetzandgedeelte en het relatief hoge siltgehalte; enige invloed van
verspoeling is niet uitgesloten. Overigens mogen we
nietalleenopdekorrelgrootteverdeling afgaanbijhet
radenvandegeogenese.
Eerst berekenen we het silt- enzandgehalte.Vervolgenskiezenweéénvanbeidedriehoeken,afhankelijk
van de geologische ontstaanswijze, zetten het monstererin uitenlezendenaamaf.Als hetzandis,berekenen we de klasse waarin M2valt en lezen in tabel
5.36 de naam voor de grofheid af. Voor zavel wordt
dit ook wel gedaan. Deze naam worden in bodembeschrijvingen gebruikt. Hetantwoord staat indetabel:

afzetting

f\_m fgm fjm totaalMz (urn)
(%) (%) (%) (%)' tussen

duinzand
zavel,marien
zand,marien
rivierklei
loss
dekzand
keileem
stuwwalzand

textuurnaam Stiboka

1,5 0,8 97,6 99,9150-210 matigfijn,leemarmzand
19
31,5 49,8 100,3 50-105 uiterstfijnzandige,zware
zavel
4,4 94,8 100,2105-150 zeerfijn,kleiarmzand
1
51
2,0 101,0
matigzware k l e i "
48
82
3,6 100,6
siltige leem"
15
27,9 68,4 100,3105-150 zeerfijn,sterklemigzand
4
15 67,3 100,3150-210 matigfijnzandige,zware
18
zavel (of:kleiigeleem)
1,5 9,6 89,0 100,1210-420 matiggrof,zwak lemig
zand

' Deafwijkingen van de 100% blijken hier zo klein dat zede classificatie niet
beïnvloeden.
" Het karakteriseren van dezandgrofheid heeft hier geenzin (zeer laagzandgehalte).Maarookbijzavelenzandigeleemwordtditvaakweggelaten.

5.46

5.48a

Monster nr.7,dekeileem,geeftdegrootstespreiding.
Delijn loopt bijnadiagonaaldoor degrafiek. Erzitten
geensteilestukken in;dehelling blijft ongeveer constant.
Desomvan hetleemdeel,zanddeelengrinddeel isop
100% gesteld. Stenen, blokken, kalk en organische
stofzijnbuiten beschouwinggelaten.

5.48b
grindgehalte (%)
0
5-30
>30

grindarmmateriaal*
grindig materiaal
grind

* materiaal op hettweede niveau nader aantegeven,bv.grindarm,
zwak lemigzand.

5.48c

5.51

Als het grindgehalte hoog is,waren ergrote stroomsnelheden bij afzetting en konden er bijna geen fijne
deeltjes bezinken.Alshetleemgehaltehoog is,waren
de stroomsnelheden klein en konden er bijna geen
grinddeeltjes getransporteerdworden.
De Stiboka heeft geen grinddriehoek. De Stiboka
heeft voor zand-,silt- en lutummengsels twee driehoeken,de RGDéén.Hierdoorontbreken bijde RGD
de namen kleiig zand,kleiarmzand,silt,kleiigeleem.
De RGD verdeelt zandige leem en siltige leem nog
onder inzwareen lichte.Verderzijn degrenzen inde
driehoek van de RGDzoveel mogelijk aangepast aan
die van de Stibokadriehoeken; bv. de zandgebieden
zijn gelijk. Toch zit hier een kleine adder onder het
gras,omdat dedefinitiesvan dezandfractieverschillen (50versus63\imalsondergrens). Dehoofdindeling van deklassen isverder gelijk, ook denamen.In
deonderverdelingvandezandklassezittenkleineverschillen:

RGD

Stiboka

106
212
300
425

105urn
210
niets
420

Tenslotte onderscheidt de RGD nog: stenenfracties;
blokken;uiterstgrofzand.

5.56a De massieke oppervlakte van bolvormige deeltjes is
als volgt af te leiden. Het volume van één deeltje =
itr 3 x 4/3 = 7td3 x 1/6. Aantal deeltjes per volume
= 6/71 d3.

Aantaldeeltjes permassa= 6/pnd3.
Oppervlaktevanééndeeltje =4nr* =
= n d2 s = gezamenlijke oppervlakte per massa = 6
ncP/pnd3 = 6/p d.
5.56b Metformule5.52wordt demassiekeoppervlakte
s= 2 6 5 0 k g / m 3 l 0 , 5 x l 0 - e m
1
5x10"

0,5x10" 6 m

) = 153962mVkg « 15,4ha/kg.

Ditkomt overeenmetdeoppervlaktevan22voetbalvelden. Met vergelijking 5.55 wordt demassieke oppervlaktes= 2/(2650 x 5 x 10" 9 ) = 150943m2/kg
«15,1 ha/kg.
De met 5.55 verkregen uitkomst is 100% * (15,1
ha/kg)/15,4ha/kg) « 98%vandemet5.52berekendewaarde.Verwaarlozingvan/en bvandekleiplaatjesbeïnvloedthetresultaatslechtsingeringemate.
5.56c sL= 153962m2/kg(zievorigevraagstuk)
5s = 6/15x 1 0 ' 6 m x 2650kg/m 3= 151m2/kg
sz = 6/(100x 10" 6 m x 2650kg/m 3 = 23m 2 kg
sL+s+z = (0,15 x 153 962 + 0,25 x 151 + 0,60 x
x 23) m2/kg= (23094 +38 + 14) m2/kg=
= 23146m 2 /kg.
5.56d Hetaandeelvan hetlutumdeelindemassieke oppervlaktevandegrond is100% x (23094m 2 /kg)/
/(23146m 2 /kg) =99,8%.
Hetaandeelvanhetsiltdeel enhetzanddeel,resp.38
en14m 2 /kg,isdusteverwaarlozen.
5.62
Twee belangrijke eigenschappen van grond, vochtbinding en capillaire opstijging, worden sterk beïnvloed door de fijnheid van het zand. Grond met een
lutumgehalte /Ld = 5 à 8% en l/ 1 6 <120 heeft, wat
deze eigenschappen betreft, het karakter van zand,
terwijl grond met hetzelfde lutumgehalte, maar met
U:6 > 120,meerhetkaraktervanzavelheeft.
Devolgordevanhoognaarlaagvochtbindendvermo5.64
genis:zwareklei- lichteklei- lichtezavel-zwaklemig
grofzand- leemarmfijnzand- leemarmgrofzand.
De krijteerdgrond bevat nog kalkdeeltjes, kleefaarde
6.6a
niet.Kleefaardeisdussterkerverweerd.
Hetzijnafkortingenvan heteerstgenoemdemineraal.
6.6b
9 Igbetekent 'intergrade' (Eng.),datwil zeggen'tussenvorm'.
6.6c
Demineralen in monster A hebben alsverweringsindex6,7 en8.Diein B10,11en12. Bheefteenhoger
verweringsgetalenbevatsterkerverweerdmateriaal.
6.9
Nesosilicaten:geïsoleerdetetraëders.
Sorosilicaten:detetraëdersvormengroepenvantwee.
Cyclosilicaten:detetraëdersvormeneenring.
Inosilicaten:detetraëdersvormeneenkettingvanéén
oftweerijen.
Fyllosilicaten:detetraëdersvormenvlakkenwaardoor
dekristallen uitdunneplaatjesbestaan.
Tektosilicaten: de tetraëders vormen een driedimensionaal bouwwerk.
Mineralen worden niet alleen getypeerd door hun
6.12
chemische samenstelling maar ook door hun kristalstructuur. Orthoklaas heefteen monoklien kristalstelsel,micröklieneentriklienkristalstelsel.
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6.16b

6.16c
6.16d
6.16e

6.16f

6.16g
6.16h

6.16i
6.20a

6.20b

6.20c
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Voor de indeling naar kristalstelsel verwijzen we naar
figuur 2.2 enmineralogieboeken,zoals Nota &Troelstra, 1968: 33-40, Dat een stof meer kristalvormen
vertoont,wordtmodificatie genoemd.Demodificaties
andalusiet, distheen en sillimaniet worden resp. gevormdbij lage,matighogeenhogetemperatuur.
Erzijnmineralenvermelduittabel6.10 (magmatische
gesteenten), 6.11 (metamorfe gesteenten) en tabel
6.14 (secundaire mineralen). Het materiaal kan dus
afkomstig zijn uitstollings- enmetamorfe gesteenten
enhunverweringsmateriaal.
Secundairemineralenzijn:kaoliniet,illiet,vermiculiet,
montmorilloniet,calciet,oxydenzoalsgoethiet. Hetis
niet uitgeslotendatdemineralenalstussenfaseineen
verhard afzettingsgesteente hebben gezeten (vergelijkfiguur 6.7,dekringloopvanmineralen).
Decalciet kaninkalksteen hebbengezeten,maarook
secundair indebodemgevomdzijn.
Ja,ziec,ditgeldtookvoordekleimineralenendeoxyden.
De natuurlijke chemische bodemvruchtbaarheid zal
vrijgrootzijndoor hethogegehalteaanlutumencalciet ('kalk'). In de zandfractie zitten bovendien voedingsstoffen,zoalskalium,calciumenmagnesiumdie
bij verwering vrij kunnen komen. Ook de fysische
vruchtbaarheid isgoed (lichtekleiheeftveelbeschikbaarwater).
Nee,op de plaatsen vande lithiumionen kunnen ook
magnesium-,ijzer-,mangaan-ofaluminiumionenzitten.
Dat er een onbekend aantal moleculen kristalwater
aanwezigis.
'Bijmetamorfoseworden demineralen omgekristalliseerd door de hoge temperatuur en druk. Zo onstaat
een metamorf gesteente, dat weer kan verweren en
eroderen;dit houdt o.a.transport van mineralen naar
lageregebiedenin.Daarwordenzeafgezetalsklastisehesedimenten.' (ziefiguur 6.7)
Ad,Ca,De,Ee,Fb;Bblijft over.
Deconcentratie van de H+ -ionen is na het passeren
van de klei zeer laag geworden (31 mmol H2S04/lis
teruggelopentot1,6),terwijlzandbijnanietsaandeze
concentratie veranderde (31 naar 30). Deklei houdt
dus H+ -ionenachterengeeft ero.a.Ca2+ voorterug.
Deze proef kan ook met andere kationen uitgevoerd
worden. Hetverschijnsel heetkationenomwisseling.
H2S04 + 2NaOH ->Na2S04 + 2H20
1 molH2S04komtovereenmet2molNaOH.
0,32 ml van 0,1 M NaOH bevat 0,032 mmol NaOH.
Dit komt overeen met0,5 * 0,032mmol H2S04in10
mlof1,6mmolH 2 S0 4 /l.
Als bv. een vaasvan natte klei gedraaid is,wordt hij
vóór het bakken gedroogd aan de lucht. Dan mogen
ergeenscheuren in komen. Deminst krimpende klei
is dus voor de fabricage van porselein te prefereren.
Kaolienwordt danook wel porseleinaardegenoemd.
Kaolien iseenklei metveel kaoliniet erin,eenlaterte
besprekenkleimineraal.
Nee,uverandert alleen degrootte van dedeeltjes en
krijgt dus hoofdzakelijk kwarts in het lutumdeel.
Kwarts iseenmineraal dat niet zwelt en krimpt, geen
kationen bindt, enz.Typisch voor klei is nu juist dat
hetlutumdeel hoofdzakelijk uitkleimineralen bestaat,
dus chemischanders isdan dezanddeeltjes. Zouden

6.23b
8.4

8.10

8.13

8.22

8.25

we alleen naar de korrelgrootte kijken,dan moet het
antwoord formeel 'ja' luiden (zie textuurdriehoek,
5.33).
Ac, Bb,Cd,Da,Eblijft over.
a. Ja. Het woord organische-stoffractie betekent
hier:deelvandegronddatuitorganischestofbestaat.
De organische stof bevat meestal zowel weinig verteerde plantedelen als sterk omgezet materiaal (humus). Hoewel het humusgehalte van de organische
stof intheoriedustedefiniërenvalt,ishetonmogelijk
deverschillendecomponentenvandeorganischestof
afzonderlijktebepalen.
b. Boshumus=bosstrooisel,laagmeteenhoogorganische-stofgehalte. Weghalen van humus = van de
strooisellaag (0-horizont).
c. Hetstrooiselisde'tijdelijkeopslagruimte'vanvoedingsstoffen voor het bos. Door mineralisatie ervan
komen langzaam maar gestadig voedingsstoffen vrij.
Ook het vochtbindend vermogen van het strooisel
speelteen(veelminder belangrijke) rol.
a. Alle bruggen in figuur 8.9 zijn waterstofbruggen.
Hetbetrefthierbruggentussentwee carboxylgroepen
en bruggen tussen een fenolische hydroxylgroep en
eencarboxylgroep.
b. Omdat humusbestaat uitzeergrotemoleculen die
eenonregelmatige opbouw hebben.Zevertoneneen
oneindigevariatie ingehalteenrangschikkingvande
samenstellende delen (kernen, bruggen en reactieve
groepen). Zo vertoont humus geen specifieke buigingspatronenvanstraling,diemineralenhebben (bv.
röntgendiffractievankleimineralen).Omwatvanhumuste weten te komen,moetje het materiaal in zijn
bouwstenen ontleden, waardoor je niet meer weet
hoehetoorspronkelijkwasgerangschikt.Watextreem
gesteld: humus iseenverzamelnaam vanstoffen met
onbekendesamenstelling.
a. Hetverschil inCECtussenpH = 7enpH = 10bedraagtoptijdstipnulongeveer0,5mol/kgenna6wekenen2jaarongeveer0,8mol/kg.
b. Verondersteld werd dat beneden pH = 7voornamelijk carboxylgroepen gedissocieerd zijn endat het
verschil inCECtussenpH =7enpH = 10veroorzaakt
wordt door dissociatie van fenolische hydroxylgroepen. Dat nacirca 6weken dit verschil constant blijft,
wijsteropdatdefenolischehydroxylgroepensnelgevormd zijn en dat de CEC-stijging na 6 weken toegeschrevenmoetwordenaaneentoenamevancarboxylgroepen.
c. 1mol/kg = 0,1 mol/100 g = 100 mmol/100 g =
= 100meq/100g.
a. In figuur 8.21 vormen humusdeeltjes bindingen
tussentweezandkorrels,tusseneenzandkorreleneen
kleipakketje entussentwee kleipakketjes. Debinding
kleipakketje-humusdeeltje-kleipakketje kan op drie
manieren plaatsvinden afhankelijk vandeligging van
de kleipakketjes: plaatzijde-plaatzijde, plaatzijderandzijdeenrandzijde-randzijde.
b. In het midden iseenbindingtussentwee kleipakketjes(plaatzijde-randzijde) tezien,zonderdatdaarbij
eenhumusdeeltjebetrokkenis.
a. ademhaling: 3 0 0 x 2 / 3
=200gC
assimilatie:
300x1/3
=100gC
100x1/10 = 10gN
100x1/100=
1gP
100x1/100=
1gS

8.28
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tussendeklassen FenE, alsfLd =40%.AlsfLA =0dan
ligt de klassegrens bij fh =5% en als fLd=90% bij
4 = 10%.Degrenslijn loopt recht,duswe kunnenrekenkundiginterpoleren:
40% ( 1 0 % - 5%) = 5%+ 2,2% = 7,2%.
5%
90%
Hetgrondmonstervalt dusnog netindeklasse matig
humeus.
b.
mL
mL
(5.9) fLm
m L +ms +mz /n L + ms+z
mjmd
_ fLd
i
mjmd +ms+z/md fld+f. S+Z,d constant.
Als we kunnen bewijzen dat deze verhouding constant is op een lijn naar de tophoek, dan is ookfLm
constant.Voor punt E(ziefiguur) geldt,datALd= DE
en
4+z,d = EFals DEen EFloodlijnen zijn (vergelijk
kader5.30).Voorpunt HisanaloogfLd = GHenfs+ZÖ
= Hl. Dedriehoeken CHG en CED zijn gelijkvormig,
zodat DE:GH = EC:HC.Evenzogeldt EF:Hl = EC
: HC. Daaruit volgt DE :GH = EF: Hl of DE : EF =
GH:HI.

netto mineralisatie: 30-10 =20gN
3 - 1= 2 g P
3 - 1= 2 g S
b. ademhaling:200gC
assimilatie:100gC,10gN,1gPen1g S
netto mineralisatie: 10-10 =0 g N
1- 1=0gP
1- 1=0gS
c. adaC/N = 300:30 = 10
adbC/N = 300:10 = 30
Eenbouwvoor van 1haen 20 cmdikte eneen volumiekemassavan1250kg/m 3heefteenmassavan:
1 0 0 m x 1 0 0 m x 0 , 2 0 m x 1 2 5 0 k g / m 3=2,5x10 6 kg.
Aan organische stof is in deze bouwvoor aanwezig:
0,02 x 2,5 x 106 kg = 50000 kg. Hiervan is 50%C:
0,50 x 50000 kg = 25000 kg. Aan N is aanwezig:
25000 kg:10 = 2500 kg.Perjaarmineraliseerterper
haaanN:0,02 x 2500kg = 50kg.
a. Dedimensiesworden:
h
:dimensieloos
X
ikgha-'a-1
(M L" 2 T" 1 )
h*X
ikgha-'a-1
(M L ^ T " 1 )
1
1
,
k
: k g h a - a - =a- (T"1)
Y
:kgha_1
(M L"2)
-1
k*Y
ikgha-'a
(ML"!r')
De diepte waarover de organische stof zit, wordt bij
XenY'm hetmiddengelaten,aangeziendedieptevan
geval tot geval kanverschillen, h iseen massafractie,
k iseenmassafractiesnelheid, Veenareïekemassaen
X,h xXen* x Yeen areïekemassasnelheid,
b. Dehumusvoorraadindebouwvoor bedraagt:
Y=/„ x d x pd =0,08 x 0,05 x 1200kg/m 3=
= 4,8kg/m 2=48000 kg/ha.
Deaanvoer van organisch materiaal die nodig is om
Yoppeiltehouden bedraagt:
ie
nnia-i
(8.32b) x =jjY='™£
x48000kg/ha =

= 3200kgha" 1 a " \
8.35 a. Inhetgevalvanzaagselzalna1 jaarhetonverteerde oorspronkelijke materiaal overheersen. Het groen
materiaalzalna1 jaargrotendeelsomgezetzijn,zodat
het organische materiaal danvoornamelijk uit microorganismenenstoffendieophumusmoleculenbeginnentelijken,zalbestaan.
b. De humusvoorraad in de bouwvoor Y=fh x d x
pd = 0,03 x 0,20 m x 1250 kg/m 3 = 7,5 kg/m 2 =
75000 kg/10000m2=75000 kg/ha.
Desnelheidvanhumusaanvoeris:
/? x x = 0,20 x 5000 kg ha" 1 a" 1 = 1000 kg ha" 1
a~\
Desnelheidvanhumusafvoeris:
m x Y= 0,02 a" 1 x 75000 kg/ha = 1500 kg ha" 1
a" 1 .
Het verschil tussen de af- en aanvoersnelheid bedraagt:1500-1000 =500kgha" 1a" 1 .
Na 1jaar iserper ha indebouwvoor aan organische
stof 500kgverdwenen.
Het organische-stofgehalte fhis dan van 0,03 tot
74500/2500000 =0,0298gedaald.
8.41 Ongeveerhorizontaal.
8.45 a. Matigtotzeerhumus:hetaflezenindeorganischestofdriehoek (figuur8.42) geeftgeenuitsluitselwelke
van detwee. Dit ismet interpoleren opte lossen.De
vraag is:bijwelk organische-stofgehalte ligt degrens

Dit betekent dat deverhouding van de massafracties
lutumensilt- pluszanddeel in punt E gelijk isaandie
inpunt H:

A i L =AihL
^s+z,E 's+z,H
Dangeldtook:
f\_dlE

_

^Ld.H

4d,E + ^S+Z,E 4d,H+^S+Z,H
Toelichtingopditlaatste:
A | 8 i = « , geldtdan0 0 1 ^ = ^ 7
Bewijs:
c/d
bc/d
a+b bc/d+b c/d +1 c+d '
Inhetalgemeengeldtdatdemonstersopeenlijndoor
een hoekpunt een vaste verhouding hebben van de
tweecomponentendieindehoekpuntenvandedoor
de lijn verdeeldezijdevandedriehoek 100%zijn (zie
ookvraag 5.31).
Degevraagdemassaorganischestofwordtgevonden
uit hetverschil indemassa'saanwezig ingraslanden
bouwland.Voorberekeningvandemassaorganische
stof moetenwe demassavandegrond kennen.Deze
is gelijk aan het volume (dikte * oppervlakte) x de
volumieke massa van de grond. De massa van de
a = bc/d;dan is :
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grond x het organische-stofgehalte geeft de massa
organische stof. Hieruit volgt na vermenigvuldiging
met 0,50 de massa koolstof, die na deling door het
C/N de massa stikstof oplevert.
Grasland laag 0-5 cm:de massa organische stof is per
ha 0,10 x 0,05 m x 100 m x 100 m x 1200 k g / m 3 =
6 0 0 0 0 kg.
6 0 0 0 0 kg x 0,50
2000 kg.
De massa N isper ha
15
Grasland laag 5-20 cm: de massa organische stof is
per ha0,05 x0,15 m x 100 m x 100 m x 1400 k g / m 3 =
105000 kg.
_
M
U
105000 kg x 0,50
.--„-.
De massa N isper ha
^
= 4375 kg.

8.51
8.52

In totaal is in grasland per ha aan organische stof
6 0 0 0 0 + 1 0 5 0 0 0 = 165000 kg en aan stikstof 2000
+ 4375 = 6375 kg.
Bouwland laag 0-20 cm: de massa organische stof is
per ha 0,03 * 0,2 m x 100 m * 100 m x 1600 k g / m 3 =
9 6 0 0 0 kg.
9 6 0 0 0 kg x 0,50
4800 kg.
De massa N isper ha
10
De massa gemineraliseerde organische stof per ha is
nu 1 6 5 0 0 0 - 9 6 0 0 0 = 6 9 0 0 0 kg,waarbij uiteindelijk
aan N per ha 6375 - 4 8 0 0 = 1575 kg is vrijgekomen,
deels in het eerste jaar, de rest in jaarlijks afnemende
hoeveelheden.
Bevordert de mineralisatie: a,b,c,d en f.
Vermindert de mineralisatie:een g.
a. In 1970 isaan Caanwezig:
0,50 x 3500 kg/ha = 1750 kg/ha en aan N aanwezig
0,0038 x 3500 kg/ha = 13,3 kg/ha.
In dat jaar is C/N = 1750 kg ha _ 1 /13,3 kg h a " 1 =
131,6. In 1974 isaan Caanwezig:0,50 * 0,27 x 3500
kg/ha = 472,5 kg/ha en aan N aanwezig: 0,012 x
0,27 x 3500 kg/ha = 11,3 kg/ha. In 1974 is C/N =
472,5 kg ha" 1 /11,3 kg h a " 1 = 41,8.
b. In vierjaartijd isdoor mineralisatie verdwenen aan
C: 1 7 5 0 - 472,5 = 1277,5 kg/ha en aan N:13,3 - 1 1 , 3
= 2 kg/ha.
c. Tijdens de mineralisatie wordt een gedeelte van de
organische stof gebruikt voor de opbouw van microorganismen en humusmoleculen. Het C/N van microorganismen en humusmoleculen bedraagt ongeveer
10. Aangezien het C/N van het substraat groter dan
10 is, zal voor de opbouw relatief meer N dan C uit
het bladstrooisel nodig zijn endaardoor bijde mineralisatie relatief meer C dan N vrijkomen. Hierdoor zal
het gemiddelde C/N van alle componenten tezamen
(micro-organismen, humusmoleculen en nog niet
omgezet oorspronkelijk materiaal) in de loop der tijd
dalen;gemiddeld wordt hetmateriaal stikstofrijker (zie
. 8.4.3).
In 8.4.3 wordt gesteld dat bij een C/N groter dan 30
geen mineralisatie optreedt, maarjuist het tegenovergestelde: immobilisatie. Dat er in dit vraagstuk bij een
hoger C/N alwel mineralisatie optreedt, geeft aan dat
de werkelijkheid gecompliceerder is dan de theorie
van 8.4.3. Een verklaring kan gezocht worden in de
heterogeniteit van de organische stof in de grond. De
verschillende bestanddelen van de organische stof
hebben een verschillend C/N, terwijl ook de afbraaksnelheid voor de verschillende bestanddelen niet gelijk is.Hierdoor kunnen dicht bijelkaar indegrond zich
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processen afspelen, waarbij immobilisatie en mineralisatie tegelijkertijd plaatsvinden. De resultante van
beide processen wordt gemeten.
a. Moerige eerdgrond: venigzand;
beekeerdgrond: humusrijk;
duinvaaggrond :uiterst humusarm.
b-h: Dezevragen lopen ook enigszins vooruit op volgende hoofdstukken. De antwoorden geven we uitvoeriger dan alleen uit hoofdstuk 8 en voorgaande is
af te leiden.
b. Het organische-stofgehalte zegt niets absoluuts
over de bewortelbaarheid. Beperkende factoren kunnen namelijk luchtgebrek, een lage pH en een hoge
indringingsweerstand zijn (hoofdstuk 17). In het algemeen is het wel zo dat een organische- stofgehalte
van meer dan ca. 1 %de bewortelbaarheid bevordert.
Met dit gegeven kunnen w e vermoeden dat deA1 van
de moerige eerdgrond en alle horizonten van de
beekeerdgrond bewortelbaar zullen zijn. Ook Gt V en
de pH-waarden laten beworteling van de beekeerdgrond tot 90 cm diepte toe in de zomer.
De duinvaaggrond lijkt slecht bewortelbaar door zijn
lage organische-stofgehalte. Meestal zijn deze gronden echter los gepakt en vooral voor bomen diep bewortelbaar. De ontbrekende gegevens voor een exact
antwoord zijn een structuurbeschrijving en het verloopvan de indringingsweerstand.
c. Ook dit is een moeilijke vraag, omdat het vochtleverend vermogen niet alleen afhangt van de hoeveelheid beschikbaar hangwater, maar ook van de capillaire opstijging (hoofdstuk 18). Gezien de Gt III zal
devochtlevering indemoerigeeerdgrond meestal wel
voldoende zijn.
De beekeerdgrond heeft een iets drogere Gt, maar dit
kangecompenseerd worden door een diepere beworteling. De duinvaaggrond is veel te droog voor landbouw: droge Gt (VII) en zeer lage gehaltes aan organischestof en leemdeel.
d. De draagkracht neemt af naarmatefh groter is en
de bovengrond natter (hoofdstuk 14). De verwachting is, dat de moerige eerdgrond een slechte draagkracht heeft, de beekeerdgrond een matige en de
duinvaaggrond een goede.
e. Diepe grondbewerking heeft in het algemeen als
doel vergroting van de bewortelbare diepte en/of verbetering van dedraagkracht (hoofdstuk 21). De moerige eerdgrond isvoor beide doelen geschikt: bovenenondergrond mengen. Bij debeekeerdgrond zou het
vooral om de draagkracht gaan; het is de vraag of dit
economisch rendabel is. Diepe grondbewerking van
deduinvaaggrond heeft geen enkelezin.
f. Het geven van voorraadbemesting isalleen zinvol,
indien de meststof tegen uitspoeling beschermd kan
worden. Aangezien K+ en N H 4 + aan het adsorptiecomplex vastgehouden kunnen worden is voorraadbemesting mogelijk met gronden met een wat hogere
CEC. Aangezien de CEC voornamelijk gelokaliseerd
is aan organische stof en lutum bieden de moerige
eerdgrond en de beekeerdgrond de mogelijkheid tot
het geven van voorraadbemesting. Bij de duinvaaggrond ontbreken organische stof en lutum vrijwel geheel. Aangezien NO" 3 niet aan het adsorptiecomplex
vastgehouden kan worden, is nitraat iri de moerige
eerdgrond en beekeerdgrond veel gevoeliger voor uit-

spoelingdanK+enNH+4.
g. Alleen de duinvaaggrond is stuifgevoelig. De kittendewerkingvanorganischestof endenattegrondwatertrap, plus het zaveldek in de beekeerdgrond,
voorkomen winderosie in de andere twee gronden.
Overigens kanorganischstof ook gaanstuiven,zoals
inveenkoloniale gronden. Dit hangt vooral afvan de
humificatiegraad.
h.
Beoordelingsfactor

vWz-lll

ApZg23-V

Zd21-VII

vochtleverend vermogen

goed

goed

slecht

ontwateringstoestand

matig

redelijk

goed

verkruimelbaarheid

goed

goed

goed

draagkracht

slecht

matig

goed

structuurstabiliteit i.v.m.
verstuiving

goed

goed

slecht

Vergelijkhoofdstuk38.vWz-111 isongeschiktvoorakkerbouw, kan een hoge bruto grasproduktie leveren,
maar heeft ook voor weidebouw sterke beperkingen
doordegeringedraagkracht.Debeekeerdgrondiseen
matigeakkerbouw- eneengoedegraslandgrond. De
duinvaaggrond istedroogvoor landbouw.
Opeenvrijewaterspiegeldruktalleenhetgewichtvan
9.4a
delucht. Erheerstatmosferischedruk indegrondwaterspiegel.
9.4b
Beginnend bij degrondwaterspiegel zien we dat het
watergetal eerst bijna constant blijft, nl. 0,20 à0,22.
Dit is de vol-capillaire zone. Vanaf 80 cm gaat het
teruglopen; daar begint de open-capillaire zone.
Vanaf 150 cm is w vrij constant (0,09). Hier is het
vochtgehalte niet meer afhankelijk van de capillaire
opstijging. Dehangwaterzone begint dusbijz = 150
cm.Deschommelingenvanwindevol-capillairezone
kunnen veroorzaakt worden door gelaagdheid, bv.
een wisselend lutum- of organische-stofgehalte, dat
dedichtheid beïnvloedt.
9.4c
In de hangwaterzone vindt in het groeiseizoen
eventueleaanvul/ingvandevochtvoorraadalléénvan
boven plaats door regenwater dat in de grond blijft
hangen.
9.7
Nee,hetvochtgehaltealleenisgeengoedemaat,want
het is sterk afhankelijk van de grondsoort. Een beter
criterium voor debeschikbaarheid ligt in hetverband
tussendekracht,waarmee hetvocht gebonden is,en
hetvochtgehalte. Ditwordt in §9.4 uitgewerkt.
(9.11)zc=30mm2/100urn= 30mm2/0,1 mm = 300
9.12
mm =30cm.
9.19a Lichtezavel heeft eigenschappen vanzowel zandals
klei. Capillaireenosmotische krachten zijn beidebelangrijkvoordewaterbinding.
9.19b Ditwaterbevindtzichindeelektrischedubbellaag(figuur9.18a),dieweliswaarsterkingekrompen is,maar
nognieteendiktenulheeft.
9.19c De elektrisch gebonden kationen verdelen zich over
eengroter volume vandedubbellaag (9.18b), waardoor dekleiplaatjes verdervanelkaaraf komentezitten. Hierdoorverdwijnen grote poriënen/of komt het
maaiveld omhoog.'Zwellen' houdt dus vooral in,dat
de uiterst kleine poriën zich uitbreiden ten koste van
degrote.

90000Nm
(9.27) H- 1 0 0 0 k g r r r 3 x 1 0 N k g - 1 = 9m;
i/-=« x f f = 9 m x 10N/kg = 90 J/kg
.
9.29b , . „ , „ -10000
1000x1o
10J/kg = - 1 0 J/kg.
(9.28) Pw = Pabs-Pamb = 9 0 0 0 0 Pa - pamb =
9.29a

= - 1 0 0 0 0 Pa;

Pamb=100000Pa.Ditiseengoedebenaderingisvoor
deatmosferische druk aan maaiveld. Devragen aen
b slaan dus op dezelfde situatie. Doorp w in formule
9.27 in te vullen,vinden we ook effectieve waarden
voorHeni]/;zezijnterhoogtevandegrondwaterspiegelnulgesteld (daarheerstimmers omgevingsdruk).
9.29c AlshetwatercapillairisopgestegentotQennietmeer
stroomt,zalgelden A/eff =-1 mofwel pwQ = -10000
Pa.Ditwordt in9.3.3 behandeld.Eengrondsoort met
zo'n grote hoogte van capillaire opstijging is loss of
zavel:
z = +1 m

z- 0 (grondwaterspiegel)

9.29d Pamb= 100000 Pa = 100 kPa = 0,1 MPa = 1 bar =
1000mbar.
9.32a Ineen referentieniveau wordt deenergietoestand nul
gesteld. Brengen we een voorwerp naar boven, dan
neemtdeenergietoestandtoe.DitbetekentdatHgboven hetreferentieniveau positief isenerbeneden negatief.
tfg,o =-PQen/y g , s =-PS.
DaaruitvolgtHg,Q- HgS =-PQ + PS= +QS.
9.32b Hg0 = +QRen/V gs =-RS.
DaaruitvolgtHga-HgS = +QR + RS= +QS.
9.32c Deconclusie is,datdeplaatshoogte vanéénpunt afhankelijk isvanhetreferentieniveau,maardathetverschil \nplaatshoogtetussentwee punten onafhankelijk isvan hetreferentieniveau. Dit niveau kunnen we
dusdaarkiezenwaar hetonshetbeste uitkomt.
9.36a -200 cmiskleinerdan-100cm.
9.36b De drukhoogte van het bodemwater bedraagt -150
cm.
Of: Devochtspanning van het bodemwater bedraagt
-15000Pa.
9.36c h isviap wgedefinieerd,waaruitvolgtdatbijatmosferischedrukgeldt:p w=0=/?.
Inons gevalgeldt datvoor devrijewaterspiegel,dus
hR=0.Ditishetreferentieniveau.
/?Q=-QR =-3cmen/7 s = +RS = 2cm.
9.36d HgJt = 0;HgQ = +QR = 3cm;HgS =-RS =- 2cm.
9.36e Hetdiagramzieteralsvolgt uit:
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9.36f

Desomvandrukhoogteenplaatshoogteisinditgeval
constantenwordtvoorgestelddoordeverticaleas:

9.36g

( 9 . 2 8 ) Pw,Q = P a b s , Q - P a m b e n p w , Q < 0.

9.39a

9.39b

9.39c

9.39d

9.41a

9.41b

9.41c

9.41d
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Hieruitvolgtp abSr0 -p an)b < 0ofp a b s Q < pamb.
Hetantwoordisdus:nee,deabsolutedrukinQislager
dandeomgevingsdrukerboven.
Een piezometer heeft geen opening aan de zijkant,
omdathetgaatommetingvanhofHhopéénbepaalde
diepte.Anderszoudenweeengemiddeldevindenvan
een laag.Voor hetvaststellen van kwel of 'overspannen' water is puntmeting nodig. Met overspannen
water bedoelen we dat water omhoog wil stromen
maar belemmerd wordt door een slecht doorlatende
laag.
Het referentieniveau voor h isgelegd ter hoogte van
de waterspiegels in de piezometers, conform de afspraak dat /J=0 bij omgevingsdruk. Voor Hg is het
maaiveldalsreferentieniveaugenomen.
Dedrukhoogte vinden we door de positieve afstand
tenementussendewaterspiegelendeonderkantvan
de buis: /7A=0,6 men / j B =0,1 m (dit geldt alleen bij
statisch evenwicht).
(9.37) HgA =-1,2men/VgB =-0,7m.
Dedieptevandewaterspiegel indepiezometergeeft
destijghoogte aan,omdat dedrukhoogte daar nulis:
HKA = HKB=-0.6 m.
Uit het diagram volgt dat op elke diepte geldt:Hh =
Hg+h =-0,6 m.OmdatHhinhetgeheleprofielgelijk
is,stroomtergeenwater. Dezevraag looptvooruit op
hetvolgende hoofdstuk.
Ja, ergaat dan (een heelklein beetje) water stromen
vandegrondnaardetensiometer.Hetaanwijsgedeeltevandedrukmeter moeterwelopingerichtzijn.
Bijzo'n lagedrukhoogte gaanergassen uit hetwater
ontwijken ('koken'), waardoor het hydrostatische
contactindetensiometerverlorenkangaan.Inelkgeval veroorzaken gasbellen een te hoge temperatuurgevoeligheid en een te lage reactiesnelheid van de
tensiometer.
Volgens vraag b moeten de poriën bij h = -900 cm
noggevuld blijven.Dit komt overeen meteen hoogte
van capillaire opstijging zc = 900 cm. Als we deze
waarde invullen informule 9.11, krijgen wedecapillairediameterdc = 30mm2/900cm=3urn.Eenkleine
waarde! De fabricage van deze potjes vereist enige
zorg.
(9.31 ) Hetverschil inplaatshoogteAHgtussen punt
Qendetensiometerkopisàz^+Az2= 80cm.
(9.37) Hh = constant = Hg + h op elk punt in het
systeem. Dan is /?kop = 80 cm- 200 cm = -120 cm.
Dusdemetervaneenverticaalgeplaatstetensiometer
wijsteenlagere(meernegatieve) drukhoogteaandan
er heerst tér hoogte van de kop. Het verschil is Az,
+ Az2 (in hoogte uitgedrukt). De wijzerplaat van de
meter kan hieraan worden aangepast voor een standaardbuislengte. Overigens staat op Amerikaanse
tensiometers vaak een schaal die de zuigspanning

aangeeft incentibar
Hetdiagramwordt:

9.42a Dit is gedeeltelijk een strikvraag, omdat de bodemvochtzone als samenvattende term niet in het rijtje
thuishoort.Hetantwoordis:grondwaterzone,vol-capillairezone,open-capillairezone,hangwaterzone.
9.42bt/m n: b.groter;c.kleiner;d.groter;e.kleiner;f. groter;
g.groter;h.kleiner;i.groter; j . kleiner;k.kleiner;I.kleiner;m.kleiner;n.groter.
9.46a
, . -200cm.
= Ig 200 = 2,3
Voorbeeld: (9.45) pF
= g(
)=
av
cm
'
/?(:m) 0
-1
-10 -50 -100 -200 -300
1
2
-00
0
2,3 2,5
1,7
pF
- 1 0 0 0 -10000
-100000 - -106 - 106
h
7
6
3
4
5
pF
9.46b /i(cm) 0
-1
-10 -50 -100 -200 -1000
/i(cm) 10" o. _ 1 0 o -10 1 -10 1 ' 7 -10 2 - 1 0 " -10 3
enz. De pF is de exponent van het maatgetal van de
drukhoogte,geschrevenalsmachtvan10.pkomtvan
potentia (Lat.) of power (Eng.) = macht, exponent;
Fkomtvanforce(Eng.) =kracht.DeFishieronduidelijk, want het gaat noch over een kracht, noch over
een druk, maar over een hoogte, een equivalentdruk
('cm waterkolom').
9.50a Het monster isverzadigd met water alsh = 0. Dan is
9 = porositeit cj>p. In grafiek 9.44b lezen we bij h=0
af:0 =0,52 =c£p.
In9.44akrijgenweeenbenaderingdoorbijh=-1 cm
af te lezen: 9=0,51 « <j>p. De pF-curve nadert (j>p
asymptotisch.
9.50b öwp moetafgelezenworden bij pF=4,2 (h = -16000
cm).Wevindenvoordezezavel0wp= 0,11.
9.50c (4.36) 0 liWp = 4>ç- öwp=0,52- 0,11 = 0,41.
9.50d (4.36) 0 m + h = 1 -</»„= 1-0,52 = 0,48.
9.50e Stoofdroge grond (waarin hetvochtgehalte per definitienulis).
9.56a (9.55) db = (0,52- 0,34) x 1500mm = 270mm. Bij
een matige regenintensiteit van bv. 5 mm/h zal hier
nooit piasvorming optreden, mits het oppervlak van
de grond voldoende doorlatend is en blijft. Bij zeer
zware buien kunnen erwel tijdelijk plassen gevormd
worden; dit komt dan niet door een gebrek aan bergendvermogen,maardoordatdedoorlatendheid van
degrondnietvoldoende isomhet bergingsvermogen
tijdensdebuivolledigtebenutten.Hetiseenkwestie
van bodemstructuur (poriëngrootteverdeling). De
plassenzullensnelverdwijnen,vooralalsdegrondbegroeid is. In 9.4.5 zullen we overigens een meer genuanceerdeberekeninguitvoeren.
9.56b Doop de spons in water, druk de lucht eruit en laat
haarvervolgens uitdruipenzondererinteknijpen.Als
ergeenwatermeeruitkomt,isdesponsop'veldcapaciteit'. Knijpvervolgens zoveel mogelijk water uit de

9.56c

spons. Als er geen water meer uitkomt, is de spons
op 'verwelkingspunt': hoewel zij nog ietsvochtig is,
kunnen we dit water niet meer benutten. Bij 'veldcapaciteit' nog een kanttekening. Desituatie zou meer
opdievangrond in hetveld lijken,alsdenattespons
uitdruipt opeentweede,vochtigesponsdieeronder
tegenaangehouden wordt.
(9.54) Humeuszand:
dhvi= (0.20-0,06) x300mm=42mm
(9.54) Humusarmzand:
tfhw= (0,11-0,02) x400mm=36mm

totalebeschikbare hangwaterdikte 78mm
Verbruikt endusaantevullen:0,75 * 78 mm = 58,5
mm. Dit is90%van detotale watergift, die dus moet
bedragen58,5 * 10/9 = 65mm.Hetbenodigd aantal
sproeiuren is65mm/(8 mm/h) = 8,1 h.
9.58a Bij pF = 4,2 wordt het water alleen door adhesiekrachtenenosmotische krachtenvastgehouden.Adhesiekrachtenopzichkunnenslechtseensubstantiële
bijdrageleverenalserveeldeeltjesmeteengrotesoortelijkeoppervlakteaanwezigzijn.Osmotische binding
treedt op aan geladen deeltjes. Kleimineralen en humusvoldoenaanbeidevoorwaarden.Ermoetduseen
hooggehalteaankleimineralenen/of humuszijn.Van
degegeven grondsoorten bevat alleen hetveenmosveen veel humusachtig materiaal, wat het vrij hoge
vochtgehalte bijpF= 4,2kanverklaren.Degroteverschillen tussen de minerale grondsoorten zijn verklaarbaar uit het lutumgehalte, omdat het lutumdeel
hoofdzakelijk uit kleimineralen bestaat. Uittabel 5.44
endetextuurdriehoeken iseenordevangrootte voor
het lutumgehalte afte leiden:duinzand bevat slechts
enigeprocenten,loss10à15%,zavel8à25%enzwareklei > 35%.Terillustratiedevolgendefiguur,waarin hetverbandgegevenwordt tussen lutumgehaltefL
envochtgehalte 0bij pF=2,0 (*)enpF=4,2 (.) van
kalkrijke polder- en vlakvaaggronden (schor- en
plaatgronden) uit de Wilhelminapolder in Zeeland
(Haans&VanderSluijs,1970:132):
fL(%)
35 - ,

pF = A,2
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9.58b Grondbewerking dientomdegrondlostemaken,wat
een toename van de porositeit en het volume grote
poriëninhoudt.Bijverdichtingneemthetvolumegrote poriën af, maar dat van detussenmaat poriën iets
toe; vandaar dat de curve van deverdichte klei eerst

onder endan boven dievan de losgemaakte klei ligt.
BovenpF » 3,5 isergeenverschil meertussenbeide,
doordatdebodemstructuur dangeenrolmeerspeelt:

S geploegdeklei

\

9.61a Naarmate het organische-stofgehalte groter wordt,
neemtdedichtheidvandegrondaf.Ditberustoptwee
effecten: a. de porositeit wordt groter, dus de volumefractievastefasekleiner;enb.devolumiekemassa
vandeorganischestof iskleinerdandievandemineraledelen (vergelijkdefiguren4.73en4.67).
9.61b Indit antwoord zullen we devochtkarakteristieken 1
en6vergelijken,dieintabel9.60 deuiterstenvormen
vandeorganische-stofreeksvan zand (0,5%en9,5%
organische stof). Humus bevordert de 'luchtigheid'
vandegrond:devolumefractie poriën stijgtvan 0,38
naar 0,53. Parallel hiermee stijgt het relatief volume
aan capillaire poriën; het sterkste effect zien we bij
pF=2,0:eenvochtgehaltevan0,14dat opklimt naar
0,35. Daarnaloopt hetverschilterug:bij pF=4,2zijn
devochtgehaltes 0,02en0,10.Deosmotischekrachten,doordehumusveroorzaakt,hebbendusietsminder effect dan de capillaire. Hierdoor neemt de hoeveelheid beschikbaar hangwater sterktoe bijstijgend
organische-stofgehalte.
9.61c Denrs.1, 9,10,11 en12vormen eenleemreeks. Het
leemdeel beïnvloedt de porositeit en de dichtheid
nauwelijks.WelisereenduidelijkeffectophetvochtgehaltebijpF=2.DeverschillenbijpF=4,2zijnminder groot, waardoor de hoeveelheid beschikbaar
hangwater sterk toeneemt tot een leemgehalte van
ongeveer40%.
- Denrs.13,1en14vormeneenzandgrofheidsreeks.
Eriseenduidelijk effect op hetvochtgehalte bijveldcapaciteit:hoefijner,hoemeervocht.Bijverwelkingspuntzijndeverschillen zeerklein,zodat het beschikbaar hangwater flink beïnvloed wordt door de zarxigrofheid (alsergeenandereeigenschapoverheerst).
- De nrs. 15, 16 en 17 vormen een dichtheidsreeks.
Hoe groter de volumieke massa,des te kleiner is de
porositeit. HetzelfdeeffectzienweopdevochtgehaltesbijpF-waardentotongeveer3,5.Eenlosserestructuurgeeft inditgevaleentoenemingvanhetbeschikbaar hangwater.
- De nrs. 16, 18, 19 en 20 vormen een lutumreeks.
Integenstelling tot bijdeandere reeksenzienwe hier
eensterkeffectophetvochtgehaltebijpF=4,2.Hier-
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9.63a

door neemt de hoeveelheid beschikbaar hangwater
sterkafbijstijgend lutumgehalte.
Eerstlezenwetabel9.60af:
9.63b
nr. 1
pF

h (cm)

fl(%)

nr. 4
B(%)

-00

0
-10
-32
-50
-100
-200

38
34
31
24
14
9

48
41
38
32
22
19

1,0
1,5
1,7
2,0
2,3

i

9.66

Danvochtkarakteristiekentekenen:
h (cm)
-120 -

-100 •

10.3a

10.3b

-1—'—I—r20

30

40

50

<M%)

ErgeldtHg= -h. Vooreengrondwaterdieptevan50cm
kunnenwehetverloopvan0geheel uitcurve4aflezen.
Bijgrondwaterstandsdiepte = 50cm
z(cm)
Hg (cm) h (cm)
6(%)
45
35
25
15
5

45
35
25
15
5

34
37
39
40
46

-45
-35
-25
-15
- 5

,(%)

<*mv(on)

14
11
9
8
2

5
15
25
35
45

10.3c

Bijeengrondwaterstandvan120cmondermaaiveldzijn
beidevochtkarakteristieken nodig:tot 70cmdieptenr.
4,daarondernr.1:
Bijgrondwaterstandsdiepte = 120cm
A(cm)

ö(%)

-115
-105
- 95
- 85
- 75
- 65
- 55
- 50,1
- 49,9
- 45
- 35
- 25
- 15
- 5

21
22
23
24
26
28
30
32
24
26
30
32
34
37

<M%)
27
26
25
24
22
20
18
16
14
12
8
6
4
1

dmy (cm)
5
15
25
35
45
55
65
69,9
70,1
75
85
95
105
115

curve nr.
4
4
4
4
4
4
4
4

10.8a

bovenstaande figuur: van h=0tot -50 cm volgt het
curve 1, dan horizontaal naarcurve4,envoor derest
curve4volgen naarboven.
Bij een grondwaterstandsdiepte van 50 cm bedraagt
hetareïekebergingsvermogen:
(9.55) f/ b = (14+11+9 +8+2 ) % x 1 dm=44mm.
Analoog isdat bijeengrondwaterstandsdiepte = 120
cm:193mm.
Door dedieperegrondwaterstand ishetbergendvermogensterktoegenomen.
Eendesorptiecurvewordtbepaalddoorvanafverzadiging water te onttrekken. Deze situatie lijkt meer op
hetindeloopvanhetgroeiseizoen uitdrogenvaneen
vochtige grond dan op het nat maken vaneen droge
grond.Voor hetschatten vanbeschikbaar hangwater
is de desorptiecurve dan ook redelijk geschikt. Maar
voor hetgedragvandegrondindeherfstofbijkunstmatige bevloeiing zou een absorptiecurve betere informatiebieden.
Ergaatwater stromen doorverschil instijghoogte. In
proef 10.2awordt ditverschilgeheelbepaalddoor de
plaatshoogte,inbdoordedrukhoogte.
Kort beantwoord: In de klei zijn velefijne poriën niet
metwatergevuldenzijzullenwater uithetzandwegzuigen (vergelijk proef 9.5). Exacter beantwoord:Als
we in figuur 9.59 de curves van duinzand en zware
rivierklei aflezen bij 9=0,20, vinden we pF2and = 1,5
enpFkiei= 5 -3.
(9.45) Dan is hmnd = -32 cm en hkiei - 2 x 10B cm.
Dedrukhoogteindekleiisveelkleinerdaninhetzand,
terwijldeplaatshoogtegelijkis.(9.37) Destijghoogte
in de klei is dus veel kleiner. Er gaat water stromen
vanhogenaarlageenergietoestand,dusvanhetzand
naar de klei totdat de drukhoogte in beide monsters
gelijkis.
Defiltersnelheid qislagerdandegemiddelde,werkelijke stroomsnelheid vgem in de poriën, omdat q een
theoretische snelheid van een waterschijf is, waarbij
devastefaseweggedacht wordt. Dewerkelijke stroming vindt plaats over een kleinere oppervlakte dan
detotale doorsnede en moet dus sneller zijn dan de
filtersnelheid ompertijdseenheidevenveeltekunnen
transporteren.Alsweeenporieapartbekijken,danzal
in een grote porie de snelheid (veel) groter zijn dan
defiltersnelheid,maarineenzeerkleineporie kleiner.
Dezevraag raakt aan het probleem van de verblijftijd
vanwater indebodem (zie10.7.1).
Aan het begin van de kolom is de drukhoogte = /?-,
endeplaatshoogte = A/g1,dus (9.37) daarisdestijghoogte = A/g1 +/?•)=HM. Aan heteindgeldt analoog
Hgi + h2 =HhZ- Hetverschil instijghoogteAHh =HM

10.8b (10.6) 30cm7203 min = (ks* 50cm * 15cm 2 )/20
cm;Arsat=0,004cm/min = 5,7cm/d =7 * 10" 7 m/s.
10.8c
«h/s
(cm)
leem

zand

Terwijl de drukhoogte een continu verloop heeft,
treedt in het vochtgehalte een sprong op bij h =-50
cm,doordatop70cmdieptedegrensligttussentwee
horizonten. Hetvochtverloóp kunt uzelf inkleuren in
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20
40
60
9
19
29
39
49

1
2
3
0,45
0,95
1,45
1,95
2,45

O
(cm3/d)

Q

77
165
241
1820
3260
4900
6430
7780

5,1
11,0
16,1
121
217
327
429
519

(cm/d)

Deverzadigdedoorlatendheid isgelijkaandetangens
vandehellingshoek indevolgende figuur:
q (cm/d)
500-

2

3
AHh/s

10.11a Bij horizontale stroming speelt de plaatshoogte geen
rol:Wg = 0.

dHh_A(Ha +

h)_Ah_hc-hA_

As SC~SA
ds
As
_ - 3 0 c m - ( - 3 0 cm)
= 0. Dusook(7B :
0;
30cm-0
geenstroming.
10.11 b Stroming van CnaarA.Volgens hetvorige antwoord
mogenwe10.9hierschrijvenals:
A/7
1 cm
-45 c m - ( - 1 5 cm) ,
,,
QB
~~keÄ^~~
1d
Ö7^—*—« L= 1 cm/d.
3 0C.
cm-0
10.11c Ervindtstroming plaatsvanAnaar
1 cm - 6 0 c m - 0
= 2cm/d.
QB= —
1d
30cm-0
10.11d Numoetookdeplaatshoogteverdisconteerdworden.
(9.31) H9=z.
1cm 0-30 cm-15 c m -(-45cm) _(
0.
(10.9)%=- Td~X
0-30cm
Geenstroming.
10.11e
1cm 0 - 3 0 c m - 3 0 c m - ( - 3 0 c m )
-1cm/d.
1d
0 - 3 0 cm
Erisstroming vanA naar C,bv.constante,zachteregen in een diepe, homogene grond. Overeenkomstig
de conventie heeft neerwaartse stroming een minteken.
10.11f
1cm 3 0 c m - 0 - 6 0 c m - 0 .
..

*B=- T d - X

figuur 10.12 is dus een slecht gerijpte klei bedoeld,
zonderscheuren ofbioporiën.
10.21 De porie met diameter 1000 firn heeft een straal van
500 |im = 0,05 cm. In de tabel in rekenvoorbeeld
10.20vinden we ü =21120 cm 3 /d.Volgens 10.18is
indescheur:
0 =7 , 2 * 1 0 8 c r r r 1 d _ 1 x (0,02cm) 3 x2cm = 11520
cm 3 /d.
Danis:
* s a t =(21120 +11520)cm 3 d-71000cm 2 = 33cm/d.
10.24 Bovenin is de grond droger dan onderin. Omdat k
daalt als het vochtgehalte afneemt, en q constant is,
moet de gradiënt van de stijghoogte naar boven toe
groterworden,wat inhoudtdatdecurvevanHminder
steilgaat lopen. Hetzelfdegeldt danvoor h omdatHg
constant is. Het onderste deel van de curves is recht
getekend,indeveronderstelling dat ereenvol-capillairezoneis.Danis:k =Arsat= constant (degrond homogeen gedacht). De /j-curve is daar echter steiler
dan 45°, anders zou er geen water kunnen stromen
naar hetgrondwater. Hetdiagramis:

3Ö1FPÖ

= 1cm/d

Stroming van CnaarA, bv.door verdamping vaneen
gewas.Opwaartsestromingwordt positief genomen.
10.14a
h (cm)

* (cm/d)

h (cm)

* (cm/d)

- 1
- 3
- 10
- 30
-100

11
9
4
1
0,1

- 300
-1000
-3000
-10«
-3x10-»

1 x10~ 2
7x10«
1 X10-«

3*10"»
1 *10~»

10.14b De doorlaatkarakteristiek van een matig fijn zand zal
liggen tussen die van het matig grof zand en dezeer
lichtezavel.Duseerstietsonder decurvevan hetmatiggrovezandenbijlageherboven.
10.14c In figuur 10.12 komt de grootste porie van de klei
overeen met de middelfijne poriën uit de zavel. Dit
suggereert dat de verzadigde doorlatendheid van de
klei lager is,terwijl dit infiguur 10.13andersom is.In

10.25 Erzijngeendoorlaat- envochtkarakteristiek gegeven,
dus moeten we de best passende in het boek opzoeken. In figuur 10.13 staat een doorlaatkarakteristiek
vaneenmatiggrofzand.
-<7i = 8 mm/h = 0,8 cm/(1 d/24) = 19,2 cm/d = k,
waarbijweaflezenh=-24cm.Hetwaterkanverwerkt
worden omdat-qt <Arsat.
Met vochtkarakteristiek nr.14 uittabel 9.60 schatten
weö =0,25(pF = 1,4).
Nr.14isoverigensuitersthumusarm.Vaneenzeerhumusarm, grof zand is geen vochtkarakteristiek gegeven. Humus houdt water vast,dus 6= 0,28 ismisschieneenbetereschatting.
10.31a Als de drukhoogte over de 45°-lijn verloopt, hebben
weevenwicht (figuur 10.22) enisdestijghoogte nul.
Danzijn destijghoogtegradiënt endaarmee defiltersnelheid q ook nul (wet van Darcy). Er is echter gegevendaterwaterstroomt,dusmoetdedrukhoogtelijn iets boven de45°-lijn blijven liggen om eenstijghoogtegradiënt tekrijgendiegroterdannulis.
10.31b Voor 'zandenzavel'maginditantwoord ook gelezen
worden: 'grof en fijn zand', 'leemarm en sterk lemig
zand',enz.
1 en 2. In een nauwe capillair stijgt het water hoger
op dan in een wijdere (zavel is opdrachtiger dan
zand).
3en4.Eennauwecapillair boveneenwijde blijft leeg
alsdewijde capillair langer isdande hoogte van opstijging erin (zavel op dikke zandlaag). Maar als het
water in de nauwe capillair kan komen, is de hoogte
van opstijging net zogroot alswanneer er alleeneen
nauwecapillairzouzijn (zavelopdunnezandlaag).
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5. Hetzelfde principe als in 3 en 4, maar nu met een
nauwezijcapillair.Alsdezeaandewijdecapillairvastzit beneden diens hoogte vanopstijging,zaldezijcapillair gevuld raken,anders niet (voor opdrachtigheid
moeten de nauwe poriën in de vol-capillaire en de
open-capillaire zone met elkaar verbonden zijn,
zonderwijdereertussen).
6. De nauwe capillair kan zijn potentiële hoogte van
opstijging niet realiseren,omdat ereenwijderecapillairbovenzit (zandopvrijdikkelaagzavel).
7. Het omgekeerde van 4: op een nauwe porie volgt
eenwijde,binnendemaximalehoogtevan opstijging
in de wijdere capillair. Dan vult de wijde zich, alsof
ergeen nauweporieonderzat (zandopdunnezavellaag).
8.Alsereennauwezijcapillair aanwezigis,haaltdeze
de maximale hoogte van opstijging, mits er water in
de hoofdporie zit (zavel op dunne tussenlaag van
zand,opzavel).
9 en 10. Eenwijde porie belemmert verdere capillaire
opstijging,ookalzitopdewijdeweereennauwecapillair (klei met horizontale scheuren). De hoogste
nauwecapillairkanwelwaterbevattenalserookcontactisvianauweporiën(kleidieslechtsplaatselijkgescheurdis).
10.33b Dedrukhoogte hwordt afgelezen uitfiguur 10.32en
omgerekendinpF,waarna6geschatwordtmetdenrs.
16en14uittabel9.60a:
z (cm)

/)(cm)

pF

8(%)

100
90
80
70
60
50
40

-45
-45
^15
-45
-44
-42
-38

1,65
1,65
1,65
1,65
1,64
1,62
1,58

41zavel
41
41
41
41,3
41,6
42

40
30
20
10
0

-38
-29
-20
-10
0

1,58
1,46
1,30
1,0

23zand
24
26
31
38

Nuishetfasendiagram tetekenen,alswenogwetendat
0p,zavei = 48%:

10.41
h (cm)

k (cm /d)
bijz w = 5 cm

*(cm/d)
bij/? b = 100d

- 1
- 3,5
- 6
- 23,5
- 23,5
- 48,5
-100

1,3
1,8
2,3
5,8
5,8
10,8
21,1

0,025
0,050
0,075
0,250
0,250
0,500
1,015

10.41a Decurve ligt bijeendikkerewaterlaag ietsboven die
bijdedunnerewaterlaag.Dithoudtindatdekorstdan
een iets grotere drukhoogte toelaat, maar het effect
isklein.
10.41b Decurveligt bijeenhogehydraulischeweerstandver
onder die bij eenlageweerstand. Dit houdt in datde
korstdanslechtseenlagedrukhoogtetoelaat,enook
een lage infiltratie-intensiteit. Degrond zalsterk onverzadigdblijven.
10.44 Defiltersnelheidwordtvolgensdewetvan Darcy niet
alleenbepaalddoordedoorlatendheid,maarookdoor
de stijghoogtegradiënt. Deze is in droog zand dat
onderwaterwordtgezetbijzondergroot: indewaterlaag ish=0 en in het droge zand - 1 0 ' cm. Het vrije
watervloeitdirect indepakkingsporiën van hetzand,
waardoordedoorlatendheid ineenfractievaneensecondestijgtvan0naarongeveerArMt.
In het vochtige zand is de gradiënt minder groot en
moethetwaterzichbovendienovereengroterediepte
verdelen,omdathetluchtgehaltelager is.Vandaardat
hetdrogezandhetwater hetsnelstopneemt.
10.45 Dezeregenintensiteit iszo hoog dat destructuurelementen van het begin af aandeze hoeveelheid water
niethelemaalkunnenverwerken.Depiasvormingbegintdirectendekortsluitingvolgtspoedig.
1 f) ARa Degrondwaterspiegel kan dalen tot dmv = 9 0 + 1 1 0
= 200cm.
10.48b Dezavel bevat veel middelfijne poriën die het water
goed geleiden. De klei heeft hoofdzakelijk zeer fijne
poriën met een grote weerstand en (horizontale)
scheuren die de capillaire opstijging tegenhouden
(verg.figuur 10.30).
10.48c Eenlagerefiltersnelheiddan2mm/dzalietshogerbovenhetgrondwater kunnenvoorkomen.Ditblijkt ook
uitformule 10.26:alsqkleinerwordt,wordtzngroter.
Het verschil tussen de stijgcurven bij 2 mm/d en 1
mm/dzalgroterzijnindevolgorde klei,zandenzavel,
omdattelkensmeerstapjesgesommeerdwordeninde
berekening.
10.48d ( 1 0 2
- \ äh
h=-10cm
d/j
0,2cm/d
h=0 1+

•.'•f

-10cm-0
9,8cm.
1 + (0,2/9,5)
Opdezewijzedetabel berekenen,waarbijeenaantal
waarden van k enkgem uit tabel 10.28 overgenomen
kan worden; de overige worden afgelezen in figuur
10.13.
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uit de doorlaatkarakteristiek (10.13) bij k = 1 cm/d
resp. 1mm/d. Debijbehorende vochtgehaltes schatten we uit vochtkarakteristieken die op deze grondsoortenlijken,bv.uitfiguur9.57en9.59. Deantwoordenwordendan:

Voorzavelwordt detabel:
h
(cm)

k
(cm/d)

*gem
(cm/d)

Zn
(cm)

z
(cm)

0
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 700
- 800
- 900
-1000
-2000

15
4,0
1,8
1,0
0,6
0,4
0,3
0,22
0,16
0,13
0,11
0,026
0,010
0,005
0,003
0,002
0,0013
0,0010
0,0008
0,0007
0,0002

9,5
2,9
1,4
0,8
0,5
0,35
0,26
0,19
0,145
0,12
0,068
0,018
0,007
0,004
0,0025
0,0016
0,0011
0,0009
0,0007
0,0004

0
9,8
9,3
8,8
8,0
7,1
6,4
5,6
4,9
4,2
3,8
25,4
8,3
3,4
2,0
1,2
0,8
0,5
0,4
0,3
0,2

0
9,8
19,1
27,9
35,9
43,0
49,4
55,0
59,9
64,1
67,9
93,3
101,6
105
107
108,2
109
109,5
109,9
110,2
110,4

zand
zavel
klei

h

*n

*gem

0
0 1000
-10 100
10,0
550
10,0
-20
30
65
-30
9
19
9,9
0,5
-10
4,8
9,6
-50
0,06
0,28
5,8
-60
0,03
1,5
0,013
-70
0,4
0,0055 0,009
0,004
0,2
-80
0,003
-90
0,002
0,003
0,1
-100
0,0015 0,002
0,1
-200
0,0004 0,0009 0,5
-300
0,0002 0,0003 0,1

zand
zavel
klei

z

*

"gem

*n

z

0
10,0
20,0
29,9
39,5
45,3
46,8
47,2
47,4
47,5
47,6
48,1
48,2

50
0,5
0,2
0,1
0,065
0,045
0,03
0,02
0,017
0,013
0,010
0,002
0,0006

25
0,35
0,15
0,082
0,055
0,037
0,025
0,018
0,015
0,011
0,006
0,0013

0
9,9
6,4
4,3
2,9
2,2
1,6
1,1
0,8
0,7
0,5
2,9
0,1

0
9,9
16,3
20,7
23,6
25,8
27,4
28,5
29,3
30,0
30,5
33,4
33,5

10.51b Onderdewortelzonekrijgenweeerst10cmklei,daarnazand.Optransparantpapierwordtdestijgcurvevan
dekleiovergenomen over10cmdiepte.Daaruit blijkt
dat opdegrens klei-zandh =-50 cm is,zowel vanaf
h = -1000 cm als -500 cm. Van daar af volgen we
dezandcurve,diedey-as45cmlagersnijdt.Dekritiekegrondwaterdiepte is30 + 10 + 45 = 85 cm onder
maaiveld. Het maakt niet uit of de onderkant van de
wortelzone eendrukhoogte heeftvan-1000 of -500
cm.
10.52 Met transparant papier moeten we gedeelten vanfiguur 10.54 overtekenen. Dit geeft als resultaat (dmv
= z+20cm):
h (cm)

kleizonderscheuren
rfmv (cm)

kleimetscheuren
dmv (cm)

-1000
-500
-100

82
73
53

53
53
50

Vooral bij de lagere drukhoogtes maakt het veel uit
oferscheurenzijnof niet.
10.58a In dit geval treedt zwaartekrachtstroming op, waarvoorgeldt:-q, =-qt =k. Dushkanworden afgelezen

*
h
(cm/d) (cm)

e

1
1
1

0,17
0,42
0,55

0,1
0,1
0,1

0,15
0,34
0,54

-10
-30
- 5

-<7i
(cm/d)

Klei

*

e

- 46
-100
- 30

10.58b (10.55) 'gem = tfi/^el
(10.56) De verblijftijd tgem =z/vgem. Bij gebrek aan
beteregegevensvullenwe8invoor0eff.

De berekening van destijgcurven vanzandenklei is
(zelfdeeenhedenweer):
Zand

k
h
(cm/d) (cm)

1
0,1
1
0,1
1
0,1

v

0,17
0,15
0,42
0,34
0,55
0,54

gem

*

(cm/d)

(cm)

5,9
0,7
2,4
0,3
1,8
0,2

100
100
100
100
100
100

'gem

(d)
17
143
42
333
56
500

Bijeenlageregenintensiteit neemtdeverblijftijdsterk
toe. Bij deze berekeningen wordt waterverplaatsing
door de hele grond aangenomen. Dit is in zand een
goedeaanname,bijzavelalminder (wormgangen en
scheuren), en in klei met structuurelementen is de
aanname onjuist. Bij lagere regenintensiteit klopt de
aannamebeterdan bijhogere,doordaterminder mogelijkheden tot kortsluiting zijn. Devolgorde vanbetrouwbaarheid bij het schatten van de verblijftijd
wordtdanbv. (goednaarslecht):zand1mm/d;zavel
1 mm/d;zand1cm/d;zavel 1cm/d;klei 1mm/d;klei
1 cm/d. Deschatting zou verbeterd kunnen worden
door het volume van de macroporiën te schatten of
micromorfoiogischtebepalenenhieruitdeverblijftijd
indemacroporiënteberekenen.
10.60 Uiterst humusarme, leemarmezanden met een kleine
spreiding in korrelgrootte (b.v. dekzand) lijken een
beetje opgevalA. Bijgeval Bkunnen wedenkenaan
humeuszand,lemigzand,zavelofleem.
10.62 Losmakenvan dekorstvergroot de kansop uitspoeling door de regen van in de mest opgeloste stoffen,
door demacroporiën.Hetadvies luidt:korst intactlaten tot het voorjaar, als het zaaibed gemaakt moet
worden. Het losmakenzou bovendien eenextrakostenpostzijn.
11.4
a. Overdeperiode1961-1973isdeGHG74,deGLG
164cm;
b. overdeperiode1973-1980isdeGLG87,deGHG
193cm.
Antwoord akunt u ook aflezen uit tabel 11.25B op
dederdeenvierderegelonder 1973.
11.6
Overdewaarnemingsjaren 1961 -1973isdeGtduidelijkeenVI,maaroverdejaren1973-1980isdeGteen
VII, over allewaarnemingsjaren is de Gt net nog een
VI (GHG = 79 cm). Dezetendens was ook altezien
infiguur 11.3.
11.11 Alleen de laatstgenoemde zone voldoet het gehele
jaar aan deomschrijving 'grondwaterzone' uit figuur
9.1. In deeerstgenoemdezone komt ten tijde vande
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hoogste grondwaterstand zowel devol- alsdeopencapillairezonevoor;alleenalsdezezonedikker isdan
decapillairezonekaneenhangwaterzonevoorkomen.
In defluctuatiezone kunnen alle zones uit figuur 9.1
voorkomen (afhankelijk vandedieptevandegrondwaterstandophetbeschouwdemomentenvandebij
de bewuste grond behorende dikte van de capillaire
zone).
11.13a Door zanddirect uit de boor, waaruit nog (net) geen
waterdruipteenaantalmalenteknijpenverkleintmen
het totale volume (Vtin formule 4.12) ten koste van
het volume van de gasfase (l/ a ). Hoewel het volume,
water l/ w uiteraard gelijk blijft, stijgt het vochtgehalte
(6). Immersinformule4.16wordt l/,kleinerenbijgelijkblijvende l/ wwordt 9groterentreedtwater uit.
Ditniveauligtdus indezonewaarin nogbodemlucht
aanwezig is en daardoor per definitie in de capillaire
zone en dus boven het freatisch niveau. Afhankelijk
van de grofheid en lemigheid van het zand is dit 10
tot30à40cmboven hetfreatischniveau.
11.15 Eindaugustus1966isdegrondwaterstand85cm(tabel 11.25A). De grondwaterstand is eind augustus
gemiddeld 154 cm (tabel 11.25C) en is 10%van de
tot dan gemeten grondwaterstanden ondieper dan
106cm (tabel 11.25C). Eengrondwaterstand van85
cmkandusnietalsnormatiefvooreindaugustuswordenbeschouwd.
11.18 a. De GHG van stambuis 41E-8-L is 79 cm (tabel
11.25B). Voor dezediepte isvolgens de gemiddelde
lijn in figuur 11.17 de cumulatieve frequentie van
grondwaterstanden over de periode 1961-1979 ongeveer 13%. Derhalve isca.13%vande grondwaterstandenondieper dandeGHG.Hetpercentage isook
vast te stellen met de percentielen uit tabel 11.25D.
Lineaireinterpolatiegeeft:
C m
" ^ C m x (20%-10%) = 12,6%.
93cm-74cm
b. Het percentage grondwaterstanden 'dieper dan'is
ongeveer gelijk aan (100% - % grondwaterstanden
'ondieperdan').Ongeveer,omdatwehierhetpercentage 'gelijk aan'verwaarlozen. DeGLG is 175 cm en
uitfiguur 11.16volgt dat 100%- ca.82%= 18%van
degrondwaterstanden indeperiode 1961 -1979dieperisgeweestdandeGLG.Lineaireinterpolatiegeeft:
175cm-167cm
100%- 80% +-, 199cm-167cm x 90% - 80% =
12,5%.
11.22 a. Vooreen GHG van 10cmeneen GLG van 60 cm
ismetfiguur 11.20beengemiddelde overschrijdingsduurvan6Jmaandtevindenvoor grondwaterstanden
ondieperdan30cm.VooreenGHGvan20cmeneen
gelijkblijvende GLGwordt dezetijdsduur 3 maanden
(figuur 11.20c), dus 3Jmaand korter. Voor het geval
de GLG 100 cm zou zijn, neemt de tijdsduur af van
3i maand naar2Jmaand. Deingreep op het milieu is
dankleiner.
b. Bij een GHG van 50 cm en een GLG van 140 cm
zijn volgens figuur 11.20f gedurende 12 — 4J = 7J
maandperjaargrondwaterstanden dieper dan80cm
teverwachten. Bij een GHG van 50 cm eneen GLG
van100cmisdezeperiode1 2 - 8 =4maanden.
11.26 Plustekens: in 1961 de eerste opname in december,
de eerste in januari en de eerste in februari; in 1963
deeersteopname in april,detweede in november en
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11.27
11.28
15.3a

15.3b

15.8a
15.8b

deeersteinfebruari.
Mintekens:in1961 deeersteopnameinaugustus,de
tweede inseptember endeeersteinoktober; in 1963
de tweede opname in juli, de eerste in augustus en
detweede inseptember.
Over 1961 zijn dit 42 en 127 en ook de GHG resp.
GLGzijn42en127cm.Over1963zijnditdegetallen
93en154,en69en156cm.
Hettweedekwartielofmediaan.
C0 2 neemteencentrale plaats in indekoolstofkringloop.Viadefotosynthesevanplanten,algenenautotrofe bacteriën wordt C0 2 vastgelegd in organische
verbindingen. C0 2 komt vrij via de ademhaling van
mens,dier,plantenmicroben.
Detweedehoofdwetvandethermodynamicazegtdat
geïsoleerdesystementenderen naareentoestandvan
toenemende wanorde of wel toenemende entropie.
Naarmate oecosystemen stabieler worden, neemt de
entropieechtersteedsmeeraf.Ditkomtdoordezelfregulerende processen binnen het oecosysteem.Zozal
een plotselinge sterke toename van b.v. bacteriën
altijd gepaard gaan met een sterke toename van de
aantallen eencelligen,dievooral van bacteriënleven.
Hierdoor wordt detoenamevan de bacteriën naverloop van tijd weer teniet gedaan,waarna het aantal
eencelligenopzijnbeurtookweerafzal nemen.
Eendasisgeenbodemdier,want hij brengtdeactieve
periodenvanzijnlevenbovengronds door.
Grootte,tijd in de bodem doorgebracht, vochtige of
drogebodemprefererend,aardvanhetvoedsel,voedselspecialisme, manier van voortbewegen in de bodem.

15.8c Bacteriën,algemen,actinomycetenenschimmels.
15.17a Deeukaryotischecelheeftintegenstellingtotdeprokaryotische celeen duidelijke celkern enmembraangebonden organellen, zoals b.v. mitochondriën. Eukaryoten:schimmels,protozoënengroenwieren.Prokaryoten:bacteriën,actinomyceten enblauwwieren.
15.17b Mycelium: netwerk van vertakte schimmeldraden.
Hyfe: schimmeldraad. Gist: eencellige schimmel die
zichvermeerdertdoor knopvorming. Chlamydospore:
overlevingsstructuur, bestaande uit een hyfecel met
eenbeschermendelaag.Rhizomorf:overlevingsstructuur, bestaande uit een dichte massa hyfen in een
langgerekte vorm. Arthrospore: afgerond deeltje van
eenhyfewaaruitdeschimmelkangaangroeien.
15.17c Ascomyceten: hebben een ascus, een geslachtelijk
sporangium metgewoonlijk 8ascosporen;demeeste
kunnen zich ook ongeslachtelijk voortplanten d.m.v.
conidiën. Basidiomyceten:hebbeneenbasidium,een
knotsvormige structuur met 4 basidiosporen. Zygomycetes hebben een mycelium zonder dwarswanden; hun ongeslachtelijke sporen worden altijd in
sporangia gevormd. Mastigomyceten:ziezygomycetes
15.17d Imperfectus, Lat. = onvolkomen,zo genoemd omdat
de schimmels in deze onderafdeling alleen een ongeslachtelijkevoortplantingkennen.
15.17e Conidiën:ontstaanaandetopvan hyfen.Sporangiosporen: ontstaan in zakvormige structuren (sporangia).
15.22a Plantdieren hebben zowel plantaardige als dierlijke
eigenschappen:sommigezijninstaattotfotosynthese
(hebben bladgroen) en kunnen zich verplaatsen of

nemenopdierlijkewijzevoedselin.
15.22b Beweeglijkheid, vorm, sporevorming en Gramkleuring.
15.22c Cyste:overlevingsvormvaneencelligen,deeencellige
omgeeftzichzelf meteenhardeschaal.Myxobacterie:
bacteriemet eenflexibele celwand eneen'glijdende'
manier van voortbewegen. Vibrio: bacterie met korte
sporilvorm. Gramkleuring: bacteriën worden met bepaalde kleurstoffen behandeld; bij Grampositieve
bacteriën kan de kleurstof niet meer worden verwijderdmetalcohol,bijGramnegatievebacteriënwel.
15.22d Algen bezitten hetvermogen tot fotosynthese. Daardoorzijnzeafhankelijk vanlicht enkomendusvooral
aanhetgrondoppervlak voor.
15.25a Chemo-heterotrofe organismen verkrijgen hun energieuitchemischeoxydatiesenzijnvoor hunkoolstofvoorziening op organische verbindingen van andere
(Gr. heteros) levende wezens aangewezen, b.v. dieren,eencelligen (behalvedeplantdieren),schimmels;
(Gr. trofein = voeden). Foto-autotrofe organismen
verkrijgen hunenergie uitzonlicht (Gr.fotos) enmaken hun organisch materiaal zelf (Gr.autos) uit C0 2 ,
b.v. hogereplanten,algen.
15.25b Anaërobe organismen worden geremd of gedood
door zuurstof en verwerven energie uit fermentatie
(gisting) ofanaëroberespiratie.Micro-aërofieleorganismenkunnen nietzonderzuurstof,maargedijen het
bestbij lagezuurstofspanningen.
15.25c Actinomyceten lijkenquavormopschimmels. Devegetatieve fase bestaat uit vertakt mycelium. Reproductie geschiedt doorfragmentatievanhyfen of door
vormingvanarthrosporen opsporedragers of insporangia.
15.28a Springstaarten en mijten verkleinen organisch materiaal, zodat het geschikt wordt voor verdere afbraak
door microben.Aaltjes reguleren de microfauna-populatie endienentevensalsvoedselbron voor andere
vertegenwoordigersvanbodemflora en-fauna.
15.28b Nee,totdearachnida.
15.30a Muil.
15.30b Nee,regenworm iseensoortnaam,aardwormeenfamilienaam.
15.30c Bijregenkomenderegenwormen naarhetoppervlak,
zepreferereneenvochtigeomgeving.
15.30d Aardwormen van de bovenste bodemlagen en aardwormenvandedieperemineralelagen.
15.30e Fragmentatie van organisch materiaal (indirecte afbraak).Directeafbraakdoordeaanwezigheidvancellulasenenchitinasen inhunvoedingskanalen.
15.33a Schimmels bestaan uit een netwerk van hyfen, dus
hebben absolute aantallen minder zin in vergelijkingenalsintabel 15.31.
15.33b Devolgende factoren spelen vooral een rol:de mate
vanongestoordheidvande organische-stofkringloop
endepH.Inboszijndeminsteingrepenzoalsgrondbewerking en bemesting. Als de pH daalt, kunnen
sommige organismen niet meer concurreren.Verzurend strooisel, b.v. naalden van een kunstmatige vegetatie zoals een naaldbos, beperkt ook het aantal
consumenten ervan. Een bouwvoor van een akker
heeftextremeomstandigheden voor hetbodemleven:
ploegen (= doden) en een halfjaar braak. Op stuifzand is te weinig voedselaanvoer (zeer beperkte vegetatie).

15.33c Bij een graslandoecosystemen. Weliswaar is de
rijkdomaansoortenbodemorganismenenaantalindividuen persoort bij eenbosoecosysteem groter,maar
de biomassa van de vegetatie is ook veel groter dan
bij een graslandoecosysteem. Ter illustratie: bij een
graslandoecosysteem kan het percentage bodemorganismen 15-20%van detotale biomassa bedragen,
bijeenbos-oecosysteem isditzeldenmeerdan2-3%.
a.
15.33d Plaatverdunningsmethode: grondsuspensie aantal
malenverdunnen,ditopeenvoedingsbodem brengen
en na een aantal dagen het aantal ontstane kolonies
tellen, vervolgens vermenigvuldigen met deverdunningsfactor; b. telling onder microscoop; c. telling
ondermicroscoop nakleuringvandebacteriën.
15.37a Homeostasis: het streven van een oecosysteem naar
herstel van een verstoord evenwicht. Intraspècifieke
competitie: competitie tussen individuen of groepen
vandezelfdesoort.Amensalisme:hetremmenvanandereorganismen door afscheiding van giftige stoffen
tenvoordelevanzichzelf. Mycostasis: onderdrukking
van sporekieming van schimmels door consumptie
van voedingsstoffen door andere organismen. Commensalisme:heteneorganisme profiteertvan hetanderezonder dat de laatste ervoor- of nadeelvanondervindt. Mutualisme:interactietussentweeorganismeninbeidervoordeel.
15.37b Predatie:heteneorganismejaagtactief ophetandere
en gebruikt het als voedsel (komt alleen voor bij de
bodemfauna). Parasitisme: het ene organisme gebruikt hetanderealsvoedselenalshuisvesting (komt
voorbij bodemfaunaenmicroben).
15.37c Positief: commensalisme,protocoöperatie, mutualisme en symbiose. Negatief: competitie, amensalisme,
fungistasis,predatie,parasitisme.
15.37d Producenten:'makers'vanorganischestof,b.v.algen,
bepaalde bacteriën; consumenten: 'eters' van organische stof, b.v. springstaarten, mijten; reducenten:
'afbrekers'vanorganischestof,b.v. meestebacteriën,
meesteschimmels.
15.37e Primaireconsumentenetenplantaardigmateriaal,b.v.
eencelligen,springstaarten;secundaire consumenten
etendierlijkmateriaal,b.v.aaltjes,roofmijten.
15.40a Rhizosfeer:zone rond dewortels van planten tot een
dikte van enkele mm. Symbiose: samenwerkingsverbandtussenorganismenwaarvanallebetrokkenorganismen profiteren endie noodzaak isvoordezeorganismen. Mycorrhize: symbiose tussen schimmel en
plant. Ectotrofe mycorrhize: wortelsysteem van de
plant is ingekapseld door een netwerk van hyfen die
intercellulair (tussen de cellen) kunnen zijn binnengedrongen. Endotrofe mycorrhize: het hele schorsweefsel van de plant isgeïnfecteerd en de hyfen komenintracellulair (indecellen) voor.
15.40b Rhizosfeer-Soil: de aantallen bodemorganismen per
volume rhizosfeer gedeelddoor deaantallen bodemorganismen pervolume bodem. De R-S-verhouding
is in arme grond hoger dan in rijke grond,omdat de
S in arme grond veel kleiner is dan in rijke grond,
terwijldeRvoorbeidegronden nietzoveelverschilt.
15.40c Erzijnorchideeëndienooithetvermogentotfotosynthesekrijgenenaltijdafhankelijk blijvenvandebijhen
behorendeschimmel.
15.41 Omdat debodemfysischeen -chemischefactorenelkaar ook beïnvloeden. Zo wordt b.v. de hoeveelheid
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lucht in de bodem beïnvloed o.a. door de structuur
van de bodem,maar ook door de hoeveelheid vocht
indebodem,enz.
15.42a Nee,maarschimmelskunneninneutraleenalkalische
gronden slechter concurreren met b.v. bacteriën en
actonomycetendaninzuregronden.
15.42b Afbraak van cellulose onder aërobe omstandigheden
levert als afbraakprodukten o.a. C0 2 en water, onder
anaërobeomstandigheden o.a.
azijnzuur (CH3COOH),
mierezuur (HCOOH) en
boterzuur(C3H7COOH).
15.43a 0,29%. Ziefiguur 8.1: 15%van 6% = 0,9%; 45%van
0,9%= 0,41%; 73%van0,41% = 0,29%.
15.43b Aanwezigheid van veel lutum en aanwezigheid van
bodemdieren,vooralregenwormen.
15.43c Door deverticale activiteiten van regenwormen wordendelagen ineenooivaaggrond goedgemengd.In
hetchemischarmedekzandisdebiologischeactiviteit
gering.
15.44 a. Bodemorganismen dragen bij tot de vorming van
humusachtigestoffen diedoorverkitting kruimelachtige structuren geven; b. bodemorganismen kunnen
slijm vormen dat bodemdeeltjes aan elkaar kit en de
structuurstabiliteit bevordert;c.zevormenholtesinde
grond waardoor doorluchting en bewortelbaarheid
wordenverbeterd.
15.46a Hetbodemlevenzorgtvoordedirecteenindirecte afbraakvanorganischestof,waardoor heteensleutelrol
inneemt in de kringlopen van voedingsstoffen en
energie.
15.46b Datgebeurtm.b.v.enzymen.
15.46c C0 2 .
15.46d Via fotosynthese wordt dezeverbinding m.b.v. planten en algen vastgelegd in organische verbindingen
(cellulose,suikersenz.).C0 2komtvrijviadeademhalingvanplant,mens,dierenmicroben enbijverbrandingvanb.v.olieengas.
15.47a Assimilatie: het proceswaarbij organische substraatkoolstof wordt omgezet in nieuw celmateriaal (celkoolstof).Efficiëntevanmicroben:hetpercentagevan
de organische substraatkoolstof dat door microben
wordt ingebouwdinnieuwcelmateriaal.
15.47b Het C-N-quotiënt van plantenmateriaal wordt als
maatvoor haarafbreekbaarheidgebruikt. Ditgaatniet
altijd op, want sommige organische verbindingen
hebbeneengunstigC-N-quotiënt, maarzijndoor hun
structuurtochmoeilijk afbreekbaar.
15.49a Stikstof kan in de grond terecht komen via:a. luchtstikstofbinding door vrijlevende microben; b. luchtstikstofbinding door met hogere planten in symbiose
levende microben; c. kunstmest; d. inspoeling van
stikstofoxyden enammoniak.Stikstof kan naardeatmosfeer ontwijken via:a.denitrificatie; b.vervluchtigingvanammoniak;c.emissievanstikstofdoorvulkanischeenindustriële activiteit.
15.49b De meeste stikstof in de grond komt in organische
vormvoor,b.v.ineiwitten,aminozuren,aminosuikers,
nucleïnezurenenhumus.Door hetprocesvanammonificatie wordt organisch gebonden stikstof omgezet
in anorganische vorm. Vele soorten microben zijn
hierbij betrokken; onder aërobe omstandigheden
schimmels,bacteriën enactinomyceten metalseindprodukten C0 2 , nitraat, water en sulfaat en onder
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anaërobeomstandighedenfacultatieveenstriktanaërobe bacteriën metalseindprodukten o.a.ammoniak,
aminen,organischezurenenH2S.
15.49c Bacteriën:afbraak

25%->25 eenheden
koolstof;
efficiëntie
25%->6,25eenhedenkoolstofingebouwd;
C-N-quotiënt
8%-• 0,78eenheden
N nodig voorinbouw.
Actinomyceten:afbraak
25%-»25 eenheden
koolstof;
efficiëntie
40%->10eenheden
koolstof ingebouwd;
C-N-quotiënt
10%-^ 1 eenheidN
nodigvoor inbouw.
Schimmels:afbraak
50%-»50eenheden
koolstof
efficiëntie
50%->25eenheden
koolstof ingebouwd;
C-N-quotiënt = 12%->2,8eenheden
N nodigvoorinbouw.
NettoN-mineralisatietreedtopalsxgroterisdan0,78
+ 1+ 2,8 =4,6.

15.50a Nitrificatie is de biologische oxydatie van ammoniak
innitrietennitraat. Bacteriëndieammoniaktot nitriet
oxyderenbehorentotdegeslachten Nitrosomonasen
Nitrosococcus; bacteriën die nitriet tot nitraatoxyderenbehorentot hetgeslachtNitrobacter.
15.50b Bij geremdzijn van de nitrificatie zal bij voortgaande
mineralisatievan organische stikstofverbindingen de
stikstof in de ammoniumvorm blijven. In deze vorm
is de stikstof sterk geadsorbeerd aan grond. Het uitblijvenvandenitraatvormingvoorkomtdaterstikstofverliezen plaatsvindenalsgevolgvanuitspoelingvan
nitraatof denitrificatie. Daardoor zalerinhet voorjaar
nalangdurigeremmingvandenitrificatiemeteenverhoogd aanbod van minerale stikstof in ontsmette
grondmoetenwordengerekend.
15.50c Denitrificatie iseenmicrobiëel proces waarbij nitraat
vianitrietwordt omgezetingasvormige verbindingen
(N 2 0, N2,NO) dienaardeatmosfeerontwijken.
15.50d Vrijlevende organismen: de bacteriegeslachten Azotobacter, Beijerinckia en Clostridium. Insymbioselevende organismen: het bacteriegeslacht Rhizobium
(met vlinderbloemige planten), het actinomycetengeslacht Frankia (met els, gagel en duindoorn) en
blauwwieren (met zaadplanten, varens en schimmels).
15.52a In organische vorm: sulfaatesters en aminozuren; in
anorganische vorm: sulfaat, sulfide, elementair zwavel,thiosulfaatentetrathionaat.
15.52b H2Swordtgeoxydeerdtotsulfaat (viaelementairzwavel).
15.52c Onder anaërobe omstandigheden kunnen bacteriën
van het geslacht Desulfovibrio sulfaat reduceren tot
sulfidenzoalsH2S.
15.54a Inorganischevorm:o.a.nucleïnezuren,fosfolopiden,
nucleoproteïnen, gefosforileerdesuikers en hexafosfaat. Inanorganischevorm:fosforiet.

15.54b Fytaseenfosfatase.
15.54c Bijaanwezigheidvanveelfosforarme,gemakkelijk afbreekbare organische verbindingen kan door microbiëleassimilatieveelfosfaatwordengeïmmobiliseerd.
15.55a IJzer:sommigebacteriënkunnenferrototferrioxyderenwaarbij ijzer neerslaat; mededoor microben kunnenoplosbareijzercomplexengevormdwordendiebij
inspoeling indiepere lagen door heterotrofe organismen kunnen worden afgebroken, waarbij ijzer neerslaat. Onder anaërobe omstandigheden kunnen sulfaat en ijzer door microbiële activiteiten gereduceerd
wordentotFeS.
Mangaan:bij pHvan5,5-8 kunnen bacteriën,actinomyceten en schimmels Mn 2 + oxyderen tot Mn 3 +
waardoordeopneembaarheidafneemt.BijlagepHen
anaërobie kunnen Mn 3 + en Mn 4 + door microbengereduceerd worden tot Mn 2 + waardoor de opneembaarheidtoeneemt.
15.55b Fungiciden (tegen schimmels), insekticiden (tegen
insekten), nematociden (tegen aaltjes) en herbiciden
(tegen onkruiden). Bij de toelating van de middelen
wordt gelet op neveneffecten met betrekking tot de
biologischeactiviteitenpersistentie.
Hetverloop van de indringingsweerstand is in beide
17.2
gronden vrijwel gelijk. De pH isin de vlierveengrond
vanaf 10cmdieptezeerlaag:dit belemmert beworteling. Dit is bij de koopveengrond niet het geval,daar
wordt dieperebeworteling belemmerddoorzuurstofgebrekalsgevolgvandehogegrondwaterstand,
17.3 I n beidegronden komtdepHnietonder3,6.Develdpodzolgrond heeft een hoge indringingsweerstand
vanaf 40 cm diepte en de duinvaaggrond vanaf 100
cm, wat het verschil in effectieve worteldiepte voor
bosverklaart.
17.8a

17.8b

17.11

17.14

17.17

17.21a

Erisaleenendodermisaanwezigenerzijnnogwortelharen.Dedoorsnede(17.5) ligtdusinfiguur17.6ongeveer op de grens van wortelharen en resten van
wortelharen.
Voor het uitoefenen van een kracht door eenworteltop in de lengterichting van de wortel is nodig, dat
dewortel boven detop verankerd is in de grond. Bij
eenkiemplantisditnogonvoldoende hetgeval.
Knollen zijnverdikte delen van wortel of stengel met
reservevoedsel. Voorbeelden van planten met een
wortelknol zijn dahlia,speenkruid en biet (de laatste
heeft eengecombineerde wortel-stengelknol).Aardappel en crocus hebben een ondergrondse stengelknol.Ui,sneeuwklokje,tulpenhyacint hebbenbollen
(= verzameling verdikte bladscheden = rokken).
Reinders,1957:230-243.
We zien de sterkste reactie op stikstof: bijna alleen
zijwortels daar waar nitraat of ammonium werd gegeven. Maar ook bij fosfaat beperkt de wortelgroei
zich voornamelijk tot de plaats van toediening, ten
kostevandegroeielders.Dekleinstereactieisopkali,
eenelementdatgemakkelijkgetransporteerdwordt in
deplant.
Telmethode: 993 x 0,005 m/(0,005 m x 0,65 m x 1
m) = 4,965 m/(3,25 x10" 3 m3) = 1528m/m3 = 153
cm/dm3.
Tekenmethode: (1191/993) x 1528 m/m3 = 1832
m/m3 = 183cm/dm3.
Losmaken van de grond en deze voorzien van voedingsstoffen (bovenindoorbemesting) enwater (on-

derindoorgoedegrondwaterstand).
17.21b Bij optimalevoorziening met water en voedingsstoffenkandeplantdebeworteling beperkentotdielaag.
Bijeenzekergebrekaanwater en/of voedingsstoffen
kandeplantdewortelsuitbreiden.
17.21c Bijveellichtkandespruitveelassimilatenafstaanaan
de wortels: dan neemt de wortel-spruitverhouding
toe.
17.21d Stikstofbemesting bevordert despruitgroei,zodat de
wortel-spruitverhouding afneemt. Eenlate N-bemestingkandusnadeligzijnvoordezetmeel- (bijaardappel) ofsuikeropbrengst (bij bieten).
17.22a Tehogeindringingsweerstand.
17.22b Verdichteploegzool.
17.22c Vochtgebrek inhetgevalvanfiguur 17.18a.
17.27 Ineennattegrondisteweinigzuurstof,watdewortelademhaling remt. Hierdoor is er niet genoeg energie
beschikbaar voor de actieve opname van voedingsstoffen. Ditkantotstikstofgebrekleiden.
17.34 Teneersteheeft gliede een lagepH.Tentweede verstoptdeamorfe humusdeporiën,zodat het zuurstofgehaltevaneengliedelaag gering is (kleine capillaire
poriën houden water vast). De bewortelbaarheid zal
zeerkleinzijn.
17.40a DepHvandeC-horizont is >3,5 enzaldusgeenbelemmeringzijn voor de beworteling. Grondwatertrap
V houdt eendiepe zomergrondwaterstand in,dusde
aëratie isook geen probleem. Deporositeit vandeC
islaag (37%),wat indit uitersthumusarme,leemarme
zandtot eenveelte hoge indringingsweerstand leidt
(directonderdeApzijnwaarschijnlijk nogenigebioporiënbewortelbaar).
gooreerdgrond
0
_i

2
I

h (MPa)

120rfmv (cm)

17.40b DepH vande2Cp-horizont iserg laag,zodat debewortelingzichzalbeperkentot10cm,zowelbijeenjarigealsmeerjarige gewassen. Deaanduiding cin het
kaartsymbool is voor dit profiel wat misleidend: het
zeggeveenzitpasonderin.Eerstkomtterugstortveen-
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mosveen,datdelagepHheeft endatniet bewortelbaaris;zeggeveen heeftmeestalweleenpH >3,5.
17.40c Zietabel 17.42bij zeekleigronden. Onderzijde laag
metstructuurelementen,ondergrensvandegehomogeniseerdelaagoflaagmetsponsstructuur, beginvan
lagen metoverwegend grijzekleurenenweinig grote
poriën,sterke gelaagdheid,beginvanveen-ofzandondergrond.
17.40d Erzijn twee gevallen:de worteldiepte van meerjarige
gewassen kangroterofkleinerzijndandievaneenjarige. Het eerste komt volgens tabel 17.42 voor op
haarpodzolgronden meteenmildeondergrond enop
opgestovengronden (b.v.duinvaaggronden);hetkan
verklaardworden uitdegroterekracht die boomwortels kunnen uitoefenen,watb.v.van belang isin het
'grenstraject' meteen indringingsweerstand van2 à
3MPa.Hetfeitdatdeworteldieptevanmeerjarigegewassen kleiner isdandievaneenjarige komt voorop
grondenwaardeaëratiedeenigebelemmeringvormt.
Een eenjarig gewas kandandein het groeiseizoen
meestalzakkendegrondwaterstand achternagroeien;
de worteldiepte wordt bepaald door de bovengrens
van devol-capillaire zone bijdelaagste grondwaterstand. Een meerjarig gewas heeft ooktemakenmet
hoge wintergrondwaterstanden. Sommige boomsoorten,zoalsbeukendouglas,verdragen nietdatde
wortels in hetvroege voorjaar onder water staanen
zullendusalleenwortelenindepermanentdoorluchte
zone.
17.40e Eenkilogramforce(kgf) isdekrachtwaarmeedeaarde
trektaaneenkilogrammassa,dushetgewichtvaneen
kilogram.
Kracht =massaxversnelling =mxg ~ k g x 1 0N/kg
= 10N.
1 kgf/cm 2 = 10 N/cm* = 10N/10" 4 m2= 10» N/m2
= 105Pa =10~1lv1Pa.
18.7a (18.2) 15000kgha" 1=30kgha" 1mm" 1Ext.
f, t = 500mm = 500 * 10" 3 m * 100 m * 100m
ha" 1 = 5000m3ha" 1 .
18.7b

D

, ...

„ - O I . / L . N 400mm/groeiseizoen

Produktie= (58,1t/ha) -n^s
-r—=—=
' 400mm/groeiseizoen
-16,0t/ha =42,1 t/ha.
Produktie=58,1 * (380/400) -16,0 =39,2t/ha.
Produktie=58,1 * (360/400) -16,0 =36,3t/ha.
18.10 Nee,onder vochtlevering wordt hier verstaan wat de
grond kan (na)leverenalsdeneerslag niet voldoende
isomdewaterbehoefte tedekken. Deneerslag Pzit
informule18.9alleenin determneerslagtekortenniet
indetermvochtlevering.
18.12 Beidelijnenwordencontinugetekend,terwijlmaandsommen bedoeld worden. Een'getrapte' lijn zou de
mathematischzuivereweergavezijn.
18.20a Ditneerslagtekort vinden wedoor deintabel 18.13
vermeldewaardenvoor (Ep-P) optetellen:
9 + 32+ 32+ 16- 13 = 76mmperperiode van1
apriltot1september.
18.20b Tabel 18.15 aflezen opregel pR = 10%enin kolom
1 sept, geeft hetantwoord 200mmperperiodevan
1apriltot1september.
18.20c Dekans opeen neerslagtekort van minstens 89 mm
is50% (tabel 18.15). Eentekort van 41 mm ofmeer
treedtstatistischin60%vandejarenop.Degevraagde
kans zal dus tussen 50en60%liggen,endichter bij
de 50danbijde60.Hetgemiddelde tekort van76
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mm (zievraaga)wordt statistisch inongeveer 1 van
de 2jaar overschreden. Dittoont hetbelang van de
vochtlevering doordegrond.
Preciezereberekeningdoor interpoleren:
noemdegevraagdekansp;ergeldt
76mm-89 mm_41mm-89 mm

p-0,50
p = 0,53.

0,60-0,50

18.20d Uittabel 18.15 kunnen weschatten datdekansop
eenneerslagtekort > 0ietsgroterdan80%zalzijn. De
kansopgéén tekort isdan ca.20%.Gemiddeld eens
inde5jaarzal6(1sept.) gelijkzijnaan6(1apr.).
Tabel 18.15 gaat uitvan 1april. De Stiboka werkt in
dedefinitievanhetvochtleverend vermogen nog met
eengroeiseizoen van 15apriltot15september. Deze
periode isniet uitdetabel te halen, noch dievan 1
m e i - 1 oktober. Hiervoorzouden anderetabellen gegevenmoetenzijn.
18.20e Ditishettheoretische verloop, door statistischebewerking bepaald uitwaarnemingen gedurende lange
tijd.Tabel 18.15geeft vanaf 1aprilvoor periodendie
meteenmaandtoenemen hetneerslagtekort meteen
bepaalde overschrijdingskans. Een5%droog jaar is
eenjaarwaaropaanheteindvanhetgroeiseizoenhet
neerslagtekort eenoverschrijdingskans van 5%heeft.
Een dergelijk neerslagtekort aan het eind vanhet
groeiseizoenkanopvelerleiwijzentotstandzijngekomen.Zokan hetene 5%droog jaar aanvankelijkwat
natzijngeweestenlaterergdroogzijngeworden,terwijl hetineenander 5%droog jaar netandersom is
geweest (denk aan hetstatistisch niet erg droge jaar
1983,waarvan hetgroeiseizoen aanvankelijk zeernat
enlaterzeerdroogwas).
Hetantwoordopdevraagisdus:neen.
18.20f Tabel 18.18en figuur 18.19 geven aandathetneerslagtekort elders totwel75mmkanverschillenmet
datinDeBilt.Menkandusbeteruitgaanvanregionale
cijfers. Ditwordt voor computermodellen wel, maar
voor develdschatting nogniet systematisch gedaan
(anno 1984).
18.25a Devochtleveringvandewortelzoneis (0,365-0,070)
x 300mm=88,5mm,want halverwegedewortelzoneise= (0,34+0,39)/2=0,365.
Van deondergrond kunnen wehetbestedeoppervlakteperdmsommerendoordeafstandtemetentussendelijnenaenbopdm =35cm,45cm,enz.Nauwkeuriggemetenofgeplanimetreerdisdezeoppervlakteequivalent aan94mmwaterdikte. Detotale,maximalevochtlevering van het profiel wordt dan88 mm
+ 94mm = 182mmwaterdikte. Demethodevanhet
'hokjes'tellenmaakteenschattingmogelijkbinnen10
mmafwijking.Gezienhetmodelmatigevandeberekeningisdezenauwkeurigheidruimvoldoende.
18.25b Deze lijnen stellen demaximale volumefractie vocht
voor,dusookdeporiënfractie<pp.
18.25c Bijdebegintoestand stroomt ergeen water, wat inhoudtdatdestijghoogteHhnulisoverdegehelediepte.
(9.37) Hh=Hg +h=z+h=0dusz=-h.
Bij vochtlevering stroomt erwèl water en isHu # 0,
zodat door integreren van dewetvan Darcy het verband tussen z en h berekend moet worden (zie
10.6.1).
18.25d Dewerkwijzeisanaloogaandievoorlijnbinhetvoor-

beeld.Wegeven eenoverzicht intabelvorm,meteen
toelichting eronder hoeenigewaarden door interpolatiebepaaldworden.
z (cm)

h (cm)

e

rf

0
19,9
49,2
80
80
110

0
-20
-50
-92
-92
-122

0,36
0,325
0,28
0,205
0,31
0,29

110
90
61
30
30
0

mv

(cm)

ondergrond
wortelzone

Dewaardevanhbijz=80cmwordt alsvolgtgevonden:
80cm-49,2cm
h=-50 cm
(-100cm+50cm) =
86,3cm-49,2cm
=-92cm.
En dewaardevan0indeA1-horizont bijz=80cm:
(-92 cm+50cm)
0= 0,37(0,37-0,30) =0,31.
(-100cm+ 50cm)
Indewortelzonegeldtz+h = - 9 2 cmalsjez =0stelt
indeonderkantwortelzone,zodatdedrukhoogteaan
maaiveld is:-92cm- 30cm =-122cm.
18.25e Begintoestand (qc =0):
z(cm)
0
10
20
20
30
40
50

h (cm)

e

C

0
-10
-20
-20
-30
^»0
-50

0,36
0,33
0,325
0,42
0,41
0,39
0,37

50
40
30
30
20
10
0

(cm)

grond
wortel
zone

eindtoestand (qc = = 1mm/d):
0
20,0
49,6
91,6
104,5
110,9
115,8
120,6
120,6
151

0
-20
-50
-100
-250
-500
-1000
-2500
-2500
-2500

0,36
0,325
0,28
0,19
0,13
0,10
0,08
0,04
0,11
0,11

151
131
101
59
46
40
35
30
30
0

ondergrond

wortelzone

Dewaarde z=120,6 cm is in tabel 18.24 gevonden
doorregelh=-2500 cmonder kolomqc= 1mm/daf
telezen.Danwordtdegrondwaterstandsdiepte =121
cm + 30cm = 151 cm.Door beidevochtprofielen op
mm-papier te tekenen en de oppervlakte ertussen te
bepalenmetdehokjesmethode,vindenweeenvochtleveringvanongeveer87mm(wortelzone) + 132mm
(ondergrond) = 219mmwaterdikte.
18.28a In18.25evondenweeenvochtonttrekkingaandeondergrondvan132mm.
(18.26) Bijdewegzijging isdevochtlevering
_
1 mm/d
x 132mm= 82,5mm.
1mm/d—0,6 mm/d
r-v * - - J -i
De
tijdsduur..t - 8 2 , 5 m m
83d.
1 mm/d
18.28d Bij de kwel is de vochtlevering door de ondergrond
=

1 mm/d m 0,2mm/d x 1 3 2mm= 165mm.

t =-z
7j = 165d. Devochtlevering isbijdezekwel
a
1 mm/d
'

twee keerzo groot en duurt twee keerzo lang als bij
degegevenwegzijging.
18.29a Doorstrepen:kortereenevenlange.
18.29b Nietsdoorstrepen.
18.29c Kweldoorstrepen.
18.29d Doorstrepen:hetgaatregenen.
18.33a Het vochtleverend vermogen is devochtlevering gedurende eengroeiseizoen van 150dagen ineen 10%
droogjaar.Inzo'njaarisdevochtleveringdusperdefinitiegelijkaanhetvochtleverendvermogen.Inandere
jaren hangt het van de grond af. Sommige gronden,
zoalspermanentegrondwaterprofielen,kunnenineen
nogdrogerjaarnógmeervocht leverendanhetvochtleverend vermogen. Meestal echter zaldevochtleveringkleinerzijndan hetvochtleverend vermogenomdat er niet zo'n groot beroep op de vochtvoorraad
wordt gedaan als in een 10% droog jaar. Maar bij
droogtegevoelige grondenzaldegrensvandevochtlevering al in een minder droog jaar bereikt worden
en kan de vochtlevering dan al gelijk zijn aan het
vochtleverendvermogen.
18.33b Hangwaterprofielen: devochtlevering is bijna geheel
van (0! - 02) «/afhankelijk,omdatqcin het beginvan
hetgroeiseizoen al (bijna) nul is.Tijdelijke grondwaterprofielen:ineendeelvanhetgroeiseizoen levertqc
ook een bijdrage. Grondwaterprofielen: aan het eind
van hetgroeiseizoen isqc> 1,5à2mm/d.
18.33c Vochtlevering = (£a - P) t = 400 mm- 200 mm =
200mm (omwerkingvan18.9).Ditiseenhogewaarde. Meestal hebbenwedantemaken meteengrondwaterprofiel,waarbijdecapillaireaanvoerqchetleeuwedeelvandevochtleveringverzorgt. Dit ishier echter niet het geval. De ondergrond levert 150 d x 0,3
mm/d = 50 mm. Er komt dus 200 - 50 = 150 mm
uitdevoorraad (0-i-0 2 ) t/indewortelzone.
18.35a De bewortelbare diepte is45 cm. De GHG is dieper
dan 140cm,dus de GVG zaldieper dan 165 cm zijn
(18.37). Eris dus in het begin van het groeiseizoen
aleengrotereafstanddan 165cm- 45 cm = 120cm
tussengrondwaterspiegel enonderkant bewortelbare
zone.Ditisvoorzwaklemigdekzandmeerdandegemiddelde kritieke stijgafstand van 110 cm (tabel
18.40).Wehebbendustemakenmeteenhangwaterprofiel en kunnen de capillaire aanvoer verwaarlozen
bijdeberekeningvanhetvochtleverendvermogen.Er
zijn geenvochtkarakteristieken gegeven,dus moeten
weonzetoevlucht nementotstandaardgegevens,bv.
tabel18.34:
A1-horizont 0,15 x 200mm= 30mm
B2-horizont 0 , 1 0 x 2 5 0 m m = 25mm
totalebeschikbare hangwaterdikte =55mm
We komen voor het vochtleverend vermogen net in
gradatie4(tabel 18.30).
18.35b Grof,leemarmzandbindt minderwaterdanfijn,zwak
lemigzand.Hetverschil kunnenweschatten metbehulpvantabel 9.60, nrs.9en 14. Daar is0hwresp.10
en5%(droogstewaardepF=2,3genomenvoorveldcapaciteit). 5% minder vocht over 450 mm diepte is
gelijkwaardig aan 22,5 mm water. De haarpodzolgrond in grof zand heeft dus slechts ca.55- 22,5 =
32,5mmbeschikbaar. Degradatiewordt 5.
18.35c Als we uitgaan van beschikbaar hangwater tussen
h=-100 en-16000cm,vindenwe 0hw=0,34- 0,09
= 0,25 als volumefractie beschikbaar vocht. Over 2
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m diepte isdit c/hw=0,25 x 2000 = 500 mm.Ook bij
eenvoorzichtige berekening komenwe nog ingradatie 1:
Uitgaande van de (bij loss op preglaciaal zand onwaarschijnlijke) veronderstellingdathfc =-200cmen
aannemende dat vocht beneden h=-1000 cm alvrij
moeilijk opneembaar is, vinden we (0,30 - 0,18) *
2000mm=240mm.
18.35d De aardappelen beschikken over 0,25 x 300 mm =
75 mm water (gradatie 4). Hieruit blijkt de grote invloed van dewerkzameworteldiepte op hetvochtleverendvermogen.
18.41a Bij Gt II isde GLG < 80 cm. Degemiddelde kritieke
stijgafstand inkleiarmzeezandisongeveer40cm. Dit
isnetvoldoende omdeafstandtot deonderkant van
de wortelzone in (bijna) het gehele groeiseizoen te
overbruggen.Ineen10%droogjaarzoudegrondwaterstandaanheteindvan hetgroeiseizoen ietsdieper
kunnenzijndandeGLG,maarditzaldegradatievermoedelijk nietbeïnvloeden.Hetisduseenpermanent
grondwaterprofiel,metgradatie 1 voor hetvochtleverendvermogen.
18.41b Dekritiekestijgafstandinlichtezavelisgroot (ca.130
cm), duszelfs bij eenzeerondiepe beworteling isdit
nogeengrondwaterprofiel (gradatie 1). Normaliter is
dit soort profielen bewortelbaar tot de gelaagde ondergrond,dushiertot1mdiepte.Danzoudehoeveelheid beschikbaar hangwater al bijna voldoende zijn
voorgradatie1(ca.0,20 x 1000mm= 200mm).
18.41c Wemoeten eerstuitzoeken of dit een hangwaterprofiel, eentijdelijk of een permanent grondwaterprofiel
is.Aanhetbeginvanhetgroeiseizoenstaatdegrondwaterspiegelop120cmdiepteenaanheteindop210
cm. De afstand tot de onderkant van de wortelzone
is dan resp. 120 - 50 = 70 cm en 210 - 50 = 160
cm. Dit is eerst minder en dan meer dan de kritieke
stijgafstandvan 110cm.We hebben dus met een tijdelijk grondwaterprofiel te maken.Voor het schatten
vandehoeveelheidbeschikbaarvochtindewortelzonemoeten we eenwaardevoor h aannemen aan het
begin van het groeiseizoen. Het midden van de wortelzoneligtop25cmondermaaiveld;deafstanddaarvantothetgrondwater is120-25=95cm.Wemogen
dus wel uitgaan van h = -100 cm. Dan wordt (tabel
18.34) de beschikbare hangwaterdikte dhvt = 0,20 x
250 mm + 0,15 x 250 mm = 87,5 mm. In een 10%
droog jaar is het neerslagtekort van 1april tot 1juni
95 mm (tabel 18.15). Dit ismeerdande beschikbare
hangwaterdikte. In die tijd zal de wortelzone echter
niet helemaal uitdrogen tot verwelkingspunt, omdat
capillairenaleveringmogelijkis.
Dekritiekestijgafstandwordt inonsprofielomstreeks
1 juni overschreden. Daarna zal het resterende beschikbaar hangwater verbruikt worden, waarmee de
vochtlevering boven de 100 mm komt. Als hangwaterprofielzoudezegrondgradatie4krijgen.Decapillaire nalevering gedurende 2 maanden doet hem 1
gradatieopschuiven:deschattingvoorhetvochtleverendvermogen isgradatie3(tussen100en150mm).
Zouden we uitgaan vantabel 18.32,dan is het neerslagtekort tot 1juni slechts65 mm.Ditverandertaan
het principevanderedenering weinig;de nalevering
zalietslatereindigen.
18.41d Ja,alstabel18.24.
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18.45b Ditzandlaagje heeftgeen invloedopdestijgcurve tot
z=50cm. Dezeblijftzoalsinfiguur 18.43b (lichtezavel). De kritieke grondwaterstandsdiepte wordt wel
anders:dezelooptterugvan130tot60cm (gevonden
via deinvoorbeeld 18.42 bij profiel 3beschreventekenmethode). Dit betekent dat de periode metcapillaire aanvoer kort wordt: deze vindt alleen in april
plaats. Degradatiewordt eengrensgevaltussen 3en
2.Hetprofiel isvaneenpermanent grondwaterprofiel
veranderdineentijdelijk grondwaterprofiel (bijnaeen
hangwaterprofiel).
18.46a Uitgaandevaneengewenste qc =2mm/d iszk= 105
cm (tabel 18.24). Deafstand tussen onderkant wortelzoneengrondwaterspiegel isaan hetbegin kleiner
(30 cm) enaan het eind groter (160 cm) danzk. Het
isduseentijdelijk grondwaterprofiel.
18.46b Wemoetendegemiddelde0hwvandewortelzonewetenenlezendaartoe0halverwegeaf(opdmv=10cm).
Daar heerst eendrukhoogte h=-40 cm.Tabel 18.21
geeftdan0fc=0,39 (interpoleren);0wp=0,07.
(9.52) 0hw= 0,39- 0,07 = 0,32.
(9.54) dhvl = 0,32 x 200mm=64mm.
18.46c Intabel 18.24 lezenwe dedrukhoogte af bijz=106
cmenqc=1,5mm/d;h=-1000cm.
18.46d Uit tabel 18.21 volgt dat in de C1 -horizont 0=0,10
bijh=-500 cm.Intabel 18.24zienwe datz= 102,7
cm bij h=-500 cm. Dan isdm =106 cm + 20 cm 102,7cm= 23cm.
18.46e Metdegrondwaterstandsdiepte = 180cmkomtovereenz=160cm « 158cm. Bijz=158 cm isqc= 0,5
mm/d.
18.46f Begintoestand (qc =0):
2 (cm)

h (cm)

e

rf

0
10
20
30
30
40
50

0
-10
-20
-30
-30
-40
-50

0,36
0,33
0,325
0,32
0,41
0,39
0,37

50
40
30
20
20
10
0

mv cm)

ondergrond
wortel
zone

eindtoestand (<7C= 0,5 mm/d):
z(cm)

h (cm)

e

rf

0
20,0
49,8
95,2
115,0
127,4
137,2
146,7
151,9
155,9
158,0
158
168
178

0
-20
-50
-100
-250
-500
-1000
-2500
-5000
-10000
-16000
-16000
-16000
-16000

0,36
0,325
0,28
0,19
0,13
0,10
0,08
0,04
0,04
0,03
0,03
0,07
0,07
0,07

178
158
128
83
63
51
41
31
26
22
20
20
10
0

mv( cm)

ondergrond

wortelzone

Ter vereenvoudiging van het aflezen van de tabel is
de grondwaterstandsdiepte = 178 cm genomen ipv.
180 cm. De diepte is berekend uit dmv= 178 cm- z
endaarnaafgerond.
Tekenen van vochtprofielen op millimeterpapier en
oppervlakte meten met de hokjesmethode levert in

150 dagen eenvochtonttrekking aan de ondergrond
opvanca.232mm.Devochtleveringvan wortelzone
enondergrond samen bedraagt dan 64 + 232 = 296
mm.
18.46g qa= -0,6 mm/d = -90 mm/150 d. De vochtlevering
bedraagtdan296 mm- 90mm= 206mm.
18.46h Hetcumulatieve neerslagtekort ineen10%droogjaar
in De Bilt bedraagt op 1 september 200 mm (tabel
18.15). Desituatie invraag g komt hiermeeovereen.
Devochtleveringinvraagfzouhorenbijeen3%droog
jaar. Eenvochtlevering van meer dan 200 mm ineen
10%droogjaargeeftgradatie1 vanhetvochtleverend
vermogen.
18.46i De kritieke grondwaterstandsdiepte is 125 cm (qc =
2mm/d). Hetgrondwaterdaalttot180cm,dusinhet
laatste deel van het groeiseizoen zou de aanvoer te
laagkunnen zijn. Dit isafhankelijk van het werkelijke
weerverloop.
18.46J Ep-P = 0,8 £(
P = 0,8 x 575 mm - 205 mm =
460mm- 205mm= 255mm.
18.46k Eensinde20jaar (pR = 5%).
18.461 (18.9) vochtlevering = neerslagtekort min vochttekort gewas. Bij potentiële verdamping is£a = £ p ,dus
£p- £a = 0 = vochttekort gewas. De vochtlevering
moetdusgelijkzijnaanhetneerslagtekort = 255mm.
18.46mEen gewas op een grondwaterprofiel kan (theoretisch) potentieelverdampen,dus£ a f p " 1 =1.
Produktie = 60 * 1t ha~ 1 -20tha~ 1 =40t/ha.
18.46n Deactuele verdamping isgelijk aan de neerslag plus
devochtleveringdoordegrond:
£a = 205 + 206 = 411mm/groeiseizoen.
o j i»• en*.i. - , 1206mm+205mm _ „ „ . _. 1
Produktie = 601ha , c . m , „-,.
-20t ha
255mm+205mm
= 33,6t/ha.
20.9 Invullenvanformule20.7geeft:
psat = 1550 kg rrT 3 + 0,40 x 1000 kg m - 3 = 1950
kgm" 3 .
Inditgevalispsat=pt.Uit20.4volgtdan:
a,= 1950kgm - 3 x 10ms" 2 x 0,5m= 9750Pa.
20.11 Aanmaaiveldisz= 1,0m.Danis (20.10):
p w =- 1 0 0 0 k g m " 3 x 1 0 m s " 2 x 1,0m =-10kPa.
Voor z=0 wordt p w=0 en voor z=-1,0 m geldt
p w = 10kPa,enz.Menzouhetookkunnen berekenen
uith,diestaataangegevenviapiëzometerwaarnemingen,linksindefiguur:
Pw=Pw£/> (9-35).
20.16a Ergeldtp,= pd.Uit20.15en20.4volgt:
<Tk= <Tt=1 4 0 0 k g m " 3 x 10ms " 2 x 1m= 14kPa.
20.16b p,= 1400 kg m - 3 + 0,45 x 1000 kg rrT 3 = 1850 kg
m 3(volgensformule20.6).
(20.4) ax = 1850 kg m" 3 x 10 m s"
1 m = 18,5
kPa.
3
2
(20.10) pw = -1000 kg m"" x 10 ms" x -1 m
10kPa.
(20.15) ak= 18,5kPa- 1 0 kPa=8,5kPa.
20.16c (20.4) fftmv = p,g oUeriaag = 1000 kg m" 3 x 1o m
s " 2 x 0,2m = 2kPa.
(20.10) p w m v = -1000 kg m" 3 x 10 ms - 2 x -0,2 m
= 2kPa.
(20.15) aKmi = 2kPa- 2kPa = 0;de korrelspanning
terhoogtevanhetonderwatergezettemaaiveldisnul.
Voordmv =1mgeldt: rf1=1m;rf2 = 0,2m.
(20.5) at = 1850 x 10 x 1 Pa + 1000 x 10 x 0,2
Pa= 20,5kPa.

(20.10)p w =-1000 x 10 x-1,2 Pa= 12kPa.
(20.15) <7k =20,5kPa- 1 2 kPa =8,5kPa.
Dekorrelspanning op 1mdiepteonder maaiveldverandert dus niet als op de verzadigde grond een laag
watergezetwordt.
20.16d Aanmaaiveldisu,=0,wanterdruktgrondnochwater
op. (20.17) ffk = - p w = -1000 kg rrT 3 x 10 m s" 2
x - 0 , 2 m = 2kPa.
20.31a (20.28) Aa,= 1000 kg m" 3 x 10 ms 2 x 0,25 m =
2500Pa.
20.31b (20.29) dz =Affk/(p53t>z * g) = 2500 Pa/(2000 kgm" 3
x 10ms~2) =0,125m= 12,5cm.
20.31c Voor elke horizont moeten we met formule 20.24 de
zakking berekenenenduseerstdebestaande,gemiddelde korrelspanning. Als voorbeeld werken we dit
voor de A1-horizont volledig uit. De grondspanning
aanmaaiveld<jtb=0.
Dewaterspanningp wb =-6 kPa,maarwordt volgens
regelcin 20.4.2op nulgesteld.Dan isook dekorrelspanningcrkb=0.Op20cmdieptegeldt:
(20.4) (7t0= 1200 x 10 x 0,20 Pa= 2,4kPa.
Pwo =0 (regeleweer).
(20.15) <Tk0 = <7to-pwo = 2,4kPa- 0= 2,4kPa.
(20.25) <rk= (0 + 2,4kPa)/2 = 1,2 kPa.
Detoenamevan dekorrelspanning door hetopbrengenvanhetzandbedraagt:
(20.29) A(7k= 1900 x 10 x 1Pa= 1gkPa.
DezakkingvandeA1-horizontis:
/ono,iw
0,2m. 1,2kPa+19kPa o r i 1
(20.24)ZM =- g g - In
= 0,01m.
fJW-a
Voor de andere twee horizonten kunnen we dezakkingopdezelfdemanierberekenen.Hetenigenieuwe
aspect is de toepassing van formule 20.5; op 60 cm
diepteisdegrondspanning:
o- t =1200x 10 x0,2Pa+ 1050 x 10 x 0,4 Pa=
= 2,4kPa +4,2kPa=6,6kPa.
Hetresultaatis:
»tb
(kPa)

Pwb
(kPa)

°kb
(kPa)

ff

to
(kPa)

Pwo
(kPa)

ff

ko
(kPa)

°k

zz

0
2,4
6,6

0
0
0

0
2,4
6,6

2,4
6,6
66,9

0
0
58,0

2,4
6,6
8,9

1,2
4,5
7,8

0,01
0,02
0,45

totaal

(kPa)

(m)

0,48m

Inrekenvoorbeeld20.42zullenweziendatdezewaardevandezakkingtelaagisdoorhetverwaarlozenvan
dezogenaamdegrensspanning.
20.34 We berekenen de zakking na 30 jaar met formule
20.33.Eerstmoetdewaardevan<rkberekendworden:
<rkb = 0; (20.15) (7ko = <r t o -p w o = 1800 x 10 x 3
Pa-1000x 1 0 x 3 P a = 24kPa.
(20.25) ï k = (0 +24kPa)/2 = 12kPa.
A(7k=20kPa.Invullen in20.33geeft:
1 , 1 ,
3 0 x 3 6 5 d , , 12+20kPa
-) In
a
= 3 m <Ï8 + 350 "ig
d
' "• 12kPa
= 0,197m= 19,7cm.Analoog kunnenweberekenen
dat dezakking na driejaar 18,9 cm is. Nadriejaar is
dus al 96%van dezakking bereikt, die na dertigjaar
zaloptreden.
20.45a We passen formule 20.33 toe op de bovenste curve
infiguur 20.44,rechtsvandeknik (f= 1d):
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1
3,5mm=19,9mm(-p^—-

deningevuld,omdat inditgevalv2=vA. (20.64) wsat2
= (0,80 dm3 kg" 1- 0,38 dm3kg" 1 )/1,0 dm3kg* 1 =
0,42.
0,70- 0,42
(20.66) ^
0,26.
0,70 + 0,38
20cm
(20.54) dy
= 27 cm.
1 -0,26
Tabel20.70b geeft deresultatenvaneengelijksoortigeberekeningvoordeoverigelagen.Deschattingvan
deoorspronkelijkedikteblijkttezijn:
120cm+29cm =149cm.

lOOkPa
50kPa

I g l )In

1
19,9mm xTT-In2;Cp2= 3,9.
C

p2

Uitdecurverechtsondervolgtdanmetformule20.33:
19,9mm,| n„ 2, 1+9 , 9 m m .| g1 0 d ,| n„ 2 =
4,0mm

~T9-

19

= 3,5mm+ ' ^

mm

!3m(

T-

In 2;Cs2=27,6.

20.45b (20.4 en 20.25) äk
x 3 m ) / 2 =4,5kPa.
(20.40) Zz

-C^-

(0 + 150 kg m" 3 x 10 m s " 2

8 7 T +3is

1 0 * 365d
ig-

20.70bTabel

. 33kPa ^ „ , 1 ^ 1 , 1 0 x 3 6 5 d .
X|n
)X
4 T k P i+ 3 m ( 3 ^ + 2 T 6 l 9
d
4,5 kPa+50kPa
x In
= 1,35 m + 0,58 m=193cm.
33kPa
20.56 Bijmonsternameishetvochtgehaltevandegrond,of
beter gezegd,depF,van groot belang. Bijhetin de
grond drukken vanmonsterringen zaleenzekerevervorming,afhankelijkvanhetvochtgehalteoptreden.
Naast dereeds besproken irreversibele krimp zullen
onder invloed van het vochtgehalte reversibele zwel
enkrimp optreden,hetgeeneveneensdemonstername kan beïnvloeden. Het isdusvan belang de monstername bijeenzelfde pF van de grondtedoen.Dit
isinde praktijk moeilijk te realiseren.Het meest constant zal de toestand in het voorjaar zijn, als er nog
geenverdamping isopgetreden (veldcapaciteit).
20.70a Dekrimp isberekendvolgens de methode van voorbeeld20.57;deresultatenstaan intabel20.70a hieronder. De pijlen wijzen de richting aan waarin gerekendis.Inditgevalisv^ =vAenv2=vB. Deverwachting isdat het profiel een krimp zal hebben van Zk=
120cm- 98,7cm=21,3cm.
20.70aTabel
Rekenoverzichtvoorhetantwoordopvraag20.70a.
"A

laagdikte
voor de
krimp

(—)

(cm)

0,80

0,0-

berekening

laagdikte
na de
krimp
(cm)

2 0

, 0 . 2 0 , 0 x ° | > = =1 6 , 5 .

(*Ü,

0,0-16,5

0,66

4,3.16,5-20,0

0,66

Rekenoverzichtvoor hetantwoordopvraag20.70b.
d

V

mv
(cm)

A
(dm'/kg)

0- 2 0 0,80
2 0 - 4 0 0,82
4 0 - 6 0 0,87
6 0 - 8 0 0,90
8 0 - 1 0 0 0,90
1 0 0 - 1 2 0 0,93

w

w

sat2

0,42
0,44
0,49
0,52
0,52
0,55

sat1

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

Zk/d

rfl
(cm)

Zk
(cm)

0,26
27
7
26
0,24
6
25
0,19
5
0,17
24
4
24
4
0,17
0,14
23
3
totale krimp = = 29 cm

21.7

a. Diepegrondverbetering levert kansopopbrengstverbetering, omdat de bewortelingsmogelijkheden
toenemen endaarmee hetvochtleverend vermogen
vandegrond (beschikbaar hangwaterencapillairwater) indeondergrond.
b. Diepegrondbewerkingisnietzinvol,omdathetgehele profiel goed doorwortelbaar is endus hetmaximalevochtleverendvermogen benutwordt.
21.11 1967 heeft een droog groeiseizoen gehad. Datis af
te lezen uitdeoverwegend sterk positieve meeropbrengsten alsgevolgvanvergroting van hetvochtleverend vermogen door diepe grondbewerking.Het
opject 'mengwoelen' bijaardappelen komt sterk negatief voor den dagwat op bijzondere omstandighedenwijst (b.v.telaatpotenofziekten).1965waseen
extreemvochtigjaarwatafteleidenvaltuitdegeringe
ennegatievemeeropbrengsten.
21.12 Dikte beschikbaar hangwater = c/hw = bewerkingsdiepte (db) x volumefractie beschikbaar hangwater
(öhw)-

0,82

20,0- 2 4 . 3 . - 3 , 5 x | | =

0,82

24,3- 4 0 , 0 . 1 5 . 7 x 0 ^ 13,4 . 20,0-33,4

0,70

0,87

40,0- 4 8 , 2 .

6 . B x ° $=

8,2 . 33,4-40,0

0,70

0,87

4 8 , 2 - 6 0 , 0 . 11,8 x | ^ =

9,6 . 40,0-49,6

0,71

0,90

60,0- 7 3 . 2 . 1 0 , 4 x 0 ^ 1 3 , 2 . 4 9 , 6 - 6 0 , 0

0,71

db
(mm)

5,6 . 60,0-65,6

250
500
800

250' 0,19= 47,5
0
47,5+(250 «0.1)= 72,5 25
47,5+(550 <0.1)= 102,5 55
47,5+(750x0.1)=122,5 75

73,2- 8 0 , 0 .

0,90

80,0- 9 7 . 5 . 1 4 . 4 x 0 ^ 1 7 , 5 . 6 5 , 6 - 8 0 , 0

0,74

0,90

97,5-100,0. 2 , 5 x | ^ =

0,77

1 0 0 , 0 - 1 2 0 , 0 . 20,0 x 5 ^ L

16,6.82,1-98,7

guldens.ha"\a -1
0
150
330
450

0
50
100
250

0
100
230
200

_ 4,k/"k + h,zWz (zierekenvoorbeelden
nik + mz

0,77
2

20.70b Voor deongerijpte toestand is(20.60): w Mt1 =2,0*
0,25 +0,2= 0,70; ditgeldt hier voor elke laag. Het
watergetal inde meer gerijpte toestand verschilt wèl
perlaag.Wewerkendeberekening uitvoordebovenstelaag.Informule20.64moetvAuittabel20.71 wor-
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Netto-opbr.

21.19 Volgensformule4.54geldt:
's,k+z

0,93

0
5
11
15

Rente+afschr.bew.

0,74

0,90

2,1 . 80,0-82,1

hw
(mm)

(%)

1000
0 74
6 . 8 ^ =

Adfrw Meeropid
(mm)
brengst
(m

rf

21.16en 21.17)

Perm wordenberekend:
/7?k=1m2x0,2mx1200kg/m 3=240kg;
mz=1m2x0,6 mx1600kg/m 3=960kg.
De overige waarden zijn bekend, uitgezonderdfsy+z
diedoor invulling indeformulewordtgevonden:

f.sk+z
21.23

j , 0,80 x 240 kg+0,05 * 960kg
240 kg+960 kg

0,20.

Hetmengselzal20%slibbevatten,
a. Volgensformule4.54geldt:
_ 4,z+v (^dz + ffldv) ~ 4,z^"dz
"?*

'h,v

Invulling van de gegeven waarden geeft een droge
veenmassa/7?dv= 0,215 kg per kgdroog zand bijeen
massafractie organische stof van hetmengselfh,z+v =
15%.
Detotalemengselhoeveelheidkomtdaardoorop1kg
+ 0,215kg = 1,215kg. Demassafractiezandis:
1 kg
x100%=82,3%.
1,215kg
Demassafractieveenis:
? ' o ^ u g x 100%=17,7%
1,215kg
b. De massa van de vochtige grond kan gevonden
wordenmetbehulpvanformule4.42:
mA0 = , m% (zierekenvoorbeeld4.61).
1+ w
Invullinggeeftvoorzand:
IT)dz

1 kg_ = 0 9 0 9
1 +0,1

kg

envoor hetveen:
m dv

1 kg

= 0667 kg

1 +0,5

Devolgendegegevenszijnnu beschikbaar:
- Met1kgdroogzandmoetgemengdworden:
0,215kgdroogveen.
- Op1kgnatzandiser0,909kgdroogzand.
- Op1kgnatveeniser0,667kgdroogveen.
- Met 1kgnatzandmengen0,909x0,215kg =
= 0,195kgdroogveen.
- Met1kgnatzandmengen0,195:0,667 kg =
= 0,292kgnatveen.
Gebruikmakend van de gegeven dichtheden krijgt
men:
- 0,909 kg droog zand, ofwel 1 kg nat zand omvat
0,909kg:1400kg/m 3=0,00065 m3- 0,195kgdroog
veen,ofwel 0,292 kg natveen omvat 0,195 kg :210
kg/m 3 = 0,00093 m3,het mengsel omvat dus totaal
0,00158m3.
Perm3natzandmoet
° ' ° ° ° J ? 3 m 3 1m3= 1,43m3natveengemengdwor0,00065 m3x
denteneindeeenmassafractieorganischestof = 15%
teverkrijgen. Devolumefractieszijn,voor hetzand

<t>z

0,00065 m3 . , 0 /
. .
0,00158m 3 = 4 1 %envoor hetveen

0,00093 km 3 .
59%.
0,00158m3
21.38 a. Deontwatering iszodanig dat gedurende de wintermaandenaandegesteldeeisenwordtvoldaan.Verdichtingheeftbijschraalzandniethetgewensteeffect
op de draagkracht. Toevoeging van klei belooft ook
geensuccesvooral niet indewintermaanden (speel</»,

seizoen).Omverdichtingendevormingvaneengraszode mogelijk te maken zalverhoging van het organische-stofgehalte tot 6à7%nodig zijn. Bijvoorkeur
inzaaienmeteengraszaadmengsel metveelstruisgras
en roodzwenk gras (viltige zode). Het veld optimaal
verdichten (ziefiguur 21.32).
b. Verlaging van het lutumgehalte van de toplaag
geeft weinig verbetering van de draagkracht in het
voorjaar (ziefiguur21.36).Demeesteverbeteringvalt
teverwachten vanverlaging van dewinter- en voorjaarsgrondwaterstanden.Eenontwateringsdieptevan
1mzouvoordedraagkracht inhetvoorjaar ideaalzijn.
Degrasgroeiindezomerzalmeteenhogeregrondwaterstand,of metberegeninggebaatzijn.
c. Zolang het speelseizoen duurt kan weinig anders
gedaan worden dan frequent rollen. Bijzaaien heeft
geen zin omdat kieming in de winter zeer pover zal
zijnendejongegrasplantjes onherroepelijkstukgelopen zullen worden. De bespelingsintensiteit moetzo
laagmogelijkgehoudenworden (dat isnatuurlijk een
betrekkelijke keus, afhankelijk van beschikbaarheid
vanandereveldenenspeelbehoefte).Zomogelijk het
veldvroeg uit gebruik nemen en bijzaaien.Verschuiving of verdraaiing van het veld om kwetsbare delen
teverleggenis,indienmogelijk,gewenst.

21.46 a. Dedichtheidvanstoofdroge grond issterkafhankelijk van het organische-stofgehalte (figuren 4.67,
4.73 en4.74). Dezelfdewaardevanp dkan indeene
grond op een losse structuur wijzen en in de andere
opsterkeverdichting.
b. DeeenheidvanD r is
kg/m 3
= 1.
kg/m 3
Het isdus eendimensielozegrootheid die eventueel
alsprocentkanworden uitgedrukt.
21.49 a. Verschralingvandetoplaagtot eendiktevan 0,30
mtot een lutumgehalte beneden 5%;toevoeging van
organischestof aandeverschraalde laagtot 3%;aanlegvaneenzodanig drainagesysteem dat bij normafvoer de grondwaterstand beneden de 0,10 m blijft.
Verdichtentotrelatievedichtheid =0,45.b.Verschraling van toplaag tot dikte van 0,30 mtot een lutumgehaltebeneden de 10%; organische-stoftoevoeging
tot 4%;nagaan of drainage nodig is,b.v. door slootdemping,waarbij degrondwaterstand bij normafvoer
0,20 blijft.Verdichtentot relatievedichtheid = 0,45.
c. Toevoeging van organische stof aan de bovenste
0,30 mtot5%;drainagesysteemwaarbijdegrondwaterstand bij normafvoer 0,30 mbedraagt. Verdichting
tot relatievedichtheid = 0,45.
21.63 a. Gebreken:vertrappingsgevoelig, laat in het voorjaar.
Grondverbetering:bezanding met0,05 mhumusarm,
kleiarmzandmet behulp vande bezandingsmachine.
Beheersinggrondwaterstand,eventueeldrainage.
b. Gebreken:alsa.
Grondverbetering:diepploegen,kerend,zodatzandin
detoplaagterechtkomt.Beheersinggrondwaterstand
(eventueeldrainage).
c. Gebreken:weinigdraagkrachtigebouwvoor,daardoor laat in het voorjaar en moeilijkheden met oogsten.Tebeperkte bewortelingsdiepte door lagepH in
veenlaag,daardoordroogtegevaar. Grondverbetering:
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mengwoelen of mengploegen; conservatief mengen
zodat bouwvoor slechts enigszins verschraald wordt.
Beheersinggrondwaterstand,eventueeldrainage).
d. Gebreken:droogteschadegewassen.
Grondverbetering: mengwoelen of mengploegen,
eventueeldiepspitfrees. Beheersing grondwaterstand
(eventueeldrainage).
e. Gebreken: beperkte bewortelingsdiepte, droogteschadegewassen.
Grondverbetering: mengwoelen, beheersing grondwaterstand (eventueeldrainage).
f. Gebreken:wisselvochtig (te nat en te droog); Tziektebijsuikerbieten.
Grondbewerking: mengwoelen of diepspitfrees, beheersinggrondwater,drainagezekernodig.
g. Gebreken:metnamevoor hyacinthen isdebovengrond veel te kleiig en daardoor te nat (teveel vocht
bij veldcapaciteit). Beheersing van grondwaterstand
onvoldoende (teveelfluctuatie).
Grondverbetering: diepspitten (met dragline) of omspuiten,beheersinggrondwaterstand,drainage.
h. Gebreken: onvoldoend vlakke ligging maaiveld,
ontbreken juiste helling (tonrondte, dakprofiel), te
weinigdraagkrachttoplaag,tegeringebespelingsmogeiijkheid, onvoldoende beheersing grondwater, te
nat.Grondverbetering:egalisatie (onder profielbrengen),bezanding,toevoegingorganischestofaantoplaag,beheersinggrondwaterstand,drainagemetzand
indesleuven.
i. Gebreken: onvoldoend vlakke ligging, te weinig
draagkracht toplaag, ongeschikt voor fundering van
wegen, tegelplateuaux, weinig geschikt groeimilieu
voorsiergewassen,moeilijktebewerkendoorparticulierebewoners,problemen bijhetleggenvanondiepe
leidingen.
Grondverbetering: ofwel algeheel, of partieel ophogen met zand (minimaal 1,00m), beheersing grondwaterenoppervlaktewater,drainage.
Dedikkezandophoginggeeft waarschijnlijkzettingen
van de ondergrond. Hiermee rekening houden
(hoofdstuk 20). Alternatieven zijn: grotere zanddikte
en open water op geringe onderlinge afstanden. Of,
alleen zand onder wegen en huizen en de beplante
gedeeltenverschralenenintensiefdraineren.
21.70 Voor hetmakenvaneentechnische ontwerp zijn nodig:
1. Vormenliggingvandeput.
2. Diepte-endiktepeilingenvandesublaag.
3. Enkeleaanvullendeslibmonstersvoorcontrolevan
desamenstellingvanhetslib.
4. Topografie rondom de put, mogelijkheden van
slib-aanvoerenperswaterafvoer (leidingtracé's,enz.).
5. Bodemgesteldheidrondomdeput,kwalitatieveen
kwantitatieve beoordelinggrondvoor kadebouw.
6. Aanvullend grondmechanisch onderzoek, vaststellingtijd-zakkingsverloop (formule20.33).
7. Rijpingsgedragvan hetopgespoten materiaal bovenhetfreatischvlak.
8. Bodemgebruik indetoekomst,nadempingput.
9. Begrenzendevoorwaarden met betrekkingtoto.a.
(rijpings-)tijd enmaximalekadehoogte.
10. Aanvullend bodemonderzoekvandeontgraving.
11. Oriënterend milieukundig ondezoek gericht op
eventuele milieuhygiënische problemen (grond-.
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grondwater- en oppervlaktewaterverontreiniging,
stank,geluid,ecologie).Vaststellingeventuelebeperkingen.
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a(lettertoevoeging horizontcodering) 3.3.3
A-cijfer 4.2.5
A-horizont 3.3.2
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anataas 6.14,6.4.5
andalusiet 6.11
andesien 6.10
anhydriet 6.14
anionen 21.2
anmoor 8.3.3
anorganische bestanddelen,hoofdstuk6
anorthiet 6.10
antropogeen (structuur) 3.5.2,3.25
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apedaal 3.5.2
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aquatischesedimenten 2.2.3
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areïekeoppervlakte 5.7.3
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bacteriofaag 15.3.2
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basischegesteenten 6.2.3
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bedof laag (geologie) hoofdstuk2
beekeerdgrond,beworteling 17.30,17.6.7
beekeerdgrond,fasenverdelingen 9.64
beekklei,mineralogie 7.3.3
begraven (horizont) 3.3.3
beidelliet 6.14
Beijerinckia 15.7.3
bemesting,invloedopwortelstelsel 17.13
benzeen 8.2.3
bepalingkorrelgrootteverdeling par. 5.4
bepalingorganische-stofgehalte 8.6.1
bepalingvandoorlatendheid par. 10.3
bepalingvochtigheid par. 4.5
beregenen 4.62
beregening,berekening 9.56c
beregening,kortsluiting 10.5.6
bergbrikgrond,dichtheid 4.75
bergbrikgrond,poriënfractie 4.75
bergingsfactor 9.4.5
bergingsvermogen,areïeke 9.55,9.62
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berijden,gevolgvoorfasenverdeling 4.59
Bernouilli,wetvan 10.1.2
beschikbaar hangwater 9.52,9.60,18.34
beschikbaarvocht 9.51
bestendige humus 8.3.2
bestratingenluchthuishouding,hoofdstuk 12
bestrijdingsmiddelen 15.7.7
betrouwbaarheidsinterval GHGenGLG 11.3.1
beuken,belangvanluchtvoorziening 12.2a
bewerkbaarheid 5.29,par. 21.6,21.24
bewortelbaarheid doororganischestof 8.4.1,8.53b
bewortelbarediepte 17.3.4
bewortelbarediepte,doorluchting 17.5.3,17.6.1
bewortelbarediepte,bodemfactoren 17.5.1,17.5.5
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bewortelingsonderzoek,spijkerplankmethode 17.3.3
bewortelingsonderzoek,tekenmethode 17.3.2
bewortelingsonderzoek,telmethode 17.3.2
bewortelingsonderzoek, buismethode 17.3.3
bewortelingsonderzoek, boormethode 17.3.3
bezanding 21.8.2
bijwortels 17.12
binding humusenklei 8.16
bindingskrachtenvoorwater par. 9.2
biofaag 15.2.2
biogeen (structuur) 3.5.2,3.25
biologievanbodemorganismen,hoofdstuk 15
biologischeactiviteiten,dichtheid 4.76
biologischebodemsanering 15.1.2
biologischeomzettingvanijzer 15.7.6
biologischeoorzaakvangley 15.7.6
biologischeoorzaakvanroestvlekken 15.7.6
biologischestikstofvoorziening rijstcultuur 15.2.5
biostratigrafie 2.6.3,2.48
biotiet 6.10
biotischeverwering 6.1.2
birnessiet 6.4.5
blauwevlekken 6.5.4
blauwwieren 15.2.5
blekingsvlekken 11.3.6
blok 3.5.2,3.24B
blokken (eenkorrelgroottefractie) 5.17
Blokzijlzand 5.42
bodembiologie 15.2
bodemfauna,grootteklassen 15.6
bodemfauna,rolbij humusvorming 8.2.1
bodemflora 15.7
bodemgebreken par. 21.3
bodemgebruikenorganische-stofgehalte 8.5.4
bodemgeschiktheid par. 21.2
bodemleven,lichtgevoeligheid 15.5.1
bodemleven,temperatuurgevoeligheid 15.5.1
bodemleven,vochtgevoeligheid 15.5.1
bodemlucht,samenstelling 12.1
bodemorganismen 15.2.1,15.7
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bodemorganismen,tellenvan 15.2.10
bodemorganismen,ziektendoor 15.4.3
bodemprofiel 5.1.2
bodemsanering,biologische 15.1.2

bodemstructuur par. 3.5
bodemstructuur, invloedvanbodemleven 15.6.3
bodemtechniek par. 21.1, par.21.4
bodemtemperatuur, hoofdstuk 13
bodemverdamping 18.4
bodemverdichting enluchthuishouding,hoofdstuk 12
bodemvocht 9.1.3
bodemvochtzone 9.1.3
bodemvorming doorwortels 17.1.2
bodemvruchtbaarheid doorverwering 6.1.3
bodemwarmtestroomdichtheid 13.1
bodemwater 9.1.3
bodemwaterzones 9.1
boehmiet 6.14,6.4.3
bommen 2.4.4
bonen,gewenstzuurstofgehalte,hoofdstuk 12
boorgatmethode 10.3.1
boshumus 8.4b
bosstrooisel,mineralisatieenC/N 8.52
bouwvoor,fasenverdeling 4.59,4.72
bovengrond 3.3.2
bovengrond,verdichting 4.71
brakwater,dichtheid 4.4.2
breccie 2.2.3
breuk 2.3.1,2.7
brikgronden,beworteling 17.6.5,17.42
broekeerdgronden,beworteling 17.6.3
bromoform 6.15
bronbemaling 21.12.5
bruciet 6.14
bruginhumusmolecuul 8.2.3
brugstructuur 3.5.2,3.32
bruinemoder 8.3.3
bruinezanden 7.2.1
bulldozer 21.11.4
buitrots (rochemoutonnée) 2.5.2
bytowniet 6.10
c (lettertoevoeging horizontcodering) 3.3.3
C-cijfer 4.19
C-horizont 3.3.2
C-N-quotient 8.4.3,8.36,8.6.3
C-S-quotient 8.4.3
c/f-relateddistributions (structuur) 3.5.2
C14 2.47
calciet 6.14,6.5.1
calciet,dichtheid 4.65
calciumgebrek 17.4.2
calciumwaterstofcarbonaat 6.1.3
capillaireaanvoer 18.3.1
capillairekrachten 9.2.3
capillaireopstijging 9.1.3,9.9,10.1,10.30
capillaireporiën 3.5.2
capillairestijgsnelheid 10.6.1,18.24
capillairezone 9.1.3
carbonaatgehalte 4.22
carbonaten 3.17,6.5.1
carboxylgroepen 8.2.4
carnalliet 6.14
carnivoor 15.2.2
catechol 8.2.3
catena 26.6
CEChumus 8.2.4,8.3.1,8.4.2
cellulose 15.2.9

centralecylinderwortel 17.6
chalcedoon 6.14,6.4.2
chelaatvorming 8.2.4
chemischeeigenschappen humus 8.2.4
chemischeoxydatieorganischestof 8.6.1
chemischerijkdomenorganische-stofgehalte 8.5.3
chemischesedimenten 2.2.3,2.4
chemischeverwering 6.1.3,6.5
chemischevruchtbaarheid lutumdeel 5.3.3
chemoautotroof 15.23
chemoheterotroof 15.23
chitinase 15.2.9
chitonic (structuur) 3.5.2
chlamydosporen 15.11
chloridegehalte 4.19,4.4.2
chloriet 6.11
chloritoid 6.11
chronostratigrafie 2.6.4
cijfertoevoegingen (horizontcodering) 3.3.4
ciliaat 15.18
classificatievandieren 15.4
classificatievanmeso-enmacrofauna 15.27
cleistothecium 15.13
Clostridium 15.7.3
cmwaterkolom 9.3.1
coagulatie 21.2
cocvormigebacteriën 15.20
coelomyceten 15.2.3
cohesie 9.2.3
coleoptera 2.6.6
collembolen 15.2.8
commensalisme 15.3.3
compactie (klink,geologisch) 2.3.2
competitie 15.3.2
complexering 8.2.4
computeruitvoergrondwaterstandsgegevens par. 11.6
concordant 2.3.1,2.8
concreties 6.4.1
conglomeraat 2.2.3
conidiën 15.12
consistentiewaarden 21.24
consolidatievangrond 20.5.1
contactprofielen 18.4.2
contractietheorie 2.4.6
coprofagie 15.2.2
corrosieijzerenleidingen 15.7.4
crevasse 2.5.2,23.6.8
cristobaliet 6.4.2
cumulatievefrequentieverdeling 11.4.1
cumulatieveverdamping 18.4
cyclosilicaten 6.8
cyste 15.2.4
dagzomen 2.3.1
dalgronden,pH 17.33
Darcy,wetvan 10.1.2,10.26
das 15.8a
debiet 10.1.2
deflatie 2.5.3
dekzand,korrelgrootteverdeling 5.44
dekzand,kritiekestijgafstand 18.40
dekzandgebied,textuur 5.32c
delfstof 2.2.4,23.10,23.6.11
dempingseffect, hoofdstuk 13
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denitrificatie,hoofdstuk 12,15.7.3
denudatie 2.3.1
desertpavement (keienvloer) 2.5.2,5.9.2,23.6.5
desorptiecurve 9.4.2,9.60,9.4.6
deuteromyceten 15.2.3
diagenese 2.3.2
diaklaas 2.3.1
diaspoor 6.4.3
diatomeeën 2.6.6
diatomeeënaarde 2.2.3
dichtheidbrakwater 4.4.2
dichtheidenbeworteling 17.31
dichtheidkwarts 4.2.6,4.65
dichtheidmineraledelen 4.26,4.4.1
dichtheidmineralen 4.65
dichtheidorganischestof 4.27,4.4.1
dichtheidstoofdrogegrond 4.31,4.4.3
dichtheidvansilicaten 6.2.1
dichtheidvastefaserivierklei 4.46
dichtheidvastefase 4.28,4.3.1
dichtheidveensoorten 4.66
dichtheidveldvochtigegrond 4.30
dichtheidverzadigdegrond 4.32
dichtheidwater 4.29,4.4.2
dichtheidzoetwater 4.4.2
dichtheidzoutwater 4.4.2
dichtheid,bepaling 4.41
dichtheid,relatieve 21.34,21.45,21.50
dichtheidsreeks,pF 9.61b
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dichtheidsverandering door berijden 4.59
DienstGrondwaterverkenning TNOpar. 11.1,11.25
diepploegen 21.11.1
diepploegen (effectvan) 21.10
diepspitfrees 21.11.3
dieptegesteente 2.2.3,2.4
diepzee-afzettingen 2.2.3
diepzeetrog 2.4.6
dieren,eencellige 15.18
diffusie,hoofdstuk 12
diffusievanionen 17.4.2
diffusiecoëfficiënt 10.16,12.4
dikkeeerdgronden,beworteling 17.6.6,17.42
dimensielozegrootheid 4.35
diopsied 6.10
discordant 2.3.1,2.8
dispersehumus 8.3.3
dissimilatie 8.4.3
distheen 6.11

doline 2.5.2,23.4.3,23.16,23.17
Dollardpolder,krimp 20.67
dolomiet 6.14,6.5.1
dolomiet,dichtheid 4.65
donkeremineralen 6.2.3
doodijskom 2.5.2
doorbraakcurve 10.7.2
doorlaatkarakteristiek 10.2.2,18.23
doorlatendheid 10.9,par. 10.2
doorlatendheid,bepaling 10.5,par. 10.3
doorlatendheid,verzadigde 5.9.5
doppleriet 8.3.3,17.34
draadwormen 15.2.8
draadzeven 5.4.3
draagkrachtvandegrondpar. 21.7,21.8,21.9
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draagstoftheorie 17.4.2
dragline 21.11.4
dressing 21.8.2
driefasigsysteempar. 4.1,4.4
driehoeksgrafiek 5.30
drogedalen 2.5.2,23.6.5
drogegrond 5.2.1
drogerdeelgrondwatertrap 11.2.3
droogjaar,10% 18.2.2
druipsteen 2.5.2
drukbodemwater 9.25
drukhoogte 9.3.3,10.3a
drukhoogteprofiel 9.62,18.3.2
drukhoogteprofiel bij infiltratie 10.5.2
dubbellaag,elektrische 9.18
duindoorn,stikstofbinding 15.7.3
duinvaaggrond,beworteling 17.3,17.6.7
duinzand,korrelgrootteverdeling 5.44
duinzand,pF-curve 9.59
duurgrondwaterstanden par. 11.4
duurlijnen 11.4.2
dy 2.2.3
dynamischeviscositeit 10.1.2
dynamometamorfose 2.2.3
e(lettertoevoeging horizontcodering) 3.3.3
E-horizont 3.3.2
eencelligedieren 15.18
eendimensionale belasting 20.5.1
eenheid 4.35
effectievedichtheid 4.5.2
effectievediepte 18.1.3,par. 21.4,21.5
effectievespanning 20.2.1
effectieveworteldiepte 17.3.4
effectievewortelzone 17.3.4,18.1.3,18.4.4,18.8,38.4.3
efflata 2.4.4
egalisatie par. 21.4
eindmorene 2.5.2,2.31
eiwitten 8.2.2
ekwant 3.5.2
elastischgrondgedrag 20.4.4
elektrischedubbellaag 9.18
elektrischeladinglutumdeeltjes 5.3.3
elektrischeladingsiltdeeltjes 5.3.2
elektrischeladingzanddeeltjes 5.3.1
elektroneutraliteit bijplantevoeding 17.4.2
elementairesamenstelling organischestof 8.11
els,stikstofbinding 15.7.3
eluvialehorizont 3.3.2
enaulic (structuur) 3.5.2
endo-enzymen 15.7.1
endodermiswortel 17.5
endogeneprocessen 2.1.1,25.1.2
energiebalans 13.1
energiehoogte 9.25
energietoestand bodemwater par. 9.3.,9.25
energietoestandentijdensverdamping 10.23
energietoestandentijdensregenval 10.23
Engelsraaigras 21.7.6,21.37
enkeerdgrond,bergingsvermogen 9.63b
enkeerdgrond,dichtheid 4.76
enkeerdgrond,poriënfractie 4.71
enkeerdgrond,vochtprofielen 9.63a
enkeerdgronden,beworteling 17.6.6

enkel-korrelstructuur 3.5.2,3.32
enkelvoudig prisma 3.5.2,3.24B
enzymen par. 8.2
enzymenenorganische-stofafbraak 15.7.1
eolischzand 2.5.3,33.12
eolischesedimenten 2.2.3
epicentrum 2.4.5,2.20
epidermiswortel 17.5
epidoot 6.11
epirogenese 2.4.6
equivalent-carbonaatgehalte 3.17,4.22
equivalantdiameter 5.4.4
equivalentdikte 4.2.3
erosie (terugschrijdende) 2.5.2,2.27
erosie 6.1.5
esgrondenenorganische-stofgehalte 8.5.4
esker(âs) 2.5.2,2.31
estuarien 2.5.2,23.6.10
etheen 12.3
ethyleenalsgroeiremmer 12.3,17.4.4
eubacteriën 15.2.6
eukaryoten 15.2.2
evaluatiezakkingsformules par. 20.9
evaporatie 18.4
evaporiet 2.2.3,23.10
evapotranspiratie 18.4
exo-enzymen 15.7.1
exodermiswortel 17.5
exogeneprocessen 2.1.1,25.1.2
extractie humus 8.3.1
facies 2.6.2
fase,gasvormigpar. 4.1
fase,vastpar. 4.1
fase,vloeibaar par. 4.1
fasenverdeling 4.2,4.59,9.4.3
fasenverdeling bouwvoor 4.72
fauna-analyse 2.6.6
fauna-indeling 15.4,15.6,15.27
fenolen 8.2.3
ferrihydriet 6.14,6.25
ferriverbinding 15.7.6
ferroverbinding 15.7.6
Fick,wetvan 12.4
fijnzand(ig) 5.36
fijn-zandfractie 5.15
fijnaarde 5.2.1
filtersnelheid 10.1.2
firnbekken 2.5.2
flagellaat 15.18
flagellen 15.21
flexuur 2.3.1
fluctuatiegrondwaterstand 11.2.2
fluvioglaciaal 2.5.2,33.3.4
flux (dichtheid) 12.4
Fokkens,formulevan 20.48
foraminiferen 2.6.6
Formatie 2.6.6,24.3.3
formulevan Fokkens 20.48
formulevanKoppejan 20.33
formulevanTerzaghi 20.24
fosfaatbinding 6.4.4
fosfatase 15.7.5
fosfaten 6.5.4

fosfor,immobilisatievan 15.7.5
fosfor,mineralisatievan 15.7.5
fosforkringloop 15.53
fossieleporiënenbeworteling 17.30
fossieleprofielkenmerken 11.3.6,26.14
fotoautotroof 15.23
fotoheterotroof 15.23
fotosynthese 18.1.2
fractie 4.19
fractienamen RijksGeologische Dienst 5.17
fractienamen RijksdienstvoordeIJsselmeerpolders5.16
fractienamen Stichtingvoor Bodemkartering 5.15
fractionering humus 8.17
fragmentatie 3.5.2
fragmentatievangesteenten 6.1.2
fragmentatievanstrooisel 15.2.9
Frankia 15.2.7,15.7.3
freatischvlak 9.1.3
freatischwater 10.1
frequentiegrondwaterstanden 11.4.1
fruitbomen,beworteling engrondwaterstand,hoofdstuk 12
fulvozuren,CEC 8.3.1,8.23,8.9
fumarolen 2.4.4
Fungi 15.2.3
Fungi Imperfecti 15.2.3,15.17d
fungiciden 15.7.7
fungistasis 15.3.2
fyllosilicaten 6.8
fysiocogeen (structuur) 3.5.2,3.25
fysiologischactievesubstanties 8.4.3
fysiologischeaspectenluchthuishouding,hoofdstuk 12
fysischebodemvruchtbaarheid doororganischestof 8.4.1
fysischerijping 20.7.1,26.3.4,26.28
fysischeverwering 6.1.2,6.5
fytase 15.7.5
fytofaag 15.2.2
g (lettertoevoeging horizontcodering) 3.3.3
gagel,stikstofbinding 15.7.3
gammastralen 4.5.2
gang 2.3.1
gangenstructuur 3.5.2,3.24C
ganggesteente 2.2.3
gasfasepar. 4.1, hoofdstuk 12
gatenstructuur 3.5.2,3.24C
gebergtevorming (orogenèse) 2.4.6,2.22
gefuric (structuur) 3.5.2
gehalte 4.19
gelaagdcomplex 3.5.2,3.24C
gelaagdegrond,infiltratie 10.5.3
gelaagdegrond,opwaartsestroming 10.6.2
gelaagdheid 21.3.3
gelaagdheidenvochtlevering 18.4.7
gelevlekken 6.5.3
geleiding,hoofdstuk 13
gelifluctie 2.5.2,23.6.5
gemiddeld hoogstegrondwaterstandsdiepte par. 11.2
gemiddeld laagstegrondwaterstandsdiepte par. 11.2
gemiddeldefrequentieverdeling 11.4.1
gemiddeldekorrelspanning 20.24
gemiddeldevoorjaarsgrondwaterstandsdiepte par. 11.5
genetischemanipulatievoor bodemsanering 15.1.2
geogeen (structuur) 3.5.2,3.25
geogenegelaagdheidpar. 3.1
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geologischeorgelpijp 2.5.2
géomagnétisme 2.4.2,2.11,2.12
geothermischegradient 2.1.2
gerichteopnamen GHGenGLG 11.3.3
gerst,wortelstelsel 17.13
gerst,gewenstzuurstofgehalte, hoofdstuk12
gerst,wortelverdeling 17.19
geschiktheidsbeoordeling 8.53
geseldier 15.18
gesteenten,basische 6.2.3
gesteenten,kringloop 6.7
gesteenten,resistentie 6.1.2
gesteenten,zure 6.2.3
getalwaarde 4.35
gewichtspercentagevocht 4.2.5
gewichtsvochtgehalte 4.2.5
geyser 2.4.4
GHGenvochtlevering 18.4.5
GHGpar. 11.2
GHG,nauwkeurigheid 11.3.1
gibbsiet 6.14,6.4.3
gidsfossielen 2.6.3
gips 6.14,6.5.3
gips,dichtheid 4.65
gist 15.2.3
glaciaalbekken 2.5.2,23.6.3,23.30
glaciaalsurge 2.5.2
glaciaal 2.5.2,par. 23.1,23.6.5
glacigeen 2.5.2
gladprisma 3.5.2,3.24B
glauconiet,2.3.2,2.46,6.14,par. 23.5
glauconietklei,beworteling 17.6.9
glaukofaan 6.10
gletsjerkrassen 2.5.2
gley,biologischeoorzaak 15.7.6
gleykenmerken 11.3.6
gleyverschijnselen 6.4.4
GLGenvochtlevering 18.4.5
GLGpar. 11.2
GLG,nauwkeurigheid 11.3.1
gliede,bewortelbaarheid 17.34
globalestraling,hoofdstuk 13
gloeiverlieslutumdeel 7.3.4
gloeiverliessiltdeel 7.3.5
gloeiverliessloefdeel 7.3.5
gloeiverliesvanlutumenijzer
8.6.1
gloeiverliesmethode 8.6.1
goethiet 6.14,6.25
gooreerdgrond,vochtlevering 18.3.2,18.46
gooreerdgronden,beworteling 17.6.7,17.41
gorsvaaggronden,beworteling 17.6.8
Gramkleuring 15.2.6
granaat 6.11
graniet,resistentie 6.1.2
granulair 3.5.2,3.24B
granulatie 3.5.2
gras,bewortelingsbeeld 17.41
gras,gewenst luchtgehalte,hoofdstuk 12
graslandenorganische-stofgehalte 8.5.4
grasland,zodevorming 15.1.2
greigiet 6.5.2,6.14
grensspanning 20.4.4,20.44
grijzevlekken 11.3.6
grind 5.15,5.47

grindanalyse 2.6.6
grindarm 5.47
grinddeel 5.13
grindfractie 5.2.4
grindig 5.47
groenmateriaal,afbraak 8.7
groenbemesting enorganische-stofgehalte 8.5.4,8.35b
groeneroest 6.25
groenwieren 15.2.5
groep 2.6.6,24.3.3
grofzand(ig) 5.36
grof-zandfractie 5.15
grond 5.1.2,5.2.1,par.26.1
grondbewerking enbeworteling 17.18
grondbewerking enluchthuishouding,hoofdstuk 12
gronden,bewortelingsmogelijkhedenpar. 17.6,17.42
grondgebruikenorganische-stofgehalte 8.5.4
grondmassa (structuur) 3.5.2
grondmechanica par. 20.1
grondmorene 2.5.2,23.6.3
grondsodrtenindeling RIJPpar. 5.8
grondspanning 20.3
grondverbetering par. 21.1
grondwater 9.1.3
grondwaterprofielen 18.4.2
grondwaterspiegel 9.1.3
grondwaterspiegel,druk 9.4a,9.28
grondwaterstandenorganische-stofgehalte 8.5.3
grondwatertrap,kritieke 18.4.6
grondwaterstanden envochtlevering 18.4.5
grondwaterstanden,duurpar. 11.4
grondwaterstanden,frequentie 11.4.1
grondwaterstandsdiepte,gemiddeld hoogste 11.2.1
grondwaterstandsdiepte enbeworteling 17.1
grondwaterstandsdiepte,gemiddeld laagste 11.2.1
grondwaterstandsdiepte, invloedoptemperatuur,
hoofdstuk 13
grondwaterstandsfluctuatie 11.2.2
grondwaterstandsgegevens, computeruitvoer par. 11.6
grondwatertrap,vaststellingpar. 11.3
grondwatertrap,veldschatting 11.3.6
grondwatertrappenindeling 11.5
grondwaterverkenning,DienstTNOpar. 11.1,11.25
grondwaterzone 9.1.3
grootheid 4.35
groveden,wateroverlast 12.2e
Gt 11.2.3
guano 2.2.3
GVGenvochtlevering 18.4.5
GVGpar. 11.5
gyttja 2.2.3
h (lettertoevoeging horizontcodering) 3.3.3
haarpodzolgrond,dichtheid 4.75
haarpodzolgrond,poriënfractie 4.75
haarwortels 17.2.2
haliet (steenzout) 2.2.3;23.10
haliet 6.14
halloysiet 6.14
halveringstijd 2.6.4
hangwater,beschikbaar 9.53
hangwaterdikte,beschikbare 9.54,18.3.2
hangwaterprofielen 18.4.2
hangwaterzone 9.1.3
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harsen 8.2.2
haverstro,mineralisatiesnelheid 8.27
helling (enstrekking) 2.3.1,2.6
hematiet 6.10,6.14,6.25
herbiciden 15.7.7
Hesemann-telling 2.6.6
hete-luchtmethode 10.3.2
heterogeen poriënstelsel 3.34,hoofdstuk 12
hetero-polymeren 8.2.3
hiaat (geologisch) 2.3.1
hofeerdgronden,beworteling 17.6.9
holoëder 3.5.2
holten (poriën) par. 4.1,3.5.1
homeostasis 15.3.1,37.6.2
homogeneprofielen 3.2.1
hoofdhorizont 3.3.2
hoofdwortel 17.10
hoog (geologisch) 2.4.6
hoogte (energietoestand) 9.25
hoogtevancapillaireopstijging 9.11
hoornblende 6.10
hoornsteen 6.4.2
horizont par. 3.1, par. 3.3,3.12
horizontaleverschuiving 2.3.1
horizontcodering par. 3.3,3.14,3.15
horizontenenweerstand 17.32
horst 2.3.1,2.7
houtstof 8.2.2
houtvatensysteem 17.,2.1
huidjesstructuur 3.5.2,3.32
humeus(organische-stofklasse) 8.42
humificatie 8.2.3
humificatiecoëfficiënt 8.29
humine 8.3.1
huminezuren 8.3.1
huminezuren,CEC 8.23
humositeit 8.6.2
humus,bindingaankleimineralen 8.16
humus,chemischeeigenschappen 8.2.4
humus,definitie 8.1.2
humus,indelingpar. 8.3
humus,kationenbinding 8.2.4
humusaanvoer,snelheid 8.29
humusafvoer,snelheid 8.30
humusarm (organische-stofklass) 8.42
humusbestanddelen,molecuulmassa 8.3.1
humuschemie 8.10b
humusfibers 11.3.6
humusgehalte 4.21, par. 8.5
humusgehalte,bepaling 8.6.1
humusijzerchelaat 8.15
humuskool 8.3.1
humusmoleculen 8.8
humuspodzolgronden,humusvorm 8.3.3
humusprofielpar. 3.1,3.1,3.2
humusrijk (organische-stofklasse) 8.42
humustheorieThaer 17.4.2,17.4.3
humustype 8.3.3
humusvoorraad 8.5.1
humusvorm 8.3.3
humusvormers 8.2.1
humusvormingpar. 8.2,26.3.1
hydrargilliet 6.4.3
hydratatieenverwering 6.1.2

hydraulische potentiaal 9.3.4
hydraulischeweerstand korst 10.5.4
hydro-dynamischeperiode 20.5.1
hydrologischjaar 11.2.2
hydrolysevanijzer 6.26
hydrometermethode 5.4.4
hydrostatischevenwicht 9.33
hydrostatischedruk 9.26
hydrothermaleoplossingen 2.4
hydroxyden 6.4.1
hydroxylgroepen 8.2.4
hyfen 15.10
hymatomelaanzuur 8.3.1
hyperstheen 6.10
hyphomyceten 15.16
hypocentrum 2.4.5,2.19
hysteresisvochtkarakteristiek 9.4.6
i (lettertoevoeging horizontcodering 3.3.3
ijking (waarnemingen) 29.1.2
IJsselmeerpolders,zakkingdoorkrimp 20.7.4
ijzeringereduceerdevorm 6.4.4
ijzer(hydr)oxyde,complexering 8.2.4
ijzer,biologischeomzetting 15.7.6
ijzer,gloeiverlies 8.6.1
ijzerenleiding,corrosie 15.7.4
ijzeroer 2.3.2,3.3.3,26.3.8
ijzeroxyde,dichtheid 4.65
ijzeroxyden,6.4.4
illiet 6.14,6.22
illietklei 6.18
ilmeniet 6.4.5,6.11
immobilisatie 8.2.3,8.4.3
immobilisatievanfosfoor 15.7.5
immobilisatievanstikstof 15.7.3
imogoliet 6.4.3
indelingmineralenpar. 6.2
indelingvanbodemorganismen 15.7
indool 8.2.3
indringingsweerstand 17.5.4,21.5.2,21.22
indringingsweerstand,verminderingdoor organische
stof 8.4.1
indringingsweerstand,eenheden 17.40e
indringingsweerstand,horizonten 17.32
inertehumus 8.3.2
infiltratie 10.1
infiltratie inklei 10.42,10.5.6
infiltratievanwaterpar. 10.5
infiltratie-intensiteit 10.5.1
infiltratiesnelheid 10.5.1
inklinkingenzetting,berekening 20.4.2
inklinking par. 20.3,par. 20.4
inosilicaten 6.8
inpolderingenorganische-stofgehalte 8.5.4
insekticiden 15.7.7
interceptiewater,verdamping 18.4
interneslemp 5.9.1,38.4.2
interpedaleporiën 3.5.2
intrakristallijnezwelling 6.3.2
intrapedaleporiën 3.5.2
intrinsiekedoorlatendheid 10.1.2
intrusieplaat (sill) 2.3.1
ionenabsorptie plant 17.4.2
isodiametrischevorm 5.3.1
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isomorfe vervanging 6.2.1,6.3.2
isostatisch 2.5.2
isotopen-geochronologie 2.6.4
jarosiet 6.5.3,6.14,15.7.4, 26.3.5
jaspis 6.4.2
Johannes Kerkhovenpolder 20.67
k-h-curves 10.13
kaartenhuisstructuur klei 20.61
kainiet 6.14
kaliumfixatie 6.3.2,7.3.4
kaliumhuishouding 15.7.6
kalkgehalte (per grondmonster) 3.4.2,4.22
kalkhoudende gronden 6.5.1
kalkhoudende zandgronden, beworteling 17.42
kalkloze zandgronden,beworteling 17.6.7,17.42
kalkprofiel par. 3.1,3.1,3.2
kalksteen, beworteling 17.6.9
kalksteen,verwering 6.1.3
kalkverloop 3.4.3,3.18,3.19,3.20,3.21
kalkverlopen (combinaties van) 3.4.4,3.21
kame(terras) 2.5.2,23.6.3
kannibalisme 15.2.2
kans op neerslagtekort 18.2.2
kanteerdgronden, beworteling 17.6.7
kaolien 6.18
kaoliniet 6.14,6.21,6.24
karstverschijnselen 2.5.2,23.4.3
kationen 21.2
kationenomwisselcapaciteit lutumdeel 7.3.4
kationenomwisselcapaciteit humus 8.2.4,8.4.2
kationenomwisseling 6.19
katteklei 6.5.3,15.7.4,21.2,26.3.5
katteklei en beworteling 17.6.8
keienvloer (desert pavement) 2.5.2,5.9.2,23.6.5
keileem 2.5.2,23.6.3,23.30,33.3.5,33.17
keileem, beworteling 17.6.9
keileem, korrelgrootteverdeling 5.44
kevers 15.2.9
kieming en bodemtemperatuur, hoofdstuk 13
kieseriet 6.14
kittend vermogen lutumdeeltjes 5.3.3
klastische sedimenten 2.2.3,2.4,6.1.4
klaver,stikstofbinding 15.38
kleefaarde 6.6a, par. 7.1
kleefaarde, beworteling 17.6.9
kleefgrens 21.24
klei 5.33
klei, beschikbaar hangwater 9.60,18.34
klei, bodemtemperatuur, hoofdstuk 13
klei,doorlaatkarakteristiek 10.13,10.53
klei, infiltratie 10.5.6
klei, kaartenhuisstructuur 20.61
klei, korrelgrootteverdeling 5.44
klei,kritieke stijgafstand 18.40
klei, microscoopbeeld 5.3
klei,opwaartse stroming 10.6.4
klei,samendrukkingsconstanten 20.41
klei,stijgcurve 10.47,10.54
klei,vochtkarakteristieken 9.60
klei-humusbinding 8.16
kleiarmsilt 5.33
kleiarmzand 5.33
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kleigronden, herkomst 7.3.2
kleigronden, mineralogie par. 7.3
kleiigsilt 5.33
kleiigveen (organische-stofklasse) 8.42
kleiigzand 5.33
kleiigeleem 5.34
kleimineralen 5.3.3
kleimineralen 6.14, par. 6.3
kleimineralen,dichtheid 4.65
kleiplaatjes 6.21,6.22
kleur kleigronden 7.3.3
kleur van ijzeroxyden 6.25
kleur, blauwe vlekken 6.5.4
kleur, gelevlekken 6.5.3
kleur,groene roest 6.25
kleur,witte vlekken 6.5.4
kleur, zwarte,van grond 6.5.2
kleur-B 3.3.2
klimaat en organische-stofgehalte 8.5.2
klimaatswijziging 2.6.4, par. 23.1,23.34
klink (compactie,geologisch) 2.3.2
klink par. 20.3
kluit(structuur) 3.5.2
knijpvocht 11.13a
knikklei 21.2
knipkleigronden, effectieve wortelzone 17.3.4,17.6.8
knollen 17.11
kolommethode 10.3.1
kom 2.5.2,23.6.8
komkleigronden,effectieve wortelzone 17.3.4,17.6.9
koolhydraten 8.2.2
koolstofdioxyde-afvoer, hoofdstuk 12
koolstofdioxyde enverwering 6.1.3
koolstofdioxydegehalte, gewenst, hoofdstuk 12
koolstofkringloop 15.3a, 15.7.2,15.45
koolzaad,wortelstelsel 17.20
koolzure kalk 3.17
koolzure-kalkgehalte 4.22
koopveengrond, beworteling 17.2
koper,chelaatvorming 8.14
Koppejan,formule van 20.33
kopziekte 17.4.2
korrelgrootte, definitie 5.27a
korrelgrootteklassen par. 5.2,5.19
korrelgrootteverdeling en eigenschappen par. 5.9
korrelgrootteverdeling 5.4.1
korrelgrootteverdeling en afzettingsmilieu 5.32,5.42,5.44
korrelgrootteverdeling typerende monsters 5.44,26.3
korrelspanning 20.3,20.15
korrelspanning,gemiddelde 20.24
korrelspanning,toename 20.24
korst en dooraltendheid 10.2.1
korst, infiltratie 10.5.4,10.7.3
korstenmethode 10.3.2
korstmos 15.3.3
korststructuur 3.5.2,3.24C
kortsluiting 10.5.6,10.7.3
korund 6.10
krijteerdgronden 6.6a
krijtkalk 2.2.3
krimp par. 20.3,20.7.1
krimp van klei 6.18
krimpberekening kleigronden 20.7.3
krimpberekening met rijpingsformule 20.7.4

krimpberekeningveengronden 20.8.2
kringloopgesteenten 6.7
kringloop mineralen 6.7
kringloop organischestof 8.3
kringloopvanfosfor 15.53
kringloopvankoolstof 15.45
kringloopvanstikstof 15.7.3
kringloopvanzavel 15.51
kringlopenvanvoedingsstoffen 15.1,par.15.7,17.4.3
kristalstelsel 2.2,2.2.2
kritiekegrondwaterstand 10.6.3
kritiekegrondwaterstandsdiepte 18.4.6
kritiekestijgafstand 18.4.2,18.4.6
kroonwortels 17.10
kruimel(structuur) 3.5.2
kryoturbaat 2.5.2,23.5.6
kunstmestoforganischemest 17.4.3
kwarts 6.4.2,6.10
kwarts,dichtheid 4.65
kwartsgehalte 5.3.1
kwel 10.1,18.3.3,35.19
kwikhuishouding 15.7.6
laagof bed (geologie) hoofdstuk2
laagof horizont 3.3.2
laagpakketofafzetting (geologie) hoofdstuk 2
labradoriet 6.10
laccoliet 2.3.1
lacustroglaciaal 2.5.2,23.6.3
ladingvankleimineralen 6.3.2
lagune 2.5.2
laminairestroming 10.3.3
landbouwbuispar. 11.6
landijsbedekking 2.5.2,23.6.3,23.30
lapilli 2.4.4
last-zakkingscurve 20.27,20.44
leem 5.34
leem,beschikbaar hangwater 9.60,18.34
leem,korrelgrootteverdeling 5.44
leem,vochtkarakteristiek 9.60
leemarmzand 5.34
leemdeel 5.13
leemfractie 5.15
leemgehalte 5.19
leemgehaltevandemineraledelen 5.7
leemgronden,beworteling 17.6.5,17.42
leemreeks,pF 9.61b
lepidokrokiet 6.14,6.25
lettertoevoegingen (horizontcodering) 3.3.3,3.11
leuciet 6.10
levendeorganischestof 8.1
lichtenwortelgroei 17.21c
lichtegrond 5.5.1
lichteklei 5.33
lichtemineralen 6.2.3
lichtesiltigeleem 5.49
lichtevruchtwisseling 5.9.6,38.4.2
lichtezandige leem 5.49
lichtezavel 5.33
lichtgevoeligheid bodemleven 15.5.1
Liebig 17.4.3
ligand 8.2.4
lignine 8.2.2
limoniet 6.14

lithologische discontinuïteit 3.3.4
lithostratigrafie 2.6.2
littoralezone 2.5.2,2.38
lössfractie,CEC 7.4
log-last-zakkingskromme 20.35
LondonvanderWaalskrachten 21.2
loodzand 3.3.2,3.10
loss,microscoopbeeld 5.3
loss,pF-curve 9.59
lössdeel 5.13
lössgebied,textuur 5.32c,5.44,26.3,36.7,36.8
lucerne,mineralisatiesnelheid 8.27
luchtgehalte 4.17
luchtgehalteenbeworteling 17.5.3
luchtgehalteenbodemstructuur 17.38
luchtgehalte,gewenst,hoofdstuk12
luchthuishouding,hoofdstuk 12
luchtkanalenwortels 17.7
Lumbricus 15.2.9,15.4
lutum 5.16
lutum,gloeiverlies 8.6.1
lutum-siltverhouding 5.31
lutumdeel 5.13
lutumdeel,eigenschappen 5.3.3
lutumfractie 5.24
lutumfractie,mineralogie 7.3.3
lutumgehalteenorganische-stofgehalte 8.5.3,8.47
lutumgehaltevanmineraledelen 4.24,4.55,5.9
lutumgehaltevanstoofdrogegrond 4.23,4.55
lutumreeks,pF 9.61b
M50 5.5.3
Maasafzettingen,mineralogie 7.2.1
maaswijdte 5.4.3
maatgetal 4.35
mackinawiet 6.14,6.5.2
macro-elementen plantevoeding 17.23
macrofauna 15.6
macroporiën 3.5.2,3.33
macrorestenonderzoek 2.6.6
macrostructuur 3.5.2,3.24
macrostructuurloos 3.5.2,2.24C
maghemiet 6.25
magma 2.4.4,2.16
magmatischedifferentiatie 2.4.4
magnesiet 6.5.1,6.14
magnetiet 6.25
maïs,bewortelingsbeeld 17.39
maïs,wortelstelsel 17.10,17.28
mangaanhuishouding 15.7.6
mangaanoxyden 6.4.5
marien 2.5.2,23.6.7
marienzand,korrelgrootteverdeling 5.44,26.3
marienezavel,korrelgrootteverdeling 5.44,26.3
markasiet 6.14
massastoofdrogegrond 4.42
massafractiecarbonaat 4.22
massafractie lutumvanstoofdrogegrond 4.23
massafractie lutumvanmineraledelen 4.24
massafractieorganischestof 4.21
massastroming 17.4.2
massastroomdichtheid 12.4
massaverhoudingwater-vastefase 4.3.1,4.25
massief (geologisch) 2.4.6
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massiekvolume 20.50
massiekeoppervlakte 5.7.2
massievestructuur 3.5.2,3.32
Mastigomyceten 15.2.3
matigfijnzand(ig) 5.36
matiggrofzand(ig) 5.36
matighumeus(organische-stofklasse) 8.42
matighumusarm (organische-stofklasse) 8.42
matiglichtezavel 5.33
matigzwareklei 5.33
matrixkrachten 9.2.4,9.3.3
matrixlegenda 29.1.3
matrixstructuur 3.5.2,3.32
meanderenderivier 2.5.2,2.27,23.6.8
mechanischeweerstand 17.5.4
mediaanzanddeel 5.5.3
mediumtransport 17.4.2
meeropbrengst 21.10
meerveengrond,beworteling 17.40b
megafauna 15.6
member,afzetting oflaagpakket (geologie) 2.6.6,24.3.3
membraanpers 9.4.2
mengengrond par. 4.3
mengfresen (effectvan) 21.10
mengploeg 21.11.3
mengploegen 21.10
mengrotor 21.11.3
mengwoelen (effectvan) 21.10
mengwoeler 21.11.2
mergel 2.2.3
mesofauna 15.6
mesofiel 15.5.1
mesoporiën 3.5.2,3.33
mestkever 15.29
meststoffenbalans 17.4.3
metamorfgesteente 2.2.3,2.4
methaan 12.2d,12.3
mica,dichtheid 4.65
mica's 6.10
micro-aggregaatstructuur 3.5.2,3.32
micro-organismen 15.2.2
micro-aërofiel 15.2.6
microben 15.2.2
microben,grootte 15.5
microben,indeling 15.9
microben,verwelkingdoor 15.4.3
microbiota 15.2.2
microbiovoor 15.2.2
microfauna 15.6
microflora 15.8c
microflora,rolbijhumusvorming 8.2.1
microporiën 3.5.2,3.33
microstructuur 3.5.2,3.32
mijten 15.2.8
mikroklien 6.10
mineraal 6.1.1
mineraalmateriaal 8.42
mineraledelen,dichtheid 4.26,4.4.1
mineraledichtheidgrond 4.2.6,20.72
mineralen 2.2,2.3
mineralen,indelingpar. 6.2
mineralen,kringloop 6.7
mineralen,resistentie 6.1.3
mineralen,resistentiereeksen 6.3,6.4
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mineralisatie 8.2.3
mineralisatievanfosfor 15.7.5
mineralisatievanN,PenS 8.4.3
mineralisatievanstikstof 15.7.3
mineralisatiesnelheid 8.4.3,8.30,8.51
mineralogischesamenstelling vangronden,hoofdstuk 7
misvormingvanplanten 15.4.3
mitochondriën 15.2.2
moder,humustype 8.3.3
moderpodzolgronden,humusvorm 8.3.3
moedermateriaal 3.3.4,3.12
moerasijzererts 2.3.2,3.3.3,26.3.7,26.3.8
moerigmateriaal 8.42
moerigegronden,beworteling 17.6.3,17.42
molecuulmassa humusdelen 8.3.1
mollusken 2.6.6
monic (structuur) 3.5.2
montmorilloniet 6.14
mor (= ruwehumus) 8.3.3
morfostratigrafie 2.6.6
Mucor hiemalis,hoofdstuk 12
mulzand 20.2.4
muil,humustype 8.3.3
mull,humusvorm 8.3.3
muscoviet 6.10
Muttergestein 3.3.4
mutualisme 15.3.3
mycelium 15.10
mycoparasitisme 15.3.2
mycorrhize 15.39
mycorrhizen 17.4.2
mycostasis 15.3.2
myxobacteriën 15.2.6
naaldmethode,hoofdstuk 13
naamgevingorganismen 15.4
nachtvorst,hoofdstuk 13
naftaleen 8.2.3
natriumbezetting 6.3.2
nauwkeurigheidGHGenGLG 11.3.1
necrofagie 15.2.2
necrose 15.4.3
neerslag 10.1
neerslag,maandwaarden 18.13
neerslagtekort 18.2.2,18.9
neerslagtekort,maandwaarden 18.13
neerslagtekort,regionaleverschillen 18.2.3
neerslagtekortentijdensgroeiseizoen 18.32
nefelien 6.10
nematociden 15.7.7
nematoden 15.2.8
neritischezone 2.5.2,2.38
nesosilicaten 6.8
neutronenstraling 4.5.2
niet-capillaireporiën 3.5.2
niet-gerijptegrondenenbeworteling 17.6.8,17.42
niet-plastischevervorming 2.3.1
nife 2.1.2
nitraat 15.7.3
nitraatgehalteenluchthuishouding,hoofdstuk 12
nitriet 15.7.3
nitrificatie 15.7.3
Nitrobacter, hoofdstuk 12,15.3.3,15.7.3
Nitrosococcus 15.7.3

Nitrosomonas,hoofdstuk 12,15.3.3,15.7.3
niveo-eolisch 2.5.3
nontroniet 6.14
Noordoostpolder,textuur 5.32d,5.42
normalespanning 20.2.1
normaletotaalspanning 20.3
nucleairevochtbepaling 4.5.2
O-horizont 3.3.2,8.3.3
obligaataëroob 15.2.6
obligaatanaëroob 15.2.6
octaëderlaag 6.3.2
oecosysteem 5.1.1,37.2.2
oerbank 3.3.2
oerstroomdal 2.5.2,23.6.3
oeverwal 2.5.2,23.6.8
Of-horizont 8.3.3
Oh-horizont 8.3.3
oidiën 15.11
Ol-horizont 8.3.3
oligoklaas 6.10
olivijn 6.10
olivijn,resistentie 6.1.3
omgevingsdruk 9.28
omslagpunt 21.24
omvalziekte 15.4.3
ombestendigehumus 8.3.2
onderdruk bodemwater 9.3.1,9.34
ondergrond (bijvochtlevering) 18.9
ontwateringenluchthuishouding,hoofdstuk 12
ontwateringscurve,opbrengst 21.29
ontwateringstoestand,verkenning 11.3.5
onverzadigdestroming 9.1.3
onverzadigdezone 9.1.3
oogstdepressies (= opbrengstdepressies) 21.3,21.51
ooivaaggronden,beworteling 17.6.9
ooivaaggronden,humusvorm 8.3.3
opaal 6.4.2,6.14
opbouwen humus 8.2.3
opbrengst,relatieve 21.28
opbrengst,ontwateringscurve 21.29
opbrengstdepressie (oogstdepressie) 21.3,21.51
opdooilaag (activelayer) 2.5.2
opdrachtigheid 10.6.1
open-capillairezone 9.1.3
open-waterverdamping 18.4,18.11
open-waterverdamping,maandwaarden 18.13,26.8
opgevarengrond 21.6.1
oplopendeprofielen 3.2.1
oppervlakte,soortgelijkepar. 5.7
oppervlaktespanning 9.14
opschuiving 2.3.1
opwaartsestroming par. 10.7
oranjevlekken 6.25
organischebestanddelen 8.1
organischemestofkunststof 17.4.3
organischestof,afbraakpar. 8.2
organischestof,definitie 8.1.2
organischestof,dichtheid 4.4.1,4.27
organische stof, invloed op fysische bodemvruchtbaarheid 8.4.1
organischestof,kringloop 8.3
organische-stofafbraak 15.7.1
organische-stofbepaling 8.6.1

organische-stofdichtheid grond 4.2.6,20.77
organische-stofdriehoek 8.42
organische-stofgehalte diversegronden 8.6.3
organische-stofgehalte 4.21, par. 8.5
organische-stofklassen 8.6.2
organische-stofreeks,pF 9.61
organismen,naamgeving 15.4
organogenesedimenten 2.2.3,2.4
orgelpijp (geologische) 2.5.2,23.4.3
orogenèse(gebergtevorming) 2.4.6,2.22
ortoklaas 6.10
osmotischekrachten 9.2.4
osmotischezwelling 6.3.2
Otterlo,wateroverlast 12.2e
oudeklei,beworteling 17.6.9
ouderivierklei 7.3.2
overdruk bodemwater 9.3.1,9.34
overgangshorizonten 3.3.2
overschrijdingsduur grondwaterstand 11.20,11.23
overschrijdingskans 18.2.2
overschuivingsvlak 2.3.1,2.6
overspannen bodemwater 20.5.1
oxisolen 6.1.3,6.4.3,6.4.4
oxydatievanorganischestof par. 20.3,par.20.8
oxydatieberekeningveengronden 20.8.2
oxyden 6.4.1
oxyhydroxyden 6.4.1.
p (lettertoevoeging horizontcodering) 3.3.3
paddestoel 15.14
pakkingsdichtheid 4.70
paleogrond 2.6.6,26.14
paleomagnetischedatering 2.6.5,2.48
palynologie 2.6.6,26.15,37.2.3
parasitisme 15.3.2
parentmaterial 3.3.4
passievehumus 8.3.2
ped 3.5.2
pedaal 3.5.2
pedogeen (structuur) 3.5.2,3.25
pedogenegelaagdheidpar. 3.1
pegmatiet 2.2.3,2.4
peilbuis 9.3.5,par. 11.1
penetrograaf 17.29,17.30
penetrometer 17.29
peptisatie 21.2
percentage 4.35
percolatie 10.1,18.1.3
perforatiegraad 3.5.2
periglaciaal 2.5.2,23.6.5,23.34
perithecium 15.13
permafrost 2.5.2
permanentegrondwaterprofielen 18.4.2
permanent poriënstelsel,hoofdstuk 12
pF-curve 9.4.1
pF-curve,bepaling 9.4.2
pF-curve,toepassing 9.4.3,9.57,9.58b
pHenbeworteling 17.5.2,17.6.1
pHinveenkolonialegronden 17.33
pH-beïnvloedingdoorwortels 17.4.2
pH-invloedopCEC 8.2.4
piezometer 9.3.5
piëzometrischniveau 9.3.4
pikklei 21.2
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pingo (pingoruïne) 2.5.2,23.6.5,23.39,25.7.2
pipetmethode 5.4.4
plaat 3.5.2,2.24B
plaatgrond 21.5.2
plaatshoogte 9.31,10.3a
plaattektoniek 2.4.3,2.13
plaatverdunningsmethode 15.2.10
plaatzeven 5.4.3
plagioklazen 6.10
plant,onderscheidmetdier 15.2.1
plantdier 15.2.4
plantegroei,invloedluchtgehalte,hoofdstuk 12
planten,misvormingvan 15.4.3
plantevoeding 17.4.2
plantverdamping 18.4
plaseerdgronden,beworteling 17.6.3,17.6.8
Plasmiden 15.1.2
plasticiteitsindex 21.24
plastischgedrag 6.3.1
plastischgrondgedrag 20.4.4
plastischevervorming 2.3.1
ploegen,gevolgvoorporiënfractie 4.58
ploegen,trekkracht 5.29
ploegzool 5.9.3
plooiing 2.3.1,2.6
podzolgronden,beworteling 17.6.4,17.42
Poiseuille,wetvan 10.3.3
polariteit (aardmagnetisme) 2.6.5
poldervaaggrond,vochtleverendvermogen 18.41b
poldervaaggronden,beworteling 17.39,17.40c
poldervaaggronden,dichtheid 4.75
poldervaaggronden,humusvorm 8.3.3
poldervaaggronden,poriënfractie 4.75
pollen 2.6.6,26.15
polygoon 2.5.2,23.5.6
polymeren 8.2.3
porfierstructuur 2.2.3
poriediameterencapillaireopstijging 9.11
poriën (holten) 3.5.2,3.33,3.34,par. 4.1
poriënfractie 4.18,4.3.1,4.4.3
poriëngrootteverdeling,equivalent 9.4.7
poriëngrootteverdeling endoorlatendheid 10.12
poriëngrootte,nodigvoorbeworteling 17.5.4
poriënstelsel,permanent heterogeen,hoofdstuk 12
poriënverdeling 4.4.3
poriënvolume 4.18
porositeit 3.5.2,3.33,3.34,4.18,4.4.3
Porphyrie(structuur) 3.5.2
porseleinaarde 6.20c
potentiaal bodemwater 9.25
potentiëleevapotranspiratie 18.11
potentiëleverdamping,maandwaarden 18.13
potentiëleverdamping 18.4
potgrond 4.62
predatie 15.3.2
primairemineralen 6.2.1,6.10
primairezakking 20.4.3
prisma 3.5.2,3.24B
procent,gebruikvan 4.35
produktie-verdamping-relaties 18.6
profielpar. 3.1
profielkenmerkengrondwaterschommeling 11.3.6
profielschets 29.1.3
profielverbetering par. 21.5
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profielverlopen (betekenis) 3.2.3
profielverlopen (combinatiesvan) 3.2.4,3.7,3.8,3.9
profielverlopen (indeling) 3.2.2,3.3,3.4,3.5,3.6
prokaryoten 15.2.2
protocoöperatie 15.3.3
protozoën 15.8
pseudo-stationaire stroming 18.3.4
psychrofiel 15.5.1
pyenidium 15.15
Pyknometer 4.4.1
pyriet 6.5.2,6.14,15.7.4
pyrofylliet 6.11
pyrolusiet 6.4.5,6.14
pyroxenen 6.10
r (lettertoevoeging horizontcodering) 3.3.3
R-horizont 3.3.2
R-S-verhouding 15.4.1
radio-actieveouderdomsbepaling 2.6.4
radiolariënslik 2.2.3
randzee-afzettingen 2.2.3
reactievegroepinhumusmolecuul 8.8
rechterivier 2.5.2
rechthoeksgrafiek Doeglas 5.63
reductievlekken i.v.m.grondwaterstand 11.3.6
referentiebuis 11.3.3
referentieniveau plaatshoogte 9.32
referentieverdamping 18.2.1
regenintensiteitendoorlatendheid 10.2.1
regenval,energietoestanden 10.23
regenworm 15.29
regionalemetamorfose 2.2.3
regressie 2.5.2,23.6.7
relatievedichtheid 21.34,21.45,21.50
relatieveopbrengst,21.28
relatieveverdamping 18.4
repetitiegelaagdheid 2.3.1
resistentemineralen 2.2.3
resistentievangesteenten 6.1.2
resistentievanmineralen 6.1.3
resistentiereeksen mineralen 6.3,6.4
Rhizobium 15.38
rhizomorf 15.2.3
rhizosfeer 15.4.1,17.1.2,17.6
rhizotron 17.3.3
RijksGeologische Dienst,korrelgrootte-indeling par. 5.6
RijksGeologische Dienst,fractienamen 5.17
RijksdienstIJsselmeerpolders,grondsoortenindeling
par. 5.8,5.16
rijping,fysische 20.7.1
rijpingsfactor 20.60
rijpingsformules 20.7.4,20.61
rijstcultuur,biologischestikstofvoorziening 15.2.5
rivierklei,dichtheidvastefase 4.46
rivierklei,korrelgrootteverdeling 5.44
rivierkleigebied,textuur 5.32
rivierkleigronden,beworteling 17.6.9,17.42
rivierleem 7.3.2
rivierzand,kritiekestijgafstand 18.40
robijn 6.10
rochemère 3.3.4
rodoorn (rodolm) 3.3.3,26.3.8
roest,groene 6.25
roestverschijnselen 6.4.4

roestvlekken i.v.m.grondwaterstand 11.3.6
roestvlekken,biologische oorzaak 15.7.6
rijping 4.58
rug (geologisch) 2.4.6
rutiel 6.4.5,6.10
ruw prisma 3.5.2,3.24B
ruwehumus (humusvorm) 8.3.3
ruwehumustype 8.3.3
ruwemoder,humustype 8.3.3
s (lettertoevoeging horizontcodering) 3.3.3
saffier 6.10
samendrukkingsconstante 20.24,20.26
samendrukkingsconstanteseculaireperiode 20.4.3,20.41
samendrukkingsconstanten,bepalingpar. 20.5
samendrukkingsconstante primaireperiode 20.4.3,20.41
samendrukkingsproef 20.5.1
samengesteldprisma 3.5.2,3.24B
sandr 2.5.2,23.6.3,23.32,33.3.4
saprofaag 15.2.2
sapropeel 8.3.3
schattingsnauwkeurigheid grondwatertrap 11.3.4
scherpblok 3.5.2,3.24B
scheurenvangrasland 8.5.4,8.50
schierzand 3.3.2,3.10
schimmels 15.2.3
schimmelwortels 17.4.2
schol 2.3.1,2.13
schorswortel 17.5
schuifspanning 20.2.1
Sclerotium 15.2.3
seculairezakking 20.4.3
secundairemineralen 6.14
sedimentatiemilieu Noordoostpolder 5.42
sedimententklastische 6.1.4
seismograaf 2.4.5
sejunctiewater 9.2
seleniumhuishouding 15.7.6
semi-terrestrischehumusvorm 8.19
sericiet 6.10
serpentijn 6.11
sesquioxyden (B-hor.) 3.3.3
sesquioxyden,chelaatvorming 8.2.4
shelfafzettingen 2.2.3
sial 2.1.2
sideriet 2.3.2,3.17,6.5.1,6.14,35.3.3
silicaatlaag 6.3.2
silicaten 6.8
siliciumoxyde 6.4.2
sill (intrusieplaat) 2.3.1
sillimaniet 6.11
silt 5.33
siltdeel 5.13
siltdeel,eigenschappen 5.3.2
siltfractie 5.2.4
siltfractie,mineralogie 7.3.5
siltgehaltevandemineraledelen 5.8
siltigeleem 5.34
slakken 15.2.9
slempgevoeligheid 5.9.1,38.4.2
slempkorst 5.9.1
slenk 2.3.1,2.7
slib 5.16
slibdeel 5.13

slijmdier 15.18
slijpplaat 3.5.2
slikvaaggronden,beworteling 17.6.8
sloef 5.16
sloefdeel 5.13
sloefdeel,eigenschappen 5.3.2
sloeffractie,CEC 7.4
sloeffractie,mineralogie 7.3.5
smectietklei 6.18
smeltwaterafzetting 2.5.2,23.6.3,33.3.1
smeul 15.4.3
snelheidshoogte 10.1.2
solifluctie 2.5.2,23.6.5
sommatiecurve 5.5.5
soortelijk gewicht 4.2.6
soortelijkemassa 4.2.6
soortelijkeoppervlaktepar. 5.7
soortelijkvolume 20.50
sorosilicaten 6.8
sorptiviteit 10.3.2
sortering 5.1.1
spanning bodemwater 9.25
spanning indegrond 20.2.1
specifiekvolume 20.50
spijkerplankmethodewortelonderzoek 17.3.3,17.20
spirilvormige bacteriën 15.20
spirochaeten 15.20
sponsstructuur 3.5.2,3.24C
spoorelementenplantevoeding 17.23
sporangiosporen 15.12
sporangium 15.12
spreiding ingrootte 5.1.1,5.5.5
spreidingsdiagrammen 11.3.2
springstaarten 15.26
staafvormigebacteriën 15.20
stabiliteitvandegrondpar. 21.7,21.8,21.9
stadsbomen,ventilatiekanalen,hoofdstuk 12
stalactiet 2.5.2
stalagmiet 2.5.2
stalmest,afbraak 8.7
stambuizenpar. 11.1
standaardvochtkarakteristieken 9.60
statischevenwicht 9.3.4
stauroliet 6.11
steenzout (haliet) 2.2.3,23.10
steenzout 6.14
stenendeel 5.13
stenenfractie 5.17
sterklemigzand 5.34
Stichtingvoor Bodemkartering,fractienamen 5.15
stijg(hoogte)buis 9.3.5
stijgafstand,kritieke 18.4.6
stijgcurven 10.6.1
stijghoogte 9.3.4,10.10
stijghoogtegradiënt 10.9
stikstof,immobilisatievan 15.7.3
stikstof,invloedoporganische-stofafbraak 8.2.2
stikstof,mineralisatievan 15.7.3
stikstofbemestingenwortelgroei 17.21d
stikstofbinding 15.7.3
stikstofbinding dooralgen 15.2.5
stikstofbinding duindoorn 15.7.3
stikstofbinding els 15.7.3
stikstofbinding gagel 15.7.3

339

stikstofbinding klaver 15.38
stikstofbindingvlinderbloemigen 15.38
stikstofkringloop 15.48
stikstofmineralisatie enzakking 20.83
stikstofmineralisatie 8.4.3
stikstofverlies bijberegening 10.5.6
stikstofvoorziening rijstcultuur,biologische 15.2.5
stofconcentratiechloride 4.19
Stokes,wetvan 5.26
stollingsgesteente 2.2.3,2.4
stoofdrogegrond 4.31
stoofdrogegrond < 2mm 5.11
storendelagen 3.2.1
storendeondergrond 3.2.1
strand,korrelspanning 20.2.3
strandafzettingen 2.2.3
stratigrafie (Kwartair) 2.6.6
strekking (enhelling) 2.3.1,2.6
strengiet 6.14,6.5.4
stro,afbraak 8.7
stro,mineralisatiesnelheid 8.4.3
stroming naevenwicht par. 10.4
stroming,patronenpar. 10.7
stromingvanlucht,hoofdstuk 12
strooisel,fragmentatievan 15.2.9
strooiselroof 8.4
stroomsnelheid 10.55
structuur (beoordeling) 3.5.3,3.36
structuur-B 3.3.2
structuuraggregaten 3.5.2
structuurelementen 3.5.2
structuurgraad 3.5.2,3.28
structuurprofiel 3.5.3
structuurprofieltypen 3.5.3
structuurstabiliteitdoororganischestof 8.4.1
structuurverloop 3.5.3
struisgras 21.7.6,21.37
stuifgevoeligheid 5.9.2,8.53g
stuifgevoeligheid inveenkoloniën 8.5.4,38.4.2,38.16
stuifzandgronden,humusvorm 8.3.3
stuwwal 2.5.2,2.33,23.6.3,23.30,33.3.3
stuwwallen,mineralogie 7.2.1
stuwwalzand,korrelgrootteverdeling 5.44
subductiezone 2.4.6
substitutie,isomorfe 6.2.1
sulfaat 15.7.4
sulfide 15.7.4
sulfiden 6.5.2
sylvien 6.14
symbiose 15.3.3,15.4.2
synergisme 15.7.1
systematischeafwijking grondwaterstand 11.3.4
t (lettertoevoeging horizontcodering) 3.3.3
talk 6.11
taranakiet 6.5.4
tarwe,bewortelingsdiepte 17.1
teelaarde 3.3.2
tefra's 2.4.4
tefrochronologie 2.6.4
tekenmethodebeworteling 17.3.2
tektonischedeformatie 2.3.1
tektosilicaten 6.8
tellenvanbodemorganismen 15.2.10
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telmethodebeworteling 17.3.2
temperatuurgevoeligheid bodemleven 15.5.1
temperatuurvereffeningscoëfficiënt, hoofdstuk 13
tensiometer 9.3.5
terras(rivier-) 2.5.2,2.29,25.4.3
terrestrische humusvormen 8.19
terrestrischesedimenten 2.2.3
terugschrijdendeerosie 2.5.2,2.27
Terzaghi,formulevan 20.24
tetraëderlaag 6.3.2
tetraëdersvanSi0 4 6.8
tetrathionaat 15.7.4
textuur 5.4.1
textuurdekzand-enlössgebied 5.32c
textuur Noordoostpolder 5.32d,5.42
textuurrivierkleigebied 5.32b
textuurZ.W.-zeekleigebied 5.32a
textuur-B (code) 3.3.3
textuurdriehoeken par. 5.5,par. 5.6
textuurgrenzen naarlutumgehalte 5.9.6
textuurindeling Stiboka 5.33,5.34
textuurprofiel par. 3.1,3.1,3.2
textuurtracé Noordoostpolder 5.42
Thaer,humustheorie 17.4.2,17.4.3
thermofiel 15.5.1
thermokarstmeer 2.5.2,23.6.5
Thiobacillusferro-oxydans 15.7.4
thiosulfaat 15.7.4
tijd-zakkingskromme 20.43
tijdelijkegrondwaterprofielen 18.4.2
tijdsduurgrondwaterstanden par. 11.4
tijdsduurklassen 11.4.2
tijdstijghoogtediagram 11.4.1
titaanoxyde 6.4.5
TNO,DienstGrondwaterverkenning par. 11.1,11.25
toermalijn 6.10
toevalligeafwijking grondwaterstand 11.3.4
tongbekken 2.5.2,23.6.3,23.23,23.30
toplaagverbetering
par. 21.4, par. 21.6, par. 21.7,
par. 21.8,par. 21.9
topografie 21.3.4
totaleafwijking grondwaterstand 11.3.4
totaleworteldiepte 17.3.4
transgressie 2.5.2,23.6.7
transpedaleporiën 3.5.2
transpiratie 18.4
transporterendeagentia 2.2.3
transportvanlucht,hoofdstuk 12
travertijn 2.5.2
trekkracht ploegen 5.29
tridymiet 6.4.2
trilhaardier 15.18
tuffen 2.4.4
tuineerdgronden,beworteling 17.6.6
u (lettertoevoeging horizontcodering) 3.3.3
U16-getal 5.7.3
uiterstfijnzand(ig) 5.36
uiterstgrofzand 5.50
uitersthumusarme (organische-stofklasse) 8.42
uitlevering 21.5.2
uitrolgrens 21.24
uitscheidingsprodukten wortels 17.4
uitvloeiingsgesteente 2.2.3,2.4
ultisolen 6.4.3

varisciet 6.14,6^5.4
vastedelenpar. 4.1
vastefasepar. 4.1
vastefase,dichtheid 4.28,4.3.1
vaste-fasedichtheid grond 4.2.6
vector (virusoverdrager) 15.4.3
veen (humusvorm) 8.3.3
veen (organische-stofklassen) 8.42
veen,kritiekestijgafstand 18.40
veen,samendrukkingsconstanten 20.41
veen,vochtkarakteristieken 9.60
veen,zakking par. 20.6,par. 20.8
veengronden,beworteling 17.6.2,17.42
veengronden,krimpenoxydatiepar. 20.8
veenkoloniale gronden,pH 17.33
veenkoloniën,organische-stofghelate 8.5.4
veenmosveen,pF-curve 9.59
veen,nachtvorstgevaar, hoofdstuk 13
veenontwikkeling 2.5.4,2.42
veensoorten,dichtheid 4.66
veldcapaciteit 9.4.3
veldkenmerkengrondwatertrap 11.3.6
veldpodzolgrond,beworteling 17.3
veldpodzolgrond,vochtleverendvermogen 18.41c
veldschatting grondwatertrap 11.3.6
veldspaat,dichtheid 4.65
veldspaatvervangers 6.10
veldspaten 6.10
veldvochtigegrond 4.30
venigzand (organische-stofklasse) 8.42
venigeklei (organische-stofklasse) 8.42
ventilatiekanalenstadsbomen,hoofdstuk 12
verblijftijdvanwater 10.56
verdamping 10.1,par. 18.2
verdampingenproduktie 18.1.2
verdamping,energietoestanden 10.23
verdamping,grootheden 18.4
verdampingsmethode 10.3.2
verdampingswarmtestroomdichtheid 1.3.1
verdichtebovengrond 4.71
verdichting 4.60
verdrogingengrondwaterstand 18.4.6
verhang 2.5.2,35.3.4,35.1235.4.2
verkruimelbaarheid 5.9.6,38.4.2,38.11
verlooppar. 3.1
vermiculiet 6.14
verschraling 21.8.2
verschuiving 2.3.1
verslempingenluchthuishouding,hoofdstuk 12
verstoring (structuur) 3.5.2,3.24C,3.31
verstuivingsgevaar 21.54
verticaleafstand 9.31
vervormbaarheid lutumdeel 5.3.3
verwelkingdoormicroben 15.4.3
verwelkingspunt 9.4.3,9.6
verwering (mineralen) 2.2.3,26.3.2,36.23
verwering 6.1.1
verwering,biotische 6.1.2
verwering,chemische 6.1.3,6.5
verwering,fysische 6.1.2,6.5
verweringsgrond 6.6a,6.1.5
verweringsindexen mineralen 6.4
verwilderde rivier 2.5.2,35.21
verzadigdedoorlatendheid 10.7

verzadigdestroming 9.1.3
verzadigdezone 9.1.3
verzadiging par. 4.1
verzadigingsgraadvandeporiën 20.21
vetten 8.2.2
vibrio's 15.20
viltigezode 21.7.6,21.37
viscositeit,dynamische 10.1.2
vivianiet 6.14,6.5.4
vlakvaaggrond,vochtleverendvermogen 18.41a
vlekkendoorgrondwaterschommeling 11.3.6
vloeibarefase §4.1
vochtbalanswortelzone 18.1.3
vochtbindendvermogen 5.64
vochtbindendvermogendoororganischestof 8.4.1
vochtbindendvermogen lutumdeel 5.3.3
vochtgehalte 4.16
vochtgehalte,bepaling 4.77
vochtigheid 9.2.1
vochtigheid,bepaling § 4.5
vochtkarakteristiek 9.4.1
vochtkarakteristiek,toepassing 9.4.3,9.57,9.58b
vochtkarakteristiek,bepaling 9.4.2
vochtleverendvermogen,gradaties 18.4.1
vochtleverendvermogen 5.9.4,§ 18.4
vochtleveringgelaagdeondergronden 18.4.7
vochtlevering,berekening § 18.3
vochtlevering,definitie 18.9
vochtonttrekking aanondergrond 18.26
vochtprofiel 9.3,9.62,18.22
vochtspanning 9.3.1,9.36b
vochttekort gewas 18.9
voedingshumus 8.3.2
voedingsoplossing 9.6
voelbarewarmtestroomdichtheid 13.1
volumemineraledelen 4.6
volumeorganischestof 4.7
volumeporiën 4.11
volumetotalegrond 4.12
volumevastefase 4.10
volumevloeibarefase 4.8
volumefractie lucht 4.17
volumefractiemineraledelen 4.13
volumefractieorganischestof 4.14
volumefractieporiën 4.18,4.4.3
volumefractievastefase 4.15,4.3.1
volumefractiewater 4.16,4.3.1
volumegewicht 4.2.6
volumepercentage 4.79
volumestroom 10.1.2
volumestroomdichtheid 10.1.2
volumetrischwatergehalte 4.16
volumiek 4.2.6
volumiekemassachloride inbodemoplossing 4.19,4.4.2
volumiekemassakwarts 4.2.6
volumiekemassamineraledelen 4.26,4.4.1
volumiekemassaorganischestof 4.27,4.4.1
volumiekemassastoofdrogegrond 4.31,4.4.3
volumiekemassavastefase 4.28,4.3.1
volumiekemassaveldvochtigegrond 4.30,4.3.1
volumiekemassaverzadigdegrond 4.32
volumiekemassawater 4.29,4.4.2
volumiekemassa,bepaling 4.4.1
volumiekemassa,mineralen 4.65
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voorjaarsgrondwaterstandsdiepte par. 11.5,18.4.5
voorraadbemesting 8.53f
vormeffectzeefmethode 5.4.3
vorming humusmoleculen 8.2.3
vorstenverwering 6.1.2
vorstvaaggronden,beworteling 17.6.7
vulkanisme 2.4.4,2.15
vuursteen 6.4.2
w (lettertoevoeging horizontcodering) 3.3.3
wadden 2.5.2,2.39,34.17
warmtecapaciteit 13.6
warmtecapaciteitvanorganischestof 13.8
warmtecapaciteit vanveldvochtigegrond 13.8
warmtecapaciteit vanmineraledelen 13.8
warmtecapaciteit vanwater 13.8
warmtegeleidingscoëfficiënt 13.4
warmtestroomdichtheid 13.1
warmtetransport 13.4
warmtewerkingenverwering 6.1.2
warve 2.5.1,23.6.3
wassen 8.2.2
water indegrond 9.1.3
water,belangvoorbodem 9.1.1
waterdichtheid 4.4.2
water,fysiologisch belang 9.1.1
waterbalanswortelzone 18.8
waterculture 17.23
waterdichtheid grond 4.2.6
waterdikte 4.20
watergehalte 4.16
watergetal 4.25,4.3.1
watergetal,bepaling 4.77
waterhard 11.3.6
waterkolomcm 9.3.1
waterkringloop 10.1
wateropnamedoorwortels 17.2.1,17.4.2
waterretentiecurve 9.4.1
waterspanning 9.28,20.3,20.10
waterverbruik,efficiëntie 18.2
waterverliesbijrijping 4.58
waterverlies,zakkingpar. 20.6
wegzijging 10.1,18.3.3
weideveengrond,dichtheid 4.75
weideveengrond,poriënfractie 4.75
wendakkers,luchtvoorziening 12.2b
wereldvoedselprobleem,rolkunstmest 17.4.3
werkelijkeverdamping 18.4
wetvanBernouilli 10.1.2
wetvanDarcy 10.1.2,10.26
wetvanFick 12.4
wetvanPoiseuille 10.3.3
wetvanStokes 5.26
windafzettingen 5.9.2
windkanter 2.5.3
windlak 2.5.3
wittevlekken 6.5.4
wittezanden 7.2.1
woeler (scherpe,bredeofmeng-) 21.11.2
wormgangenstructuur 3.5.2,3.24C
wortel-spruitverhouding 17.4.1
wortel-spruitwisselwerking 17.4.1
wortelaantal 17.3.1
wortelademhaling 17.4.4
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wortelboor 17.3.3
wortelbouw 17.2.1
worteldiepte 17.3.4
wortelgangenstructuur 3.5.2,3.24C
wortelgroei 17.2.1
wortelharen 17.6
wortelknolletjes 15.38
wortellengte 17.3.1
wortelmisvormingdoor hogeweerstand 17.28
wortelmutsje 17.6
wortelparameters 17.3.1
wortelrot 15.4.3
wortels,invloedopbodemvorming 17.1.2
wortelstelsels 17.2.2
worteluitscheiding,pH-beinvloeding 17.4.2
worteluitscheidingsprodukten 17.4
wortelzone,effectieve 18.8,18.4.4,38.4.3
zaagsel,afbraak 8.7
zakkingdoorkrimp 20.79
zakkingdooroxydatie 20.80
zakkingpar. 20.1
zakkingvanveengronden par. 20.6,par. 20.8
zakkingsberekening uitN-mineralisatie 20.83
zakkingscomponenten par. 20.3
zakkingsformules,evaluatie par. 20.9
zakkingsverloop 20.4.3
zakkingsverloop bijtijdelijkeontlasting 20.36
zand 5.1.2,5.16,5.33
zand,beschikbaar hangwater 9.60,18.34
zand,doorlaatkarakteristiek 10.13,18.23
zand,korrelgrootteverdeling 5.44
zand,kritiekestijgafstand 18.40
zand,microscoopbeeld 5.3
zand,samendrukkingsconstanten 20.41
zand,stijgcurve 10.47
zand,vochtkarakteristieken 9.60
zanddeel 5.1.2,5.13
zanddeel,eigenschappen 5.3.1
zanddek,tegengaanvannachtvorst,hoofdstuk 13
zandfractie 5.1.2,5.2.4
zandfractie,ondergrens 5.2.3
zandgehaltevandemineraledelen 5.6
zandgrofheid 5.5.3
zandgrofheidsreeks,pF 9.61b
zandgrond 5.1.2
zandgronden,mineralogiepar. 7.2
zandigveen (organische-stofklasse) 8.42
zandigeleem 5.34
zandmediaan 5.5.3
zandmonster 5.12
zandschijf 5.37
zavel 5.33
zavel,beschikbaar hangwater 9.60,18.34
zavel,bodemtemperatuur,hoofdstuk 13
zavel,doorlaatkarakteristiek 10.13
zavel,korrelgrootteverdeling 5.44
zavel,kritiekestijgafstand 18.40
zavel,stijgcurve 10.47
zavel,vochtkarakteristieken 9.60
zee-afzettingen,korrelgrootteverdeling 5.32a, 5.63
zeefmethode 5.4.3
zeefvatensystem 17.2.1
zeekleigebied,textuur 5.32a,5.63

zeekleigronden,beworteling 17.6.8,17.42
zeerfijnzand(ig) 5.36
zeergrofzand(ig) 5.36
zeerhumeus (organische-stofklasse) 8.42
zeerhumusarm (organische-stofklasse) 8.42
zeerlichtezavel 5.33
zeersterklemigzand 5.34
zeerzwareklei 5.33
zeespiegelstijging 2.5.2,23.6.7,23.44
zeezand,kritiekestijgafstand 18.40
Zegvelderbroek,zakking 20.82
zettingpar. 20.3,par.20.4
zettingsberekening 20.4.2
ziektendoor bodemorganismen 15.4.3
zijmorene 2.5.2,2.31
zijwortels 17.10
zilverzand 7.2.1
zirkoon 6.10
zode,viltige 21.7.6,21.37
zodevormingopgrasland 15.1.2
zoutwater,dichtheid 4.4.2
zuighoogte 9.3.1
zuighoogte-exponent 9.4.1
zuigingvandegrond 9.3.1
zuigspanning 9.3.1
zuregesteenten 6.2.3
zuurgraadenbeworteling 17.5.2
zuurgraad,invloedopbodemleven 15.5.2
zuurstofaanvoer, hoofdstuk 12
zuurstofbehoeftevanmicroben 15.2.6
zuurstofgehalte,gewenst,hoofdstuk 12
zuurstofspanning enbeworteling 17.5.3,17.31
zwaartekrachtenverwering 6.1.2
zwaartekrachtspotentiaal 9.3.2
zwaartekrachtstroming 10.5.1
zwaklemigzand 5.34
zwaregrond 5.5.1
zwareklei 5.33
zwareklei,zeshoekigscheurenpatroon 12.2a
zwaremineralen 6.2.3
zwarerivierklei,pF-curve 9.59
zwaresiltigeleem 5.49
zwarevruchtwisseling 5.9.6,38.4.2
zwarezandigeleem 5.49
zwarezavel 5.33
zware-mineralenanalyse 2.6.6
zwartegrond 3.3.2
zwartegrondkleur 6.5.2
zwartemoder 8.3.3
zwartevlekken 6.4.5
zwavelkringloop 15.51
zweepdraden 15.21
zwel- enkrimpvermogenlutumdeel 5.3.3
zwellenvanklei 9.19c
zwellingvanklei 6.3.2
zwerfsteen 2.5.2
zygomyceten 15.2.3
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Symbolenlijst

BIJLAGEC

BijlageCbevat:
- lijst van grootheden;
- lijst van indexen;
- lijst van horizontsymbolen;
- het complete Griekse alfabet.
Bij degrootheden enindexen zijn een aantal zeer incidenteel
gebruikte symbolen en/of combinaties niet opgenomen. De
lijst van indexen schept de mogelijkheid zelf combinaties te
maken die nog niet inditboek opgenomen zijn. Voorbeelden:
Ta = temperatuur van debodemlucht;
a
p(02) = zuurstofdichtheid vandebodemlucht.
Een index als akan als subscript (onderschrift), maar ook als
superscript (bovenschrift) gebruikt worden. In het laatste
voorbeeld duidt a het volume aan waarop demassa van zuurstof betrokken is.Indit voorbeeld istevens tezien dat w e chemische formules niet alssubscript zetten, maar op dezelfde regel tussen haakjes zonder spatie; er moet gelezen worden:
a

Po2-

In de lijst van grootheden wordt viaeen itemnummer (soms
echtereensubparagraafnummer)verwezen naarde plaats(en)
waar de meest fundamentele informatie over de grootheid
wordt gegeven; dit is vaak een definitie, maar niet altijd. De
dimensie van een grootheid blijkt uitdevermelde Sl-eenheden; inhet boekworden vaak andere (overigenswel toegestane) eenheden gebruikt.

Lijst van g r o o t h e d e n
Symbool Naamgrootheid

Sl-eenheid

Definitiein:

A
b
C
C
Cp
Cs
C:
C2
c
C/N
C/P
C/S
CEC
D
D,
d
db
rfhw
dw
d
de
dmv
f

oppervlakte
waterbindend vermogenvan organische stof t.o.v. dat van lutum
warmtecapaciteit
samendrukkingsconstante
samendrukkingsconstante indeprimaire periode
samendrukkingsconstante indeseculaire periode
samendrukkingsconstante totaan de grensspanning
samendrukkingsconstante na de grensspanning
stofconcentratie
koolstof-stikstofquotiënt (massaverhouding)
koolstof-fosforquotiënt (massaverhouding)
koolstof-zwavelquotiënt (massaverhouding)
kationenomwisselcapaciteit
diffusiecoëfficiënt
relatieve dichtheid
dikte (te combineren metvele indexen)
areïek bergingsvermogen
beschikbare hangwaterdikte
waterdikte,areïek volume water in een laag
diameter
equivalente poriëndiameter
diepte ten opzichtevan maaiveld
verdamping,areïeke verdampingssnelheid

m2
1
J/K

4.6e.v.
20.60
13
20.24
20.33
20.33
20.37
20.38
4.19
8.4.3
8.4.3
8.4.3
8.2.4
10.16,12.4
21.9.2
4.6,18.9,20.24
9.55
9.54
4.20
5.26
9.68

Ea
£j

werkelijke verdamping, evapotranspiratie
verdamping van interceptiewater

EQ

open-waterverdamping

mol/m 3

mol(+)/kg
m2/s
1
m
m
m
m
m
m
m
m/s
m/s
m/s
m/s

18.4
18.4
10.1,18.4
18.4

Verklarend voorbeeld:
par.4.2
= paragraaf 4.2
4.2
= item 4.2 (vraag,figuur, enz.)
4.2.1 = subparagraaf 4.2.1
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Symbool Naamgrootheid

Sl-eenheid

Definitiein:

potentiëleverdamping,potentiële evapotranspiratie
bodemverdamping
transpiratie,plantverdamping
correctiefactor open-waterverdamping
f
massafractie
(koolzure-)kalkgehalte,carbonaatgehalte
fc
grindgehalte
fa
organische-stofgehalte, humusgehalte(vanstoofdrogegrond < 2 mm)
fhOffM
massafractiecomponent ivanstoofdrogegrond
Id
massafractiecomponent ivandemineraledelen
'i,m
lutumgehaltevanstoofdroge grond
/Ld
lutumgehaltevandemineraledelen
4m
leemgehaltevandemineraledelen
4+S,m
siltgehalte
vandemineraledelen
^Sm
zandgehaltevandemineraledelen
hm
lössgehalte
^16-50
G
gewicht
zwaarteveldsterkte,versnellingvandezwaartekracht (= ca.10 N/kg)
g
gemiddeld hoogste grondwaterstandsdiepte
GHG
gemiddeldlaagste grondwaterstandsdiepte
GLG
grondwatertrap
Gt
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstandsdiepte
GVG
(energie)hoogte
H
plaatshoogte
"a
stijghoogte
H,
drukhoogte(= Hp)
h
humificatiecoëfficiënt
h
rekenkundiggemiddeldevandehoogstedrie grondwaterstanden
HG3
indringingsweerstand
/
indringingsweerstandveldvochtigegrond
A
indringingsweerstand bijveldcapaciteit
/fc
doorlatendheid
K
intrinsieke doorlatendheid
doorlatendheid (voor water)
k
doorlatendheidvanverzadigdegrond
"sat
mineralisatiesnelheid
k
rekenkundiggemiddeldevandelaagstedriegrondwaterstanden
LG3
massa(istecombinerenmetallerleiindexen;zie indexentabel)
m
mediaan
M
zandmediaan
Mz = M50
efficiëntievanhetwaterverbruik
n
rijpingsfactor
n
neerslag,regenintensiteit
P
kans
P
druk,spanning
P
omgevingsdruk
Pamb
absolutedrukvanhetbodemwater
Pabs
waterspanning;
vochtspanning (bijnegatievewaarden)
Pw
pF, zuighoogte-exponent
PF
waterstofexponent
PH
debiet,volumestroom
Q
filterendheid
Q
wegzijgingresp.kwel
<7a
capillairestijgsnelheid
<7c
infiltratiesnelheid
Q\
infiltratie-intensiteit
-Q,
zijdelingseabsorptievanstructuurelementen
<7lat
regenintensiteit,neerslag
-q, =P
percolatiesnelheid
Qz
warmtestroomdichtheid
<7
hydraulischeweerstandvaneenkorst
*b
straalvancylindrischeporie
r

m/s
m/s
m/s

18.4
18.4
18.4
18.11
4.2.4
4.22
5.47
4.21
5.11,5.23
5.11,5.23
4.23
4.24,5.9
5.7
5.8
5.6
5.42
9.24
9.21
§11.2
§11.2
11.2.3
§11.5
9.24
9.31
9.37,10.9
9.35
8.29
11.2.1
17.5.4
17.5.4
17.5.4
10.1.2
10.1.2
10.9
10.7
8.30
11.2.1
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N
m/s2
m
m

m
m
m
m
m
1
m
Pa
Pa
Pa
n^Pa^s-1
m2
m/s
m/s
a" 1
m
kg
m
m
kgm"2m-1
1
m/s

-

-

5.5.3
5.5.3
18.2
20.60
18.1.2
18.14
9.23
9.28
9.28
9.28,20.10
9.45

m3/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
W/m 2
s
m

10.6
10.7
18.26
10.6.1
10.5.1
10.5.1
10.5.6
10.5.6
18.9
13.1
10.36
10.17

-"
Pa
Pa
Pa
Pa

Symbool Naamgrootheid
s
s
s
T
t

us
Un
V
v
v
w
Wsat

X
Y
Z

A
A
z0
zz
z
*k

k
P
Pä
Ph

Vh
Pm
b
pm
Pm+h
Pt

Pw
b

Pw

b

p(NaCI
eq)
<7k

ff

kg

<*ko

°k
A<7k

°t
a
<t>ofq>

<t>P

V(0 2 )
X

ruimtecoördinaat inderichtingvandestroming
massiekeoppervlakte
afwijking
temperatuur
tijd
potentiëleenergie
U-getalvandedeeltjesvaneensubklasse
U16-getal
volume (voorcombinaties:raadpleeg indexentabel)
stroomsnelheid
massiekvolume
watergetal,massaverhoudingwaterenvastefase
watergetalvanverzadigdegrond
aanvoervanvers,droogorganischmateriaalperjaar
humusvoorraad
zakking
zakkingdoor inklinking
zakkingdoor krimp
zakkingdoor oxydatie
zakkingdoorzetting
verticaleafstand
kritiekestijgafstand
verticaleafstandtusseneenpuntmetdrukhoogteh„eneenreferentiepunt
metdrukhoogteh0
verschil
dynamischeviscositeit
volumefractiewater,vochtgehalte (=<£w)
vochtgehalte bijveldcapaciteit
vochtgehaltebij verwelkingspunt
warmtegeleidingscoëfficiënt
dichtheid,volumieke massa (tecombineren metvele indexen;ervolgen
10voorbeelden)
dichtheidvanstoofdrogegrond
dichtheidvanorganischestof
organische-stofdichtheid vandegrond
dichtheidvandemineraledelen
mineraledichtheidvandegrond
dichtheidvandevastefase
dichtheidvanveldvochtigegrond
dichtheidvanwater
waterdichtheidvandegrond
dichtheidvanchloride (alsNaCI) inde bodemoplossing
normalespanning
korrelspanning
korrelspanningaandebovenkantvandesamendrukbarelaag
grensspanning
korrelspanningaandeonderkantvandesamendrukbarelaag
bestaande,gemiddeldekorrelspanning indesamendrukbarelaag
toenamevande korrelspanning
grondspanning,normaletotaalspanning
oppervlaktespanningvanwater
massastroomdichiheid
volumefractie (tecombineren metvele indexen;ervolgen viervoorbeelden)
luchtgehalte
volumefractievastefase
poriënfractie,porositeit
volumefractiezuurstofvande bodemlucht
fractievandetotaleoppervlaktewaarinwateraanwezigis
potentiaalvanhet bodemwater
zwaartekrachtspotentiaal

SI-eenheid

Definitiein:

m
m2/kg

10.9
5.52e.v.
11.3.4,18.13

K
s
J
1
1
m3
m/s
m3/kg
1
1
kgm _ 2 a~ 1
kgm-2
m
m
m
m
m
m
m

-

m

10.26

Pa.s
1
1
1
W m - T

5.26,10.1.2
4.16
9.4.3
9.4.3
13....

kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3
kg/m 3

4.2.6
4.31
4.27
4.78,20.77
4.26
4.78,20.72
4.28
4.30
4.29
4.78
4.19

Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
N/m
kgm~2s-1

20.3
20.15
20.25
20.39
20.25
20.24
20.24
20.4
9.14
12.4

J/kg
J/kg

4.2.2
4.17
4.15
4.18
12.1
20.19
9.22
9.30

9.21
5.57
5.7.3
4.6e.v.
10.55
20.50
4.25
20.46
8.29
8.30
20.24
20.24
20.53
20.80
20.24
9.21
18.40
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lijstvan indexen
Index

Omschrijving

Gebruikt bij:

Index

a
a
a

aan- en afvoer
actueel
lucht

Q
E
d,m, V, p, cj>
(ook superscript)

m

abs
amb
b
b
b
b
c
c
d

absoluut
omgeving
berging
betrokken op gehele medium
bovenkant
korst
capillair
carbonaten
stoofdroge grond (soms
kleiner dan 2 mm)
equivalent
effectief
veldcapaciteit
grinddeel
gas
gravitatie
grens
gemiddeld
hydraulisch
organische stof
hangwater (beschikbaar)
component i
infiltratie
inklinking
interceptie
intrinsiek
toegediend
klei
korrel
krimp
kritiek
lutumdeel (-fractie)
léemdeel
zijdelings

P
P
d
p, <j> (superscript)

eof eq
eff
fc
G
g
g
g
gem
h
h
hw

irr
k
k
k
k
L
L+S
lat

Pw' 0 '
R
d.q
f,m
f. m, V,p
</, b p(NaCleq)

P. <t>

h,1.w,e
f
D
H,\j/
a
t,v
H,\ji

d,f,m,V,p,0
d,w,6
f,m
Q
Z
E
K
c,V
o.a. m
a
Z
z
f
f
Q

Lijstvan horizontsymbolen
In de voorpublikatie 'Bodemnatuurkunde' van 1985 was in
tekstentekstfiguren nogdehorizontnomenclatuurvolgensDe
Bakker & Schelling (1966: 62-65) gebruikt. In hoofdstuk 3
van deze uitgavewordt een nieuwe nomenclatuur ingevoerd
bij de totstandkoming waarvan overleg tussen de Stichting
voor BodemkarteringendeVakgroep BodemkundeenGeologievan de Landbouwuniversiteit geweest is. Het is mogelijk
datbijdezetweededrukvandevoorpublikatie'Bodemnatuurkunde' niet op alle plaatsen de horizontcodering aangepast
is.Voor twijfelgevallen wordt verwezen naar §3.3 in het bijzondernaardetabellen3.11t/m 3.15.
Hoofdhorizonten
0
Eenmoerige horizont, liggend boven eenA- of een Ehorizontenbestaandeuit inaëroobmilieu opgehoopte
resten van voornamelijk bovengrondse plantedelen in
verschillendestadiavanomzetting (strooisellaag).
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Omschrijving

mineraledelen (soms zonder
carbonaten
m+h
vaste fase
macro macroporiën
micro microporiën
mv
maaiveld
n
willekeurig aantal
0
onderkant
0
open water
0
oxydatie
poriën
P
P
P
perc
R
r
r
S
s
s
s
s
sat
t
t

potentieel
primair
doorgestroomd
rechts
relatief
regen
siltdeel
bodem
seculair
subklasse
vaste stof
verzadigde grond
transpiratie
veldvochtige grond

V

veen
water
verwelkingspunt
component y
zanddeel
zand
z-coördinaat, neerwaarts
zetting

w
wp
y

z

z
z
z
16
1
2

16-2000urn
vóór
na

Gebruikt bij:
d, m, f, V,p, <j>
d, m, V,p, (j)
k
k
d
z
PwrO

E
Z

d,V,4>
(ook superscript)
E,U
C
c,V
P
D
q
f
E
C
U

m,V,4>
k, m, w, 6,p
E
d, m,1, V, p, o, (j>
(ook superscript)
o.a./n
d, m, V,p

h,w,e
o.a. m
f, M
o.a. m
q
Z
U
vele grootheden
vele grootheden

Eenmineraleof moerigehorizontwaarindeorganische
stof geheelofvrijwel geheelisomgezet. In'natuurlijke'
situatiesligteenA-horizontdirectonderdeO-horizont,
incultuurgronden is hetdebovenste horizont (bovengrond,teelaardeofzwarte grond).
Eenmineralehorizontdiedoorverticale (somslaterale)
uitspoelingverarmdisaankleimineralenen/ofsesquioxyden. Meestal heeft hij één lager humusgehalte dan
de bovenliggende horizont en is daardoor lichter van
kleur (uitspoelingshorizont, die in podzolgronden wel
loodzandlaagwordt genoemd).
Een minerale (soms moerige) horizont waarin een of
meervandevolgendekenmerkenvoorkomen:
1. inspoeling van kleimineralen,sesquioxyden of humus uit hoger liggende horizonten, al dan niet in
combinatie;
2. (bijna) volledige homogenisatiemetbovendienzodanigeveranderingendat
a. nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden,

C

R

en/of
b. sesquioxydenzijnvrijgekomen,of
c. een blokkige of prismatische structuur is ontstaan.
(inspoelingshorizont die in podzolgronden wel oerbank,inverweringsgronden welkleur-B en structuur-B
genoemd wordt, in brikgronden wordt geen praktijktermgebruikt).
Een moerige of minerale laag (uitgezonderd vast gesteente), die weinig of niet isveranderd door bodemvormende processen,dieeen 0-, A-, E- en B-horizont
zoudenkunnendoenontstaan.
Vastgesteente.

Overgangshorizonten
ErwordenalleenAB,AE,AC,EBenBConderscheiden.
Lettertoevoegingen
a
Geeft aandat een horizont of laaggeheel of voor een
groot deel bestaat uit door de mens van elders aangevoerdmateriaal.
b
Aanduiding bij 0-, A-, E- en B-horizonten, die na de
bodemvorming met eensediment of een antropogeen
dekzijnbegraven.
c
Aanduiding bij Ag- en Cg-horizonten die extreem
ijzerrijkzijn.
e
Aanduiding bij B- of C-horizonten metkenmerkenvan
ontijzering.
g
Aanduiding bijmineralehorizontenmetroestvlekken.
h
BijA-horizonten deaanduidingvoorde niet-verwerkte
variant vandezehorizont,bijde B-horizont aangevend
dathumusisingespoeld.
i
AanduidingbijC-horizontenvoorhalfenmindergerijpt
materiaal.
p
Aanduidingvoordoordemensbewerktehorizonten.
r
Aanduiding bijmineraleenmoerige horizonten diegeheel'gereduceerd'zijn.
s
Aanduiding bij podzol-B-horizontendie sesquioxyden
bevatten.
t
Aanduiding bij B-horizonten waarin lutum is ingespoeld.
u
Toevoeging achterdecodevooreenhoofdhorizont die
geen andere kleine-lettertoevoeging heeft, maar wel
wordtonderverdeeld.
w
Aanduiding bij:
- B-horizonten diegehomogeniseerdzijnenaldanniet
eenpédalebodemstructuur hebben;
- C-horizonten inzavel-enkleigronden meteenblokkigestructuur;
- verweerdemoerigehorizonten.

Het complete griekse alfabet:
alfa
bèta
gamma
delta
epsilon
zêta
êta
thêta
iôta
kappa
la(m)bda
mu
nu
xi (ksi)
omikron
Pi
rhô
sigma
tau
upsilon
fi
chi
psi
omega

romein o.k.
a

ß
Y
8
e

ç
n
e

romein kap
A
B

cursief o.k.
a

r

y
ö

A
E
Z
H
©
I
K
A
M
N

ß
8

C

cursief
kap.
eu
A
B

r

A
E

z

Ê

T?

{

0

0

0

H
0
I
K
A
M
N
S
0

i
K

X

n
V

V

e
i
K

X
p
V

7t

n

n

n

P

p
2
T
T
<D
X
¥

P
a

p

T

T
Y
0
X
ÎP

O
T
0

<j)Of<p
X
*
00

n

V

cj> o f q>

1

<l>
(O

s

a

Cijfertoevoegingen
voordecode:
Hetcijfer2(of,indiennodig3,4,....)wordtvoordecodegezet
als de ondergrond(en) uit lithologisch (mineralogisch enz.)
afwijkendmateriaalbestaat.Hetcijfer1 wordtnietweggelaten
ookalzouhetvanzelfsprekendzijn,zoalsbijeenbovenstehorizont.
achterdecode:
De bodemhorizonten kunnen verder worden onderverdeeld
door achtervoeging van cijfers.Zo kan men een Ah-horizont
splitsen ineenAh1,Ah2,enz.
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