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Het vakblad Geotechniek, dat aan de geotechnische discipline
de aandacht geeft die het verdient, bestaat al 25 jaar. Daarom
mag het tijdschrift nu zelf even in de schijnwerpers staan. Bij
A.P. van den Berg dragen we daar graag een steentje aan bij,
want mede ondersteund door de inhoud van het vakblad 
hebben we de aandacht voor het sonderen internationaal 
kunnen verbreden (export) en hebben we op het gebied van
funderen een nieuwe methode kunnen introduceren (import).
Wat is hier nu precies het verhaal achter?

Sonderen is van oorsprong natuurlijk een zeer Nederlandse
technologie, waarvoor wij als A.P. van den Berg nu al meer dan
een halve eeuw oplossingen ontwikkelen. Door de jaren heen
heeft het sonderen zich steeds verder ontwikkeld, zowel qua
technologie als qua internationale spreiding. Ik denk dat het
heel valide is om te stellen dat de meest moderne vormen van
sondeertechnologie veelal door partijen uit Nederland verder
de wereld in worden gebracht. Klanten in Nederland en een
vakblad zoals Geotechniek vormen voor ons belangrijke pijlers
om innovaties een voedingsbodem te geven en vervolgens 
op de wereldkaart te zetten. 

Voorbeelden hiervan zijn het digitaliseren en automatiseren
van de sondeermarkt. Dat zien we allereerst terug in de 
digitalisering van data-overdracht. Ruim 15 jaar geleden heeft
A.P. van den Berg al de stap gezet naar een digitaal sondeer-
systeem, waarmee klanten kunnen profiteren van o.a. de 
hogere betrouwbaarheid en een verscheidenheid aan aanvul-
lende parameters. Deze aspecten hebben de internationalise-
ring van de sondeertechnologie in een stroomversnelling
gebracht. Digitaal spreekt nu eenmaal meer aan dan analoog…

Daarnaast zien we de wensen ten aanzien van de werkom-
geving rondom het sondeerwerk verschuiven. Het traditionele
sondeerwerk is belastend voor het bewegingsapparaat van 
de uitvoerders, dus de zoektocht naar een arbo-vriendelijke
omgeving heeft uiteindelijk onze visie opgeleverd dat de 
sondeeromgeving gaat veranderen van werkplaats naar 
kantoor. Dit speelt vooral in de Westerse landen waar wet- en
regelgeving op arbeidsomstandigheden wat prominenter
meespelen in machine-ontwerpen. Innovaties op het gebied
van automatisering hebben inmiddels geleid tot geroboti-
seerde sondeermachines; met één druk op de knop is een 
sondering een koud kunstje geworden. Dat zal in de toekomst
wellicht ook nog wel wat duurzamer kunnen, want het eerste
hydride sondeervoertuig, waarbij er op de sondeerlocatie
elektrisch gereden en gesondeerd kan worden, is ook al in 
de Nederlandse markt actief. Dit pakket aan innovaties 
gaat, in zijn geheel of in delen, op korte termijn de weg naar
het buitenland wel vinden. Kortom, innovatief sonderen als 
exportproduct.

Op het gebied van funderen ervaren we de omgekeerde weg.
In samenwerking met een klant hebben we vanuit Azië een 
interessante indrukmethode van fundeerpalen in de Neder-
landse markt geïntroduceerd. In Azië wordt deze methode,
waarbij een prefab paal trillingvrij en geluidsarm de grond
wordt ingedrukt, al meer dan 15 jaar succesvol toegepast. 
Voldoende reden dus om deze kennis en kunde te importeren
en te “verEuropezen” met onder andere het CE-label en
slimme data-registratie. De nieuwe funderingsmethode 
hebben we vervolgens campagnematig en in samenwerking
met o.a. Geotechniek bij stakeholders in fundeerprojecten
onder de aandacht gebracht. Kortom, innovatief funderen als
importproduct. 

Geotechniek richt zich natuurlijk op veel meer aspecten dan
enkel het sonderen of paalfunderingen, maar dat is voer voor
andere specialisten in de geotechnische markt. Ik ben ervan
overtuigd dat Nederland op geotechnisch vlak de wereld 
veel te bieden heeft, maar dat de wereld ons ook aan veel
nieuw ideeën kan helpen. Het vakblad Geotechniek kan een
verbindende functie hebben in het delen (lees exporteren 
en importeren) van waardevolle en vernieuwende informatie
en ik kijk dus uit naar de volgende 25 jaar.
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Internationale toepassing landsonderen.


