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Activiteiten in de thema’s en werkgroepen in 2013
In het jaar 2013 is Geo-Impuls voortgegaan op de weg die in 2012 aan de hand van de
Externe Review en Interne Herijking is ingeslagen. In het navolgende wordt per thema en
werkgroep een kort overzicht gegeven van de in 2013 uitgevoerde activiteiten.
thema
Contracten

werkgroepen

1.
3.
5.
6.

Risicoverdeling geotechniek
Grondonderzoek in tenders
Contracteisen geotechniek
De ondergrond in projecten naar de voorgrond

Geotechniek
4. Kwaliteitscontrole in grond gevormde elementen
8. Betrouwbaar ondergrondmodel
9. Langetermijn metingen en modellen
10.Interactive design for geo-structures (observational method)

Omgeving
2. Geocommunicatie in projecten
7. Kloof uitvoering adviseur
11.Internationale samenwerking
12.Opleiding en onderwijs

Thema Contracten
Werkgroep 1 en 5 Risicoverdeling geotechniek en Contracteisen geotechniek
In het thema Contracten maken Werkgroep 1 en 5, na afronding van de voor 2013 geplande
werkzaamheden, een doorstart in 2014, gericht op het maken van een checklist en adviesbeslisboom bij het opstellen van contracten. De grote uitdaging hierin is het vinden van
consensus tussen de visies van de verschillende belanghebbenden, zijnde opdrachtnemers,
opdrachtgevers en adviseurs.
Werkgroep 3 Grondonderzoek in tenders
De werkzaamheden van Werkgroep 3 (Grondonderzoek in tenders) zijn afgerond met het
beschikbaar komen van het CUR/Geo-Impuls rapport 247 'Richtlijn risicogestuurd
grondonderzoek - van planfase tot realisatie’.
Werkgroep 6 De ondergrond in projecten naar de voorgrond
Werkgroep 6 heeft twee producten (risicolijsten en het boekje ‘triggerlijsten’) opgeleverd.
Risicolijsten van geotechnische risico’s bij veel voorkomende constructies moeten en kunnen
meer hulp bieden bij het opstellen van het risicodossier bij ontwerp en uitvoering. De lijsten
zijn te beschouwen als een aanvulling op en verdieping van de risico inventarisaties die zijn
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opgenomen in het al genoemde CUR/Geo-Impuls rapport 247. De scope van de lijsten is
breder dan geotechniek. Uitgegaan is van zes specifieke constructies of activiteiten:
Bemaling, Bouwkuip, Bouwen op stortlocatie/IBC locatie, Paalfundering, Waterkering en
Wegconstructie.
Het boekje ‘triggerlijsten’ vestigt vanuit de vraagstelling ‘Heeft u overal aan gedacht?’ de
aandacht van niet geo-technici op de mogelijke ondergrondrisico’s bij hun bouwprojecten. De
doelgroep bestaat uit b.v. project-, contract en risicomanagers bij opdrachtgevers. Ter
voorbereiding van het opstellen van de triggerlijsten’ heeft de werkgroep samen met Risnet
een workshop gehouden.
Thema Geotechniek
Werkgroep 4 Kwaliteitscontrole in grond gevormde elementen
In het thema Geotechniek zijn door Werkgroep 4 de resultaten van de reeds uitgevoerde
metingen van de cross hole sonic logging bij het maken van diepwanden verder uitgewerkt en
is gestart met het uitvoeren van een praktijkproef met twee diepwandpanelen in het project
Spoorzone Delft. De proef zal inzicht geven in de verfijning van de cross hole sonic metingen
en de kwaliteit van de diepwandpanelen, die mede afhankelijk is van de uitvoering en de
wapeningsconfiguratie. Met de resultaten wordt vervolgens een nieuw ontwikkeld
stromingsmodel voor de verbetering van de engineering en uitvoering van diepwanden
gevalideerd.

e

Ontgraving (2 ontgravingsslag) van proefpaneel van diepwand, Spoortunnel, Delft

Verder is er een bureaustudie uitgevoerd van een methode om de kwaliteit van in de grond
gevormde palen af te leiden uit het paalboorproces.
Het plan van aanpak voor het maken van een palenveld met in de grond gevormde palen om
tot een betrouwbaar “paal door meet systeem” te komen is tot uitvoeringsniveau uitgewerkt.
Dit ter aanvulling / vervanging van het vaak met discussie omgeven “hamertje tik”
meetsysteem. Het palen meetveld zal in 2014 gerealiseerd worden op het terrein van
Deltares in Delft.
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Werkgroep 8 Betrouwbaar ondergrondmodel
In 2013 is door Werkgroep 8 een pilot opgestart bij aannemer SAAone voor de verbreding
van de rijkswegen A1-A6 rond Amsterdam. Het doel van de pilot is om de beste geofysische
meetmethode te vinden voor de bepaling van de ligging van de rand van het huidige
weglichaam. De exacte ligging is bepalend voor de wijze van verbreden en kan over korte
afstanden variëren. Geofysische meetmethoden maken het mogelijk een continu beeld te
geven. Op een proeftraject zijn een viertal methoden getest en geëvalueerd (zie ook illustratie
op blz. 7). De beste methode is over het hele traject van 10 km uitgevoerd.
Ook heeft de werkgroep een prototype gemaakt van het webportaal voor het ontsluiten van
de producten van de werkgroep.
Werkgroep 9 Langetermijn metingen en modellen
In 2013 heeft Werkgroep 9 de monitoring van Paalmatras Woerden en Bloemendalerpolder
voortgezet. De meetintensiteit van de Bloemendalerpolder is verhoogd en nieuwe resultaten
zijn beschikbaar gesteld in een rapportage. Meetresultaten van Paalmatras Woerden zijn
verwerkt in een internationaal artikel.

Meetterp Bloemendalerpolder, Weesp, situatie 30 januari 2013

Werkgroep 10 Observational method
Het doel van Werkgroep 10, de bekendheid van de Observational Method (OM) in Nederland
te vergroten, is feitelijk al grotendeels bereikt. De toepassing van de OM in Nederland heeft
de laatste jaren zichtbaar veel aandacht gekregen. De toepassing in het project A2 traverse
Maastricht is daarvan het meest in het oog springende voorbeeld, maar staat lang niet meer
alleen. De werkgroep benut de ervaringen opgedaan in Maastricht om tot een handreiking te
komen voor meer succesvolle toepassingen in de toekomst.
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Thema Omgeving
Werkgroep 2 Geocommunicatie in projecten
In het thema Omgeving is de via Werkgroep 2 lopende samenwerking tussen de stichting
Centrum voor Geocommunicatie en Geo-Impuls tot een einde gekomen. Vanuit de stichting
zullen incidenteel geoproducties blijven worden ontwikkeld met behulp van te verwerven
incidentele subsidies en financieringen. Een van de laatste producten is geweest het iBook
‘Onder de grond’. Met gebruikmaking van “iBooks”, een app die standaard op iedere iPad en
iPhone wordt meegeleverd, is het toegankelijk. In het iBook is het mogelijk om eigen
aantekeningen te maken en tabbladen toe te voegen. De drie hoofdstukken van het boek zijn
algemene geologie, duurzaam bodemgebruik en ondergronds bouwen. Hoofdstuk 3,
ondergronds bouwen, is ingevuld naar aanleiding van de vele ideeën die door de Founding
Partners w.o. Geo-Impuls, COB en Deltares, zijn ingebracht en die grotendeels zijn
overgenomen. Het iBook en het bijbehorende lesmateriaal zijn op de KNAG onderwijsdag op
1 november 2013, bezocht door circa 750 aardrijkskundedocenten, gepresenteerd.
Door Werkgroep 2 zijn diverse contacten gelegd om te komen tot nieuwe praktijkprojecten.
Op basis van de bevindingen in de afgeronde praktijkprojecten wordt de coaching en de
monitoring van deze projecten in 2013 nog voortgezet. De verwerking van de ervaringen in de
uiteindelijke Leidraad Omgevingsmanagement 1.0 zal in 2014 worden afgerond.
Werkgroep 7 Kloof uitvoering adviseur
Werkgroep 7 heeft begin 2013 haar werkzaamheden met nog enkele workshops rond het
thema en boekje “kloof tussen adviseur en uitvoerder” afgerond.
Werkgroep 11 Internationale samenwerking
Werkgroep 11 heeft zich in de loop van 2013 gericht op het voor Nederland binnenhalen van
het ‘5th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR 2015). Na een
zorgvuldige voorbereiding door de werkgroep heeft tijdens het 4de ISGSR-congres in Hong
Kong het daarover beslissende bestuur van GeosNet unaniem besloten om inderdaad ISGSR
2015 in Nederland te houden. De congreslocatie wordt Rotterdam.
Werkgroep 12 Opleiding en onderwijs
Werkgroep 12 richt zich op een goede verankering van het gedachtengoed van het GeoImpulsprogramma binnen het werkveld. Dit gaat niet zonder opleiding. In 2012 is besloten
zich te richten op het implementeren van Geo-Impuls resultaten binnen de huidige
onderwijsprogramma’s (Wetenschappelijk Onderwijs, Hoger beroepsonderwijs en relevante
cursussen binnen het werkveld). Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het beschikbaar
maken van lesmateriaal.
Om onderwijsaanbod en onderwijsvraag vanuit Geo-Impuls beschouwd optimaal op elkaar
kunnen worden afgestemd, is besloten te starten met een inventarisatie van de curricula van
opleidingen binnen het werkveld Geo-Engineering. De inventarisatie is in 2013 in concept
afgerond en zal in 2014 een vervolg krijgen in de vorm van een consultatie onder
belanghebbenden om de onderwijsbehoefte goed in kaart te brengen. De resultaten zullen
worden gebruikt om de eisen en randvoorwaarden te formuleren voor het uitzetten van de
opdracht voor het uit-ontwikkelen van het beoogde lesmateriaal (2014) en voor de verdere
implementatie binnen het werkveld (2015).
De activiteiten van de verschillende werkgroepen worden aangestuurd door een Stuurgroep en een Kernteam.
Voor nadere informatie over de mogelijkheden tot deelname, de voortgang etc.:
Paul Cools
Peter Langendijk
Dirk Pereboom

–
–
-

secr. Stuurgroep
–
secr. Kernteam
–
programmabureau -

paul.cools@rws.nl
peter.langendijk@rws.nl (per 1 september 2013)
dirk.pereboom@deltares.nl

Meer informatie over het programma is beschikbaar via www.geoimpuls.org en www.geonet.nl.
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Overige activiteiten in 2013
Meat & Greet
Op 10 september 2013 is in Amersfoort bij Royal Haskoning DHV de Meat & Greet
gehouden, georganiseerd door Karin de Haas en Fokke Huisman, met Hans van Leeuwen als
gastheer. De actieve werkgroepen hebben hun werk gepresenteerd. Frits van Tol en Wim
Anemaat hebben een praatje houden. Er waren circa 60 deelnemers. De communicatie
tussen de partijen is verder verbeterd.
COB conges – Geo-Impuls dag
Op 31 october 2013 is in Amsterdam de GeoTop samen gehouden met het COB congres. De
beoogde verbreding van Geo-Impuls was een succes. Georisicomanagement stond in de
schijnwerper, o.a. door de lezing gegeven door de DG van RWS, Jan Hendrik Dronkers. Zijn
lezing was er op gericht de producten van Geo-Impuls en de toepassing daarvan in de etage
te zetten. Binnen RWS vindt Georisicomanagement inmiddels een brede toepassing.
Daarnaast zijn er 3 parallelle sessies met projecten uitgevoerd. Geo-Impuls heeft een van
deze parallelle sessies verzorgd. In het voorafgaand uitgekomen COB tijdschrift de
Onderbouwing heeft een groot artikel over Geo-Impuls gestaan. De Onderbouwing gaat naar
2600 relaties.
Het COB heeft de extra congreskosten van circa € 10.000, door de grotere omvang van het
congres, voor haar eigen rekening genomen.
Geotechniekdag
Op de goedbezochte Geotechniekdag, op 5 november 2013, in Breda, heeft Arjan Venmans
een boeiende presentatie gehouden over het webportaal betrouwbaar ondergrondmodel.
Stuurgroep initiatieven
GeoRisicoScan
Op initiatief van de Stuurgroep is in 2013 een nieuw format voor de GeoRisicoScan (GRS
2.0) ontwikkeld. De GeoRisicoScan toetst kwaliteit (proces en inhoud) van
GeoRisicomanagement toepassing in projecten. Ten opzichte van de eerste versie,
ontwikkeld door Deltares in samenspraak met Rijkswaterstaat, is GRS 2.0 eenvoudiger en
kan voor lagere kosten worden uitgevoerd. De doorlooptijd is circa één week. Inmiddels
kunnen Crux, Movares en Deltares (grondlegger en trainer) de GeoRisicoScan uitvoeren.
Ook andere bureaus kunnen, na kwalificatie, de scan uitvoeren.
Communicatie
Nadat als eerste stap begin 2013 door Joost Wentink de notitie ‘Geo-Impuls: Op weg naar
‘gezekerde’ kwaliteit’ is opgesteld, is eind 2013 door de Stuurgroep besloten invulling te
geven aan het plan van aanpak voor ‘het verkopen van de Geo-Impuls’, opgesteld door Mario
van der Zwan van bureau Avata. De communicatiestrategie beschrijft op hoofdlijnen de
boodschap, de te gebruiken middelen en de benaderingswijze van de stakeholders. De
communicatieboodschap is:
Geo-Impuls geeft extra zekerheid;
Geo-Impuls voorkomt verrassingen (in uitvoering);
Geo-Impuls verhoogt projectrendement/is kostenbesparend
Geo-Impuls vergroot professionaliteit
Geo-Impuls beschermt het imago van projecten en de sector in het algemeen.
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Geo-Impuls in organisaties – Verankeringssessies / LEF sessies 2013
de 4 GeoRM (GeoRisicoManagement) voorwaarden
1.
2.
3.
4.

Eenduidig GeoRM begrip
Interdisciplinaire GeoRM toepassing
GeoRM is ingebed in de procedures
GeoRM sam en met externe partijen

Tijdens de Werksessies 2012 is gewerkt aan de GeoRM (GeoRisicoManagement)
voorwaarden voor verankering in organisaties en projecten. Tijdens Werksessies 2013 is
geïnventariseerd tot welke mate van GeoRM verankering dat heeft geleid. Deze mate van
verankering is actueel, omdat GeoRM vrijblijvendheid snel aan het verdwijnen is. Zo gaan
opdrachtgevers GeoRM uitbesteden als ingenieursdiensten, voorschrijven bij geotechnisch
complexe projecten en / of meewegen in EMVI criteria. Bouwers zien GeoRM als werkwijze
om vermijdbare faal- en herstelkosten te beperken, wat bijdraagt aan de winstgevendheid van
projecten. Ingenieursbureaus kunnen met GeoRM nieuwe dienstverlening ontwikkelen, zoals
de GeoRisicoScan. Voor kennisinstellingen ligt er een rol om de effectiviteit van GeoRM
toepassingen in kaart te brengen en de kwaliteit ervan te bewaken.
Het interactieve programma bestond uit 3 onderdelen:
1. Waar sta je met de GeoRM verankering in je (project)organisatie, uitgedrukt in een cijfer
van 1 t/m 10?
2. Wat is de mate van GeoRM verankering in je (project)organisatie, op basis van het
GeoRM Maturity Model en welke conclusies en acties verbindt je daaraan?
3. Wat geef je mee aan de overige bloedgroepen en als onderwerpen voor de GeoTop
2013?
In totaal hebben meer dan 30 personen van 16 organisaties deelgenomen aan de
werksessies. Dit waren circa 25 % minder personen dan in 2012, waarbij vooral de opkomst
van de ontwerpers lager was en de kennisinstellingen ontbraken.
In onderdeel 1 bleek dat in een jaar tijd de ondergrens van de GeoRM verankering is
opgeschoven van ruim onvoldoende voor alle bloedgroepen naar voldoende voor de bouwers
en ontwerpers. GeoRM als werkwijze staat niet meer ter discussie. Wel bleek er behoefte om
duidelijk(er) te communiceren dat GeoRM in feite “RISMAN verdiept” is. Het is dus een
specifieke geotechnische variant van (RISMAN) projectrisicomanagement, die naadloos
aansluit op projectrisicomanagement. Dit sspecificatie is van belang om te voorkomen dat de
beeldvorming ontstaat dat met GeoRM iets nieuws naast en los van projectrisicomanagement
wordt ontwikkeld.
Tijdens onderdeel 2 is de eerste versie van het GeoRM Maturity Model van UT afstudeerder
Ruben Langeveld benut. Met dit model is het mogelijk om de mate van GeoRM
volwassenheid in de (project)organisaties te bepalen. Hierbij worden 4 GeoRM levels
onderscheiden:
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Level 1 Ad hoc:
Level 2 Initieel:
Level 3 Bedreven:
Level 4 Expert:

GeoRM ad hoc / niet uitgevoerd, geen risico bewustzijn
GeoRM inconsistent uitgevoerd, weinig risicobewustzijn
GeoRM bewust, specifiek, consistent en formeel uitgevoerd
GeoRM optimaal uitgevoerd, effecten zijn bekend, leidend en lerend

Deze levels kunnen worden bepaald aan de hand van 14 stellingen, die zijn ingedeeld in 4
beoordelingsaspecten: cultuur, proces, ervaring en toepassing. Het bleek dat de
deelnemende opdrachtgevers (OG) en opdrachtnemers / bouwers (ON) gemiddeld een
GeoRM maturity level van Initieel tot Bedreven hebben bereikt. De deelnemende ontwerpers
(OW) hebben gemiddeld een Bedreven GeoRM level. De spreiding geeft aan dat er per
aspect tussen organisaties verschillen zijn, variërend van iets meer dan Ad Hoc tot (bijna)
Expert. Opgemerkt wordt dat vooral grote organisaties aan de werksessies hebben
deelgenomen. Deze GeoRM pioniers zijn koplopers en daarmee niet representatief voor de
gehele sector. De deelnemers vermoeden dat met name het midden- en kleinbedrijf en
kleinere overheidsorganisaties een aanzienlijk lagere mate van GeoRM maturity hebben.
In het laatste derde deel van de werksessies hebben de deelnemers van elke bloedgroep
aangegeven wat in het kader van de GeoRM verankering hun boodschap is aan de andere
bloedgroepen en de GeoTop 2013.

Pilot A1-A6: Vergelijking van de resultaten van verschillende geofysische methoden. Van
links naar rechts: minimum dikte van de zandlaag gemeten met grondradar (GPR),
capacitieve elektrische weerstandmetingen (ERT) (ruwe data laten schijnbare soortelijke
weerstand zien) met 5 en 10 m afstand tussen zender en ontvanger, elektromagnetische
metingen (EM) (ruwe data laten schijnbare soortelijke weerstand zien) in het diepte bereik
van 0 tot 2,2 m-mv, 0 tot 4,2 m-mv en 0 tot 6,7 m-mv. GPR en capacitieve ERT resultaten van
Deltares, EM resultaten van Fugro.
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GeoRisicoManagement naar de praktijk: Geo-Impuls & Projecten
Geo-Impuls zoekt aansluiting bij de manier waarop projecten gerealiseerd worden binnen de
GWW-sector. Risicomanagement speelt hierbinnen een centrale rol. Door Stuurgroep en
Kernteam is in 2011 begonnen een overzicht van projecten te maken waar daadwerkelijk
toepassen van beschikbare en nog te ontwikkelen kennis centraal staat: de Geo-Impuls
projecten. Het overzicht wordt voortdurend geactualiseerd.
De Geo-Impuls projecten & hun ambassadeurs
1. Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)
2. Spoorzone Delft
3. A2 Maastricht
4. Julianakanaal
5. Zuid-As
6. Slappe Bodem Gemeenten
7. Spoorbrug Nijmegen
8. Zeesluis IJmuiden
9. Verdiepte ligging Nijverdal
10. Julianasluis Gouda
11. Meppelerdiepsluis
12. A13/A16
13. Blankenburgtunnel
14. MAVA A15
15. Tweede Coentunnel
16. N57
17. Sluiskiltunnel
18. Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk ESA
19. A5 West-Randweg
20. SAAL
21. Den Haag-Bunnik

Jacco Buisman - Movares
Raymond Krukkert (ProRail)
Hans Moll (Strukton)
Peter van den Berg (Deltares)
Johan Vermeer (IGWR), Wim Anemaat (RWS)
Ivar Daemen (Van Oord), Karin de Haas (COB)
Raymond Krukkert (ProRail)
Wim Anemaat (RWS)
Raymond Krukkert (ProRail)
Jacco Buisman (Movares)
Hans Moll (Strukton)
Wim Anemaat (RWS)
Wim Anemaat (RWS)
Wim Anemaat (RWS)
Wim Anemaat (RWS)
Wim Anemaat (RWS)
Raymond Krukkert (ProRail)
Wim Anemaat (RWS)
Wim Anemaat (RWS)
Raymond Krukkert (ProRail)
Raymond Krukkert (ProRail)

Door aansluiting te zoeken bij bovenstaande projecten wordt de weg naar daadwerkelijke toepassing van reeds
ontwikkelde en nog te ontwikkelen kennis verkleind. De ambitie van de Stuurgroep is dat in 2015 in totaal 100
projecten als Geo-Impuls -projecten zijn aangemerkt.
Opmerking: begin 2014 is de plaats van Raymond Krukkert overgenomen door Luuk van Hengstum (ProRail)
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Geotechnisch falen in 2013 - monitoring doelstelling
Leidend bij de diverse activiteiten binnen Geo-Impuls is de gewaagde doelstelling zoals deze
aan het begin van het programma door alle stakeholders is onderschreven: ‘Halvering van
Geotechnisch Falen in Projecten in 2015’. Om te kunnen beoordelen of de gewaagde
doelstelling in 2015 ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is de CoBouwIncidentenanalyse uit 2010 voortgezet in 2011, 2012 en 2013.

De Cobouw Incidenten Analyse is een onderdeel van het aantoonbaar maken van de metaforische Geo-Impuls
doelstelling: halvering geotechnisch falen in 2015 en wordt jaarlijks uitgevoerd sinds 2010.
Gedurende 12 maanden zijn in 2013 in totaal 17 nieuwe incidenten geregistreerd. Dat wil zeggen incidenten die
voor het eerst in 2013 zijn opgetreden. Incidenten die al in 2010 t/m 2012 zijn opgetreden en waarover in 2013
nog wordt gepubliceerd zijn buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van 2012 is het aantal gepubliceerde
geotechnische in 2013 gedaald met 47%. De halvering van het aantal incidenten in het 4e kwartaal van 2012 ten
opzichte van de voorgaande kwartalen van 2012, heeft zich doorgezet in 2013. Of de bijna halvering van het
aantal gepubliceerde incidenten in 2013 ten opzichte van 2012 blijvend zal in 2014 blijken.
Uit de incidentenanalyse blijkt dat in alle gevallen meerdere partijen betrokken zijn bij de geotechnische
incidenten en daar nadelige effecten van ondervinden. Naast vooral (semi)publieke opdrachtgevers en
opdrachtnemers (veelal de grote bouwbedrijven) zijn dat bijvoorbeeld nutbedrijven, bewoners en reizigers.
Toeleveranciers en ingenieursbureaus worden echter niet of nauwelijks in de publicaties genoemd. Dit geeft aan
dat de metaforische Geo-Impuls doelstelling van het halveren van geotechnisch falen in 2015, die in de periode
2012 – 2013 op basis van de Cobouw publicaties gerealiseerd lijkt te zijn, in elk geval de opdrachtgevers,
opdrachtnemers en belastingbetalende burgers aangaat.
Aangenomen kan worden dat het daadwerkelijk aantal opgetreden incidenten in 2013 hoger is dan de
gepubliceerde 17 gevallen, omdat niet alle incidenten de Cobouw zullen halen. Hoe groot het in 2013
gepubliceerde “topje van de ijsberg” is ten opzichte van het totaal aantal opgetreden incidenten (bijvoorbeeld 10
%, 20%, of 50 %) is op basis van de beschikbare informatie niet in te schatten. De waarde van de Cobouw
Incidentenanalyse zit dan ook vooral in onderlinge vergelijkingen van de diverse param eters over verschillende
jaren, waarmee relatieve trends zichtbaar worden.
De Cobouw Incidenten Analyse 2013 heeft evenals de analyses over de jaren 2010 t/m 2012 enkele
onvermijdelijke beperkingen: onvolledigheid van informatie in de veelal summiere publicaties en bij de
gehanteerde expert judgement subjectiviteit in interpretaties voor de classificatie van de informatie. Desondanks
ontstaat door het hanteren van dezelfde aanpak gedurende meerdere jaren een steeds completer indicatief
beeld van de hoeveelheid en aard van geotechnische incidenten in de Nederlandse bouw- en infrasector, gezien
vanuit het perspectief van de Cobouw lezer.
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Geo-Impuls - financieel overzicht 2013
totaal
cash
SO
totaal
budget
besteed besteed besteed
na NER/IH t/m 2013 t/m 2013 t/m 2013
25.700
13.300
13.300

1

Risicoverdeling geotechniek in projecten

2

Geo Communicatie Platform

3

Grondonderzoek in de tenderfase

4

Verbeteren kwaliteitscontrole in de grond gevormde elementen

5

Contracteisen Geotechniek

6

516.500

335.082

50.833

385.915

38.000

37.900

1.186.500

282.162

406.400

688.562

0

0

0

0

De ondergrond naar de voorgrond

73.900

8.452

0

8.452

7

Kloof-uitvoering adviseur

25.000

18.018

0

18.018

8

Betrouwbaar ondergrond model

342.000

0

342.000

342.000

9

Lange termijn metingen en modelverbetering
extra bijdrage Deltares op SO bedraagt 175.000

352.700

177.107

81.235

258.342

10

Showcase observational method

203.200

173.200

173.200

11

Internationale samenwerking

45.000

0

4.194

4.194

12

Onderwijs en opleiding

72.500

0

0

0

13

Programmabureau
reservering
totaal incl. reservering

554.500
76.000
630.500

328.278
0
328.278

136.804
0
136.804

465.082
0
465.082

14

Stuurgroep

0

19.794

0

19.794

37.900

totaal budget; uitgaven 2010-2013

3.511.500 1.220.091 1.194.666 2.414.757

beschikbaar werkelijk

3.754.091 2.004.091 1.750.000
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Geo-engineering in contracten
Toprisico en dilemma’s
Er zitten altijd onzekerheden en risico’s in de grond. Het generieke toprisico bij projecten is
dat tijdens de uitvoering de grondgesteldheid blijkt af te wijken van de in het contract en
tijdens het (voor)ontwerp aangehouden grondgesteldheid. De dilemma’s waar we voor staan
zijn:
hoeveel grondonderzoek wordt er in de tenderfase uitgevoerd? Hoe zetten we
risicogestuurd grondonderzoek op, als gaat om vaststellen en invullen van de
informatiebehoefte?
hoe gaan we afwijkende grondgesteldheid contractueel regelen? Welke
contractpartner is verantwoordelijk voor welk risico? Hoe kunnen we hier concrete en
werkbare afspraken over maken? Hoe kunnen we verantwoordelijkheid verdelen,
vastleggen en ervoor zorgen dat de risico's voldoende beheersbaar zijn?
Verschillende contractvormen vereisen een andere aanpak en mogelijk andere
contracteisen.
Wie kunnen we daarvoor naast de geotechnicus aanspreken? In het thema Geo-engineering
in Contracten zoeken we praktische handvatten om contractmanagers, verzekeraars en
opdrachtgevers op de juiste manier aan te spreken op het belang van geotechnische risico’s.
Uiteindelijk moeten de Geo-Impulsactiviteiten binnen dit thema ervoor zorgen dat
GeoRisicoManagement (GeoRM) al vroegtijdig onderdeel is van het bouwproces. Binnen het
thema Contracten werkt Geo-Impuls aan vier deelonderwerpen.
Werkgroepen (WG)
WG1
WG3
WG5
WG6
Deelnemers
Opdrachtgevers:
Bouwers:
Ontwerpers:
Kennisinstellingen:

Geotechnische risicoverdeling in projecten - Jan Jaap Heerema –
Rijkswaterstaat GPO
Grondonderzoek in de tenderfase - Martijn van Vliet – vml.
Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart
Proceseisen geotechniek in contracten - Léon Tiggelman – Heijmans
De ondergrond naar de voorgrond in projecten - Annemarije Kooistra
Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam

Rijkswaterstaat, ProRail, Gemeentewerken Rotterdam,
Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam IBA, Hoogheemraadschap
Holland Noorderkwartier
Heijmans/Breijn, Boskalis/Hydronamic, BAM Infraconsult, Ballast
Nedam Engineering, KWS Infra, VWS Geotechniek, Van Oord,
Strukton Engineering, NVAF.
Arcadis, Movares, Royal HaskoningDHV, CRUX, Fugro Geoservices.
Deltares, CUR Bouw&Infra, TUDelft, CROW
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Mens & omgeving: geo-communicatie
Toprisico en dilemma’s
Tijdens de uitvoering kan draagvlak voor het project drastisch af brokkelen, vanwege
langdurige overlast, slechte bereikbaarheid, onvoorziene vertragingen, miscommunicatie, of
zelfs verzakkingen of instortingen, die (deels) het gevolg zijn van de afwijkende
grondgesteldheid. De dilemma’s waar we voor staan zijn:
omwonenden informeren over risico's?
omwonenden informeren over overlast?
Maar hoe werkt dat bij zulke complexe zaken als geotechnische risico’s? Hoe zorg je ervoor
dat de boodschap ‘op maat’ wordt verstrekt, in de taal van de ontvanger, zodat deze de
informatie daadwerkelijk begrijpt?
Eén van de oorzaken van geotechnisch falen is dat bestaande kennis niet altijd aanwezig is
bij de juiste personen. Geo-Impuls richt zich daarom ook op geo-communicatie en
samenwerking.
Zelfs als we alles weten over geotechnische risico's, is succes niet gegarandeerd. De kennis
moet tenslotte aanwezig zijn bij de juiste personen en bovendien staat een project nooit op
zichzelf: je hebt ook te maken met de omgeving. Goede samenwerking en communicatie zijn
dus erg belangrijk, zowel binnen het projectteam als naar de buitenwereld.
Dat is waar het thema Mens en Omgeving van Geo-Impuls zich op richt. Er zijn vier
deelonderwerpen.
Werkgroepen (WG)
WG2
WG7
WG11
WG12
Deelnemers
Opdrachtgevers:
Bouwers:
Ontwerpers:
Kennisinstellingen:

Geo-communicatie in projecten - Karin de Haas COB / TP advies
Kloof tussen ontwerp en uitvoering - Hans van Leeuwen – Royal
HaskoningDHV
Internationale samenwerking - Joost van der Schrier - Royal
HaskoningDHV
Opleiding en onderwijs - Joost van der Schrier - Royal
HaskoningDHV

Rijkswaterstaat, ProRail, Gemeentewerken Rotterdam,
Ingenieursbureau DenHaag IbDH.
KWS Infra, VanHattum en Blankevoort, Volker InfraDesign, BAM
Infraconsult, Boskalis/Hydronamic, NVAF, Strukton.
Arcadis, Fugro Ingenieursbureau, Tauw, Royal HaskoningDHV.
Deltares, CUR Bouw&Infra, Centrum Ondergronds Bouwen COB,
KING, KIVI-Niria, TUDelft.
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Geo-engineering & techniek
Toprisico en dilemma’s
Tijdens de uitvoering treedt er schade op aan belendingen (verzakking, instorting), al dan niet
met letselschade.
robuust of flexibel ontwerp?
procesverstorende kwaliteitsmetingen doen?
Tien tot twintig procent van het geotechnisch falen ontstaat door gebrek aan kennis. GeoImpuls ontwikkelt nieuwe technieken om risico’s te beperken en te beheersen. We weten
veel, maar nog niet alles. En wat we weten passen we vaak onvoldoende toe. Binnen dit
thema vullen we de hiaten in de kennis over diepwanden en funderingen. Daarbij is er
specifiek aandacht voor kwaliteitscontrole van in de grond gevormde elementen en de
ontwikkeling van een betrouwbaar ondergrondmodel gebaseerd op verschillende typen
onderzoek. Om de onzekerheid rondom het gedrag van grond en grondconstructies op lange
termijn te verkleinen, worden meerjarige metingen uitgevoerd. Tot slot wordt ook gewerkt aan
het beheersen van risico’s door een gerichte inzet van monitoring via de ‘Observational
Method’ als optimalisatie van een project.
Binnen het thema Techniek werkt Geo-Impuls aan vier deelonderwerpen
Werkgroepen (WG)
WG4
WG8
WG9
WG10
Deelnemers
Opdrachtgevers:
Bouwers:
Ontwerpers:
Kennisinstellingen:
Toeleveranciers:

Kwaliteitscontrole in de grond gevormde elementen - Jan Jonker –
Movares / ProRail
Betrouwbaar ondergrondmodel – Arjan Venmans - Deltares
Metingen en modelverbetering – Mark Pehlig - Fugro
Ingenieursbureau
Observational Method - Erwin de Jong - Geobest en Thomas Bles Deltares
Ingenieursbureau Gemeente Den Haag IbDH, Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam IBA, Rijkswaterstaat, Gemeentewerken
R’dam, Ingenieursbureau Gemeente Utrecht, ProRail.
Volker Staal en Funderingen, Strukton Engineering, Franki,
Boskalis/Hydronamic, Van Hattum en Blankevoort, Volker
InfraDesign, BAM Infraconsult, Bauer-Ned.
Movares, Fugro Ingenieursbureau, Arcadis, Grontmij, Advin,
Witteveen+Bos, Tauw, Royal HaskoningDHV, Geobest, ABT.
TUDelft, Deltares, Centrum Ondergronds Bouwen COB.
Texplor, T&A Survey, G-Tec, Brem Funderingsexpertise, Hektec,
van’t Hek
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Producten & publicaties
Producten & publicaties uit de werkgroepen
Werkgroep
1 Risicoverdeling
geotechniek in projecten

2

Geo Communicatie
Platform

Producten & publicaties
Evaluatie RV-G bij een 7-tal projecten
Artikel ‘Geo engineering in contracten’ in GeoTechniekdag-special 12-2011(i.c.m.
WG3&5)
Workshop Geo-Engineering & Contracten d.d. 13092011
Workshop NVBJ (incl. juridische toets RV-G) d.d. 20092012
Visies opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs, Deltares inzake toepassing RVG
Draaiboek praktijkprojecten
Startnotitie & presentatie ‘Communicatie bij raakvlakken in complexe projecten’
Product 1: Interventieteam (incl. geotechnisch stoplicht)
Product 2: Omgevingsmonitor
Product 3: Bouwfaseringskaarten & Icoontjes
Evaluatie fase 1 – Van Marrewijk
Website Centrum voor Geocommunicatie www.geocommunicatie.nl
Website www.geoimpuls.org

3

Risicogestuurd
Grondonderzoek

4

Verbeteren
kwaliteitscontrole in de
grond gevormde
elementen

5

Contracteisen Geotechniek

6

De ondergrond naar de
voorgrond
Kloof uitvoering adviseur
Betrouwbaar ondergrond
model

7
8

Diverse content op het gebied van geotechniek op www.kennislink.nl pagina’s Aarde &
Klimaat en Techniek
Vernieuwd GeoNet gelanceerd op GeoTechniekdag 2011
Artikel ‘Duivels dilemma of ontwikkelingsvraagstuk – Team Geo-Impuls helpt bij
communicatie over geotechnische risico’s’ in GeoTechniekdag-special 12-2011
Cursus Risico communicatie (Pao en KING/Logeion)
Spel Rad van Risico’s
Rapportage C159 ‘Risicogestuurd Grondonderzoek’ – Fase 1
Workshop Geo-Engineering & Contracten d.d. 13092011
Artikel ‘Geo engineering in contracten’ in GeoTechniekdag-special 12-2011 (i.c.m.
WG1&5)
Verslagen Workshop Diepwanden & Workshop Overige Elementen
Voortgangsrapport onderzoek diepwanden 2010
Presentaties over de het onderzoek op Fugro monitoringsdag, GeoCheck
minisymposium, PAO cursus diepwanden, Stufib lezingenavond
Publicaties Cobouw, De Ondergrondse, Geotechniek Artikel ‘Detectie van afwijkingen in
diepwandvoegen’ in GeoTechniek 10-2012
Papers voor TC28, abstracts voor International Symposium on Field Measurements in
GeoMechanics
Rapport voorstudie Single Hole Sonic Logging
Rapport metingen testblokken Franki Oosterhout en evaluatie
Rapport metingen parkeergarage Kruisplein en evaluatie
Rapport metingen spoorzone Delft en evaluatie
Artikel ‘Geo engineering in contracten’ in GeoTechniekdag-special 12-2011 (i.c.m.
WG1&3)
Workshop Geo-Engineering & Contracten d.d. 13092011
Workshop NVBJ (incl. juridische toets RV-G) d.d. 20092012
Voorstel format voor Ondergronddossier aanvullend aan CUR Richtlijn 247
Risicogestuurd gronderderzoek.
Opiniedocument hoe geotechniek te borgen in het proces van contractering
WG1 + WG5: checklist / advies(boom) / richtlijn met als doel dat de geotechniek op juiste
wijze wordt geborgd in het gehele proces van aanbesteden en contracteren
Boekje triggerlijsten
Risico lijsten
Publikatie, posters, korte film over Ontwerp & Uitvoering – Een Kloof om te Overbruggen’
Rapport Geofysische metingen op kanaaldijken Julianakanaal
Rapportage GeoRisicoscan & GeoCheck Verruiming Julianakanaal
Presentatie Ingeokring symposium ‘Unforseen ground conditions’ 21 november 2013 Application of the Geo-Impuls toolkit to road construction
Presentatie Geotechniekdag 5 november 2013 - Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar
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Ondergrondmodel
9

Lange termijn metingen en
modelvalidatie

10 Showcase observational
method

11 Internationale
samenwerking

12 Onderwijs en opleiding

Opleverrapport betreffende Geo-Impuls project 9: Pilot monitoring paalmatras Woerden
Artikel ‘Proefterpen Bloem endalerpolder – Geo-Impuls lange termijnmetingen en
modelvalidatie’ in GeoTechniekdag-special 12-2011
Opleverrapport betreffende Geo-Impuls project 9: Pilot terp Bloemendalerpolder
Artikel ‘Metingen laten zien wat paalmatras krijgt te verduren’, Suzanne van Eekelen,
Adam Bezuijen, Piet van Duijnen, Land + Water nummer 6/7, juni 2012, pp 34-36.
Artikel ‘Does a piled embankment ‘feel’ the passage of a heavy truck? Field
measurements’, Suzanne van Eekelen, Adam Bezuijen, Piet van Duijnen, Proceedings
5th European Geosynthetics Congress, volume 5. Valencia 2012
Projectplan - Proefterpen project Bloemendalerpolder te Weesp; rapport 3009 0261
000.R01_v3 van 27 augustus 2010
Proefterpen project Bloem endalerpolder te Weesp - Grond- en laboratoriumonderzoek en
instrumentatierapport; rapport 3009 0261 000.R02_v3 van 31 mei 2012
Zettingspredicties - Proefterpen project Bloemendalerpolder te Weesp; rapport 30090261-000.R03v1 van 16 november 2011
Deltares: Factual report: Aanvullend grondonderzoek; project 1202415-020 mei 2012
Deltares: Factual report: Installatie meetapparatuur en monitoring 1e jaar; project
1202415-020 okt. 2011
Evaluatie zettingsmodellen - Project Bloemendalerpolder te Weesp; rapport 3009-0261000.R04 c1 van 24 januari 2012
Meetresultaten - Proefterpen Bloemendalerpolder te Weesp; rapport 3009-0261000.R05_v2 van 15 maart 2013
Artikel ‘An analytical model for arching in piled embankments’, S.J.M. van Eekelena, A.
Bezuijena, A.F. van Tol, Geotextiles and Geomembranes Volume 39, August 2013,
Pages 78–102
Eindevaluatie zettingsmodellen - Project Bloemendalerpolder te Weesp; rapport 30090261-000.R06_v1 van 24 februari 2014

Publicaties in Geotechniek
Artikel ‘Observational Method Tunnel A2 Maastricht’ in GeoTechniek 10-2012
Resultaten doelgroepen onderzoek
Workshop verkenning binnen Prorail
Projectbezoek Showcase A2 Maastricht
Artikel ‘Robuust ontwerpen met meer rendem ent; Kansen benutten met de Observational
Method’ in Geotechniek 4-2011
Artikel ‘Observational Method Tunnel A2 Maastricht’ in GeoTechniek 10-2012
Artikel Land+Water: Faalkosten reduceren met de Observational Method, Van ‘best way
out’ naar betrouwbare ontwerpmethode.
Paper ICSMGE: SWOT analysis Observational Method applications
Resultaten doelgroepen onderzoek
Workshop verkenning binnen Prorail
Projectbezoek Showcase A2 Maastricht
Verslag bezoeken aan Japan 2010
Verslag bezoeken aan USA 2011
Verslag bezoeken aan UK 2012 (concept)
Verslag bezoeken aan Duitsland 2012 (concept)
Rapport met inventarisatie opleidingen geotechniek
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Overige producten & publicaties
Groep
Kernteam

Stuurgroep

Producten & publicaties
Uitwerking GeoRM & GeoPrincipes
Jaarverslag Geo-Impuls 2010
Jaarverslag Geo-Impuls 2011
Folder Geo-Impuls – de Werkgroepen en hun Producten
Flyer Geo-Impuls – Twaalf Concrete Oplossingen langs vijf Thema’s
Flyer Geo-Impuls - Twelve distinct solutions along five themes
Flyer Geo-Impuls - GeoRM & Top 10 Acties - Van Onzekere Veiligheid naar Veilige Onzekerheid
‘Geotechniek in Beweging: Praktijkgids voor Risicogestuurd Werken’
Artikel ‘De opmars van de geotechnisch adviseur – Risicogestuurd werken voorkomt
geotechnisch falen’ (Frits van Tol, Armand van Wijck) in GeoTechniekdag-special 12-2011
Cobouw Incidenten Analyse 2010 - Geo-Impuls
Cobouw Incidenten Analyse 2011 - Geo-Impuls
Cobouw Incidenten Analyse 2012 - Geo-Impuls
Afstudeeronderzoek UTwente (1) ‘Geotechnisch Falen: Oorzaken en Beheersmaatregelen
Crosscase analyse van oorzaken van geotechnisch gefaalde internationale casestudies’
Afstudeeronderzoek UTwente (2) ‘Geotechnisch falen: Een verkenning naar de risicoperceptie
onder professionals in de bouwsector ten aanzien van geotechnisch falen.’
Artikel ‘Geotechnisch falen - een verkenning naar de perceptie van professionals’ (Adam
Ronhaar, Joop Halman, Saad Al-Jibouri) in GeoTechniekdag-special 12-2011
Notitie ‘Uitwerking Verdiepingssessies in geotechnische Dilemma’s’ d.d. 31-08-2011
Notitie ‘Geo-Impuls - Generieke Beheersmaatregelen voor GeoRM’, d.d. 26-04-2012
Geo-Impuls implementatie kalender 2012-2015, versie 21-03-2012
Artikel ‘Samen optrekken in risicomanagement’’ (Fokke Huisman, Reshmi Parsan) in De
Onderbouwing maart 2012
Artikel Geo Risk Scan – Getting grips on geotechnical risks, (Thomas Bles, Martin van Staveren,
Paul Litjens, Paul Cools)
Artikel Embedding Geo Risk Management. The Geo-Impuls Approach, (Martin van Staveren, Paul
Litjens, Paul Cools), te publiceren op 18th International Conference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering, Paris 2013
Artikel Embedding Geo Risk Management. SWOT analysis Observational Method applications,
(Mandy Korff, Erwin de Jong, Thomas Bles), te publiceren op 18th International Conference on
Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
Artikel ‘GeoRM: Risicogestuurd werken als eindresultaat van Geo-Impuls’, (Martin van Staveren,
Paul Litjens) Geotechniek juli 2012
Artikel ‘Structuur in samenwerking’, Technisch Weekblad, Special Ingenieursbureaus juni 2012
Artikel ‘Kan geotechnisch adviseur miljardenstrops voorkomen? – Missers in de geotechniek’,
Funderingsbedrijf 2012
Notitie ‘Hoofdpunten GeoImpuls Risico Evaluatie door Stuurgroep op 5 oktober 2012’, d.d. 04-122012
van Staveren, M.Th. (2014). Geo-Impuls: Monitoring van Geotechnische Incidenten.
Geotechniek, April 2014
van Staveren, M.Th. (2013). Geotechnics on the move: guidance for a risk-driven way of working.
Georisk, Vol. 7, No. 3, 225236
van Staveren, M.Th. (2013). Integrated geo risk management: Crossing Boundaries. In:
Geotechnical Safety and Risk IV - Zhang et al. (eds), Taylor and Francis Group, London, pp 79 99.
van Staveren, M.Th., Litjens, P.P.T. and Heerema, J.J. (2013). Implementing geo risk
management in a client organization. In: Geotechnical Safety and Risk IV - Zhang et al. (eds),
Taylor and Francis Group, London, pp 505 - 510.
van Staveren, M.Th., Litjens, P.P.T. and Heerema, J.J. (2013). Implementing geo risk
management in the costruction industry. In: Geotechnical Safety and Risk IV - Zhang et al. (eds),
Taylor and Francis Group, London, pp 511 - 517.
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Geo-Impuls: samenstelling Stuurgroep en Kernteam 2013
Samenstelling Stuurgroep in 2013:
Wim Anemaat
Marès van den Hark
Paul Cools
Alexandra van Olst
Johan Vermeer
Hans Moll
Ivar Daem en
Ton Groeneweg

Rijkswaterstaat PPO
Rijkswaterstaat GPO
Rijkswaterstaat GPO
Ingenieursbureau Amsterdam IBA
IGWR
Strukton Engineering
van Oord
NVAF

Remco Hoeboer
Raymond Krukkert
Erik Kraaij
Peter van den Berg
Wim Kox
Jacco Buisman
Fokke Huisman
Frits van Tol

ProRail
ProRail
Unie van Waterschappen
Deltares
Tauw
Movares
BAM
Deltares / TUDelft

Voorzitter, tot en met 31 oktober 2013
Voorzitter, per 1 november 2013
Secretaris
namens Grote Gemeenten, t/m 31-12-2012
namens Grote Gemeenten, per 01-01-2013
namens ‘Droge Bouwers’
namens ‘Natte Bouwers’
namens aannemersfunderingswerken, per
01-09-2013
namens Prorail, tot en met 31-03-2012
namens Prorail, per 01-04-2012
namens Waterschappen, per 01-03-2013
namens Kennisinstellingen
namens Ontwerpers, tot en met 31-01-2012
namens Ontwerpers, per 01-02-2012
namens de Nieuwbouw
namens Kernteam

Samenstelling Kernteam in 2013:
Frits van Tol
Paul Litjens
Peter Langendijk
Jan Jaap Heerema
Karin de Haas
Martijn van Vliet
Jan Jonker
Léon Tiggelman
Annemarij Kooijstra
Theo Feenstra
Hans van Leeuwen
Arjan Venmans
Mark Pehlig
Joost van der Schrier
Erwin de Jong
Mandy Korff
Thom as Bles
Johan Bosch

Deltares / TUDelft
Voorzitter
Rijkswaterstaat GPO
Secretaris, tot en met 31 augustus 2013
Rijkswaterstaat GPO
Secretaris, per 1 september 2013
Rijkswaterstaat GPO
CURNET / COB
Rijkswaterstaat Dienst Verkeer&Scheepvaart, tot en met 31-12-2012
ProRail / Movares
Heijmans
Ingenieursbureau Amsterdam IBA
Tauw
tot en met 31-01-2012
Royal Haskoning DHV
per 01-03-2012
Deltares
Fugro Ingenieursbureau
Royal Haskoning DHV
per 01-02-2012
Geobest
Deltares
tot en met 31-05-2012
Deltares
per 01-06-2012
Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur / TUDelft, tot en met 31-08-2012

Martin van Staveren treedt vanuit VSRM op als adviseur van Stuurgroep en Kernteam.
Stuurgroep en Kernteam worden bijgestaan door het Programmabureau Geo-Impuls, belegd bij Deltares (Dirk
Pereboom).
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De activiteiten van de verschillende werkgroepen worden aangestuurd door een Stuurgroep en een Kernteam.
Voor nadere informatie over de mogelijkheden tot deelname, de voortgang etc. kunt u zich wenden tot de
secretaris van de Stuurgroep of van het Kernteam, of tot het programmabureau:
Paul Cools
Peter Langendijk
Dirk Pereboom

–
–
-

secr. Stuurgroep
–
secr. Kernteam
–
programmabureau -

paul.cools@rws.nl
peter.langendijk@rws.nl
dirk.pereboom @deltares.nl

Meer informatie over het programma is beschikbaar via www.geoimpuls.org en www.geonet.nl.

