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Traditioneel wordt bij het ontwerp van een 
geotechnische constructie de onzekerheid ten 
aanzien van gedrag en modellering van de on-
dergrond opgevangen door de toepassing van 
veiligheidsfactoren. Bij grote onzekerheid kan 
dat leiden tot zwaar gedimensioneerde – dus 
dure – constructies. De Observational Method 
is een ontwerpmethode waarbij de onzekerheid 
niet alleen wordt gecompenseerd met veilig-
heidsfactoren, maar ook met het monitoren van 
het gedrag gedurende de werkzaamheden. In 
combinatie met scenariodenken, waarbij voor 
nagenoeg alle mogelijke gebeurtenissen een 
reactiemaatregel is voorzien, leidt toepassing 
van de Observational Method evenzeer tot het 
gewenste betrouwbaarheidsniveau als bij de 
traditionele aanpak.

Aangezien uitsluitend die maatregelen wor-
den genomen die op basis van de monitoring 
noodzakelijk blijken te zijn, is de Observational 
Method niet alleen een betrouwbare metho-
diek, hij is bovendien kosteneffectief. Indien de 
onzekerheid ten aanzien van gedrag en model-
lering groot is biedt de Observational Method 
de mogelijkheid het project te realiseren zon-
der dat vooraf de volledige benodigde veiligheid 
rekentechnisch (dus inclusief onzekerheden) 
is gewaarborgd. Natuurlijk moet wel worden 
aangetoond dat maatregelen zijn voorbereid die 
een te laag betrouwbaarheidsniveau compense-
ren als de monitoring hiertoe aanleiding geeft. 
Ook moeten de maatregelen snel genoeg kun-
nen worden geïmplementeerd. De Observational 
Method biedt dus kansen, zowel om projecten te 
realiseren die zich op de grens bevinden van wat 
we als geotechnici normaliter kunnen model-
leren, als om projecten tegen lagere kosten te 
realiseren door de sterkte van de ondergrond 
optimaal en veilig te benutten.

Bij toepassing van de Observational Method 
wordt afgeweken van wat in normen wordt om-
schreven als de standaard ontwerppraktijk. 
Onbekend maakt onbemind, en dat speelt niet 
alleen bij de betrokken geotechnici en uitvoer-
ders, maar ook voor de opdrachtgevers en het 
bevoegd gezag. Het is bijna onvermijdelijk dat 
het gebruik van de Observational Method in-

spanningen op gebied van communicatie vergt 
om de autoriteiten uit te leggen wat de methode 
inhoudt, waarom deze methode wordt gebruikt 
en hoe deze een veilig bouwproces waarborgt. 
Voor de geotechnici die met de methode (willen) 
gaan werken is daarom een Handreiking Obser-
vational Method opgesteld om hen te helpen bij 
het toepassen van de methode en bij het com-
municeren erover.

De Observational Method sluit naadloos aan op 
een risicogestuurde werkwijze. Risico’s worden 
expliciet gemaakt en er worden terugvalopties 
gedefinieerd als beheersmaatregel voor een 
risico. Met deze werkwijze worden faalkosten 
teruggebracht zonder te overdimensioneren. Bij 
de Observational Method  worden mogelijke ont-
werpkeuzes vertaald in uitvoeringscenario’s en 
meetstrategieën. Tijdens de feitelijke project-
uitvoering op de bouwplaats wordt een uitvoe-
ringscenario gevolgd op basis van metingen die 
uitsluitsel geven over het bodemgedrag of het 
constructiegedrag. De aanpak gaat dus verder 
dan alleen vaststellen van ontwerpuitgangspun-
ten voorafgaand aan de projectuitvoering.

Hoe ziet een project met toepassing van de 
Observational Method er uit?
De toepassing van de Observational Method 
verloopt volgens een interactief proces van ont-
werp, uitvoeringscontrole, monitoring en aan-
passing van de uitvoeringswijze en/of ontwerp. 
De methode is daarmee een werkwijze waarbij 
tijdens de uitvoering in de aanlegfase van een 
project nog aanpassingen kunnen worden door-
gevoerd in zowel het uitvoeringsontwerp als het 
eindontwerp. De methode kan worden toegepast 
bij onzekerheid over de geotechnische uitgangs-
punten. 

In tegenstelling tot de traditionele aanpak waar-
bij het ontwerp tijdens de uitvoering vast ligt aan 
de hand van volledig gekwantificeerde geotech-
nische omstandigheden en het berekende con-
structiegedrag, kan hier met de uitvoering wor-
den gestart met een gekozen, haalbaar geacht 
economisch scenario. De ontwerpalternatieven 
zijn voorafgaand aan de start van de uitvoering 
in diverse ontwerpscenario’s uitgewerkt, die 

Handreiking Observational Method

•  Een ontwerp kan minder conservatief zijn. 
Wel moet de winst van dit scherpere ont-
werp opwegen tegen de extra kosten van 
het uitgebreidere ontwerp en de metingen 
tijdens de uitvoering

•  Er wordt veilig ontworpen en gebouwd 
omdat de toepassing van de Observatio-
nal Method expliciet risicomanagement 
vereist. Faal-scenario’s en tegenmaatre-
gelen worden tevoren doorgerekend.

•  De Observational Method past naadloos 
in de trend om (geo)risicomanagement 
standaard toe te passen in infrastructu-
rele projecten.

•  Door de uitgebreide metingen wordt het 
gedrag van de constructie goed in kaart 
gebracht. Dit helpt om te verifiëren of dat-
gene wat is gebouwd voldoet aan de eisen 
die zijn gesteld. 

•  De Observational Method dwingt een goe-
de samenwerking af tussen ontwerp en 
uitvoering. Hierdoor kan een goede over-
dracht van kennis en keuzes met betrek-
king tot risico’s van ontwerp naar uitvoe-
ring plaatsvinden.

•  De uitgebreide monitoring kan uitstekend 
gebruikt worden om te visualiseren welke 
effecten een project heeft voor de omge-
ving en is daarmee een goed communica-
tie-instrument.

•  Bij toepassing van Observational Method 
wordt veel gemeten. Bundeling van deze 
metingen leidt tot vergroting van kennis 
over gedrag van grond en de interactie 
met constructies en tot een continue le-
rende organisatie.

Sterke punten 
Observational Method 
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met de daarbij behorende geotechnische uit-
gangspunten op zich voldoende constructieve 
veiligheid hebben. De projectscenario’s bestrij-
ken een range aan geotechnische uitgangspun-
ten. 

Tijdens de projectuitvoering wordt op basis van 
monitoring geschakeld tussen de scenario’s. 
De werkwijze genereert door monitoring tij-
dens de aanlegfase relevante informatie over de 
geldigheid van de gehanteerde geotechnische 
uitgangspunten. Daarmee kan het grond- en 
constructiegedrag worden geëvalueerd tijdens 
de uitvoeringsfase. De ingewonnen informatie 
bepaalt of er een schakelmoment moet worden 
ingelast; daarbij wordt dan overgeschakeld van 
het aanvangsscenario naar een meer conserva-
tief of een meer optimistisch ontwerpscenario. 
Dit schakelen is een essentieel onderdeel van 
de Observational Method  en het bijbehorende 
werkplan is in feite onderdeel van het ontwerp. 
Het moet voor aanvang van de werkzaamheden 
duidelijk zijn wanneer en hoe er wordt gescha-
keld, inclusief de daarbij behorende organisatie 
en benodigde communicatie tussen betrokke-
nen. 

Het opstellen van een handreiking die de toe-
passing van de Observational Method wil be-
vorderen zou kunnen doen vermoeden dat toe-
passing van de methode heel bijzonder is. Toch 
wordt er in de dagelijkse geotechnische praktijk 
al veelvuldig gebruik gemaakt van de Observa-
tional Method. De volgende voorbeelden laten 
zien dat de toepassing van de methode in feite 
een uitbreiding is van een al bestaand arsenaal 
aan toepassingen.

•  Ophogingen
  De grote onzekerheid in zettingsparameters 

maakt een goed en efficiënt ontwerp van op-
hogingen onhaalbaar zonder gebruik te maken 
van metingen. Metingen van zakbaken en wa-
terspanningen worden wijd en zijd gebruikt om 
de ontwerpparameters te fitten en te besluiten 
tot het aanbrengen van een nieuwe ophoogslag.

• Bemalingen
  Bij bemalingen worden peilbuismetingen ge-

bruikt om de bemaling optimaal in te richten. 
Ook kan monitoring worden gebruikt om bij een 
oplopende waterstand een (extra) pomp aan te 
laten slaan.

• Damwanden
  Wanneer damwanden moeten worden toege-

past nabij bestaande bebouwing kunnen tril-
lingen ontoelaatbaar zijn vanaf een bepaald 
niveau. Vaak wordt dan begonnen met trillen op 
een veilige afstand van de bebouwing, waarbij 
er gelijktijdig ook metingen van de trillingen 
plaatsvinden. Pas tegen de tijd dat, en alleen in 
het geval dat, de grenswaarde voor de trillingen 
op de bebouwing dreigt te worden overschre-
den wordt overgeschakeld op drukkend inbren-
gen van damwanden.

Schematische voorstelling van het werkproces bij de Observational Method

Lees verder op www.geoimpuls.org, zoek op ’observational’ 
De handreiking wordt door SBRCURnet gepubliceerd.
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