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GEOTECHNIEK SPECIAL 10 JA AR GEOBEST 

Op 23 September 2011 maakte Erwin de Jong de
gang naar de notaris in Groot Ammers, destijds de
vestigingsplaats van Nebest Adviesgroep, het be-
drijf waar Geobest vanaf de oprichting aan gelieerd
is. De geboorte van Geobest was daarmee een feit,
met Erwin als enige adviseur en tegelijk ook roer-
ganger. En nee, de naam heeft dus niets te maken
met de plaats Best, of het feit dat we ons zelf beter
achten dan de rest…

De werkzaamheden van Geobest begonnen vanuit
Mijdrecht, in de vestiging van Nebest aldaar. 
Binnen enkele jaren was het team uitgebreid tot 5
medewerkers (m/v), zodat het Mijdrechtse kantoor
in 2015 goed gevuld was en er steeds meer 
opdrachtgevers voorzien konden worden van 
praktische, hoogwaardige geotechnische adviezen.

In die jaren waren het vooral de  warme contacten
in de aannemerij uit eerdere betrekkingen die de
stroom opdrachten op gang brachten en hielden.

In 2016 volgde de verhuizing naar Vianen, waar 
Nebest (en alle aan haar gelieerde ondernemingen)
zich huisvestten in één centraal kantoor. Daar ging
de groei qua opdrachten en personeel gestaag
door en kregen we – naast meer adviseurs – ook
onze eigen Office Manager, wellicht de belangrijk-
ste stap voor de ontwikkeling tot een echt bedrijf. 
Op dit moment heeft Geobest 12 medewerkers.
Naast de projecten voor aannemers, die ons blijven
vinden, werken we inmiddels voor projectontwik-
kelaars, constructeurs, overheden en op andere
terreinen opererende ingenieursbureaus. Ook is 
er samenwerking met verschillende Nebest onder-

nemingen en afdelingen. Onze projecten bevinden
zich niet uitsluitend in Nederland, maar over de
hele wereld, zowel on- als offshore.

Na 10 enerverende jaren is de lijst met kleine en
grote projecten waar we aan bij hebben gedragen
lang en divers. Op onze website www.geobest.nl
zijn er een aantal te vinden. We buigen ons dage-
lijks over alle soorten vraagstukken waarin de
sterkte van grond een prominente rol speelt.
Wat maakt Geobest bijzonder? Wij werken met
een grote betrokkenheid aan projecten, vanuit een
unieke combinatie van theoretische kennis en
praktijkervaring. Die combinatie werkt door in de
opleiding van onze mensen en in de oplossingen en
adviezen die door ons worden gegeven. Daarnaast
heerst er een informele en professionele sfeer, die
uiteraard af en toe wordt doorgetrokken naar 
activiteiten buiten het kantoor. ‘Work hard, play
hard’, zoals dat zo mooi wordt genoemd.

Wij zijn bijzonder trots op deze mijlpaal die uiter-
aard nog op gepaste wijze zal worden gevierd.
Vroeg of laat zullen de nodige champagne kurken
ploffen om dit heuglijke feit te vieren.

Rest ons nog om onze zeer grote dank uit te 
spreken aan al onze opdrachtgevers, die ons 
bestaan mogelijk maken. Wij zijn zeer dankbaar
voor alle boeiende en uitdagende opdrachten en
hopen een goede en gefundeerde bijdrage te 
hebben kunnen leveren aan het ontstaan van kleine
en grote bouwwerken in Nederland en daarbuiten. 

Niet alleen Geobest, maar ook het vakgebied 
waar wij in werken heeft zich in 10 jaar tijd flink
ontwikkeld. Uiteraard zijn wij ook hierin mee 
gegroeid. Wij kijken uit naar nieuwe uitdagingen.
Op naar de volgende 10 jaar!  !

10 JAAR GEOBEST!

Geotechniek is 
een uitgave van 
Uitgeverij Educom v.o.f.

Geobest in 2015, Martijn Willeboer, Emmy Post, Raoul Broekens, Erwin de Jong en Roel Brouwer.
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In 2011 richtte Erwin de Jong samen
met ingenieursbureau Nebest het 
geotechnische bureau Geobest op. 
Inmiddels telt het bedrijf twaalf 
personeelsleden, met naast Erwin 
nog drie zeer ervaren medewerkers. 
De bedrijfsfilosofie is gebaseerd op 
betrokkenheid van het personeel, 
betrouwbare adviezen en uitvoerbare
ontwerpen.

Erwin de Jong: “Na jaren in loondienst bij verschil-
lende bedrijven ben ik tien jaar geleden voor 
mezelf begonnen. Ik wilde meer vrijheid en zelf
kunnen bepalen hoe ik mijn geotechnische advies-
werk vorm geef, zowel inhoudelijk als organisato-
risch. Uiteraard moest de kwaliteit hoog zijn, maar
de waarde van adviezen hangt van meer af. Zo
wordt die ook in belangrijke mate bepaald door de

betrokkenheid van de adviseur en de praktische
toepasbaarheid van de adviezen. Aan vrijblijvende
adviezen heeft een klant weinig en als een project
al in de uitvoeringsfase zit zijn dergelijke adviezen
zelfs zinloos. Als er keuzes moeten worden 
gemaakt, dient een advies inzicht te verschaffen in
de risico’s die verbonden zijn aan de verschillende
oplossingen. Alleen dan kan een klant een goed 
en onderbouwd besluit nemen.”

Uitdagend
Roel Brouwer vult aan: “Als Geobest geven we 
adviezen in alle stadia van bouwprojecten. Geen
project is voor ons te klein of te groot, maar we
hebben wel een duidelijke voorkeur voor uitda-
gende vraagstukken. Waar het project zich op de
wereld bevindt, is evenmin een beperking voor
ons. Zo ben ik bij veel buitenlandse projecten 
betrokken, bijvoorbeeld in Kenia, Nigeria, Mexico
en de Verenigde Staten. Verder geef ik – vooral 

in het Verenigd Koninkrijk – veel adviezen over de
heibaarheid van palen en damwanden, opdrachten
waarbij theorie en praktijk samenkomen”.

“Verder werken we de laatste jaren voor Mammoet,
dat wereldwijd grote kranen inzet met enorme 
hijscapaciteiten. Om veilig met dergelijke kranen
te kunnen werken is een stabiele kraanopstelplaats
nodig. Als de lokale ondergrond daar niet stevig
genoeg voor is, adviseren wij hoe de grond 
het beste kan worden verbeterd. Samen met 
Mammoet hebben we daarvoor een speciaal 
concept ontwikkeld”. 

Bedrijfsfilosofie
Wie de cv’s van de vier ‘principal consultants’ van
Geobest bekijkt – naast Erwin en Roel gaat het 
om Robert Schippers en Ruud Steenbrink – ziet 
direct dat drie van de vier in eenzelfde periode 
bij hetzelfde aannemersbedrijf hebben gewerkt.

GEOBEST VIERT TIENJARIG BESTAAN

Figuur 1 – Boerenwetering-
garage Amsterdam.



Robert Schippers zegt hierover: “Dat we elkaar 
allemaal al kenden voordat we bij Geobest gingen
samenwerken is geen toeval. Het past helemaal bij
onze bedrijfsfilosofie dat het belangrijk is dat er
een persoonlijke klik is en dat je weet wat je aan
anderen hebt en wat ieders deskundigheid is.”

“Goede contacten en je netwerk benutten is ook
de manier waarop we het overgrote deel van onze

klussen binnen halen”, stelt Robert. “Zelf ken ik
bijvoorbeeld vanuit eerdere functies veel construc-
teurs. Doordat ik in het verleden vaak met hen 
heb samengewerkt, weten zij goed wat ze aan me
hebben. Ze schakelen me in zodra ze tegen lastige
geotechnische vraagstukken oplopen, of dat nu bij
een groot of klein project is. Bij de andere collega’s
gaat dat op eenzelfde manier en aangezien we
ieder onze eigen specialismen hebben, kunnen we

als bedrijf op tal van geotechnische vraagstukken
ondersteuning bieden.”

Alternatieve funderingsmethode
Robert vervolgt: “Ik ben bijvoorbeeld via mijn 
netwerk gevraagd voor het project De Zalmhaven
in Rotterdam. Onderdeel van dit project is de bouw
van een 215 meter hoge woontoren. Dergelijke
hoogbouw kun je niet funderen met palen in 
de eerste zandlaag, zoals met lagere gebouwen 
in Rotterdam de gewoonte is. Door het enorme 
gewicht van dit soort hoogbouw krijg je bij de 
gebruikelijk funderingsmethode te maken met
aanzienlijk zettingen. Het leemachtige pakket – de
zogeheten formatie van Waalre - dat onder de
eerst zandlaag ligt, zou dan gedurende de tijd 
zodanig vervormen dat het gebouw uiteindelijk
zo’n veertig centimeter zakt. Aangezien tegen de
woontoren lagere woongebouwen komen die 
minder zakken, zou dit tot ongewenste schade 
leiden. Daarom hebben we gezocht naar een alter-
natieve funderingsmethode en zijn we na veel
denk- en rekenwerk uitgekomen op geschroefde
buispalen van 65 meter lang. Deze palen gaan door
de formatie van Waalre heen en staan met hun punt
in een dieper gelegen zandlaag.”

Begrijpen wat je doet
“Dit soort projecten ligt ons goed”, vult Ruud
Steenbrink aan. “Ze vereisen dat je verder kunt
denken dan de normen. Immers, normen zijn 
geschikt voor standaardsituaties. Zodra je situaties
tegenkomt die niet standaard zijn, biedt rekenen
volgens de norm geen uitkomst. Je moet dan echt
begrijpen wat belangrijk is en samen met andere
betrokken experts uit aanpalende vakgebieden, 
integraal nagaan hoe je tot een voldoende veilige
oplossing komt, die ook nog eens betaalbaar en
uitvoerbaar is. Als Geobest vinden we dit soort 
uitdagende vraagstukken niet alleen leuk, we zijn
er ook goed in. Een mooi voorbeeld van zo’n vraag-
stuk is het project Ring Zuid in Groningen, waar 
we aan meewerken. Dit project is niet alleen 
uitdagend vanwege de omvang en de vele partijen
die erbij betrokken zijn, maar ook vanwege de
complexe ondergrond. Bij het project hebben we
te maken met grote lokale bodemverschillen. Zo
treffen we klei en veen aan, maar ook zand, zwerf-
keien en potklei. Kortom, heterogeniteit is troef.
Dat betekent dat we niet zomaar de normen kun-
nen toepassen, maar steeds heel goed moeten 
nadenken en onze deskundigheid en creativiteit
moeten aanspreken.” 

Volgens Erwin geldt dit ook voor de adviezen die
hij geeft aan de gemeente Amsterdam in het kader
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Figuur 2 – Hei- en trilwerkzaamheden Dover Port.

Figuur 3 – Verdiepte ligging A15.
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van het Programma Bruggen en Kademuren: “Een
groot deel van deze constructies is gefundeerd op
houten palen en is oorspronkelijk ontworpen om
de belasting van een paard en wagen te kunnen
dragen. Inmiddels rijden er zware vrachtwagens
overheen en is de draagkracht van de palen door
bacteriële aantasting verminderd. De vraag leeft
dan ook of dit constructief wel veilig is. Om die
vraag te beantwoorden is de gemeente een onder-
zoeksprogramma gestart. Als extern deskundige
breng ik inhoudelijk kennis in.”

Kenmerkend voor de aanpak van Geobest is de 
nadruk op uitvoerbaarheid. Robert: “We hebben
veel uitvoeringservaring en streven ernaar niet 
alleen geotechnische adviezen te geven, maar ook

betrokken te zijn bij het bouwproces. Zo begelei-
den we aannemers vaak tijdens de bouw en onder-
steunen we hen bij het maken van keuzes rond
geotechnische aspecten. Ook helpen we partijen
bij de keuze van onderaannemers en de inhoude-
lijke beoordeling van aanbiedingen. Een verkeerde
‘inkoop’ leidt namelijk later vaak tot problemen.”

Informele sfeer
De afgelopen tien jaar heeft Geobest een forse
groei doorgemaakt. Op de vraag of het de ambitie
is om de komende jaren door te groeien volgt een
genuanceerd antwoord. Erwin: “We willen wel
groeien, maar groei is geen doel op zich. Onze 
bedrijfsvoering is gebaseerd op een soort meester-
gezel-relatie. De ‘meesters’, de senior medewer-

kers, zijn nog altijd verantwoordelijk voor het 
binnenhalen van het merendeel van de opdrachten
uit de markt. Vervolgens worden de opdrachten
samen met minder ervaren collega’s uitgevoerd,
waarbij kennisoverdracht centraal staat. Door deze
werkwijze is groei direct verbonden met het aantal
ervaren medewerkers: we breiden alleen uit als 
we  geschikte kandidaten treffen die een aanvul-
ling zijn op het bestaande team. Een belangrijke
voorwaarde daarbij is verder dat een kandidaat
past bij de informele sfeer die we binnen Geobest
belangrijk vinden. Immers, werk beslaat een groot
deel van het leven, dus daar kun je maar beter 
plezier in hebben en voldoening uit halen.”  ! 

Figuur 4 – Windpark Deil.


