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De basis onder onze 
gebouwde omgeving

Geotechniek is een vrij onzichtbaar vak-
gebied, het speelt zich vooral onder het 
maaiveld af. Maar omdat we de ruimte 
intensief gebruiken en steeds vaker 

de grond in gaan, is het ook een vakgebied dat 
mede bepalend is voor onze toekomst. En door-
dat de ondergrond nogal eens verrassingen 
biedt, moet de geotechnicus vooral ook oplos-
singen kunnen bedenken.

Oplossend vermogen
Een geotechnicus kan niet, zoals bijvoorbeeld 
een architect, trots het resultaat van zijn werk 
laten zien. Funderingen van gebouwen en brug-

gen, ophogingen, tunnels, dijken, sluizen, off-
shore windturbines, je ziet er maar weinig van. 
Toch legt de geotechnicus wel de onmisbare ba-
sis onder het werk van de architect en construc-
teur; zonder dit ‘grondwerk’ heeft de architect 
zogezegd geen poot om op te staan. 
“Eigenlijk zijn we verkapte architecten”, grapt 
Guido Meinhardt, Manager Geotechniek bij Vol-
ker InfraDesign. “Zonder gekheid, in dit vakge-
bied wordt een stevig beroep gedaan op je crea-
tiviteit, er is veel ruimte voor interpretatie want 
de bodem kan je altijd verrassen. Dat ligt niet 
iedereen. Je moet het leuk vinden om onzeker-
heden op te lossen.”

Voor Maarten Korevaar, anderhalf jaar gele-
den na zijn studie aan de TU Delft begonnen als 
projectingenieur bij Volker InfraDesign, was dat 
een eyeopener: “Het detailniveau waar je in de 
praktijk mee werkt, dat is echt wennen. Je kunt 
een zelfde ontwerp voor een project in Maas-
tricht of Rotterdam maken, maar de grond ver-
schilt sterk. Er zijn veel randvoorwaarden waar 
je rekening mee moet houden. Tegelijkertijd is 
dat juist zo boeiend: het is breed en afwisselend 
werk, je moet telkens jezelf scherp houden.”

Bureau- en veldwerk
Het mooie is dat je die problemen of uitdagin-
gen niet alleen achter de computer oplost, maar 
ook “met je voeten in de modder en je handen in 
het zand”, zoals Guido het uitdrukt. Dat wil zeg-
gen, in ieder geval bij Volker InfraDesign, want 
dit ontwerpbureau maakt deel uit van een van 
de grootste aannemers van Nederland. En om-
dat projecten steeds vaker aanbesteed worden 
volgens de design & construct-methodiek (of: 
design, build, finance & maintenance), liggen de 
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verantwoordelijkheden (en de risico’s) ook bij de 
uitvoerende partijen. Met andere woorden: ken-
nis is één, maar bij de toepassing in de praktijk 
komt wel even wat meer kijken. Ook letterlijk 
dus. Maarten: “Het is niet dat ik dagelijks op de 
projecten ben, maar als je een oplossing zoekt 
voor een probleem in de uitvoering, is het handig 
dat je ook ter plaatse gaat kijken.”
Op deze manier biedt geotechniek de ideale mix 
van bureau- en buitenwerk. Guido: “En omdat de 
geotechnicus bij het hele traject betrokken is, 
van ontwerp tot en met uitvoering, moet je reke-
ning houden met veel verschillende disciplines, 
binnen en buiten je eigen bedrijf: constructeurs, 
werkvoorbereiders, uitvoerders, maar ook de ei-
sen van opdrachtgevers, politici, omwonenden. 
De mate van integraliteit is in dit vak groot.”

Werkplek = leerplek
In zo’n context is het prettig als je als instromer 
in een omgeving komt waar het barst van de 
ervaring. Guido: “Wij koppelen nieuwe mede-
werkers aan ervaren krachten en laten hen ook 
samenwerken met medewerkers bij ons zuster-
bedrijf Volker Staal & Funderingen. Geotechniek 
is: van elkaar leren, training-on-the-job. Zo leer 
je met de factor onzekerheid omgaan. En met 
maakbaarheid. Je kunt een efficiënt palenplan 
bedenken, maar de machine moet er wel bij 
kunnen en de palen moeten wel op diepte ko-
men, om maar wat te noemen. Maakbaarheid 
is iets waar je op de universiteit of hogeschool 
minder mee te maken krijgt.”

Maarten hecht veel waarde aan het sparren met 
collega’s. Het leert hem de weg te vinden in het 
concern, maar ook in het vak: “Ik leer veel, dat 
helpt me om doordachte keuzes te kunnen ma-
ken. En het is leuk om te merken dat dit twee 
kanten op werkt: door mijn vraagstelling zet ik 
ervaren collega’s ook aan het denken en ont-
staat er soms discussie. Je moet zowel je eigen 
slimheid gebruiken als die van collega’s.” En dat 
niet alleen, valt Guido bij: “De kennis die jonge 
afstudeerders inbrengen, verschaft ons nieuwe 
mogelijkheden om onzekerheden te kwantifice-
ren. Zo heeft Maarten bij ons werk aan het Mau-
ritshuis in Den Haag statistische bewerkingen 
toegepast om de sterkte van de wand te bere-
kenen.”
Hiermee is ook aangegeven dat geotechniek een 
vak is van interactie. Je moet niet alleen met klei 
en zand om kunnen gaan, maar ook met men-
sen. Guido: “Dat is een belangrijk aspect waar 
we onze mensen op trainen: competenties en 
vaardigheden, want je hebt voortdurend met an-
deren te maken. We streven naar bedrijfsgroei, 
maar ook naar persoonlijke groei.” 

Uitdagingen in ruimtegebruik
Wat het werken in de geotechniek ook aan-
trekkelijk maakt, is dat het een jong vakgebied 
is binnen de bouwkolom. De uitdagingen in 
ruimtegebruik en stedelijke verdichting wor-
den steeds groter, daarom valt in de toepassing 
van geotechniek op veel fronten winst te beha-
len, zegt Guido: “We snappen de grond steeds 

beter. Maar veel funderingen en grondverbete-
ringen zoals soil mix technieken, paalsystemen, 
ankers, injecties en smart soils vereisen door-
ontwikkeling. Ook de risico’s door meervoudig 
en intensief ruimtegebruik worden groter, die 
moeten we nog beter in kaart brengen en leren 
beheersen. En de integratie van geotechniek in 
het Bouw Informatie Model (BIM) is een opgave 
waar we de komende jaren aan werken.”
Kortom, never a dull moment: “Het mooie is dat 
je bij het hele traject en die doorontwikkeling 
betrokken bent,” zegt Maarten. “Dat begint in de 
tenderfase. Je bedenkt iets, er komt feedback, 
je maakt een update, en dan volgt de uitvoering 
waarin je zonodig nogmaals die slag maakt. Je 
staat midden in het project en de uitvoering er-
van, je zit met opdrachtgevers en uitvoerders 
aan tafel en bent echt met de toepassing van 
geotechniek bezig.”

Kenmerken geotechniek in 
de praktijk
- groeipotentie (inhoudelijk en persoonlijk)
- aantrekkelijk carrièreperspectief
- creativiteit en interpretatievermogen
- interactie met veel partijen
- integraliteit (geotechniek zit in bijna alles)
- jong en innovatief vakgebied

Volker InfraDesign
Volker InfraDesign is een VolkerWessels 
onderneming. Als integraal ontwerpbureau 
voor de infrasector van VolkerWessels kop-
pelt Volker InfraDesign gedegen ontwerp-
kennis aan praktische uitvoeringskennis.

Geotechniek bij Volker 
InfraDesign
Volker InfraDesign is met 16 geotechnici een 
van de grootste werkgevers in dit vakgebied. 
Kennisdeling en interactie zijn standaard, 
ook met zusterbedrijven die in de uitvoering 
actief zijn. Dat creëert een veelzijdig car-
rièreperspectief: vanuit de inhoud leer je in 
snel tempo alle facetten van de geotechniek 
in de praktijk kennen.

Jetgrouten Mauritshuis, Volker Staal & Funderingen
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