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Bouwen met de Natuur is in de mode, maar 

de geotechniek is daar nog niet zo op aange-

sloten. Eigenlijk is het niet logisch te denken 

‘dat is niks voor ons’. Want als we de natuur 

het werk laten doen, brengen we veel on-

zekerheden in, en juist in het omgaan met 

onzekerheden is de geotechnicus gepokt en 

gemazeld. Een kans dus, voor verbreding en 

vernieuwing!

Een belangrijk paradigma van de geotechniek is 

dat de ondergrond in essentie statisch is. Eens 

vastgesteld is de ondergrond een jaar later niet 

heel anders. Zelfs fluctuaties in het grondwater 

zijn zo niet statisch dan vaak toch wel stationair, 

ze variëren om een gemiddelde, en voor het ge-

mak van het ontwerp máken we ze dan statisch 

door uit te gaan van ‘het ongunstigste geval’. Die 

staticiteit vormt het denken van  de geotechni-

cus. Ook van de meeste opdrachtgevers, overi-

gens, die staan ook graag met beide benen op de 

grond. Het denken is niet gericht op dynamische 

processen op tijdschaal van weken tot jaren. 

Voor de geotechniek is dat niet helemaal waar 

overigens, want de dynamiek van zettingsver-

schijnselen – toch een niet onbelangrijk issue in 

de geotechniek – heeft een karakteristieke tijd 

van (tientallen) jaren. Met die tijdsafhankelijk-

heid kan de geotechnicus redelijk goed omgaan, 

hoewel de voorspellende waarde van onze zet-

tingsmodellen nog steeds heel beperkt is. En 

zetting gaat dan ook wel weer zo langzaam dat 

je het bijna statisch zou kunnen noemen. 

Voor zover we al rekening houden met dy-

namische processen, gaat het meestal om 

verouderings¬mechanismen. Zetting is er een 

van. Bij een dijk houden we er rekening mee 

door een paar decimeter overhoogte te geven. 

Daarmee schakelen we, een tikje simplistisch, 

de dynamiek in feite uit. Bij een groene dijk is 

ook de stabiliteit van de grasmat belangrijk. 

Als een of twee maal per jaar bij storm het wa-

ter in golven over de dijk komt, moet het talud 

niet zoveel schade oplopen dat de kern van de 

dijk wordt aangetast. Maar enige schade is wel 

toelaatbaar, want het natuurlijke systeem gras 

heeft een zelfherstellend vermogen. Een goed 

onderhouden grasmat veroudert in principe 

niet. Dat is typisch voor bouwen met de natuur: 

de natuur leeft. Een beschoeiing vergaat, een 

damwand verroest of verrot, ook als je hem net-

jes onderhoudt, maar gras heeft min of meer 

het eeuwige leven. Een grasmat toepassen is al 

bouwen met de natuur!

Met bouwen met de natuur verbreedt de scope 

van verouderingsmechanismen zich naar ont-

wikkelingsmechanismen. Ook dat kennen we al 

jaren: de hele zandige kust van Zeeland, Holland 

en de Waddeneilanden is een natuurlijk systeem 

waar natuurlijke processen als erosie, sedi-

mentatie en opwaaien van duinen de boventoon 

voeren. Morfologie en geotechniek zijn nauwe 

verwanten. Kijk maar naar de geologie: geologie 

is de morfologie van 1,000 of 10,000 of 100,000 

jaar geleden, maar de processen zijn in essen-

tie dezelfde. Het belang van geologische kennis 

in de geotechiek is onomstreden. Met geologi-

sche kennis weet je immers wat voor soort fe-

nomenen je in de ondergrond tegen kunt komen 

– geulen, veenpakketten, potklei – ook al heb je 

maar hier en daar een boring of sondering tot 

je beschikking. Eigenlijk bouwden geotechnici 

altijd al met de natuur, dus. En het is natuurlijk 

wel gestolde dynamiek, die geologie.

Kennis van en gevoel voor dynamische proces-

sen is er dus wel, maar er is een paradigmashift 

nodig om naar de dynamiek als zodanig te kij-

ken. Van alleen een ontwerp naar een ontwerp 

plus ontwikkeling. Wat daarvoor nodig is, is 

kennisontwikkeling, van verouderingsmecha-

nismen en van ontwikkelmechanismen in het 

algemeen, want daarover is vaak maar weinig 

bekend.

Hoe stuurbaar is een ontwerp nog als we de 

natuur het werk laten doen? Het is de aloude 

vraag naar het omgaan met onzekerheid. Ook 

opdrachtgevers houden meestal niet van onze-

kerheid, maar er is een wereld te winnen door 

ze aan de hand te nemen en te laten zien hoe-

veel winst – in draagvlak, maar ook economisch 

– er te behalen is. Geotechnische onzekerheid 

is meestal ruimtelijk van aard (heterogeniteit) 

en niet zozeer tijdsgebonden, maar voor een 

aanpak met monitoring maakt dat niet zoveel 

uit. Met een risicogestuurde aanpak is het niet 

erg als je niet alles zeker weet. Bij de aanpak 

geldt dezelfde filosofie als bij de observational 

method: bedenk van te voren wat er in grote 

lijnen allemaal kan gebeuren, leidt daaruit een 

risicogestuurd monitoringplan af en completeer 

het geheel met van te voren te bedenken welke 
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ingreep dan adequaat is. Bij een Bouwen met 

de Natuur aanpak is het niet anders dan bij een 

bouwproject. Zo gaan wij om met onzekerheid in 

de geotechniek!

Er is nog een ander perspectief voor geotech-

niek bij Bouwen met de Natuur. Er is geen re-

den om te wachten tot anderen met ‘natuur-

lijke’ oplossingen komen en dan komen vragen 

of de geotechnicus wil beoordelen of het wel 

veilig is. Dat is een beetje dezelfde relatie die 

de geotechniek heeft ten opzichte van archi-

tecten en ontwerpers. Volgend, niet proactief. 

Er zijn mogelijkheden genoeg om slim ge-

bruik te maken van mogelijkheden die er zijn, 

maar die een ander niet ziet. Of onvoldoende 

waardeert. Je moet dan wel de vrijheid ne-

men om het ontwerp ter discussie te stellen.  

Het iconisch voorbeeld is de parkeergarage on-

der het UMCG in Groningen. Door die parkeer-

garage aan de andere kant van het gebouw te 

zetten kon geprofiteerd worden van de dikke 

laag potklei daar, om als bodem van de kelder 

te fungeren. De architect zal niet bij voorbaat 

blij worden van de geotechnicus die met extra 

voorwaarden vanuit de ondergrond komt, maar 

als het ontwerp toch al aan 27 randvoorwaarden 

moet voldoen, waarom dan niet aan 28? 

Nieuwe perspectieven introduceren zal vaak op 

tegenstand stuiten. Onbekend maakt onbemind. 

Iedereen is gewend aan een cleane dijk, maar 

die is landschappelijk niet zo interessant. Een 

dijkbeheerder wil liever geen boom op zijn dijk. 

Dat is onzekerheid. De geotechnicus kan inbren-

gen dat die boom het grondwater laag houdt en 

daarmee de dijk in principe steviger maakt. Ver-

der maken de wortels een dicht net van wape-

ning in de grond waarmee de dijk sterker wordt. 

En aan de andere kant kunnen wortels een voor-

keurspad voor waterlekkage maken en kan de 

boom natuurlijk omwaaien en een krater in de 

dijk maken. Maar hoe erg tast dat de waterke-

rende functie aan? En hoe hangt dat af van de 

plek waar de boom staat? De geotechnicus heeft 

gevoel voor de effecten die op kunnen treden en 

kan vertellen welk aanvullend onderzoek nodig 

is om processen in kaart te brengen. Daar ligt 

een taak voor de geotechnicus: hij is de man 

(m/v) die vertrouwen kan geven dat het goed 

komt. Hij moet ook niet nalaten uit te buiten dat 

het woord ‘engineer’ een positieve klank heeft. 

Zelfs de financiële wereld – of all worlds – speelt 

er mooi weer mee: “Robeco - the investment en-

gineers”.

Bouwen met de Natuur raakt een zere plek 

door het bij velen diepgeworteld onbehagen bij 

het optreden van onzekerheid. Geen boom is de 

makkelijkste weg, maar niet de fraaiste oplos-

sing. Zeker als andere criteria een rol spelen 

dan alleen het waterkerend vermogen – land-

schap, natuur, recreatie – is de expertise van 

de geotechnicus hard nodig. Ook bij gebiedsont-

wikkeling waar ‘Ontwerpend onderzoek’ tegen-

woordig het codewoord is. Samen met meerdere 

specialismen creatieve oplossingen verzinnen 

onder gebruik maken van de mogelijkheden die 

de natuur en de ondergrond bieden. Meestal 

wordt de variatie van de ondergrond gezien als 

bedreiging, maar met inzicht daarin verkeert de 

bedreiging in een kans. Voor het vakgebied een 

verbreding. Een gelegenheid om de maatschap-

pelijke impact van het vakgebied zichtbaar te 

maken. Om het eigen belang te etaleren. En wie 

wil dat nou niet, belangrijk zijn? 

Literatuur

Risicogestuurde monitoring met Hermes: 

www.geonet.nl/monitoring

Observational method: 

www.geonet.nl/observational

AZ Groningen: 

www.geonet.nl/successen
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Reacties zijn welkom op: 

reactiegeotechniek@geonet.nl


