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Geo-Impuls stimuleert de brede toepassing van 
GeoRM als de wijze van werken in de GWW-sec-
tor. De gedachte is dat dit zal leiden tot een forse 
reductie van geotechnisch falen. Geo-Impuls 
heeft als metafoor de halvering van geotech-
nisch falen in de GWW-sector in 2015 gekozen, 
maar is dat ook gelukt? Dát is de prangende 
vraag waar het uiteindelijk om draait. De Geo-
Impuls Stuurgroep heeft er vanaf het begin na-
drukkelijk voor gekozen om geen kwantitatieve 
aanpak voor het meten van de doelstelling te 
kiezen. De daarvoor benodigde informatie is 
niet, of hoogstens incompleet en met zeer veel 
inspanning, te verkrijgen en dan nog is de vraag 
of een oorzakelijk verband met Geo-Impuls kan 
worden aangetoond. 
Om toch een indruk te krijgen van het aantal 
geotechnische incidenten en het verloop daar-
van in de loop van de jaren van het Geo-Impuls-
programma, is gekozen voor een registratie en 
analyse van geotechnische incidenten, zoals 
gepubliceerd in artikelen in hét dagblad voor de 
bouw- en infrasector, Cobouw

De analyse is gebaseerd op een verzameling 
van alle artikelen over geotechnische inciden-
ten die zijn gepubliceerd in Cobouw in de jaren 

2010 tot en met 2014. Een geotechnisch incident 
is daarbij gedefinieerd als een gebeurtenis met 
negatieve effecten voor één of meerdere betrok-
kenen, met één of meerdere oorzaken die te 
maken hebben met bouwen in grond, op grond 
of met grond. Deze negatieve effecten kunnen 
materieel (gewonden, schade) en immateri-
eel (reputatie) van aard zijn. Een geotechnisch 
incident is dus een al dan niet voorzien, maar 
feitelijk opgetreden geotechnisch risico. Voor-
beelden zijn verzakkingen aan woningen ten ge-
volge van heitrillingen, wateroverlast door een 
per abuis doorboorde waterleiding, het bezwij-
ken van een damwand voor een bouwput, of het 
afschuiven van een talud bij een wegverbreding.

De in de artikelen geïdentificeerde kenmerken 
van de geotechnische incidenten zijn geclassi-
ficeerd in de groepen algemene informatie over 

het geotechnische incident, specifieke informa-
tie over de oorzaak of oorzaken van het geotech-
nische incident en specifieke informatie over de 
effecten van het geotechnische incident. 

De algemene informatie betreft het soort inci-
dent, het aantal en het aantal malen dat over één 
incident is gepubliceerd, de geografische verde-
ling, het type constructie, het type opdrachtge-
ver (publiek, privaat) en het type opdrachtnemer 
(groot, klein).

De oorzaken van de geotechnische incidenten 
zijn geclassificeerd in de vijf rubrieken uit CUR 
227, Leren van Geotechnisch Falen (2010). Hier-
bij zijn oorzaken voor geotechnisch falen op drie 
niveaus beschouwd, micro-, meso- en macro-
niveau. Het microniveau omvat de fouten die 
gemaakt worden door gebrek aan kennis bij de 
betreffende professional, door bedrog, door ver-
gissingen en door problemen met falende ma-
terialen en technieken van de geotechniek. Het 
mesoniveau betreft de organisatie en daarbij 
behorende (gebrek aan) communicatie, kwali-
teitsbewaking en dergelijke. Het macroniveau 
betreft het systeem en de cultuur in de bouw-
sector (methoden van uitbesteding, onvolkomen 
opleidingen) en externe factoren, zoals (ontbre-
kende of juist te overvloedige) wet- en regelge-
ving en de rol van de politiek. 

Tenslotte zijn zes soorten effecten onderschei-
den: slachtoffers, materiële  schade, reputatie-
schade, extra kosten, vertraging en overlast.

Het blijkt dat het aantal geotechnische inciden-
ten dat in Cobouw is gepubliceerd in 5 jaar is ge-
daald van 36 incidenten in 2010 tot 9 incidenten 
in 2014. Dit is een daling van 75%! Deze daling is 
veel groter dan de daling van het bouwvolume in 
de gww-sector in die periode.

Daarbij moet worden aangenomen dat het daad-
werkelijk aantal opgetreden incidenten hoger is 
dan de gepubliceerde gevallen, omdat niet alle 

Afname van Geotechnisch Falen?  

Geotechnische incidenten in Cobouw, per jaar in de jaren 2010 – 2014.

Aantallen en verhoudingen positieve en negatieve geo-publicaties.

Jaar Aantal publicaties in Cobouw Geo-Nieuws Ratio 
(GNR)Positief

(kansen)
Negatief

(incidenten)

2013 58 17 3,4

2014 46 9 5.1
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incidenten de Cobouw zullen halen. Onduidelijk 
is hoe groot het in Cobouw gepubliceerde “topje 
van de ijsberg” verhoudingsgewijs is ten opzich-
te van het totaal aantal opgetreden incidenten, 
en of die fractie boven water constant is. Zijn er 
daadwerkelijk minder incidenten opgetreden, of 
is er “pers- en publieksmoeheid” ontstaan voor 
berichtgeving over geotechnisch falen? Over de 
oorzaken is aan de hand van de artikelen niet 
heel veel te concluderen. Alle typen oorzaken 
komen voor – voor zover ze uit de berichtgeving 
te achterhalen zijn. De effecten lijken in de loop 
van de tijd toe te nemen: er zijn weliswaar min-
der incidenten maar per incident is het effect 
groter. Door de geringe aantallen speelt ook het 
toeval een grote rol. Opvallend is dat het effect 
reputatieschade, in 2009 een belangrijke reden 
om het Geo-Impuls-programma te starten, in 
2014 op basis van de publicaties in Cobouw geen 
expliciete factor van belang lijkt te zijn.

De laatste 2 jaren van de incidentenanalyse zijn 
naast de negatieve incidenten ook de aantallen 
Cobouw berichten geregistreerd waarin de geo-
techniek positief en het nieuws is gekomen. Dit 
betreft de toepassing van innovatieve technieken 
of succesvol uitgevoerde funderingstechnische 
hoogstandjes. Voorbeelden zijn berichten met 

koppen als “Stabiel talud beperkt ongelukken in 
ondiepe put” en “Tijdwinst bij bouw A2-tunnel”. 
Opvallend is dat het aantal positieve berichten 
met benutte geotechnische kansen het aantal 
gepubliceerde geotechnische incidenten in de 
jaren 2013 en 2014 ruimschoots overtreft. 

Met andere woorden, over deze twee jaren is 
geotechniek minder frequent in het nieuws ge-
weest, maar als het vakgebied in het nieuws 
was, dan was het vaker positief dan negatief 
nieuws. Dat is dus goed nieuws.  

Het lijkt het erop dat de daling van geotechnisch 
falen gedurende de looptijd van Geo-Impuls in-
derdaad is ingezet. Het aantal gepubliceerde in-
cidenten is in de periode 2010 – 2014 met 75 % 
gedaald, en het aantal positieve geotechnische 
berichten in de Cobouw overtreft de negatieve in 
de jaren 2013 en 2014.

Natuurlijk zitten er allerlei haken en ogen aan 
deze voorzichtige conclusie. De belangrijkste 
zijn onvolledigheid van informatie in de veelal 
summiere publicaties, subjectiviteit in de voor 
de classificatie en analyse benodigde interpre-
taties, alsmede het feit dat het daadwerkelijk 
aantal jaarlijks opgetreden geotechnische in-

cidenten met aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid hoger is de hier gepresenteerde 
aantallen. Wel is het aannemelijk dat de meest 
spraakmakende geotechnische incidenten de 
pers halen. Dit zullen in veel gevallen de inci-
denten met de grootste effecten zijn, omdat het 
bericht anders te weinig nieuwswaarde heeft.

De Cobouw Incidenten Analyse over de periode 
2010 – 2014 heeft dus onvermijdelijk en onte-
genzeggelijk beperkingen. Desondanks heeft 
het systematisch inventariseren en analyseren 
van alle in Cobouw gepubliceerde geotechni-
sche incidenten in de Nederlandse bouw- en in-
frasector gedurende vijf jaren een fascinerende 
hoeveelheid informatie opgeleverd. De kunst is 
om ook na afloop van het Geo-Impuls program-
ma hiervan te blijven leren, én die lessen in de 
praktijk toe te passen.   

Lees verder: Martin van Staveren, Daling van 
Geotechnisch Falen?, op GeoImpuls.org en/of 
Martin van Staveren, Geo-Impuls: Monitoring 
van Geotechnisch Incidenten, Geotechniek 18 
(2014) nr 2, p 12 (periode 2010- 2013)
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Best practice

Bouwfaseringskaarten heten ze officieel. Barry 
Zuidgeest, als projectleider betrokken bij Rand-
stadRail en Rotterdam Centraal, geeft aan dat de 
organisatie ze beter kent als stripverhalen. Het 
zijn visuele weergaven van de stationsomgeving 
Rotterdam, die de basis vormden voor alle werk-
afspraken, logistiek en communicatie in en rond-
om de herontwikkeling van het gebied. “Het mooie 
was dat we vanaf het Nationale Nederlanden-ge-
bouw het hele stripverhaal in werkelijkheid kon-
den zien liggen.”

Op de bouwfaseringskaarten worden (tijdelij-
ke) functies binnen het gebied met kleurcodes 
aangegeven. De hele kaart geeft een compleet 
overzicht voor wie daar belang bij heeft, maar 
ook deelinzicht voor bijvoorbeeld een taxichauf-
feur die zijn standplaats in de loop van het pro-
ject nogal eens zag wijzigen. Barry Zuidgeest: 
“Het mooiste is dat het visueel is. Iedereen kan 
er vanuit zijn eigen visie of belang de informatie 
uithalen die hij nodig heeft.”

In de tijd achter elkaar gezet, vormen de bouw-
faseringskaarten inderdaad een stripverhaal. 
Bouwterreinen, tramlijnen, voetgangerszones, 

fietspaden, routes voor autoverkeer, oversteek-
plaatsen, ov-haltes en taxistandplaatsen veran-
derden regelmatig van plaats. De enorme om-
vang van het Rotterdam Central District-project 
en het beperkte oppervlak waarop veel activitei-
ten tegelijkertijd moesten plaatsvinden, maak-
ten het noodzakelijk een dynamische ruimtelijke 
planning te hanteren.

Barry Zuidgeest: “De ‘grote’ planning wordt in 
het voorjaar vastgesteld voor de rest van het 
jaar. Daarbij wordt een bouwvoorzieningenover-
leg opgezet voor de grove planning voor de lange 
termijn (vanaf zes maanden) en een implemen-
tatieteam voor de korte termijnplanning (tot drie 
maanden). We hebben tweewekelijks een imple-
mentatieteamoverleg en maandelijks een bouw-
voorzieningenoverleg, waarbij de coördinatoren 
van alle bij de bouw betrokken partijen, inclusief 
de dienst stadsontwikkeling en de RET aanwe-
zig zijn. Daar ligt de basis van het stripverhaal. 
Aanvullend is er overleg met externe partijen die 
bij de bouw betrokken zijn, zoals NS, ProRail en 
aannemers. De uiteindelijke resultaten delen 
we vervolgens met andere belanghebbenden, 
omgevingspartijen en stakeholders, zoals Na-

tionale Nederlanden en het Groothandelsge-
bouw  aan het Stationsplein, de hulpdiensten 
en de taxichauffeurs. Ook zij kunnen hun belang 
inbrengen. Zo kunnen we met z’n allen tot een 
goede afstemming komen.”

“Op basis van het stripverhaal weet dus ieder-
een wat er gebeurt, waar afsluitingen zijn, waar 
de loopstromen zich die week bevinden, welke 
bouwterreinen beschikbaar zijn, welke brand-
kranen bereikbaar zijn, hoe het zit met de be-
reikbaarheid van de kantoren, noem maar op. 
We zijn meteen in 2005, bij de eerste tramver-
legging, begonnen op deze manier te plannen. 
Het heeft ontzettend goed gewerkt. Heel veel 
knelpunten zijn in een oogopslag zichtbaar, niet 
alleen voor ons, maar ook voor belanghebben-
den.”

“Elke donderdagmiddag overleggen we met alle 
aannemers over de planning voor de week daar-
na. Daar maken we onderling afspraken. Dat 
betekent dat we altijd moeten schipperen. Het is 
geven en nemen, want de beschikbare ruimte is 
altijd te beperkt. Het gaat niet vanzelf, maar met 
behulp van de kaarten komen we er wel uit. Niet 
alleen ten aanzien van het gebruik van de bo-
vengrond, maar naarmate het project vorderde 
ook steeds meer in driedimensionale zin, omdat 
we met de stationsoverkapping en de centrale 
hal omhooggingen en met de fietsenstalling de 
grond in.”

Omgevingsmanagement
Werken in een per definitie drukke omgeving, 
waar het gewone leven zo veel mogelijk door-
gang moet vinden, is een uitdaging. Barry 
Zuidgeest: “Uitgangspunt is dat iedereen even 
belangrijk is. Maar er lopen zakelijke en poli-
tieke belangen door alles heen, die binnen het 
college van burgemeester en wethouders ook 
nog eens portefeuilleoverschrijdend zijn. En de 
impact van werkzaamheden kan soms zeer ver-
strekkend zijn. Een tramomleiding in het cen-
trum kan tot ver op Zuid gevolgen hebben. Maar 
andersom kan een metroverstoring op Zuid ook 
weer gevolgen hebben voor de tram- en busex-
ploitatie op het stationsplein. Dat betekent dat 
we verschillende belangen tegen elkaar moe-

Stripverhaal brengt orde in Rotterdam
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ten afwegen. De acht minuten aanrijverplich-
ting voor de brandweer zal dan zwaarder wegen 
dan een verminderde bereikbaarheid van de 
taxistandplaats. Je kunt niet iedereen tevreden 
stellen, maar mede doordat we alle belangen en 
afwegingen visueel inzichtelijk maken, en breed 
communiceren, begrijpt men het allemaal wel.”

“Waar mogelijk hebben we geanticipeerd op be-
zwaren. Werkzaamheden die de toegang tot de 

parkeergarage van Nationale Nederlanden fors 
beperkten, voeren we zoveel mogelijk in ver-
keersluwe perioden uit (bijvoorbeeld de zomer-
vakantie) om daarmee de overlast te beperken. 
En bij grote evenementen, zoals het Zomercar-
naval of de marathon, zoeken we naar andere 
wegen om de stad zo goed mogelijk bereikbaar 
te houden. Alle betrokkenen hebben aangege-
ven dat men goed is gekend in de afwegingen 
die gemaakt moesten worden. Dat is een van de 

grootste complimenten die je als coördinerende 
dienst kunt krijgen. Uiteindelijk is het sterke 
punt van een eigen dienst als de onze dat we het 
belang van de stad als geheel in beeld hebben 
en houden.”

Cultuur
Het Rotterdamse publiek is wel wat gewend qua 
bouwoverlast. Sinds de start van de wederop-
bouw in 1948 wordt er al in de binnenstad ge-
bouwd. Barry Zuidgeest: “We zeggen weleens 
dat een Rotterdammer pas denkt dat er iets aan 
de hand is als er niet wordt gebouwd. Er wordt 
niet snel geklaagd zolang men maar ziet dat er 
wel gewerkt wordt. Voor de RandstadRail heb-
ben we weliswaar geboord en ook daar voor 
overlast gezorgd, maar net als op Rotterdam 
Centraal is de geluidsoverlast daar minimaal 
gebleven. De aanleg van die tunnel kon ‘onopge-
merkt’ verlopen. Overigens is dat onopgemerkte 
tegelijkertijd de zwakte van onze dienst. We pro-
moten onszelf te weinig. De resultaten van beide 
projecten waren positief, maar wij benoemen 
dat niet. We doen het af met de opmerking dat 
het gewoon ons werk is. Gelukkig is er wel een 
kentering zichtbaar. We geven vaker aan dat we 
trots zijn op de resultaten die we gerealiseerd 
hebben. Dat blijkt ook uit dit verhaal.”

Een bouwfaseringskaart die de situatie van juni tot en met augustus 2008 toont.
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Dit artikel verscheen eerder in De Verdieping 
op www.cob.nl, mei 2014.
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