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Er gaat nogal eens wat mis in de ondergrond, soms
nadat een constructie jaren tot tevredenheid heeft
gefunctioneerd, vaker al tijdens de bouw. Dat
heeft maatschappelijke consequenties die varië-
ren van schade, vertraging en extra overlast tot
soms jarenlange procedures om verantwoordelijk-
heid en aansprakelijkheid vast te stellen. Het on-
derzoek dat nodig is om schuld vast te stellen
heeft parallellen met het forensisch onderzoek na
een moord. Interessanter voor het vakgebied is
dat hetzelfde onderzoek naar de oorzaak van het
falen kan bijdragen aan het leren van dat falen.
Een nieuwe uitdagende loot aan de geotechnische
boom? 

Faalkosten in de bouw worden door de sector als
een belangrijk maatschappelijk probleem onder-
kend. Staan voor de sector zelf financiële en ima-
goschade centraal, voor de maatschappij gaat het
om directe financiële schade, om economische
schade door  vertragingen en om extra overlast. De
meest in het oog lopende faalkosten ontstaan bij
incidenten die in de krant te lezen zijn maar er zijn

ook de minder zichtbare verliesposten in het
bouwproces zoals inefficiëntie en herstelkosten
van ‘kleine’ schades. Als het echt mis gaat is dat
vaak garantie voor jarenlange discussies, procedu-
res en rechtzaken. Berucht is de Tramtunnel in Den
Haag waar de tunnelguppen jarenlang hebben
kunnen rondzwemmen en pas na lange juridische
discussies konden worden gevangen. Advocaten
weten alles van regels en contracten maar hebben
meestal weinig kaas gegeten van (geo)techniek.
Bij rechtzaken en arbitrages worden dan ook vaak
experts ingehuurd als deskundige. Van deze ex-
perts wordt heel wat anders verwacht dan van een
geotechnisch ontwerper.

Risicoanalyse 
Want wat doet een geotechnisch ontwerper? Die
maakt een globaal funderingsontwerp en  bedenkt
dan  wat er allemaal fout zou kunnen gaan. Dit kan
voor routinematige constructies met een  genor-
meerde systematiek, maar voor bijzondere con-
structies zijn GeoQ (van Staveren, 2010) of een
andere methodiek nodig om tot een risicoanalyse

te komen. Maar welke methodiek ook wordt ge-
bruikt, tegen elk mechanisme dient een adequate
maatregel te worden getroffen. 

De experts die ingehuurd worden als er iets is mis-
gegaan zijn meer een soort detectives. Zij weten
al dat er iets is fout gegaan en gaan als echte CSI’s
spitten in de geschiedenis om het DNA van de fout
te achterhalen. Hun vakgebied heet ‘forensische
geotechniek’ en behelst het achterhalen van het-
geen zich feitelijk heeft afgespeeld. In elk geval
heeft de constructie niet voldaan, zoveel is duide-
lijk. Maar zijn de eisen vooraf wel goed gesteld, is
het opgetreden faalmechanisme bij het ontwerp-
proces wel onderkend, zijn de goede (grond)-
parameters gebruikt, is bij de constructie soms af-
geweken van het ontwerp of zijn de belastingen
naderhand toegenomen? En is de oorzaak wel
technisch van aard of hebben organisatorische of
bestuurlijke overwegingen een belangrijke rol
 gespeeld – en mag dat gezegd worden?  
The who-dunnit-vraag lijkt soms snel beantwoord,
er is altijd wel een verdachte berekening of uitvoe-
ringswijze aan te wijzen. Maar let op: een echte
CSI speurt naar onomstotelijk bewijs, geen vage
vermoedens, en naar het complete plaatje. Het
gaat om waarheidsvinding, in de wetenschap dat
er vaak niet één oorzaak is maar een reeks van oor-
zaken. De CSI stelt hypothesen op en toetst deze
systematisch aan de waargenomen verschijnselen.
Wat was de aanleiding van het falen, wat was
de achterliggende oorzaak hiervan en wat was de
oorzaak daar weer van? 

Leren van fouten
Hiervoor is onderzoek nodig, onderzoek ter
plaatse, in CSI zou je zeggen: op de PD (plaats
 delict), in ons geval op de PF, de ‘plaats falen’.
Daar wordt naar sporen gezocht,  foto en film -
materiaal gemaakt, getuigen gehoord, extra grond-
onderzoek uitgevoerd. Om een goede analyse te
maken en geen bewijsmateriaal kwijt te raken is
het belangrijk dat zo weinig mogelijk verstoring
wordt gecreëerd. Dit staat soms op gespannen
voet met de noodzaak om snel het ontstane pro-
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Figuur 1 – Wat is er met mijn damwand gebeurd?

Forensic geo-science: 
net zo spannend als CSI ?
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bleem op te lossen. Bij het uitvoeren van foren-
sisch onderzoek moeten belangrijke basisregels in
acht worden genomen om tunnelvisie, partijdig-
heid en schijnresultaten te voorkomen. Tips hier-
voor zijn te vinden in Forensic Geotechnical and
foundation engineering van Robert Day (Day, 2010). 

Er is wel één groot verschil in de doelen van CSI
en forensic geo-science: bij CSI gaat het puur om
bewijsmateriaal om schuld vast te stellen. Bij
 forensic geo-science gaat het naast een juridische
kant juist ook om de mogelijkheid te leren van
de ervaringen waarbij het is misgegaan. De twee
doelen staan soms op gespannen voet met elkaar.
Bij het vaststellen van de schuldvraag is altijd
sprake van partijen met een belang. Het feit dat
getuigen ook partij kunnen zijn maakt het lastig
om volledige openheid te krijgen. Feiten die zou-
den kunnen leiden tot aansprakelijkheid worden
soms liever verdoezeld dan aan de grote klok
 gehangen.

Voor alle partijen die betrokken zijn bij een der -
gelijk proces is het belang groot, bijvoorbeeld
 financieel of in verband met het imago. Een GFI
(geotechnisch forensisch ingenieur) dient daar
net zo goed rekening mee te houden als zijn
 recherche-collega. Door partijen aangeleverde ge-
gevens niet zonder meer geloven maar check,
check en double check toepassen. Het vraagt een
wezenlijk andere opstelling dan bij een gewoon
geotechnisch ontwerp waarbij er onzekerheid kan
zijn over data maar in ieder geval niet welbewust
gefraudeerd wordt. De GFI moet zich ook wape-
nen tegen druk van buitenaf. 

Transparantie
Het kan als geotechnisch ontwerper geen kwaad
om je te bedenken hoe je werk kan worden beoor-
deeld als er achteraf iemand naar kijkt, jaren later,
of misschien ook morgen al. De Vlaketunnel is ont-
worpen en gebouwd in de jaren ’90 van de vorige
eeuw. Als er dan nu iets misgaat, zijn de ontwerp-
uitgangspunten dan nog te achterhalen? Waarom
bepaalde aannames worden gedaan kun je niet
duidelijk genoeg opschrijven, dat past bovendien
helemaal in een goed risicogestuurd proces. En
 tijdens en na afloop van het project kritisch kijken
naar wat er goed ging en wat niet, helpt om lessen
te leren en continu te verbeteren. 

Er zijn diverse voorbeelden van forensische geo-
techniek te noemen; het onderzoek naar het falen
van de Tramtunnel, de verzakking aan de  Vijzel-
gracht en natuurlijk begin 2011 het omhoog
komen van een deel van de toerit van de Vlake -
tunnel. Bij de Vlaketunnel moest het forensisch

onderzoek zeer snel worden uitgevoerd om
 herstel mogelijk te maken. Het onderzoek was
echter ook van zeer groot belang om de juiste
 conclusie te trekken en de geschikte maatregelen
te ontwerpen voor het herstel. Bovendien was het
onderzoek van groot belang voor de beoordeling
van vergelijkbare tunnels in Nederland. Gedegen
onderzoek dat bestond uit metingen, proefbelas-
tingen en berekeningen naar de restdraagkracht
werden in korte tijd en in spannende, moeilijke
omstandigheden uitgevoerd. In Nederland en in-
ternationaal bestaan publicaties waarin dergelijke
onderzoeken worden vastgelegd, met als doel
 lessen te trekken en tot verbeteringen te komen,
zoals de CUR publicatie Leren van Geotechnisch
falen (CUR, 2010). Wellicht is het tijd voor een
 geotechnische database zodat dit werk continu
kan worden voortgezet? 

Cold cases
Ook falen van constructies lang geleden kan
 onderwerp zijn van forensic engineering. Het
voordeel van dat soort case studies is dat de dader
al lang op het kerkhof ligt en er minder belangen
zijn die tot data-manipulatie leiden. Bezwaar is
dat de feiten minder goed en in elk geval minder
gemakkelijk vast te stellen zijn. Een mooi voor-
beeld is ‘het cold case’ onderzoek naar piping
als oorzaak van dijkdoorbraken in in het verleden.
Het grote aantal wielen op plekken met een zan-
dige ondergrond suggereert dat piping daar een
grote rol in heeft gespeeld. Uit de positie en de
vorm van het wiel kan de geotechnische situatie
ten tijde van de dijkdoorbraak worden teruggere-

deneerd. Het helpt ons de relevante omstandig-
heden voor piping beter in kaart te brengen en het
moderne onderzoek naar dit verschijnsel te ver -
rijken met 1:1 veldproeven uit een (ver) verleden
(Van Beek, 2011). 

De belangstelling voor series als CSI heeft geleid
tot een grote aantrekkingskracht van de opleidin-
gen Forensisch onderzoek in Nederland die een
jaar of vijf geleden als paddenstoelen uit de grond
zijn geschoten. Misschien moet de geotechniek
maar snel eens meeliften op dit maatschappelijk
fenomeen en een speciale (kop)opleiding Forensic
GeoScience starten. Daarbij hoort dan ook een
 onderzoekslijn op het gebied van de ontwikkeling
van high tech onderzoeksmethoden. Het zou een
boost geven aan de studie-instroom bij geo -
techniek en aan de kwaliteit van het vakgebied
als geheel. Of is het een kwestie van Oerlemans
bellen voor een nieuw TV-format?
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Figuur 2 – Forensisch onderzoek bij een besneeuwde Vlaketunnel.


