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Op het terrein van de infrastructuur in Ne-

derland is een belangrijke trend zichtbaar: 

een verschuiving van de aandacht van 

nieuwbouw naar beheer en onderhoud. Wat 

aangelegd moest worden in Nederland aan 

dijken, kanalen, wegen, spoorwegen, tun-

nels, leidingen en elektriciteitsinfrastruc-

tuur ligt er inmiddels. Steeds meer gaat het 

om het instandhouden en soms het upgra-

den van bestaande infrastructuur. Het gaat 

om meer dan beheer en onderhoud;  het 

buzzword is asset management. Asset ma-

nagement beslaat het hele traject van afwe-

ging van performance tegen de kosten van 

een infrastructureel netwerk, tot de keuze 

tussen meer investeren in het begin of meer 

onderhoud later, en tot optimalisering van 

het onderhoud op een specifieke locatie. 

Op alle niveaus gaat het daarbij aan de kos-

tenkant niet louter om euro’s maar ook om 

restrisico, overlast en gevolgschade. Omdat 

infrastructuur altijd op of in de grond ligt 

is er alle gelegenheid om met slimme geo-

techniek het verschil te maken. 

We hebben graag de illusie dat eens aangelegd 

altijd goed blijft, maar dat is natuurlijk niet zo. 

Lokale wegen in het Groene Hart blijven maar 

zakken, en ook tunnels vervormen meer dan we 

dachten en we begrijpen niet waarom, stelt Jo-

han Bosch bij KIVI-TTOW [1]. Bovendien komen 

er nieuwe bedreigingen aan ten gevolge van de 

klimaatverandering: veel water dat in korte tijd 

naar beneden komt kan leiden tot onbegaan-

bare wegen [2]. Ook verschuiven sluipenderwijs 

de functionele eisen: er moet meer en zwaarder 

verkeer over de weg en er moet harder gereden 

kunnen worden, dus er zijn extra rijstroken en 

ongelijkvloerse kruisingen nodig. En de aan-

passingen moeten met minimale hinder aan de 

bestaande infra worden uitgevoerd. De winkel 

moet open blijven, heet dat dan. Voor de geo-

techniek maakt het niet uit, denkt u misschien, 

een ontwerp blijft een ontwerp en Bishop blijft 

Bishop. De werkelijkheid is genuanceerder: de 

wereld verandert en de geotechniek moet mee 

veranderen – op straffe van irrelevantie. 

Asset management

Wat is dan anders? De nadruk op de gebruiks-

fase in vergelijking met de bouwfase maakt dat 

het vaststellen van de conditie van de asset be-

langrijk wordt. Meten, feitelijk vaststellen van 

de toestand,  wordt dus een centraal begrip. 

Bovendien moeten berekeningen periodiek op-

nieuw gemaakt worden, met aangepaste para-

meters en variabelen, voor de belasting – maat-

gevende waterstanden, verkeersintensiteiten, 

vervorming  van de grond rondom de tunnel – en 

voor de sterkte – van de  ondergrond, de dijk of 

het weglichaam. Het goede nieuws is dat er ook 

grote hoeveelheden data beschikbaar komen. 

Door vervormingsmetingen uit satellieten die 

vlakdekkend informatie opleveren. Door geauto-

matiseerde meetsystemen die van alles kunnen 

leveren – behalve betekenis. De interpretatie van 

metingen blijft een onderontwikkeld gebied.    

Er is dus een slag nodig. Geen kwestie van de 

sommen nog preciezer maken, nee, een wezen-

lijk andere aanpak. Een goed voorbeeld is een 

methodiek van dijktoetsing waarvan de ontwik-

keling een jaar of tien geleden is begonnen. Om 

de toestand van enige tienduizenden kilometers 

boezemkaden te beoordelen op de klassieke 

manier was een onvoorstelbare hoeveelheid 

grondonderzoek nodig. Nu verkeren we in Ne-

derland in de gelukkige omstandigheid dat we 

de geologie en de ontstaansgeschiedenis rede-

lijk nauwkeurig kennen. Op basis daarvan kun-

nen we voor elke locatie, ook als we er geen 

grondonderzoek doen, aangeven met welke 

kans we welke ondergrond kunnen aantref-

fen. Zo’n stochastisch ondergrondmodel past 

naadloos in de berekening van de kans op falen 

van een dijk. De slimme geoloog laat zien dat 

je met minder data meer kunt doen door met 

systeemkennis de metingen meer waarde te ge-
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ven. Om daarna die 10,000 km kade te toetsen 

zijn nog wel heel veel sommen nodig. Naast de 

ICT component daarvan – te beginnen bij het op 

orde hebben van alle data – is de bijdrage van de 

slimme geotechnicus hier om simpele modellen 

toe te passen, zo simpel mogelijk maar ook niet 

simpeler. Geen ingewikkelde EEM aanpak, maar 

klassiek analytisch. Dat werkt veel sneller, en is 

dus bruikbaar in grote hoeveelheden sommen. 

Dat je een wat grotere marge aan moet houden,  

dat zij dan zo, maar als de dijk lokaal afgekeurd 

wordt met deze aanpak kun je specifiek op die 

plek een ingewikkelder EEM-som gaan maken 

op basis van lokaal grondonderzoek.  Als de re-

kenkracht van je laptop over 5 jaar is toegeno-

men en een EEM-som veel sneller dan nu kun 

je altijd nog EEM inpluggen. Modulair bouwen is 

daarvoor wel een voorwaarde. Maar wat blijft is 

de essentiële kunst van het vereenvoudigen. Op 

basis van geotechnisch inzicht weet je wanneer 

dat verantwoord is, en wanneer niet. 

Meten is leren

Op allerlei fronten is de afgelopen jaren al van 

alles vernieuwd. Ronald Brinkgreve beschreef 

in dit blad [3] de toekomst van de EEM. Hij con-

stateert dat dat instrument er nu is en ver voor 

ligt op technieken of methoden om de juiste pa-

rameters vast te stellen waarmee die modellen 

gevoed kunnen worden. Hij suggereert ook het 

parallel ontwikkelen van metingen en modellen. 

Een recent voorbeeld kennen we: de K0-CRS 

proef en het abc-model voor de ontwikkeling van 

zetting. Voor grondonderzoek in het veld zouden 

we ook eens wat verder moeten kijken dan onze 

sondeerstang lang is. Er zijn sinds jaar en dag in 

het buitenland allerlei meettechnieken ontwik-

keld maar die hebben in Nederland nooit echt 

wortel geschoten. Dat ze in principe andere in-

formatie geven dan een sondering is evident, en 

dat we in het begin niet zo goed begrijpen wat we 

meten is te verwachten. Toch is er best wel erva-

ring met pressiometers en andere wegdrukbare 

apparaten, maar er is nooit de moeite genomen 

die voor de Nederlandse markt uit te ontwik-

kelen – bij voorkeur in samenhang met een 

geavanceerd model dat specifieke parameters 

nodig heeft. Daarnaast komen steeds meer Re-

mote Sensing data beschikbaar. Vervormings-

gegevens – inclusief zakkingen – zijn vlakdek-

kend beschikbaar. Ook hier gaat het weer om 

de interpretatie. Geringe variaties in maaiveld-

hoogte zijn te interpreteren in termen van de let-

terlijk en figuurlijk  onderliggende geologie. En 

nog directer kun je ook de vervormingen van je 

constructie in de tijd goed volgen. 

Dat opent de weg naar structureel meten aan 

gereedgekomen projecten en daarmee aan 

structureel leren-uit-de-praktijk. Wat doet die 

constructie nou echt in vergelijking met de ont-

werpverwachting? Dat vraagt wel wat van het 

ontwerp. Het gaat dan niet alleen om het toet-

sen van een eindtoestand, maar ook om het 

voorspellen van het tijdsafhankelijk gedrag.  Die 

gedachte sluit naadloos aan bij het toepassen 

van de Observational Method bij de bouw van 

een constructie. Daarbij gaat het er immers om 

te voorspellen wat de (bijvoorbeeld) eindvervor-

ming is door gedurende de uitvoering te moni-

toren of de vervormingen zich conform de ver-

wachting ontwikkelen.  Ook daar is nodig: inzicht 

in het tijdsafhankelijk gedrag.

Tijdsafhankelijk gedrag is in termen van asset 

management: de veroudering van de construc-

tie. Dat opent weer een nieuwe doos met moge-

lijkheden. Goede verouderingsmodellen zijn van 

centraal belang in het asset management: je wilt 

voorspellen wanneer een constructie niet meer 

aan zijn functionele eisen voldoet.  En als je dat 

nauwkeuriger kunt, kun je onderhoud (verant-

woord!) uitstellen en daar is veel winst mee te 

behalen. Naast goede verouderingsmodellen 

heb je daar ook gerichte monitoring voor nodig. 

Sommige zaken kun je met remote sensing goed 

volgen, andere moet je in het veld meten. De af-

gelopen jaren is bij de IJkdijk in Groningen een 

scala van technieken voor dijkinspectie langsge-

komen en geëvalueerd [4] die meer toepassing 

verdienen en alleen op die manier hun waarde – 

of het gebrek daaraan – kunnen tonen. Niet ge-

schoten is altijd mis, niet gemeten is altijd dom. 

Er is nog een aspect aan het denken in termen 

van asset management. Het was altijd een pa-

radigma van de geotechniek om iets zo te ont-

werpen dat het eeuwig goed blijft. Je kunt ook 

een andere benadering toepassen: het ontwerp 

bezien in combinatie met veroudering en een 

zekere mate van schade in het gebruik toestaan 

als door een lichter ontwerp de aanleg substan-

tieel goedkoper wordt. Bij een steenzetting op 

een dijk treedt veroudering op doordat het da-

gelijkse getij erosiegeulen in de grond onder 

de stenen doet ontstaan. Bij storm kan enige 

schade optreden die naderhand gerepareerd 

kan worden. Die strategie gaat er wel vanuit dat 

je kunt monitoren hoe die geulen erbij liggen – 

met grondradar, klopsignalen, thermografie of 

nog wat anders – en dat je een goed geulont-

wikkelingsmodel –verouderingsmodel– hebt 

om te zorgen dat de veiligheid niet in het geding 

komt. Het asset management vraagstuk is dan 

de optimalisatie: is het voordelig de zetting wat 

zwaarder uit te voeren zodat er bij storm min-

der schade optreedt, of juist niet? Door meer 

te doen dan alleen te kijken naar een statische 

situatie creëert de geotechniek als vanzelf een 

verbreding van het vakgebied.

21e eeuw

Welke instrumenten hebben we als geotech-

niek dus nodig om gesteld te staan voor de 

21e  eeuw? Hierboven is al een stel genoemd: 

een paradigmaverandering van statische eind-

toestanden naar tijdsafhankelijk gedrag. In-

zicht hoe ver je modellen kunt vereenvoudigen.  

Structureel monitoren van nieuw gebouwde 

constructies, met remote sensing of met geau-

tomatiseerde meetsystemen. Leren van erva-

ringen. Nieuwe meettechnieken in samenhang 

met nieuwe – of bestaande – modellen. Laten 

we met elkaar eens uitzoeken hoe we de geo-

techniek een kwaliteitsslag kunnen laten ma-

ken, opdrachtgevers als ProRail en de G4 (de 

vier grote gemeenten) even goed als de aanne-

mers en de adviesbureaus. Laat de aannemers 

vooral slimme uitvoeringstechnieken verzinnen 

voor problemen die we gezamenlijk geïdentifi-

ceerd hebben. Laat de opdrachtgevers hun nek 

uitsteken om als launching customer die in-

novaties ook daadwerkelijk te implementeren. 

Dat ze daarvoor slim moeten aanbesteden met 

meer criteria dan alleen laagste prijs spreekt 

welhaast vanzelf; ook dat moeten we met elkaar 

leren. En laat de adviesbureaus zich bewust zijn 

dat ze met de medeontwikkeling van slimme 

vernieuwingen voor zichzelf een grote markt 

in het buitenland open leggen. In de grote boze 

buitenwereld werkt de grote boze concurrentie 

en die zit ook niet stil. Go, Geo, go!

Literatuur

(1) Cobouw 5 juni 2014

(2)  T. Bles et al, Blue spots studie Nederlands 

hoofdwegennet, https://deltaprogramma.

pleio.nl 

(3)  R.B.J. Brinkgreve, Toekomst van de Eindige-

Elementenmethodiek, Geotechniek vol 15 

(2011) no 5, p 4 – 8

(4)  G. de Vries et al, Dijkmonitoring: beoorde-

ling van meettechnieken en visualisatiesys-

temen, 2013, Amersfoort: STOWA/Stichting 

IJkdijk, zie http://edepot.wur.nl/253798

The Magic of Geotechnics

Reacties zijn welkom op: 

reactiegeotechniek@geonet.nl


