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Inleiding
De grondlegger van de (moderne) geotechniek 
Karl Tergazhi formuleerde een werkwijze ge-
richt op het economisch verantwoord realiseren 
van projecten. Verantwoord in die zin, dat veilig-
heid nimmer in het geding mag komen. Ralph B. 
Peck publiceerde in 19691 voor het eerst over de 
Observational Method. Het leitmotiv van de toe-
passing is het kunnen verifiëren van aannames 
aan de hand van actuele veldgegevens. Zodanig 
dat tijdig geanticipeerd kan worden op (tegen- of 
meevallende) veldcondities. Vanuit dit oogpunt 
lijkt het niet meer dan logisch de principes van de 
Observational Method in meer of mindere mate in 
elk geotechnisch project toe te passen. De vraag 
is in hoeverre geotechnici binnen projectorgani-
saties in staat zijn te handelen in de geest van de 
methode. Het afgelopen decennium heeft ICT een 
vlucht genomen en vakgebieden compleet veran-
derd. Sensortechnologie (the internet of things) 
maakt het mogelijk bouwprojecten real-time te 
volgen en met 3D modellen kunnen we vooraf 
complex grondgedrag simuleren en uitvoerings-
methoden doordenken. Deze technologische 
ontwikkelingen dragen bij aan betere bouwpres-
taties en bieden kansen geotechnisch risicoma-
nagement naar een hoger niveau te tillen. 

De urgentie om faalkosten als gevolg van geo-
technisch falen te reduceren is de afgelopen vijf 
jaar benadrukt in het nationale GeoImpuls Pro-
gramma, waarin ook Fugro een belangrijke rol 
heeft gespeeld. Een maatschappelijk relevant 
onderwerp, want de bouwsector haalt (helaas) 
vaak op negatieve wijze het nieuws. Dit pro-
bleem beperkt zich niet tot onze laag gelegen 
delta met slappe bodem. De jaarlijkse bouwmo-
nitor van KPMG2 laat zien dat wereldwijd meer 
dan 53% van de bouwprojecten te maken heeft 
met tegenvallende prestaties. Voor de publieke 
sector wordt een percentage van 90% genoemd. 
Afhankelijk van het onderzoek wordt geschat 
dat jaarlijkse (grondgerelateerde) schade en 
faalkosten in Nederland ongeveer 700 miljoen 
tot 1 miljard euro bedraagt3. Voor maatschap-
pelijk betrokken ingenieurs is deze “score” on-
acceptabel. Toch lijken geotechnici afwachtend 
om ICT middelen in te zetten in de strijd tegen 
georisico’s. Net als in bouwprojecten is afwach-
ten doorgaans niet verstandig. Om deze reden 
heeft Fugro het initiatief genomen om de lessen 
uit GeoImpuls te vertalen naar een digitaal plat-
form om: geotechnici de mogelijkheid te bieden 
professioneler geotechnisch risico- (en kansen) 
management te laten. 

Van bezwijkproef naar GEORM 
In 2012 organiseerde Stichting IJkdijk de All 
in One Sensor Validation Test. Een experiment 
waarin vier grote bezwijkproeven werden uitge-
voerd om faalmechanismen van dijken te onder-
zoeken. Een grote hoeveelheid monitoring data 
werd verzameld. Vier datavisualisatie partijen 
werden uitgedaagd meetgegevens, modelresul-
taten en interpretaties real-time te presenteren 
in full-service monitoring systemen. Betrok-
ken geotechnici konden met deze tools voor-
spellen op welke wijze en op welk moment de 
dijken het zouden begeven. Door het systeem 
online toegankelijk te maken kon met een groot 
aantal belanghebbenden gemakkelijk worden 
samengewerkt. Met een tablet op schoot wer-
den meetgegevens op afstand geïnterpreteerd. 
Meetgegevens en analyses werden vertaald 
naar kleurcoderingen. De staat van de dijk werd 
zo op begrijpelijke wijze gecommuniceerd naar 
niet-technisch geïnteresseerden. De visualisa-
ties met kleurcodes maakten de conversaties 
over de experimenten een stuk gemakkelijker. 
Dit was aanleiding een nieuw platform te ont-
wikkelen, om georisico’s te beheersen en kan-
sen in projecten te kunnen benutten. 

Foto 1 - Data-driven real-time geotechniek
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Aan een online platform in een bezwijkproef 
worden andere eisen gesteld dan aan een plat-
form geschikt voor geo-risicomanagement. 
Toch zijn er een aantal belangrijke overeen-
komsten: velddata is van groot belang voor het 
vergaren van kennis, professioneel databeheer 
en overzicht zijn een voorwaarde voor het goed 
kunnen interpreteren van meetgegevens en in 
beide gevallen wordt de uiterste grenstoestand 
benaderd. De principes van de Observational 
Method bleken een goede fundering voor de re-
alisatie van het platform.

Lessen uit het verleden
De uitgangspunten voor het succesvol toepas-
sen van de Observational Method bieden een 
waardevol handvat. Terzaghi en Peck formuleer-
den de volgende voorwaarden: 1. begrip van pro-
jectuitdagingen binnen het projectteam; 2. het 
kunnen visualiseren van mogelijke scenario’s; 
3. voorbereiding zodanig dat adequaat geantici-
peerd kan worden bij onverwachte gebeurtenis-
sen; 4. de mogelijkheid om grondgedrag te kun-
nen observeren (monitoring); veldgegevens te 
kunnen interpreteren en de resultaten daarvan 
(op begrijpelijke wijze) te kunnen communice-
ren; 5. flexibiliteit in het ontwerp en 6. de moge-
lijkheid om te kunnen handelen in de geest van 
de methode. 

Veranderende omstandigheden
De condities waarin Terzaghi en Peck werkten 
met de Observational Method zijn anders dan 
de condities waarin bouwteams vandaag de dag 
projecten realiseren. Of het nu gaat om het re-

aliseren van infrastructuur, bouwputten in een 
stedelijke omgeving of dijkversterkingen: pro-
jectteams zijn multidisciplinair geworden en 
besluitnemers hebben vaak een niet-technische 
achtergrond. Stakeholders, omwonenden en 
in sommige gevallen de politiek, zijn in grotere 
mate betrokken in bouwprojecten. De waarde 
van professioneel (technisch) omgevingsma-
nagement en de invloed van omwonenden kan 
vandaag de dag niet snel worden onderschat. De 
invloed van omwonenden en het publiek is ge-
groeid. Dit beeld past bij een volwassen demo-
cratie, waarin actoren besluiten kunnen beïn-
vloeden. Tegelijkertijd heeft dit ook een nadeel: 
technisch relatief kleine uitdagingen kunnen 
soms leiden tot grote bezorgdheid bij het pu-
bliek. Kasperson et al. beschreef in 1988 de so-
cial amplification of risk. In bouwprojecten is dit 
fenomeen ook te herkennen: een relatief kleine 
ongewenste gebeurtenis leidt vaak tot signi-
ficante vertraging en onevenredige inzet van 
beheersmaatregelen als gevolg van publieke 
(en vaak politieke) druk. Deze omstandigheden  
vereisen professionalisering van geotechnisch 
risicomanagement. 

Sociaal technische uitdagingen 
De traditionele wijze waarop informatie over 

geotechnische risico’s wordt gedeeld past niet 
bij het karakter van bouwprojecten. Het risico-
profiel in een project is continu onderhevig aan 
veranderingen. Eenmalige checklists om risico’s 
in kaart te brengen zijn daarom niet voldoende. 
In complexe projecten is snelle en geïnformeer-
de besluitvorming noodzakelijk om schade en 
overlast te voorkomen. Het niet beschikbaar 
hebben van een overzicht van meetgegevens en 
analyse is funest voor adequate besluitvorming. 
Het lezen van complexe grafieken, omgaan met 
onzekerheden en begrip van veldcondities zijn 
doorgaans lastig voor niet-technische besluit-
nemers. Als deze informatie beschikbaar is, 
vormen de interpretatie en communicatie een 
volgende uitdaging. Er valt een wereld te winnen 
als het gaat om het verbeteren van communica-
tie tussen technici en niet-technici. 

GeoRiskPortal
Fugro heeft een platform ontwikkeld om in pro-
jecten langs de principes van de Observational 
Method systematisch geo-risicomanagement 
toe te passen. Het platform gebruikt hiervoor 
actuele data. GeoRiskPortal is een sociaal-
technische innovatie in het bouwproces. Het 
interactieve platform ontsluit meetresultaten 
en analyses en visualeert risico’s. Het platform 

Samenvatting
GeoRiskPortal is een sociaal-technische innovatie in het bouwproces en ondersteunt bouwteams 
bij het beheersen van georisico’s en het benutten van kansen in projecten. Gebruikers krijgen 
real-time inzicht in het bouwproces op basis van meetgegevens en analyse. Met behulp van slim-
me sensoren en eenvoudige datavisualisaties zijn projectrisico’s tijdig te herkennen. Bouwteams 
krijgen hiermee de kans sneller geïnformeerde beslissingen te nemen.

Figuur 1 - GeoRiskPortal biedt toegang tot een overzicht aan meetgegevens. 
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(zie figuur 1) stelt gebruikers in staat sneller 
geïnformeerde besluiten te nemen. Het por-
taal maakt relevante informatie toegankelijk 
voor een grote groep betrokkenen en creëert 
een single point of truth in projecten. Op een 
overzichtelijke satellietkaart worden real-time 
meetgegevens gepresenteerd. Meetresultaten 
zijn 24/7 toegankelijk via smartphone, tablet of 
pc. Grondonderzoek, rekenprofielen en sensor-
data zijn snel oproepbaar. In een pop-up scherm 
wordt alle relevante metadata gepresenteerd. 
Tijdreeksen kunnen gemakkelijk met elkaar 
worden vergeleken in interactieve grafiekscher-
men. Zo krijgen specialistische gebruikers de 
mogelijkheid snel cross-checks uit te voeren. 
Data kan worden gedownload voor nadere ana-
lyse, maar blijft beschikbaar in de cloud. Da-
tamanagement is daarmee geen zorg meer voor 
de eindgebruikers. 

Krachtige datavisualisaties
Datavisualisaties ondersteunen gebruikers bij 
het interpreteren van de data. Meetgegevens en 
resultaten van analyses worden real-time ver-
taald naar kleurcoderingen. De inzet van tijds-
afhankelijke visualisaties vereenvoudigt de in-
terpretatie van meetgegevens. In één oogopslag 
kunnen gebruikers inzicht krijgen in het verschil 
tussen observaties en vooraf gemaakte progno-
ses. Scenario’s en risico-indicatoren helpen om 
onzekerheden en risico’s inzichtelijk te maken. 
Een koppeling met systems engineering maakt 
het mogelijk om contracteisen (kpi’s) real-time 

te kunnen verifiëren aan de hand van meetgege-
vens. Meetresultaten worden veilig opgeslagen 
en analyses bewaard. De complete geschiede-
nis van metingen is direct oproepbaar. Kwali-
teitscontroles worden concreter en systems en-
gineering wordt toegankelijk voor technici en 
niet-technici. Het real-time in kaart brengen 
van risico’s kan helpen de snelheid in projecten 
te houden, risico’s te beperken en stakeholders 
te informeren over de voortgang van het bouw-
proces. 

 Case 1: Zettingprognoses 
GeoRiskPortal combineert en integreert mo-

delresultaten en meetgegevens. Een voorbeeld 
hiervan is de zettingsmodule (zie figuur 2), spe-
cifiek gericht op het analyseren van het zet-
tingsproces. Veldobservaties (waterspanningen 
en zakbaakobservaties) en modelresultaten 
(D-Settlement-Curves)  worden gebruikt om 
nauwkeuriger zettingsberekeningen te maken. 
Verwachte zettingen en de stabiliteit van op-
hogingen worden op een kaart geprojecteerd. 
Met kleurcodes wordt weergegeven of restzet-
tingen voldoen aan de gestelde eisen, of het 
zakkingsproces sneller of langzamer verloopt 
dan gewacht en in hoeverre het grondgedrag 
afwijkt van de theoretische berekeningen. Zo 

Figuur 2 - Het proces van zettingen gevisualiseerd.

Figuur 3 - Data visualisaties ondersteunen geïnformeerde besluitvorming in complexe (binnenstedelijke) projecten.

geotechniek _December_2015_v3.indd   50 27/11/15   22:30



wordt het gedrag van slappe bodems ruimtelijk 
inzichtelijk gemaakt en kunnen indien nodig mi-
tigerende maatregelen genomen worden. Naast 
het zettinggedrag wordt de uitvoeringsstabiliteit 
indirect gemonitord, door wateroverspanningen 
in kaart te brengen. Het systeem wordt ingezet 
in o.m. een groot dijkversterkingsproject uit het 
hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Case 2: Binnenstedelijke bouwopgave 
Bouwprojecten in stedelijk gebied hebben grote 
impact op omwonenden en lokale ondernemers. 
Bij het realiseren van ondergrondse infrastruc-
tuur en bouwputten in de binnenstad is omge-
vingsmanagement daarom van groot belang. 
Inzicht in de kwetsbaarheid van assets in de om-
geving van bouwputten kan helpen om de juiste 
beheersmaatregelen te nemen en schade te 
voorkomen. Monitoring in (en om) bouwputten 
levert waardevolle informatie en is van belang 
om overlast te kunnen beperken. GeoRiskPor-
tal ontsluit o.m. inclinometingen, peilbuisme-
tingen, deformatie- en trillingsmetingen.  Met 
kleurcoderingen kunnen de effecten van bema-
lingen en trillingen in kaart worden gebracht. 

Maar ook het grondgedrag rondom bouwputten, 
de effecten van de bouwopgave voor bebouwing 
in de omgeving of de opdrijfveiligheid kan wor-
den gevisualiseerd. Een voorbeeld hiervan is 
weergegeven in figuur 3. 

GeoRiskPortal kan omgevingsmanagers onder-
steunen door voorlichting over risico’s. Transpa-
rante omgang met de omgeving zorgt voor be-
grip en verbetert de relatie met omwonenden. 
Omwonenden kunnen in specifieke gevallen 
inzicht krijgen in objectieve meetresultaten met 
een persoonlijk account.

Gebruikers kunnen per object toegang krijgen 
tot bouwopname rapportages en gegevens op-
roepen over de fundering, de staat van het ge-
bouw of de jaarlijkse zakking. 

Afronding
GeoRiskPortal is sinds begin dit jaar operatio-
neel in een groeiend aantal projecten en richt 
zich op toezichthouders, uitvoerende partijen 
en initiatiefnemers. Het portaal ondersteunt 
geotechnici bij het communiceren over georisi-

co’s. Beslissingsondersteuningssystemen zoals  
GeoRiskPortal helpen de brug tussen technici 
en niet-technici te verkleinen en zijn waardevol 
om geotechnische risico’s in projecten te be-
heersen. 

Voor nadere informatie over GeoRiskPortal en 
bijbehorende aanpak kunt u contact opnemen 
met de auteur (e-mail: R.Pot@Fugro.com)  of 
kijken op: www.georiskportal.nl

Noten
1  Advantages and limitations of the observatio-

nal method in applied soil mechanics, Ralph 
B. Peck, 1969

2  Global Construction Survey, KPMG, 2015
3  Rijkswaterstaat en Van Staveren (presentatie 

tijdens ISGSR 2015)

Disclaimer: De meetgegevens en visualisaties in 
dit artikel zijn gebaseerd op dummydata. 

VEILIG EN VERANTWOORD BOUWEN?

53
JAAR
GRONDONDERZOEK
Risicogestuurd onderzoek, deskundige  
advisering en monitoring zijn onmisbaar 
bij bouwen op of onder de grond. 

 ! Grondonderzoek
 ! Geo-adviezen: 
fundering / bouwput / hydrologie / trillingen

 ! Monitoring: 
trillingen / grondwater / (grond) deformaties

 ! Funderingsonderzoek

Fugro GeoServices B.V.
070 3111333
info@fugro.nl
www.fugro.nl
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