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Experiment: water en bodem

Natuurkunde / Biologie onderzoek:

WATEROVERLAST EN
BODEMSTRUCTUUR
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Inleiding
Als het veel regent zie je soms al snel plassen ontstaan op sommige plaatsen en op
andere plaatsen juist niet. Als er snel plassen gevormd bij een regenbui worden leid
dat tot overlast. Zie figuur 1. Hoe komt het nu dat er op sommige plaatsen wel heel
snel plassen ontstaan en op andere niet? Daar gaan we met behulp van dit
experiment vandaag achter proberen te komen. We gaan de structuur van de bodem
onderzoeken en kijken waarom deze de plasvorming beïnvloed.
Onderzoeksvragen:
Waaruit bestaan een bodem eigenlijk en hoe beïnvloed de structuur van de bodem
de plasvorming?

Figuur 1 hinderlijke plasvorming na regen (bron: Almelo’s weekblad)

Theorie
Naast grote hoeveelheden korreltjes bestaat een bodem uit heel veel poriën: de
holten tussen de korreltjes. Sommige bodems bestaan zelfs voor meer dan de helft
uit poriën. In die poriën zit lucht, maar heel vaak ook water. Zie figuur 2.

Figuur 2 verschillende bodem structuur (bron: victoria government australie)

Dat water wordt door planten via hun wortels opgenomen. Water komt meestal aan
de bovenkant de bodem in via de neerslag. Niet alle neerslag, die valt is voor planten
beschikbaar.
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Er zijn twee belangrijke eigenschappen voor bodems, die bepalen hoeveel water er
voor planten beschikbaar is:
1 allereerst het vermogen van een bodem om water op te nemen. Als het harder
regent dan de snelheid waarmee de bodem water kan opnemen, dan ontstaan er
plassen. In een hellend gebied zal het water over het bodemoppervlak wegstromen.
Dit deel van de neerslag kan niet infiltreren in de bodem en is dus ook niet
beschikbaar voor planten;
2 daarnaast speelt het vermogen van de bodem om water vast te houden een rol.
Als het water wel infiltreert, maar niet in de bovengrond wordt vastgehouden, dan
loopt het er aan de ‘onderkant’ meteen weer uit. Dit water is dan ook niet meer
beschikbaar voor planten.

Dit experiment gaat over de volgende zaken:
In het eerste gedeelte bepaal je de porositeit van een bodem, in het tweede het
watervasthoudend vermogen. Bij beide delen voer je een experiment uit. Aan de
hand van de resultaten van de experimenten krijg je een idee over de wijze waarop
de waterhuishouding van verschillende bodemtypen in elkaar steekt.
Daarnaast kijken we in experiment drie naar de hoeveelheid water er eigenlijk in een
bodem kan worden opgenomen en hoe stevig de bodem dat water vasthoudt.
Aan een bodem waar heel veel water in kan, maar waaruit alle water ook meteen
weer wegspoelt, heeft een plant niet zoveel. Er blijken grote verschillen te bestaan
tussen verschillende bodemtypen. De ene bodem kan bijvoorbeeld wel 10x zoveel
water opnemen als een andere en door sommige bodems stroomt het water
moeiteloos naar diepere lagen terwijl een andere bodem iedere druppel goed
vasthoudt.
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Opzet van het experiment
Experiment I
Je bepaalt de massa van een bekend volume aan zand. Je vergelijkt deze massa met
het droog volumegewicht van zand. Uit het verschil bereken je de porositeit.
Experiment II
Je laat een met water verzadigde zandbodem uitlekken. Uit de hoeveelheid water
die hierbij vrijkomt en de bij experiment I bepaalde porositeit bereken je het
watervasthoudend vermogen.
Experiment III
Je onderzoekt de snelheid waarmee water in een bodem kan infiltreren. Vervolgens
kijk je naar de factoren, die bepalen wanneer zich plassen (‘time to ponding’) gaan
vormen.
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Benodigdheden:
experiment I
•
•
•
•

metalen ring van 100 cm 3
bijpassend dekseltje
zand (200-500 µm)
balans

experiment II
•
•
•
•
•
•

perspex buis met stop en slang
zand (200-500 µm)
maatcilinder (50 mL)
spuitfles
opvangbak
trechter

experiment III
•
•
•
•
•
•
•

perspex buis met stop en slang
zand (200-500 µm)
maatcilinder
spuitfles
opvangbak
trechter
stopwatch

5

Experiment I&II
deel I: de porositeit van een bodem – theorie
Een bodem bestaat uit talloze korreltjes, die in het geval van zand meestal op een
nogal luchtige manier zijn gestapeld. De manier van stapeling is afgebeeld in figuur 3.

figuur 3: zand is meestal luchtig gestapeld.

De ruimte tussen de korrels wordt porie genoemd. De hoeveelheid poriën in een
bodem wordt uitgedrukt met de term porositeit.
De porositeit is gedefinieerd als:



porositeit = 1   x100%
 s 
ρs staat voor de dichtheid van zand zonder poriën: dat is de dichtheid van zandsteen.
Deze waarde is bekend, namelijk: ρs = 2650 kg/m3
ρ staat voor de dichtheid (in kg/m3) van zand met poriën: het droog volumegewicht.
De waarde hiervan verschilt per zandbodem.
In experiment I ga je bepalen wat de dichtheid van jouw zandbodem is.
Uit het verschil in massa tussen ρs en ρ kun je tenslotte de porositeit berekenen.
De porositeit van gronden varieert van 30% voor slecht gesorteerde zandgronden
(slecht gesorteerd wil zeggen: met veel verschillende korrelgrootten door elkaar) tot
ruim 50% voor het bovenste deel van zandgronden met veel organische stof
plantenresten, die door bodemdiertjes vermengd zijn met het bovenste deel van de
bodem). Voor veengronden, die bijna helemaal uit plantenresten bestaan, kan de
porositeit zelfs tot 90% oplopen!

figuur 4: wereldwijd zijn er duizenden
verschillende grondsoorten, elk met hun
eigen porositeit. Zelfs twee dezelfde
grondsoorten kunnen ten gevolge van een
andere deeltjesstapeling een andere
porositeit hebben!
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Experiment I: de porositeit van een bodem
Om de porositeit van een bodem te bepalen, gebruik je een metalen ring met een
volume van precies 100 cm3.
De ring heeft aan één kant een scherpe rand. Als je van een bepaalde bodem in het
bos of in het veld de porositeit wilt weten, dan druk je de ring voorzichtig de bodem
in.
Dit zogenaamde ‘bodemmonster’ neem je vervolgens mee naar het laboratorium
waar je een meting verricht zoals je ook in dit experiment gaat doen. In dit
experiment is er echter geen tijd om zelf in het veld een bodemmonster te nemen.
Daarom ga je de metalen ring opvullen met zand. Voer de volgende stappen uit:
1

Sluit de ring aan één kant af met een deksel en bepaal de massa met behulp
van een nauwkeurige weegschaal. Vul de massa van de ring met deksel in op
het antwoordblad.
Bepaal nu met de ring ook de massa van het zand (200-500 µm). Noteer je
antwoord met berekening op het antwoordblad.

2

Bereken met behulp van de theorie de porositeit van het gebruikte zand
Noteer je antwoord met berekening op het antwoordblad.
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Deel II: bepaling van het watervasthoudend vermogen
Pak de proefopstelling, bestaande uit statief, buis met zand, slang en opvangbak.
Stop/Leg een (enkel laag) papiertje boven de rubberen kurk, zodat het zand niet in
de slang kan lopen. Als het goed is, ziet de opstelling eruit zoals in figuur 5 is
afgebeeld.
Vul zelf de buis met de 100 cm3 zand (200-500 µm) , gebruik de trechter bij het vullen
en tik een beetje tegen de buis om het oppervlak horizontaal te krijgen.

figuur 5: de proefopstelling: een perspex buis, gevuld
met zand, is in een statief geklemd. Onderaan de
buis bevindt zich een slang die eindigt in een
opvangbak.

De buis is nu gevuld met hetzelfde zand als waarvan je in experiment I de porositeit
hebt bepaald. Voer nu de volgende stappen uit:
3

Druppel met de spuitfles water op het zand. Zorg ervoor dat er constant een
laagje water op het zand staat. Ga hiermee door totdat het water helemaal
door de kolom is gelopen en er water uit de uitvoerslang loopt.
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Houd nu het uiteinde van de uitvoerslang gelijk met de bovenkant van de
zandkolom (zie figuur 6) en druppel net zolang water op het zand totdat ook
de slang zich helemaal met water heeft gevuld.
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Houd vervolgens het uiteinde van de slang op gelijke hoogte met de
onderzijde van de buis (zie figuur 7) en vang het water, dat uit de slang loopt
op in de maatcilinder. Ga door tot de stroming bijna stopt. Pas op dat de
slang niet leegloopt!
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figuur 6: het uiteinde van de slang moet
ter hoogte van de bovenkant van de
zandkolom worden gehouden.

6

figuur 7: het uiteinde van de slang moet
ter hoogte van de onderzijde van de buis
gehouden worden.

Met behulp van de hoeveelheid water, die je hebt opgevangen (punt 5) en de
porositeit, die je in deel I hebt bepaald, kun je het watervasthoudend
vermogen (de hoeveelheid water, die dus wordt vastgehouden door de
bodem) berekenen (m3 water/m3 zand). Noteer je antwoord met berekening
op het antwoordblad. (let op de eenheden).
(hint: hoeveel water zou het zand op basis van de porositeit maximaal
kunnen vasthouden?)

Watervasthoudend vermogen in de praktijk
Gelukkig stroomt niet alle water uit de bodem na een regenbui. Wat er eigenlijk
gebeurt, kun je zien in figuur 8.

figuur 8: door adhesie tussen water en bodemdeeltjes blijft er, ook lang na een bui,
water in de bodem achter.

In het linker plaatje zie je de situatie tijdens een regenbui. Je ziet dat alle porieruimte
met water is gevuld. In het rechter plaatje zie je de situatie ná de regenbui. Je ziet
dat er nog een vlies van water rond de korrels zit, maar dat het hart van alle grote
poriën is leeggelopen. Door de adhesie tussen het water en de zandkorrels blijft het
water ‘plakken’ aan de korrels. Omdat het water in het midden van de grote poriën
veel zwakkere adhesiekrachten ondervindt, kan dat water wel uit de bodem
weglopen. Alleen in de kleinste poriën is de capillaire kracht zo groot dat ze geheel
met water blijven gevuld.
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Experiment III: Infiltratie van water in zand
In dit experiment ga je meten hoe snel water een bodem infiltreert. Je gebruikt
daarbij de proefopstelling van figuur 9. Ook wordt er in die figuur getoond wat de
betekenis van de termen vochtfront en infiltratiediepte is.
Maak voor dit experiment je buis van experiment II helemaal leeg (zand in de
prullenbak) en spoel de buis schoon in de spoelbak en droog deze met papier.
Blaas de slang even door, zodat er geen water meer in zit.
Plaats weer een enkel laagspapiertje op de kurk en vul de buis opnieuw met zand
(200-500 µm) . Laat bovenin de buis wat ruimte van een centimeter of 3 open. Zie
figuur 9.

figuur 9: in de linker afbeelding zie je de proefopstelling. Deze bestaat uit een doorzichtige, plastic buis
die is gevuld met een zandbodem. Met behulp van een spuitfles kun je water in de buis druppelen.
Rechts zie je hoe het water vervolgens de grond indringt. Het vlak waar de overgang tussen nat en
droog zit, wordt het vochtfront genoemd. De diepte van het vochtfront onder de bodemoppervlakte
wordt infiltratiediepte genoemd.

Lees de onderstaande stappen (7 t/m 9) eerst door voordat je aan het experiment
begint.
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Druppel voorzichtig wat water boven op de bodem en wel zodanig dat er
steeds een heel dun laagje water op staat, ongeveer één millimeter hoog;
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Meet met de schaalverdeling regelmatig hoe diep het water in de bodem is
gedrongen. Meet in het begin heel vaak ( 3 seconden). Het water infiltreert
heel snel in het begin, dus teamwork is belangrijk. Als de snelheid afneemt
kun je volstaan met één meting per 20 seconden. Noteer telkens de tijd en de
infiltratiediepte in de eerste twee kolommen van de tabel het antwoordblad.
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Als het vochtfront
de onderkant van de buis heeft
bereikt, moet je nog een tijdje water toevoegen totdat de slang met water is
gevuld tot het niveau van het bodemoppervlak (zie figuur 10). Zo wordt
voorkomen, dat de bodemkolom weer leegstroomt, nadat je bent gestopt
met de watertoevoer.

figuur 10: vul aan het eind van het experiment de
slang tot hetzelfde niveau als de bovenkant van de bodem

Time to ponding
In dit onderdeel ga je de ‘time to ponding’ afleiden van het bodemmateriaal uit jouw
experiment. ‘Time to ponding’ houdt in:
de tijd, die verstrijkt tussen het moment waarop het begint te regenen en het
moment waarop zich plassen beginnen te vormen aan het bodemoppervlak.
Oftewel:
de tijdsduur tot het moment waarop de neerslagintensiteit (in mm/uur) groter wordt
dan de infiltratiesnelheid (in mm/uur).
De ‘time to ponding’ kun je bepalen door een aantal grafieken te tekenen.
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Zet de resultaten van experiment III uit in de grafiek op het antwoordblad op
de volgende pagina.
Op de horizontale as staat de tijd en op de verticale as de infiltratiediepte.
Zoals je in het experiment hebt gezien, neemt de snelheid waarmee het
water infiltreert af met de diepte.
Hoe kun je dat aan jouw grafiek zien? Leg duidelijk uit.

Op basis van jouw grafiek van onderdeel 10 kun je ook een grafiek tekenen, waarin
niet de infiltratiediepte, maar de opgenomen hoeveelheid water staat uitgezet tegen
de tijd. De geïnfiltreerde hoeveelheid water noem je ook wel de ‘waterlaag’.
De waterlaag wordt uitgedrukt in m3 water per m2 bodemoppervlak.
Je kunt de waterlaag berekenen door de infiltratiediepte te vermenigvuldigen met de
oppervlakte van de buis en het poriëngehalte van het bodemmonster.
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Waterlaag =
poriengehalte.

infiltratiediepte x Opp buis x
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Reken elke door jou gemeten infiltratiediepte om naar de waterlaag. Neem
als poriëngehalte de porositeit uit experiment I. Vul je antwoorden in, in de
tabel op het antwoordblad.
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Zet nu in een grafiek op het antwoordblad de waterlaag uit tegen de tijd.

Op basis van de grafiek van onderdeel 12 kun je de infiltratiesnelheid berekenen.
De infiltratiesnelheid is gelijk aan de verandering van de opgenomen hoeveelheid
water in de tijd.
In formule:

i
i
I
t
dI/dt

dI
dt

de infiltratiesnelheid (m 3 water/m2 bodemoppervlak · uur)
de geïnfiltreerde hoeveelheid (m3 water/m2 bodemoppervlak )
de tijd (uur)
de verandering van de geïnfiltreerde hoeveelheid in de tijd

De verandering van de geïnfiltreerde hoeveelheid water in de tijd kun je afleiden uit
jouw grafiek door op een aantal plaatsen de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan
de grafiek te bepalen.
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Bepaal dI/dt (dus de helling van de raaklijn ) op een aantal plaatsen (4 of 5) in
de grafiek van onderdeel 12 en vul de resultaten in de vierde kolom van de
tabel op het antwoordblad in. Kies de plekken voor je raaklijn slim!
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Als je de waarden van de richtingscoëfficiënt op de verticale as uitzet tegen
de tijd op de horizontale as, dan krijgt je een grafiek van de infiltratiesnelheid
tegen de tijd.
Teken deze grafiek op het antwoordblad.

Met behulp van deze grafiek is het mogelijk om bij een gegeven regenintensiteit in
mm/uur (dat is de snelheid waarmee het regent) te bepalen hoelang het duurt
voordat er plassen op het oppervlak ontstaan.
Dat is het uiteindelijke doel van dit onderdeel van het experiment. Hoe je die bepaling uitvoert, zie je in figuur 11.
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f i guur 11: jouw grafiek bij onderdeel 14 lijkt, als het goed is, op deze figuur.
Op de horizontale as staat de tijd, op de verticale as de infiltratiesnelheid van
water in de bodem. Er ontstaan plassen aan het bodemoppervlak wanneer het
harder re-gent (in mm/uur) dan in de bodem kan infiltreren (in mm/uur). Als
voorbeeld is weergegeven hoelang het duurt voordat er bij een regenbui van 40
mm/uur plassen aan het oppervlak ontstaan: trek een horizontale lijn vanuit 40
mm/uur naar de grafiek toe en ga op het snijpunt met de grafiek naar beneden.
Daar lees je af dat het 2 minuten duurt.
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Bepaal op deze wijze hoe lang het bij de bodem van jouw experiment duurt
voordat er plassen aan het oppervlak ontstaan. Bepaal dit voor regenbuien
van 10, 20, 60 en 70 mm/uur.
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Presentatie
Presenteer je bevindingen.
Voornamelijk je grafieken en resultaten.
Denk na over de volgende zaken:
Hoe zouden je resultaten bij onderdeel 6, 10, 14 veranderen als je zand met een
andere diameter zou gebruiken, bijvoorbeeld zand met een korrel diameter tussen
100-200 µm of een diameter van 500-1000 µm. Schets in je grafieken hoe die er in
dat geval dan uit zouden zien. Geef dan ook een uitleg.
Waarom zouden landbouwers zo min mogelijk met tractoren over hun grond willen
rijden?
Waarom heeft het zin om grond weer om te scheppen na een bepaalde tijd?
Kun je ‘time to ponding’ vergroten? En hoe precies?

Fig 12: tractor met rupsbanden een oplossing voor plasvorming?
Druk op de grond is 5 x minder dan met gewone banden.
(Bron: Brabants dagblad 4 december 2008)

Bronvermelding cover foto:
www.boerderij.nl 12 augustus 2011 foto: Jannes Wiersema.
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