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1. Hoofdstuk 1: GRONDONDERZOEK EN GRONDWERK

1.1 Inleiding  

Bij elk bouwwerk maakt men gebruik van grond als funderingsgrondslag. De aard en 
de samenstelling van de grond zal bepalend zijn om te beslissen welke fundering er 
zal gebruikt worden om de stabiliteit van het bouwgeheel te verzekeren. Daarom is 
de kennis van grond ter plaatse van het te bouwen project onontbeerlijk. Verder is 
grond ook te gebruiken als bouwmateriaal.  
 
Grondlagen bestaan uit een opeenstapeling van materialen van diverse oorsprong, 
ontstaan door verwering en erosie van gesteenten en transport en afzetting door 
water en wind. Deze materialen hebben een diverse mineralogische of organische 
samenstelling
Tussen de opeengestapelde korrels bevinden zich poriën, die gevuld zijn met lucht of 
water. Grond is dus een bestanddeel van de aardkorst welke verschillende structuren 
kan bezitten: korrelig, samenhangend of onsamenhangend, vezelig, .. 
Grond die door verwering of omzetting ter plaatse is gevormd, of door werking van 
water, wind of ijs haar plaats heeft bereikt noemt men ongeroerde grond. Grond die 
werd uitgegraven of vervoerd is geroerde grond. 
 
Ten opzichte van meer klassieke materialen zoals staal en beton stuit men bij grond 
op meer problemen. Grond is immers niet-elastisch, niet-isotroop en niet-homogeen. 
Er zit lucht en/of water in de grond. 
Men kan dan ook niet spreken van DE grond. Een bijkomend probleem is het 
vaststellen van het type grond dat men ter plaatse aantreft. Eenmaal dit gebeurd is, 
gaat men de eigenschappen van dit type grond bepalen. Voor belangrijke 
bouwwerken doet men daarvoor proeven ter plaatse en laboratoriumproeven op min 
of meer onaangeroerde monsters van de bodem. 

1.2. Grondsoorten in België 

Gronden bestaan meestal uit een mengeling van verschillende grondsoorten. De 
mengsels van deze grondsoorten noemt men naar het hoofdbestanddeel. De overige 
samenstellende soorten worden vóór het hoofdbestanddeel vermeld. Komen er 
vreemde bestanddelen in de grondsoort voor, dan noemt men deze achter het 
hoofdbestanddeel. Bv. Leemhoudend zand met schelpen 
 
1.2.1. Rots
 
Vindplaats: komt vooral in Hoog- België voor onder de vorm van zand-, kalk-, en 
leisteen  
 
Samenstelling en kenmerken:  
- gesloten structuur 
- hard, onsamendrukbaar 
 
Bruikbaar als funderingsbodem:  
- als hij niet verweerd of verweerbaar is 
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- laagdikte min. 2 m 
- er geen holten aanwezig zijn 
- de laag niet te schuin loopt (schuiven) 
 
1.2.2. Grind
 
Vindplaats: overal in België 
 
Samenstelling en kenmerken:  
- loskorrelig materiaal: afmeting 2 tot 80 mm 
- sterk waterdoorlatend 
- kleur: wit, geel grijs of bruin 
- naargelang de vindplaats: zeegrind, riviergrind of berggrind 
 
Bruikbaar als funderingsbodem:  
- grindlaag min. 3 m dik 
- niet te schuin afhellend 
 
1.2.3. Zand
 
Vindplaats: in Vlaanderen en in de Kempen 
 
Samenstelling en kenmerken:  
- loskorrelig materiaal: afmeting 0.2 tot 2 mm 
- matig waterdoorlatend 
- kleur: wit, geel grijs of bruin 
- naargelang de vindplaats: zeezand, rivierzand, bergzand, duinzand,... 
 
Bruikbaar als funderingsbodem:  
- zandlaag min. 3 m dik 
- voldoende dicht is afgezet. 
- niet door grondwater kan worden uitgespoeld 
- het draagvermogen neemt af bij kleiner wordende korrel. 
 
Loopzand en drijfzand: indien er water in de poriën voorkomt, kan er door 
verandering in de grondwaterstand een verhoogde waterspanning in de zandmassa 
ontstaan; zal de druk van de korrels op elkaar verminderen. Er kan dan zogenaamd 
drijfzand worden gevormd. Drijfzand kan tot loopzand overgaan, indien het water de 
korrels wegdrukt, waardoor deze als het ware zweven in een overvloed van water.  
 
1.2.4. Grindzand
 
Vindplaats: in Kempisch plateau 
 
Samenstelling en kenmerken:  
- loskorrelig materiaal, samengesteld uit grind en zand 
 
Bruikbaar als funderingsbodem:  
- indien de bank voldoende dicht en vast afgezet is 
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1.2.5. Mergel
 
Vindplaats: nabij de grens met Nederlands Limburg en in het zuidelijke deel van 
België 
 
Samenstelling en kenmerken:  
- zacht gesteente gevormd uit leem en kalk 
- witachtig tot geel van kleur, bevat veel fossielen 
- verweekt door indringend water 
 
Bruikbaar als funderingsbodem:  
- laagdikte min. 3 m 
- onttrokken aan indringend water 
- niet te schuin lopend 
 
1.2.6. Klei
 
Vindplaats: in de steek van Ieper, Kortrijk, Boom, in het Land van Herve, in de 
Condroz en Belgisch Lotharingen. 
 
Samenstelling en kenmerken:  
- sterk samenhangend, gebonden materiaal 
- kleur: geel, bruin of grijsblauw 
- zeer fijne korrels: afmeting < 0.074 mm 
- zwelt en krimpt door water 
 
Bruikbaar als funderingsbodem:  
- laagdikte min. 3 m 
- onttrokken aan watertoevoer en afvoer 
- niet te schuin lopend 
 
1.2.7. Leem
 
Vindplaats: Zuid- Vlaanderen, Zuid Brabant, Haspengouw, Hageland en Ardennen 
 
Samenstelling en kenmerken:  
- klei die een groot aantal zandkorrels bevat: afmeting van 0.002 tot 0.2 mm 
- kleur: geel, bruin of rood 
- in droge toestand samenhangend 
 
Bruikbaar als funderingsbodem  
- laagdikte min. 3 m 
- onttrokken aan watertoevoer en afvoer 
- niet te schuin lopend 
 
1.2.8. Zavel
  
Samenstelling en kenmerken:  
- zand vermengd met 10 à 30 % klei of leem 
- doorgaans meer vast en samenhangend dan klei 
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- kleur: okerbruin 
Bruikbaar als funderingsbodem:  
- als de laag voldoende dik is en vast afgezet 
 
1.2.9. Slib
 
Samenstelling en kenmerken:  
- fijne kleideeltjes afgezet in water 
- dik vloeiend 
- voorkomend in dunne lagen 
 
Bruikbaar als funderingsbodem:  
- NIET geschikt als funderingsbodem 
 
1.2.10 Teelaarde
 
Samenstelling en kenmerken:  
- dunne bovenlaag vermengd met in ontbinding verkerende plantaardige 
bestanddelen 
- kleur: zwart of donkerbruin 
- goede voedingsbodem voor gewassen  
 
Bruikbaar als funderingsbodem:  
- NIET geschikt als funderingsbodem 
 
1.2.11 Veen
 
Vindplaats: Ardennen, Hoge Venen en in sommige moerasgronden 
 
Samenstelling en kenmerken:  
- grond bestaande uit in ontbinding verkerende planten 
- vezelachtig en samenhangend 
- kleur: bruin, grijs, zwart 
 
Bruikbaar als funderingsbodem:  
- NIET geschikt als funderingsbodem 
 
 
1.3. Kenmerken en eigenschappen van de grond 
 
Grond is een materiaal, waarvan het gedrag moeilijker is aan te geven dan bij andere 
materialen. De eigenschappen van de grond zijn afhankelijk van vochtgehalte, 
poriënvolume, inwendige structuur heterogeniteit in samenstelling, belastingswijze, ... 
 
1.3.1 Korrelgroottes 
 
De bodem in ons is land korrelig van aard. De grootte van deze korrels bepaalt de 
naam van de grondsoort, doch ze bepaalt verder ook de volgende eigenschappen 
van de grond: doorlatendheid, samendrukbaarheid, plasticiteit, dichtheid, 
samenhang, ... 
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De korrelverdeling of granulometrie van een grond wordt vastgesteld in het 
laboratorium, 
waarbij de grove fractie bepaald wordt door zifting en de fijnere fractie door 
bezinking. 
Deze korrelgroottes worden verdeeld in fracties en uitgezet op een 
verdelingskromme.  
De benaming van de verschillende fracties en hun grenzen zijn in normbladen 
vastgelegd:  
- slibfractie: korrels < 0.016 mm 
- kleifractie: korrel < 0.02 mm I  
- leemfractie: korrel van 0.02 tot 0.06 mm II 
- fijne zandfractie: korrel van 0.06 tot 0.2 mm III 
- zandfractie: korrel van 0.2 mm tot 2 mm IV 
- grindfractie: korrel van 2 tot 20 mm V 
- stenenfractie: korrel > 64 mm VI 
 
Vaak komen verschillende grondsoorten in 1 monster voor. Bv. zand waarin 6 % 
grind voorkomt krijgt de benaming zand met weinig grind.  
 
Het resultaat van een granulometrische analyse wordt grafisch voorgesteld door 
middel van een cumulatieve frequentieverdeling, waarbij het cumulatieve 
gewichtspercentage op de y-as wordt uitgezet volgens de korrelgrootte op een 
logaritmische x-as.

Korrelverdelingskromme 
 
 
1.3.2. Pakking-poriënvolume- doorlaatbaarheid 
 
1.3.2.1. Pakking 
Uit het voorgaande is vastgesteld dat grondsoorten zijn samengesteld uit korrels van 
verschillende grootte. Deze korrels kunnen op verschillende manieren zijn 
samengebracht:  
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- losse pakking: tussen de korrels zijn vele, grote holten aanwezig -poriën- welke 
kunnen opgevuld zijn met water of lucht. 
- vaste pakking: de korrels liggen in elkaar geschoven. Er blijven holle ruimten tussen 
de korrels bestaan, en deze zijn opnieuw gevuld met lucht of water. 
 

 
 Vaste pakking met kleine poriën   
 
 

 
Losse pakking met grote poriën 
 
 
1.3.2.2. Poriëngehalte 
Onder poriëngehalte of poriënvolume verstaat men de verhouding tussen het volume 
van alle poriën, welke in een bepaalde grond aanwezig zijn, tot het volume van deze 
hoeveelheid grond met poriën. Het wordt uitgedrukt in volumeprocenten. Afhankelijk 
van het poriënvolume en de verzadigdheid met water zal men dus verschillende 
volumieke massa�s van één grondsoort hebben. 
 
grondsoort droog (kg/m³) nat (kg/m³) met water verzadigd 

(kg/m³) 
teelaarde 1400 1600 2100 
duinzand 1550 1700 1950 
grof rivierzand 1650 1750 2000 
fijn grind 1750 1930 2220 
grind 1400 1500 1900 
fijn heidezand 1550 1800 1900 
klei en leem 1500 1700 1800 
modder - - 1640 
veengrond 230 500 970 
Volumieke massa grondsoort 



Bouwconstructies1 VG p7

1.3.2.3. Doorlaatbaarheid 
Door het belasten van de grond komen niet alleen de grondkorrels, maar ook het 
water of de lucht in de poriën onder druk te staan. Door de belasting zal de grond 
worden samengedrukt: hij gaat zich zetten. De grondkorrels gaan steeds meer in 
elkaar schuiven. Zo neemt bij het optrekken van een gebouw, de belasting op de 
grond- en dus ook de zetting- steeds toe. 
Door het in elkaar schuiven van de korrels zal het water en de lucht tussen de poriën 
worden weggedrukt. Bij zand zal dit snel verlopen vanwege de relatief grote korrels. 
Bij fijne klei gaat dit echter veel langzamer. Zandlagen worden dan ook als goed 
doorlaatbaar bestempeld, terwijl kleilagen als slecht doorlaatbare lagen gekend zijn. 
 
 
1.3.3. De consistentie of samenhang 
 
Onder de werking van adhesieve krachten kan het water zich hechten aan het 
oppervlak van de grondkorrels in de vorm van zeer dunne huidjes of waterfilms. Zeer 
fijne grondsoorten, als klei, ontlenen voor een groot deel hun onderlinge samenhang 
aan het feit dat de deeltjes worden bijeengehouden door de onderlinge cohesieve 
werking van deze waterhuidjes. De consistentie van de fijnkorrelige grondsoorten 
wordt, behalve door de chemische samenstelling, in belangrijke mate door de 
werking van het adhesieve water bepaald, evenals de volumeveranderingen door 
toe- en afname van water: de grond gaat dus zwellen en krimpen. Voor fijnkorrelige 
grondsoorten kan men vanwege het verschil in droge en vochtige toestand een 
duidelijk onderscheid maken. Hierop steunt men voor het onderscheid te kunnen 
maken tussen klei, leem, stuifzand, ... 
 
1.3.3.1. Consistentiegrenzen 
Bij verandering van het watergehalte kan een korrelmassa van een vaste naar een 
plastische of vloeibare toestand overgaan. Deze overgangen noemt men de 
consistentiegrenzen. 
Zij worden uitgedrukt in het watergehalte dat de grond bij de overgang bevat. Dit 
vochtgehalte zelf wordt uitgedrukt in procenten van het gewicht van de droge stof. De 
overgang van de vloeibare naar de plastische toestand wordt de bovenste 
plasticiteitgrens of vloeigrens genoemd. Met de onderste plasticiteitgrens of de 
uitrolgrens wordt de overgang van plastische naar vaste toestand aangegeven. 

1.3.3.2. De vloeigrens 
De vloeigrens wordt bepaald door het apparaat van Casagrande. Een verzadigd 
grondmonster wordt aangebracht in het schoteltje en afgestreken. Met een spatel 
wordt hierin een 2 mm brede groef aangebracht. Daarna wordt het schoteltje op en 
neer bewogen waarbij het telkens op de basisplaat valt, waardoor de groef geleidelijk 
sluit. Men telt het aantal slagen dat men nodig heeft om de groef te laten sluiten over 
een afstand van minstens 1 cm. Het watergehalte wordt dan bepaald en men 
herhaalt de proef verscheidene malen, waarbij de grond meer en meer bevochtigd 
wordt; ofwel start men met een verzadigd monster en herhaald de proef waarbij de 
grond geleidelijk uitdroogt door natuurlijke verdamping. De vloeigrens wordt bekomen 
bij 25 slagen. De proef lijkt nogal empirisch, maar doordat ze wereldwijd 
gestandaardiseerd is, blijkt de uitkomst zeer betrouwbaar te zijn. 
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Toestel van Casagrande 

1.3.3.3. De uitrolgrens 
De uitrolgrens wordt vastgelegd door de grond tot een homogeen balletje te vormen, 
dat men op het oppervlak uitrolt tot een cilindertje met progressief verminderende 
diameter. 
Wanneer het cilindertje begint te verbrokkelen bij een diameter groter dan 3 mm, dan 
is het watergehalte al te klein. In het tegenovergestelde geval is het grondmonster te 
nat. 
Wanneer de draad in kleine stukjes breekt bij 3 mm vertoont het grondmonster per 
definitie een watergehalte dat gelijk is aan de uitrolgrens. 
 
De proef wordt minstens drie maal herhaald en het gemiddelde watergehalte geeft 
de plasticiteitgrens 

 
Bepaling uitrolgrens 

1.3.3.4. Plasticiteitsindex
Het verschil tussen het watergehalte bij vloei- en uitrolgrens is een maat voor het 
plastisch gebied. Deze wordt de plasticiteitindex genoemd (Ip).  
Lage plasticiteit Ip <5 
Gemidd. plasticiteit  5< Ip < 20 
Hoge plasticiteit Ip > 20 
 
 
1.3.4. Classificatie grond 
 
Omdat er in een grond verschillende bestanddelen aanwezig zijn, is een goede en 
eenduidige nomenclatuur voor het beschrijven van de grondsoort erg belangrijk. 
Echter dit is niet zo eenvoudig. Er bestaan verschillende systemen afhankelijk van de 
doelstellingen en het land van herkomst. In Vlaanderen worden gronden 
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geclassificeerd volgens de methode van de Belgische Vereniging tot Studie, 
beproeving en gebruik der Materialen (BVSM). De benaming van een grond is 
gebaseerd op de korrelverdeling, de plasticiteitsindex en het humus- en kalkgehalte, 
en bestaat uit een naamwoord aangevuld met een bijkomende beschrijving. Het 
naamwoord geeft de fractie die het meest voorkomt of de grond het best 
karakteriseert en de bijkomende beschrijving heeft betrekking op de tweede 
belangrijkste fractie. 

 
Classificatie grond 
 
 
1.3.5. Draagvermogen

De grond moet voldoende weerstand kunnen bieden om het wegzinken van het 
gebouw te voorkomen, waarbij de zettingen niet te groot mogen zijn. Het antwoord 
op de vraag welke belasting per eenheid van oppervlakte men mag toelaten op elk 
van de genoemde grondsoorten is niet zo eenvoudig. Het draagvermogen van de 
grond wordt op een semiwetenschappelijke/ semi-proefondervindelijke basis bepaald 
in grondmechanica (valt buiten deze cursus). Een idee over deze waarden worden 
gegeven in de tabel. Ze zijn als indicatie bedoeld. Indien ter plaatse grondonderzoek 
is uitgevoerd moet men aan de hand hiervan de toelaatbare belasting laten 
uitrekenen. 
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grondsoort toelaatbare gronddruk in N/cm² 
goed aaneengesloten mergel 30-50 
zeer vaste en harde mergel 50-80 
natuurlijk ongeroerd zand 20-50 
Leemhoudend zand 8-70 
natuurlijk ongeroerd grind 30-70 
zeer vaste grindlagen 70-100 
slappe klei 3-8 
zeer vaste klei 40-50 
Rots 80-200 
Draagvermogen 
 
 
1.3.6. Water in de grond 
 
1.3.6.1. Freatisch water  
Grondwater is het water dat zich in de grond bevindt, voortkomend van neerslag of 
toestromen van hoger gelegen gebieden. Ieder grondsoort kan afhankelijk van de 
poreusheid, een zekere hoeveelheid water opnemen. De hoeveelheid die deze 
grondsoort kan opnemen wordt berging genoemd. De poreusheid bepaalt niet alleen 
de hoeveelheid water die een grondsoort kan bergen, maar ook de 
waterdoorlatendheid van de grond. Hierbij kan men waterdoorlatendheid in de 
verticale en in de horizontale zin onderscheiden. Het grondwater dat in een poreuze 
bodem, onder invloed van wateraanvulling of onttrekking vrij kan stijgen of dalen 
noemt men freatisch water. Het vlak waar men het freatisch water aantreft, noemt 
men het freatisch oppervlak of grondwaterspiegel. De grondwaterspiegel kan men als 
volgt bepalen: men graaft een put. Het niveau waarbij de put gevuld wordt met water 
is de ligging van de grondwaterspiegel. Deze stand komt ongeveer overeen met het 
peil van sloten en andere open water in de omgeving.  
 
De ligging van het grondwaterpeil ten opzichte van het maaiveld is van zeer groot 
belang bij het uitvoeren van bouwkundige werken zoals het uitgraven van bouwput-
ten, kelders, rioleringen, ondergrondse leidingen en palen. In sommige gevallen zal 
men het F.O. verlagen om droog te kunnen werken.  
 
Het grondwaterpeil moet voorafgaandelijk worden bepaald en dit gedurende een 
voldoende lange periode. 
 
1.3.6.2. Capillair water 
Boven het freatisch oppervlak is er nog water in de grond aanwezig:  
Het water dat opstijgt door capillaire werking = capillair water. De capillaire 
stijghoogte is afhankelijk van de wijdte van de poriën of anders gezegd van de 
doorlaatbaarheid van de grond. Alle poriën in het capillair gebied zijn nog gevuld met 
water. Het capillair oppervlak vormt de scheiding tussen de poriën welke geheel en 
die welke slechts gedeeltelijk met water verzadigd zijn. Bij het ontgraven komt dit 
water niet vrij omdat het zich aan de grondkorrels hecht. 
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Grondwater 

   
1.3.6.3. Funiculair en pendulair water 
Boven het capillair water onderscheidt men nog twee gebieden:  
- funiculair gebied: er bevindt zich in de poriën lucht en water. Dit water staat nog 
steeds in verbinding met het grondwater. 
- pendulair gebied: er is alleen nog water op de aanrakingspunten van de korrels. Het 
water is niet meer in verbinding met het grondwater. 

 
Funiculair en pendulair water 
 
 
1.3.6.4. Spanningswater 
De neerslag kan in de bodem via de kanaaltjes die gevormd worden door de 
aaneensluiting van de poriën. Bij het ontstaan van enig verschil in waterhoogte, zal 
een beweging van het grondwater optreden, die gericht zal zijn naar het punt van de 
sterkste val. Hoe groter het poriënvolume van de grondsoort is des te gemakkelijker 
zal het water zich kunnen verplaatsen. Naarmate echter het poriënvolume afneemt 
en de kanaaltjes smaller worden, wordt de waterdoorlaatbaarheid geringer tot zelfs 
moeilijk (bv. klei). Een dergelijk laag vormt dan een waterafsluitende laag en 
belemmert de waterbeweging. Het grondwater dat onder de afsluitende laag 
aanwezig is, kan onder druk staan: men spreekt van spanningswater. 
 Zo kan onder invloed van een hooggelegen reservoir ( zee, rivier, water in de 
heuvels, �) er een zeer langzame stroming in het grondwater ontstaan. Staat het 
water in het reservoir in verbinding met lager gelegen zandlagen, dat van boven door 
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moeilijk doordringbare kleilagen worden afgesloten, dan komt het water onder deze 
kleilagen onder een zekere druk te verkeren. Wordt de kleilaag onderbroken, dan 
dringt het spanningswater door als een bron. Waar de kleilaag onvoldoende dicht is 
en water doorlaat, spreekt men van een kwel.  
 
Of er spanningswater aanwezig is, kan eveneens met behulp van een 
waarnemingsput geconstateerd worden. Stijgt het water in de waarnemingsput hoger 
dan de onderkant van de afsluitende laag, dan heeft men te maken met 
spanningswater. 
 
De ligging van de ondergrondse ondoordringbare lagen en de aanwezigheid van 
spanningswater speelt een belangrijke rol. Bij het ontgraven van de bouwputten zal 
er steeds moeten evenwicht zijn tussen de opwaartse kracht van het spanningswater 
en de neerwaartse kracht (gewicht) van de resterende grondlaag.  
Is deze massa te gering, dan zal de bodem van de bouwput open barsten 
 
 
1.3.7. Evenwicht van taluds 
 
Onder natuurlijk talud verstaat men de helling waaronder een grond zonder 
afschuiving blijft staan. Taluds komen voor als begrenzing van uitgravingen en 
grondophogingen. Indien men een berg grond uitstort op een hoop dan schuift hij af 
en na verloop van tijd vormt hij een constante hoek met de horizontale. Deze hoek 
wordt de natuurlijke hellingshoek of hoek van het natuurlijke talud of inwendige 
wrijvingshoek genoemd en weergegeven door het teken:  en is afhankelijk van de 
aard van de grond en de vochtigheid. 
Tabel der wrijvingshoeken 
Duinzand, droog    35 à 40 ° 
Duinzand, vochtig    45° 
Duinzand, met water verzadigd  27° 
Rivierzand+grind,droog   30° à 35° 
Rivierzand+grind, vochtig   45° 
Rivierzand+grind, met water verzadigd 27° 
Aarde, klei en leem, droog   40° à 45° 
Aarde, klei en leem, nat   20° à 25° 
 

  
 
Inwendige wrijvingshoek 
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Wordt de helling van het talud steiler opgezet of ingegraven dan onder een voor de 
betreffende grondsoort toelaatbare helling, dan bezwijkt het talud doordat een deel 
van de massa in beweging raakt en naar beneden afschuift. Men zegt dat de glooiing 
afkalft. Naarmate de ophoging of de ingraving dieper is, neemt de kans op 
afschuiving toe. Bovendien kunnen nog talrijk oorzaken, zoals verhoogde 
terreinbelasting, ontlasting van de taludvoet, het ontstaan van stromingsdrukken 
(kwel), het doorweekt geraken van het grondlichaam, trillingen, enz. tot 
evenwichtsverstoringen leiden.  
 
Besluit: wanneer men bij uitgravingen of ophogingen een talud wil verwezenlijken dat 
met de horizontale een hoek vormt kleiner dan de natuurlijke hellingshoek (of gelijk 
aan), moeten er geen speciale voorzorgsmaatregelen genomen worden. Wanneer 
echter de hoek groter is dan de hoek van natuurlijk talud, zal men het talud zijdelings 
moeten steunen. 
 
 
1.3.8. Gronddruk - Waterdruk.
 
In het algemeen heeft men bij grond te maken met twee drukcomponenten: 
- de grondkorrels oefenen in hun aanrakingspunten drukkrachtjes uit op elkaar = de 
korreldruk; 
- het aanwezige water oefent in ieder punt een vloeistofdruk uit = de waterdruk. 
 
De korreldruk is afhankelijk van de grondsoort, de waterdruk natuurlijk niet. De som 
van de twee krachten levert ons de gronddruk op. 
 
Wat de waterdruk betreft weet men uit de fysica dat deze in alle beschouwde 
richtingen in één punt dezelfde is. Beschouwt men een vloeistofdeeltje in een met 
water gevuld vat. Dit deeltje A ondergaat een naar beneden gerichte kracht welke 
gelijk is aan het gewicht van de bovengelegen vloeistofkolom, d.i. dus = w.h. Deze 
kracht plant zich in alle richtingen voort, dus ook op de wand. Men kan aldus de 
waterdruk bepalen in ieder punt van de wand: zij neemt toe met de diepte. 
Wanneer men deze druk uitzet voor ieder punt, bekomt men het zogenaamde 
diagram van de waterdruk. Uit de formule volgt rechtstreeks dat deze druk een 
driehoeksverloop kent. 
Wanneer men dus de druk moet kennen op de ganse wand, dan is deze weer te 
geven door de resultante van al de drukken en gelijk aan 
 
- in grootte: de oppervlakte van de drukdriehoek ½ w h*h 
- in richting en zin: naar de wand gericht 
- aangrijpingspunt: Op 2/3h van - boven. 
  
Wat de korreldruk betreft, kan men de volgende beschouwingen maken: Wanneer 
men grond ophoopt, zal deze, afhankelijk van de grondsoort, steeds onder een 
bepaalde helling blijven staan. Wil men de grond een steilere helling geven, dan 
dient een beschermingsmuur of beschoeiing worden aangebracht. De drukkracht, die 
in dit geval door de achterliggende grondmassa op de wand wordt uitgeoefend, 
noemt men de actieve gronddruk. Omgekeerd drukt de wand met dezelfde doch 
tegengesteld gerichte kracht tegen de grond terug, welke kracht het naar beneden 
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schuiven van de grond verhindert. De muur dient dus zodanig geconstrueerd te 
worden, dat hij niet in beweging komt en sterk genoeg is om de gronddruk te 
weerstaan. De grootte van de gronddruk wordt berekend in de grondmechanica en 
zal afhankelijk zijn van de wrijvingshoek van de grond en het soortelijk gewicht. De 
druk zal groter zijn naarmate de inwendige wrijvingshoek kleiner is. 
Behalve de grond oefent ook het grondwater een druk uit loodrecht op de wanden 
die de grond schoren. 
 

 
Gronddruk-waterdruk 
 
 
1.3.9 Uitleveren/inklinken van de grond. 
 
1.3.9.1. Uitleveren 
Wanneer men een put graaft in vaste ongeroerde grond, stelt men vast dat de grond 
een volumevermeerdering vertoont. Door het ontgraven van de grond wordt de 
structuur van de massa verbroken, waardoor een gewijzigde stapeling van de 
grondkorrels ontstaat of deze grond in kruimels uiteenvalt. Tussen de korrels zijn 
grotere holten (poriën)aanwezig, waardoor het volume is toegenomen en de grond 
een lossere pakking heeft ingenomen: deze toeneming van volume wordt uitlevering 
genoemd. De waarde van de volumevermeerdering van gronden hangt af van de 
grondsoort; deze bedraagt bv.  
- voor zware, vette klei- of leemgrond: 25-30 % 
- voor magere kleigrond: 20 - 25 % 
- voor zand: 10 - 13 % 
 
Het kennen van de waarde van uitlevering is van belang bij grondwerken, daar de 
afgegraven grond ofwel weggevoerd ofwel opgestapeld ter plaatse moet worden.  
Is de grond ontgraven onder de grondwaterspiegel, dan zal door uitdroging een 
dichtere pakking kunnen ontstaan, waardoor het volume weer minder gaat bedragen. 
Vooral veengrond is hieraan in sterke mate onderhevig. Bovendien bezit deze 
grondsoort nog de eigenschap van, blootgesteld aan de lucht, te verteren ( oxidatie). 
Door ontgraven van ongeroerde grond zullen dieper gelegen lagen worden ontlast, 
waardoor zwelling kan gaan optreden. Bij sterk zwellende grond moet hierdoor meer 
worden ontgraven, dan het theoretisch profiel zou doen verwachten. 
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1.3.9.2. Inklinken 
Los opgeworpen grondophopingen bezitten, wanneer ze uit samenhangende 
grondsoorten bestaan, naast de in het oorspronkelijke materiaal aanwezige poriën, 
grote holten, die door het eigengewicht, de druk van de bovenliggende grondlagen, 
atmosferische invloeden (neerslag), en verkeer in de loop van de tijd kleiner worden. 
Hierdoor zal de grond ineen zakken. Het ophogingmateriaal wordt dichter bijeen-
gepakt, wat inklinken wordt genoemd. De mate van inklinken hangt af van de 
grondsoort. Wanneer men dus een ophoging wenst uit te voeren, zal men aan de 
uitgespreide grond altijd een zekere overhoogte moeten geven, zodat na inklinking ( 
na verloop van een bepaalde tijd) de gewenste ophoging bekomen wordt. De 
overhoogte moet worden geschat aan de hand van gegevens die bekend zijn over 
uitlevering.
 
 
1.3.10. Zettingen 
 
1.3.10.1 Zettingen 
Zettingen zijn verticale vervormingen van de grond te wijten aan wijzigingen in de 
verticale effectieve spanningen. Deze kunnen het gevolg zijn van belastingen of een 
daling van de grondwaterdruk. Hierdoor ontstaat er een drukverschil tussen de plaats 
waar de belasting zich voordoet en de wijdere omgeving waar de oorspronkelijke 
toestand ongewijzigd is gebleven.  
 
Afhankelijk van de situatie en de hydraulische eigenschappen van de grond zal deze 
druktoename aanleiding geven tot een herverdeling van het grondwater, waardoor 
het drukverschil zal afnemen in de loop van de tijd. Deze herverdeling zal snel 
gebeuren in gronden met een grove samenstelling, zoals grind- en zandgronden, 
indien de omgevingsvoorwaarden dit toelaten, maar echter veel trager gebeuren in 
gronden waarvan de samenstelling overheerst wordt door fijn materiaal, zoals klei. 
 
Bij goed gedraineerde gronden, zoals meestal het geval is voor zand- of grindlagen, 
zal de zetting snel gebeuren, zodat het tijdseffect van geen belang is. Alleen maar de 
grootte van de uiteindelijke totale zetting is van belang. Bij slecht gedraineerde 
gronden, zoals klei, zal de tijdsduur wel belangrijk zijn. De zetting gebeurt immers 
niet onmiddellijk, maar wel geleidelijk afhankelijk van de drainage van het 
grondwater. Dus niet alleen de uiteindelijke zetting is belangrijk maar ook de evolutie 
in de tijd. Dit proces wordt consolidatie genoemd en wordt behandeld in een 
volgende paragraaf.  
 
De totale zetting kan berekend worden d.m.v. formules (hoort niet bij deze cursus) en 
mag volgens Eurocode 7 niet meer dan 5 cm bedragen voor gebouwen. 
In tweede instantie zal men moeten nagaan of er differentiële zettingen optreden. Dit 
zijn ongelijke zettingen in hetzelfde bouwwerk. Zolang zettingen niet te groot zijn en 
gelijkmatig optreden is er geen gevaar. Maar ongelijkmatige zettingen kunnen 
aanleiding geven tot scheurvorming en zelfs verlies van stabiliteit. Volgens Eurocode 
7 is er structurele schade mogelijk wanneer de differentiële zetting groter wordt dan 
1/150 van de overspanning L en zijn er scheuren mogelijk vanaf 1/500 van de 
overspanning. 
 
 


