Regen- en hagelschade vermijden door bodembedekking.
Inleiding:
Blote grond zie je nog bij veel moestuiniers. Jammer, want wind en neerslag voeren vruchtbare bodem
af. Die erosie vormt een probleem: jaarlijks verdwijnt zo 15 miljoen ton vruchtbare Vlaamse
landbouwgrond. Fijn stof, slib en overstromingen zijn de grootschalige gevolgen; weerkundigen
constateren en voorspellen een toename van hevige buien.
In je moestuintje verminderen, door erosie, vooral de vruchtbaarheid en het bodemleven, en die wil je
toch net opbouwen.
Erosie kun je juist gemakkelijk tegengaan door je bodem te bedekken. Dat kan met gewassen (je
groenten of een groenbemester) en/of met mulch.
Hieronder lees je een berekening die Velt-veteraan Maurice Broekaert (hij is 88) deed in verband met
erosieschade door neerslag.
Samengevat:
 Regendruppels of hagelbollen hameren met een behoorlijke kracht je bodem kapot:
 Een regendruppel die op een blad of een strohalm valt, spat uiteen in vele kleine druppeltjes.
 Je bodem bedekken is dus een effectieve maatregel om je bodem te beschermen.
Meer info over mulchen lees je op www.velt.be/mulch.
1. Voorwerp in vrije val.
In vrije val is een voorwerp onderhevig aan de wet van de evenredige versnelling. Onafhankelijk van
zijn eigen massa is de valsnelheid gelijk aan v =*t. (Zie Galileo Galilei.)
2. Voorwerpen die het remmend effect van de lucht ondergaan.
Dit is waar voor zover men geen rekening houdt met de omgevende lucht.
Een in de atmosfeer vallend voorwerp, is het ook onderworpen aan weerstand van de lucht. Het
wezenlijk verschil met het model van de vrije val is dat de valsnelheid een grens v0 bereikt. Zoals het
gebeurt bij een hagelbui – een hagel ‘zo dik als een pingpongballetje’ zoals die op 08 juni 2014 uit de
lucht viel en aanzienlijke schade aanbracht in de glasteeltbedrijven bijvoorbeeld – of bij een hevige
regenbui. Dan is de weerstand R van de lucht rechtstreeks evenredig met het kwadraat van de
valsnelheid van de regendruppels. R is een remkracht en wordt uitgedrukt in Newton (N).
R(in N)= ½ CxSv2 met:
volumetrische massa is een constante uitgedrukt in ton/m3 of kg/dm3 of g/cm3. Voor de lucht
(droog, 4°C, normale luchtdruk, zeespiegel) is  =1,2. Voor water - ook voor ijs - is   1000 en voor
ijzer is   8000
S = is de oppervlakte van een grote cirkel van de bolle regendruppel. S (in m2) =  r2(in m)
Cx weerstandscoëfficiënt , het ‘aerodynamische coëfficiënt’: Cx = 0.5 bij een bol.
Stellen we ‘r’ de lengte van de straal, uitgedrukt in m,van een regendruppel of hagel, dan is de
remkracht van de luchtkolom R uitgedrukt in Newton:
R(in N)=  ½. 0,5S.v02  0,25.1,2. r2. v02  r2. v02
Aanvankelijk valt de massa van een regendruppel of een hagelsteen in vrije val zoals alle andere
voorwerpen met een versnelling van 9,81 m/sec2 tot dat de weerstand van de ondersteunende
luchtkolom even groot is als hun gewicht.
Vanaf dit ogenblik is deze valsnelheid v0 constant.
De hagel (water = 1000) waarvan de straal r (in m) 0,02m is, heeft een massa µw van :
µw = 4  r3/3.1000  r3 .4200 kg  0,035 kg
Deze hagelsteen heeft een gewicht dat ongeveer 10 keer hoger ligt namelijk:
4  r3/3.1000*9,81  41000. r3  0,335 Newton
Dit gewicht wordt in evenwicht gehouden door de remkracht van de lucht R(in N).
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Bijvoorbeeld voor een zware hagel ‘zo dik als een pingpongballetje van 20 mm straal’ is de valsnelheid
aanvankelijk van 9,81 m/sec2 en na een bepaalde tijd, wanneer het gewicht van de regendruppel gelijk
is aan de remkracht van de lucht blijft de valsnelheid constant en gelijk aan:
v0  200.

0,020  29 m/sec

Een hagelballetje van 2 cm straal valt op de grond met een kinetische energie van:
µw.v02/2  r4.4200.41000/2  13,75 joule
3. Vanop welke hoogte moet men een hamer van 250g vrij laten vallen om dezelfde
kinetische energie op te wekken?
Wat men in de volksmond een hamer van ‘250 gram’ noemt heeft een massa µh van 250 g maar
weegt eigenlijk 250*9,81m.sec-2  2.500 Newton. Deze hamer valt vrij op de grond zonder dat de
lucht deze val afremt. Maar hij heeft wel een kinetische energie opgestapeld tijdens zijn val die gelijk is
aan zijn potentiele energie hier: 13,75 joule. Hoe hoger de valhoogte hoe groter de energie.
De vraag is: van op welke hoogte moet men een hamer van 250 g laten vallen om met dezelfde
energie (13,75 joule) de grond te raken als een zware hagel zo dik als een pingpongballetje van 2 cm
straal die uit de hemel valt?
De hoogte van een massa in vrije valt is gelijk aan:
E(in joule)= µh(in kg) * hh(in m)* (in m/sec/sec) = 13,75 joule
De afgelegde weg door de vallende hamer is: hh = E/(µh.
hh=13,75/(0,25.9,81) = 5,60 m of 1,40 m per kg.
4. Andere voorbeelden.
Een zware hagel zo dik als een pingpongballetje met een straal van 2 cm hamert de grond met
dezelfde energie als een uit een hoogte van 5,6 m vallende hamer van 250 gram. Dit staat gelijk met
1,4 m voor een staalmassa van 1kg.
Om realistischer te zijn: een regendruppel met een straal van 1 cm - een muntstuk van 5 of
10 cent – valt op de grond met een snelheid van 200.
0,01 = 20 m/sec en een kinetische energie
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van 0,01 .4200.41000/2  0,9 joule . Dit staat gelijk met dezelfde energie als een uit een hoogte van
0,4m vallende hamer van nagenoeg 250 g of een hamer van 100g uit een hoogte van 1,50m.
Een regendruppel met een straal van 13 mm - een muntstuk van 2 Euro - hamert de grond
met dezelfde energie als een uit een hoogte van 1 m vallende hamer van 250 g. Dat is dan wel een
serieuze bui!
5. Hoe bescherm je je bodem? Met mulch of met begroeiing.
De kinetische energie van een bewegend object bedraagt. de helft van de massa maal de snelheid
kwadraat: e = mv2 / 2. Als waterdruppels groeien in omvang, nemen zowel hun snelheid als massa
toe. De massa van een 5 mm regendruppel is 5x5x5 = 125 maal die van een 1 mm druppel en de
terminale snelheid verdubbelt, waardoor de destructieve energie 5x5x5x5 = 625 keer groter wordt.
Een regendruppel die op een blad of een strohalm valt, spat uiteen in vele kleine druppeltjes. Stel:
bovengenoemde 5 mm druppel valt uiteen in 1 mm druppels, dan verkleint het destructieve effect 625
keer.
Een dikke laag mulch of een gesloten plantendek voorkomt dus wel degelijk het dichthameren van de
grond door herhaalde hevige regen- en hagelbuien.

Regendruppel zo
dik als een
muntstuk van 2 €
Massa van 9 g en
12,88 mm straal

de eerste 29 m in vrije val

de diameter van een muntstuk van 2 euro is 25,75
mm; de diameter van een muntstuk 5 cent is 21,25
mm

Valsnelheid constant 23 m per seconde
Het gewicht van de regendruppel
wordt gebalanceerd door remkracht
van de lucht
hamer van 0,250 kg

met gelijke kinetische energie
van 2,51 joule

1,02 m

