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In 2012 heeft Rijkswaterstaat gesteld dat GeoRM 
voortaan een verplicht onderdeel is bij de rea-
lisatie van nieuwe RWS-projecten waarbij geo-
risico’s mogelijk aan de orde zijn. Sindsdien is 
het in een aantal projecten toegepast. In decem-
ber 2014 heeft RWS een rondetafelbijeenkomst 
georganiseerd, met als doel het Geo-Impulsge-
dachtegoed binnen de organisatie verder te ver-
innerlijken en te borgen, van de geotechnicus tot 
de projectmanager en van de werkvloer tot het 
topmanagement. Tijdens de informele bijeen-
komst is – voor wie het nog niet wist – GeoRM 
nog eens uiteengezet als geotechnische verdie-
ping van het alom bekende RISMAN en is – door 
wie al ervaring had – de ervaring uitgewisseld 
die men had met GeoRM.

Bij de bijeenkomst waren de leden van het pro-
jectmanagementteam van een aantal grote 
RWS-projecten aanwezig, zoals de Blanken-
burgtunnel, de Zeesluis IJmuiden en de Afsluit-
dijk. Tijdens de bijeenkomst is geïnventariseerd 
tot welke inzichten het toepassen van GeoRM 
heeft geleid. Dat heeft geleid tot een zevental 
lessen (in willekeurige volgorde).

1.  Geo-risico’s (risico’s met een oorzaak van-
uit de ondergrond en nadelige effecten op 
projectdoelen) zijn altijd aanwezig. Bij onvol-
doende beheersing wordt een fysiek / tech-
nisch probleem (bijvoorbeeld meer debiet bij 
een bemaling dan verwacht) een manage-
mentprobleem (de bemalingsvergunning 
wordt overschreden). De kunst is om niet 
te struikelen over dergelijke geo-risico’s. 
Daarvoor zijn dialoog en kennisuitwisseling 
essentieel.

2.  Eisen (zoals “nul zetting”) zijn niet hetzelfde 
als verwachtingen (“mijn kantoor loopt geen 
schade op”). Als je zonder nadenken de ei-
sen van stakeholders overneemt, leidt dat 
gemakkelijk tot niet-realistische verwach-
tingen. Als in een latere projectfase blijkt dat 
die niet kunnen worden waargemaakt, ont-
staat teleurstelling. Daarom is het beter om 
vroegtijdig de achterliggende verwachtingen 
te bespreken en op basis daarvan gezamen-
lijk realistische eisen op te stellen. Hierbij 
kan het helpen om percepties over geo-risi-
co’s (opgenomen in het risicodossier van een 
project) vroegtijdig te delen. Dit betekent een 
verandering van “eisen ophalen” naar “ver-

wachtingen uitwisselen”. Ook zouden alle 
partijen geholpen zijn met minder eisen. 

3.  Overwogen moet worden of de beheersing 
van een geo-risico als “verzakkingen” als eis 
of als EMVI criterium moet worden geborgd. 
Een EMVI criterium kan worden beschouwd 
als “extra” bovenop een (minimum) eis. Als 
je de beheersing van het verzakkingsrisico 
als EMVI criterium opneemt, dan laat je 
blijken  dat enige mate van verzakking ac-
ceptabel is. Door een maximale toelaatbare 
verzakking als contractuele eis op te nemen 
wordt een eenduidige ondergrens voor de 
toelaatbare verzakking gegeven. 

4.  De GeoRisicoScan (GRS) (pag 27) is een be-
wezen nuttig instrument om de kwaliteit 
van het uitgevoerde GeoRM in een bepaalde 
projectfase door een onafhankelijke partij te 
laten toetsen. Dit is ook het geval als binnen 
het projectteam de overtuiging aanwezig is 
dat het GeoRM van voldoende kwaliteit is. In 
dergelijke gevallen kan de GRS en dergelijke 
overtuiging bevestigen, dan wel ontkrach-
ten, op basis van de onafhankelijke toets. In 
beide gevallen is het projectteam geholpen. 

5.  De Observational Method (OM) (zie pag 18) 
helpt om flexibel en effectief in te spelen op 
afwijkingen van de onzekere ondergrond, die 
pas tijdens de uitvoering aan het licht kun-
nen komen. Hiermee beheers je niet alleen 
de geo-risico’s, maar kun je soms ook be-
sparingen realiseren (zoals minder stem-

pels dan voorzien). Tevens zorgt de toepas-
sing van de OM voor het vooraf doornemen 
van scenario’s voor geo-risico’s en het for-
muleren van terugvalopties voor als die ri-
sico’s optreden. Hiermee wordt escalatie van 
het risico vermeden.

6.  Open communicatie over geotechniek en de 
geo-risico’s met omwonenden van bouw- en 
infraprojecten blijkt te helpen om draagvlak 
van de bewoners voor het project te krijgen 
en te houden. Een voorbeeld is de wekelijkse 
regionale-TV-uitzending over het project A2 
Maastricht, waarbij via heldere antwoorden 
op publieksvragen wordt uitgelegd waarom 
wat wordt uitgevoerd. 

7.  Houding en gedrag van alle betrokkenen 
bepalen uiteindelijk een succesvolle toepas-
sing van GeoRM in projecten. Dit betekent in 
de meest vroege projectfase al met elkaar 
in gesprek gaan over de aanwezigheid en 
beheersing van geo-risico’s in relatie tot de 
beoogde projectdoelen. Het betekent ook 
tijdens de uitvoering met elkaar in gesprek 
blijven, bijvoorbeeld letterlijk in de bouwput. 
Alleen dan worden vroegtijdig signalen van 
geotechnische afwijkingen opgevangen én 
gecommuniceerd zodat tijdig maatregelen 
kunnen worden genomen.

Ronde Tafel Geo-Impuls bij Rijkswaterstaat

Lees verder: www.geoimpuls.org  
zoek op ‘Ronde’.
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De Bouwcampus brengt Geo-Impuls verder
SBRCURnet feliciteert de mensen achter het 
nationale programma Geo-Impuls met het be-
haalde resultaat! Zij bewijzen waar wij als ken-
nispartner in de bouw van overtuigd zijn: wil je 
de Bouw en GWW helpen ontwikkelen, dan moet 
je de handen ineen slaan. Want échte stappen 
zet je samen. 

Succesvol resultaat
Vijf jaar lang werkten meer dan dertig partijen uit 
de grond-, weg- en waterbouwsector intensief 
samen aan het terugdringen van geotechnisch 
falen. Met succes, want Geo-Impuls leverde een 
scala aan tools op, waardoor de geotechnische 
faalkosten inderdaad drastisch omlaag gaan. 

Praktische hulpmiddelen zoals de GeoRisico-
Scan (GRS) en een handreiking Observational 
Method, die je direct kunt inzetten. Maar ook 
tools die nog een vertaling nodig hebben voordat 
je ze in je dagelijkse praktijk kunt gebruiken.
 
Door Geo-Impuls ontstond er bovendien een 
fantastisch netwerk: deskundigen op het gebied 
van onder meer geotechniek en omgevings- en 
contractmanagement weten elkaar nu feilloos 
te vinden, en delen kennis en ervaringen met 
elkaar.

Plan van aanpak
Er zijn dus belangrijke stappen gezet in het te-
rugdringen van geotechnisch falen, maar hoe 
zet je deze positieve ontwikkeling ook in de 
toekomst door? Hoe houd je de sector blijvend 
alert? Omdat een duwtje in de rug de komende 
jaren belangrijk blijft, heeft de Stuurgroep Geo-
Impuls partijen op De Bouwcampus gevraagd 
hiervoor een plan van aanpak te ontwikkelen.

Samen kennis verder brengen
Samen met partners als COB en PAO, maar ook 
in samenspraak met RWS en Deltares én met 
partners van buiten de campus, gaan we er zo 
voor zorgen dat GWW-bedrijven en -organisaties 
de binnen Geo-Impuls opgedane kennis ook in 
de toekomst zo goed mogelijk benutten.

Hoe dat verder gaat? U hoort van ons!
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