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In 2010 hebben 40 partijen uit de geotechnische 
sector de handen ineen geslagen om de geo-
technische faalkosten drastisch te reduceren: 
het programma Geo-Impuls was geboren. Het 
programma is begonnen met de analyse van 
een aantal projecten om de belangrijkste geo-
technische risico’s in kaart te brengen. Hieruit 
kwamen drie top-risico’s naar voren rond de 
thema’s Contracten, Geotechniek en Omgeving:

•  Top risico Contracten: afwijkende  
grondgesteldheid

•  Top risico Geotechniek: verzakkingen  
en instortingen

•  Top risico Omgeving: verlies van  
publiek draagvlak.

In brainstormsessies zijn meer dan honderd 
maatregelen bedacht die een bijdrage kunnen 
leveren aan het verminderen van geotechnisch 
falen. Hierbij is ingeschat hoe groot het effect 
van de voorgestelde maatregel zal zijn, met an-
dere woorden het te verwachten rendement. Dit 
proces heeft uiteindelijk geleid tot 12 beheers-
maatregelen, die zijn uitgewerkt in 12 werkgroe-
pen, evenwichtig verdeeld over de drie geïdenti-
ficeerde top-risico’s. 

Elke werkgroep draagt met zijn producten bij 
aan het vullen van een gereedschapskist met 
instrumenten waaruit een geotechnicus, pro-
jectleider of manager kan putten tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van een project. 
Een aantal instrumenten zijn inmiddels gereed 
en zullen hierna kort worden beschreven. De 
meeste komt u elders in deze speciale uitgave 
van Geotechniek tegen.

Al vanaf de start van het programma is beslo-
ten om de principes van GeoRM en de door 
werkgroepen ontwikkelde instrumenten zo 
snel mogelijk toe te passen in praktijkprojec-
ten. Hiermee wordt duidelijk of het instrument 
in de praktijk bruikbaar is en of het effectief is. 
Voorbeelden zijn de best practices in dit speciale 
nummer.

Contracten 
Een prominent risico bij de uitvoering van geo-

technische werken is het ontbreken van de juiste 
hoeveelheid en kwaliteit van grondonderzoek op 
het juiste moment in de projectvoorbereiding, 
aanbesteding en uitvoering van het project. Aan-
wijzingen voor risicogestuurd grondonderzoek 
zijn neergelegd in CUR-richtlijn 247 (pag 10).

Er zijn zes geotechnische risicochecklists ont-
wikkeld, waarmee geotechnici risico’s in hun 
projecten kunnen inventariseren en afwegen. 
De lijsten hebben geen volledigheid nagestreefd  
maar zijn bedoeld ter inspiratie bij een risico-
inventarisatie van het eigen project en daarom 
als spreadsheet ter beschikking gesteld.

Speciaal voor niet-geotechnici is een brochure 
opgesteld over mogelijke risico’s vanuit de on-
dergrond. De publicatie wijst opdrachtgevers, 
projectontwikkelaars, aannemers en architec-
ten op de eventuele ondergrondrisico’s in hun 
projecten in begrijpelijke taal voor niet-speci-
alisten. Om geen te somber beeld te schetsen 
zijn ook vier succesverhalen opgenomen over 
hoe ondergrondinformatie aan een projectsuc-
ces heeft bijgedragen (pag 26).

In de evaluatie Risico-verdeling Geotechniek 
(RVG) is bij zeven bouwprojecten nagegaan 
waarom de in 2006 in een CUR/CROW richtlijn 
verwoorde RVG sindsdien slechts bij een zeer 
beperkt aantal projecten is toegepast. Onbekend 
maakt onbemind, is de korte conclusie. Aanbe-
volen wordt om het belang van de methode meer 
onder de aandacht te brengen bij project- en 
contractmanagers en de ‘best practices’ met 
elkaar te delen. Ook zou helderder moeten wor-
den voor welke projecten RVG de meeste meer-
waarde geeft, gebaseerd op de projectomvang, 
geotechnische complexiteit, beschikbare grond-
gegevens en type contract.

Geotechniek
De kwaliteit van diepwanden blijkt in de prak-
tijk met enige regelmaat niet te voldoen aan de 
verwachtingen. Een zwak punt is het ontbreken 
van mogelijkheden tot preventieve kwaliteits-
controle. In een promotieonderzoek zijn diverse 
methoden ontwikkeld (pag 32).

De Observational Method is een ontwerpme-
thode om met behulp van intensieve monitoring 
tijdens de bouw informatie over het gedrag van 
een constructie te verzamelen en deze te ge-
bruiken bij besluitvormingsprocessen over de 
uitvoering van het werk. Het doel van Geo-Im-
puls was om toepassing van de methode in Ne-
derland te bevorderen door hem meer bekend-
heid te geven (pag 18)

Om te komen tot meer betrouwbare onder-
grondmodellen zijn kennis en instrumenten 
ontwikkeld en ontsloten om op gestructureerde 
wijze puntinformatie, geologische kennis, geo-
fysische technieken, remote sensing data en 
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inverse modellering om te zetten in een onder-
grondmodel met voorspelbare betrouwbaarheid 
(pag 11).  Daarvoor is een webportaal ontwikkeld 
dat model gestaan heeft voor de geoimpuls.org 
website (pag 15).
 
Grondvervormingen zijn trage processen met 
grote onzekerheden en grote (financiële) con-
sequenties. Daarom zijn (en worden) langeter-
mijn-monitoringsgegevens verzameld om tot 
een betrouwbaardere modellering te komen. 
Het zwaartepunt van het project ligt bij het ver-
zamelen van lange termijnmetingen (pag 10) 

Elders in deze uitgave komen de toepassing van 
detectiemethodes voor fouten in diepwanden 
bij de Spoorzone Delft (pag 32) en de toepas-
sing van de Observational Method bij het onder-
gronds gaan van de A2 Traverse Maastricht (pag 
16) aan bod.

In het kader van de verbreding van het Julia-
nakanaal is een aantal geofysische technieken 
toegepast, zoals sub bottom profiling, side scan 

sonar en grondradar. Deze metingen hebben het 
inzicht in de ondergrond aanzienlijk vergroot en 
daarmee het geotechnisch risicoprofiel geredu-
ceerd 

Langetermijn-metingen zijn uitgevoerd op een 
paalmatras in de afrit van de A12 bij Woerden. 
De resultaten van de paalmatrasmetingen zul-
len worden verwerkt in een verbeterde versie 
van de bestaande CUR Ontwerprichtlijn paalma-
trassystemen 

Omgeving
Om effectief te kunnen communiceren over 
geotechnische risico’s in een project, is het es-
sentieel dat er een goede onderlinge interactie 
bestaat tussen de geotechnicus, de communica-
tie-manager, de omgevingsmanager en de pro-
jectleider. In diverse pilotprojecten is met deze 
rollen geoefend met de hulp van ervaren ‘out-
siders’ en het inzetten van een ‘schaduwteam’ 
vanuit Geo-Impuls (pag 27).

Bouwprojecten worden op onderdelen wel eens 

anders uitgevoerd dan de geotechnicus had 
voorzien, vaak door gebrekkige communicatie 
en ontbrekende terugkoppeling. Er blijkt steeds 
weer een kloof tussen ontwerp en uitvoering te 
bestaan. Praktijkvoorbeelden vormen de kern 
van een brochure waarin op humoristische wijze 
de rollen van de uitvoerende partij en de geo-
technische adviseur worden belicht (pag 26). 

Ook in het buitenland bestaat er een sterke 
wens om geotechnische risico’s te verminderen 
en het is dan ook waardevol om na te gaan hoe 
andere landen hiermee omgaan en niet zelf op-
nieuw het wiel uit te vinden. Verkenningsmissies 
naar Duitsland, Japan, UK en USA hebben waar-
devolle informatie en aanbevelingen opgeleverd, 
maar ook geleid tot persoonlijke allianties met 
o.a. ELGIP, USACE en ISSMGE.

De aanwas van studenten met belangstelling 
voor geotechniek is de laatste jaren gering en 
de kennis en competenties van afgestudeerden 
sluiten onvoldoende aan op steeds complexer 
wordende projecten. In de onderwijsspecial van 
Geotechniek (juli 2014) is hier uitgebreid aan-
dacht aan geschonken.
De Leidraad Geo-Communicatie is het resul-
taat van het combineren van aanbevelingen uit 
de communicatiewereld in drie pilotprojecten: 
Herstructurering Noordwal/Veenkade in Den 
Haag, A2 Traverse Maastricht en de Spoorzone 
Delft. Inmiddels worden de aanbevelingen uit de 
leidraad en de ontwikkelde instrumenten toege-
past in verschillende uitvoeringsprojecten bui-
ten Geo-Impuls (pag 28).

GeoRM kwaliteitsborging
In het ideale geval wordt de kwaliteit van de toe-
passing van GeoRM zowel geborgd op projectni-
veau als in de organisaties die deelnemen aan 
een project. Om deze kwaliteit te bewaken zijn 
twee specifieke instrumenten ontwikkeld, de 
Geo Risico Scan (pag 27) en het GeoRM Maturity 
Model. 

Het GeoRM Maturity Model wil de GeoRM kwali-
teit bewaken van de organisaties die betrokken 
zijn bij een project. Er worden vier maturity ni-
veaus onderscheiden: van beginner tot volwas-
sen. De score wordt bepaald aan de hand van 34 
vragen over de organisatie-cultuur, de geotech-
nische processen en de geotechnische ervaring 
met en toepassing van GeoRM. Het model is met 
succes getest tijdens diverse Geo-Impuls ses-
sies met vertegenwoordigers van de opdracht-
gevers, ontwerpers en aannemers

Aanbrengen monitoring paalmatrassysteem
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