
28 GEOTECHNIEK - April 2015

The Magic of Geotechnics

Blijf denken

In de Geotechniek-special voor de Geotechniek-

dag 2013 verhaalt Annemarij Kooistra hoe haar 

gevraagd wordt “Kun je een veertje voor de grond 

opgeven?” Het lijkt een eenvoudige vraag, maar 

waarom die vraag geen antwoord heeft legt ze 

in een hele pagina uit. En ze eindigt met tips 

voor constructeurs en tips voor geotechnici om 

elkaar te begrijpen. Want de interactie tussen 

grond en constructie is complex. Net zo complex 

als die tussen constructeur en geotechnicus 

Als de constructeur de vraag naar “een veertje” 

stelt, is hij zich waarschijnlijk niet bewust van de 

complexiteit van het probleem dat de beddings-

constante geen materiaalconstante is.

Een sommetje maken is een model van de wer-

kelijkheid maken. Analytische of numerieke 

vaardigheden helpen het sommetje goed te 

maken, maar is het wel het goede sommetje? 

Daarvoor is inzicht nodig, maar wat is inzicht? 

Inzicht is de ervaring die in een mensenleven is 

verzameld en geconsolideerd. Eigen ervaring, 

of uit verhalen van anderen. En is die ervaring 

geanalyseerd? En welke anderen dan? En hoe 

algemeen geldig is die dan?

We zijn onzeker of we wel af kunnen gaan op 

onze ervaring of op andermans ervaring. Tot het 

in een boek staat, dan lijkt het opeens een stuk 

zekerder. Maar een boek beschrijft maar een 

beperkte set van situaties. Of we vallen terug 

op normen zodat we zeker weten dat het goed 

is. Maar ook normen zijn mensenwerk, en om-

dat ook die mensen onzeker waren zijn ze aan 

de veilige kant gaan zitten. Dus de normen zijn 

misschien wel te goed. Dat moet ook, want ze 

kunnen niet alle gevallen expliciet beschrijven 

en moeten toch in alle gevallen een veilige con-

structie opleveren. In de regel dus overgedimen-

sioneerd, zwaarder en duurder dan nodig.

De opleiding tot geotechnicus moet de basis leg-

gen voor een andere manier van denken. Moet 

overdragen dat Inzicht belangrijk is, belangrij-

ker dan handig omgaan met de laptop om som-

metjes te maken. Het wordt er ook leuker van 

by the way. Geotechnische Processen centraal 

stellen. De natuurkunde is belangrijker dan de 

wiskunde. Waarom gedraagt een constructie 

zich zoals hij doet? Achteraf meten of de con-

structie doet wat je voorspeld hebt. Niet alleen 

voorspellen of de constructie niet omvalt maar 

ook hoeveel vervorming optreedt en wanneer. 

Analytische sommen helpen daarbij. Een glij-

cirkel tekenen en uitproberen waar hij het eerst 

actief wordt geeft gevoel voor de constructie. 

Meer dan een grid over het grondmassief leggen 

en het resultaat voor zoete koek aannemen. Je 

moet natuurlijk nooit iets voor zoete koek aan-

nemen. Iedere ingewikkelde som moet je op de 

achterkant van een envelop kunnen narekenen, 

niet in detail maar wel qua orde van grootte. Dat 

kun je oefenen. Ionica Smeets (2011) liet in een 

van haar columns zien dat je zonder iets te we-

ten een heel redelijke schatting kunt maken van 

het aantal pianostemmers in Chicago. Dit soort 

vragen wordt gebruikt in IQ tests, en terecht, 

zegt ze, want het is veel belangrijker om goed te 

kunnen schatten dan om goed te kunnen reke-

nen. Voor een check op het realiteitsgehalte van 

de uitkomst van een moeilijke som geldt het-

zelfde. Wanneer de aandacht te eenzijdig ligt op 

de vaardigheid in het uitvoeren van numerieke 

berekeningen verdwijnt het inzicht.

Het lastige van opleidingen is dat ze neigen tot 

het overdragen van tekstboekwijsheden. Na-

tuurlijk is dat effectief en moet je eerst leren re-

kenen –met of zonder rekentoets– voor je inte-

gralen kunt opstellen en uitrekenen. Die kennis, 

die onder woorden is gebracht, is expliciete ken-

nis. Die opschrijven en die lezen is is sinds lang 

het middel om kennis over te dragen aan grote 

groepen. Tekstboeken zijn zo oud als de bescha-

ving. “Ik bouw op de schouders van reuzen”, zei 

Isaac Newton al. Maar expliciete kennis is maar 

een deel van het verhaal.

Voorbij de gecodificeerde kennis ligt de impli-

ciete kennis van de ervaren kracht. Kennis die 

niet of moeilijk onder woorden is te brengen. 

De ervaren kracht draagt die kennis en vaardig-

heden al doende over op de jongere generatie. 

Als een scheepsjongen vroeger naar zee ging 

kreeg hij een zeevader, om hem wegwijs te ma-

ken. Sommige organisaties doen dat nog. Maar 

hoe lang? Wegwijs maken is meer dan vertellen 

waar de koffieautomaat staat en hoe je je tijd-

brief invult. Het gaat in wezen om de meester-

gezel relatie, die vroeger ook in het universitair 

onderwijs gemeengoed was toen dat nog niet zo 

massaal was. Ook buiten de universiteit leerden 

vaklieden hun vak in een meester-gezel ver-

houding. Doen we dat nog, en voldoende? In de 

dr. Jurjen van Deen 
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The Magic of Geotechnics

medische wereld gaat het wel zo. Specialisten 

draaien jaren mee in een groep op het zieken-

huis voordat ze zelfstandig aan de slag mogen. 

Dat is geen garantie voor optimaal werken want 

in één ding is niet voorzien, bij de medici even-

min als bij de geotechnici: je moet ook terug-

koppelen of een handelwijze succes heeft, effect 

heeft, werkt. Een paar jaar geleden is een CUR 

commissie aan het werk geweest om te leren 

van geotechnisch falen (Mens et al, 2009-2010) 

maar het hele project had nogal voeten in aarde 

– vanwege aansprakelijkheden. En heeft naast 

de CUR commissie ook iedere geotechnicus die 

cases serieus bestudeerd om te begrijpen wat 

er nou eigenlijk mis is gegaan? Want opschrij-

ven is één, al is het een essentiële stap, maar 

het moet ook genoten en verteerd worden. 

De observational method helpt ook bij het ge-

nereren van systematische feedback op ontwer-

pen. Die dwingt tot nadenken en analyseren van 

verschillende scenario’s en te nemen maatre-

gelen. Dat spelen met resultaten en parameters 

en de check achteraf leidt tot inzicht. Dwingt tot 

creatief nadenken en openheid wat er mis zou 

kunnen gaan in plaats van het gebruikelijke 

’gaat u maar rustig slapen’. 

De moderne wereld met de digitale snelweg, 

google scholar, en linked-in zou instrumenteel 

kunnen zijn in het breed verspreiden van erva-

ringen. Maar tussen droom en daad staan wet-

ten in de weg, en praktische bezwaren: open 

communiceren is lastig, zeker als het anders 

liep dan je voorspeld had, in een maatschappij 

waarin afrekencultuur de norm lijkt te zijn ge-

worden, juristen de dienst uitmaken en iedereen 

zijn lippen stijf op elkaar houdt als er iets mis-

gegaan is. De linked-in groep van Geo-Impuls 

leidt een kwijnend bestaan en op de internati-

onale variant gaat het vooral om vacatures. KIVI 

lezingenavonden zijn een waardevol middel, 

maar hebben toch wel erg het karakter van pre-

sentaties met twee of drie beleefde vragen aan 

het eind. Waar blijft de heftige discussie waar 

iedereen van mee kan genieten en van kan le-

ren? Laten we op de Geotechniekdag eens een 

controversieel onderwerp benoemen en daar 

een panel over laten discussieren met input uit 

de zaal.

Eén ding hebben we mee. De bijzondere civiel-

technische constructies waar we aan werken 

zijn altijd unieke produkten, ook al zitten er 

standaardonderdelen in. Alle reden om ons te 

ontworstelen aan de normen die kunnen hel-

pen op onderdelen maar inzicht en ervaring niet 

kunnen vervangen om te komen tot een totaal-

ontwerp dat veilig en bijzonder is. Want zeg nou 

zelf, het is toch veel leuker om met een slim 

ontwerp te scoren dan te zeggen: “Ik heb het 

netjes volgens Eurocode 7 uitgerekend!”?
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Optocone
• draadloze gegevensoverdracht door lichtgeleiding

• bedieningsgemak & ergonomisch verantwoord sonderen

• hogere productiecijfers

• geschikt voor alle onshore sondeersystemen en tot elke 
sondeerdiepte door toevoeging van optische versterkers

• track-record is ongeëvenaard in de industrie 

Draadloos sonderen in combinatie met Icone click-on modules

Zoals u weet, kunnen naast de vier standaard parameters puntdruk (q
c
 ), kleef (f

s 
),

waterspanning (u) en helling (lx/y) extra parameters gemeten worden met de

gebruiksvriendelijke click-on modules voor de Icone. Een click-on module wordt 

automatisch herkend door het meetsysteem, zodat u fl exibel kunt werken. Inmiddels 

kunt u uw set uitbreiden met de Icone Seismic, Vane, Conductivity en Magneto.

Maakt u gebruik van ons Optocone systeem? 
Dan kunnen de gegevens over het magnetisch veld (Icone Magneto) en de

elektrische geleidbaarheid (Icone Conductivity) ook draadloos overgedragen 

worden!

Interesse?
Neem contact met ons op!

Reacties zijn welkom op:

reactiegeotechniek@geonet.nl  


