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aanleiding

bij elk bouwproject is een keten van 

partijen betrokken. de twee uiterste 

schakels zijn de geotechnisch adviseur 

en de uitvoerende partij. Het is van groot 

belang dat deze twee goed met elkaar 

samenwerken. gelukkig gaat dit vaak goed,  

maar helaas valt het soms ook tegen.

"de geotechnische specialist wordt vaak ingevlogen en weer weggestuurd", geeft 

professor frits van tol (tu delft) als voorbeeld. "er ligt dan een geotechnisch 

advies, maar vervolgens maakt het ingenieursbureau het 

ontwerp af en komt er een aannemer met een heel 

ander voorstel. Het ingenieursbureau koppelt dit 

niet meer terug aan de geotechnisch adviseur, 

terwijl zo'n variant weer heel andere risico's 

met zich mee kan brengen."

vanwege deze risico's is goede samenwerking  

zo erg van belang: door de kloof tussen 

ontwerp en uitvoering kunnen geotechnische 

risico's over het hoofd worden gezien of verkeerd 

worden ingeschat. dit kan ernstige gevolgen hebben, 

zoals hoge faalkosten, tijdsoverschrijdingen en imagoschade.

"Er is absoluut winst te 
behalen door de kloof te 

overbruggen. Je loopt dan 
gewoon minder risico." 

 
Ton Groeneweg,  
namens NVAF

 

"Misverstanden  
tussen ontwerp en uitvoe-

ring blijken vaak oorzaak van 
fouten. Daarom ben ik blij dat we 

met dit boekje bijdragen aan beter 
begrip tussen deze werelden." 

Bertrand van Ee,  
namens NLingenieurs

door de kloof tussen ontwerp 
en uitvoering te overbruggen, 

zijn geotechnische risico's 
beter te beheersen. dit boekje 

helpt projecten dan ook om 
te worden: een project 

dat de geotechnische risico's 
goed onder controle heeft.

 GeØké
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"We doen allemaal onze 

stinkende best, dus daar ligt 
het niet aan. We moeten daarbij 

echter méér ons best doen 
 om elkaar te begrijpen." 

 
Martijn Smitt,  

namens Bouwend Nederland

 
"Het slagen van een 

project is een gemeenschap-
pelijk belang. We moeten het 

sámen doen: dat besef  
ontbreekt wel eens." 

 
Wim Anemaat, 

namens Rijkswaterstaat

dOel en werkwijze

de werkgroep kloof Ontwerp-uitvoering van geo-impuls heeft zich als doel gesteld de samenwerking  

tussen geotechnisch adviseur en uitvoerders te verbeteren. dit betekent een gedrags-

verandering. van tol: "van terughoudend en gesloten, moeten we naar betrokken 

en transparant. beide partijen moeten hun werkhouding aanpassen. ze moeten 

openstaan voor de visie van de ander, maar ook hun eigen rol opeisen. Stap naar 

voren als je het ergens niet mee eens bent, kijk en denk mee, ook als dat niet 

expliciet van je gevraagd wordt. en luister als een ander wat te zeggen heeft."

dit boekje is het begin van de gedragsverandering. Het moet het probleem op 

de kaart zetten en bespreekbaar maken. in het vervolgtraject verzorgt de werk-

groep workshops bij bedrijven, waarbij de adviezen uit dit boekje vertaald worden 

naar de praktijk. meer hierover in het laatste hoofdstuk van dit document.

praktijkvoorbeelden vormen de kern van dit boekje. ze zijn  

ingedeeld in twee thema's: bij de voorbeelden in het eerste  

thema gaat het vooral over de rol van de uitvoerende partij, in het 

tweede over de rol van de geotechnisch adviseur. de voorbeelden 

schetsen steeds een situatie waarin de samenwerking niet ideaal 

verloopt, met daarbij de visie van beide partijen. Het belangrijkst is 

de conclusie: hoe kan het beter? de werkgroep biedt hierbij praktische 

handvatten voor zowel de geotechnisch adviseur als de uitvoerende.

in dit boekje
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een ontwerper ontwerpt en een uivoerder voert uit. dat klopt, maar het werk is  

dermate met elkaar verbonden, dat de rol van uitvoerder breder gezien moet 

worden. gedurende het project is het bijvoorbeeld van belang dat de uitvoerder 

oplet of bepaalde keuzes teruggekoppeld moeten worden naar de adviseur. door  

de uitvoerder bij het ontwerptraject te betrekken kan ook direct de haalbaarheid 

van het ontwerp worden getoetst. de ontwerper weet grotendeels wat wel en niet 

kan, maar de uitvoerder kan de puntjes op de i zetten voor dit specifieke project.

Hoewel de geotechnisch adviseur vooral actief is in het ontwerptraject, omvat de 

rol meer dan het afleveren van een rapport. de adviseur moet rekening houden met 

de praktijk, vooruitdenken en de ervaring van uitvoerders op waarde schatten. door 

berekeningen, argumenten en overwegingen (het liefst mondeling) te delen met 

de uitvoerders kunnen zij de uitkomsten beter interpreteren. kritische onderdelen 

vereisen hierbij extra aandacht. niet alleen in het rapport en bij de overdracht, 

maar ook tijdens de uitvoering. in die fase is het belangrijk dat de geotechnisch 

adviseur zijn of haar rol pakt: dat betekent meedenken en opstaan als dat nodig is.



tHema 1: de rOl van de uitvOerder

Ontwerp en uitvOering:
een klOOf Om te Overbruggen
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de toeritten van een aquaduct 

worden binnen taluds aangelegd 

en in den natte uitgebaggerd.  

de geotechnisch ontwerper zorgt 

ervoor dat de taluds tijdens het 

baggeren voldoende veiligheid 

tegen instabiliteit bieden. Hierbij 

gaat hij uit van een glad talud, 

maar in de praktijk blijkt dat de 

baggeraar trapsgewijs baggert, 

met een baggervolgorde die door 

de ontwerper niet is voorzien.  

de traptreden in het talud leiden 

ertoe dat zandlagen gaan lopen 

en te grote vervormingen van het 

talud verooraken. dit is ook het 

geval achter het talud, wat leidt 

tot een forse schadepost.

een onderwatertalud

de geotechnisch adviseur wil een glad talud opnemen in het 

ontwerp, maar vraagt voor de zekerheid na bij de uitvoerders of 

dat voor hen geen probleem is. dan blijkt dat het talud met een 

cutterzuiger wordt gemaakt en wat daarvan de gevolgen zijn. ze 

bespreken wat ze nu het beste kunnen doen. uiteindelijk wordt 

het ontwerp iets aangepast en zullen de uitvoerders tijdens het 

werk bovendien extra opletten bij het baggeren.

Hoe het ook kan

bespreek vooraf de uitvoeringsmethode, zodat  
(on)mogelijkheden en randvoorwaarden helder zijn

tHema 1: de rOl van de uitvOerder

Ik had toch  
opgeschreven dat 

het talud glad moest zijn. 
Het ontwerp voldeed net 

aan alle eisen en nu komen 
jullie met materieel waardoor 

alles anders wordt! Ik kon 
hier geen rekening mee 

houden.

Dit hadden wij niet kunnen 
weten. Een glad talud is niet 
uitvoerbaar, je hebt helemaal 
geen rekening gehouden met 
onze uitvoeringsmethode!
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in het ontwerp zijn zware dam-

wandplanken van ruim twintig 

meter lang voorzien. de toe-

gangsweg naar de bouwlocatie 

blijkt echter niet geschikt voor 

de aanvoer van lange objecten. 

Het is hierdoor onmogelijk de 

voorgeschreven damwand-

planken en de benodigde kraan 

op de bouwplaats te krijgen. 

deze situatie is wel bekend ten 

tijde van het ontwerptraject, 

maar de consequenties hiervan 

zijn niet meegenomen in het 

ontwerp. uiteindelijk moet de 

constructie aangepast worden 

aan de lokale omstandigheden, 

waardoor meerkosten en  

vertraging ontstaan.

te groot voor de bouwplaats

de ontwerpleider overlegt met de uitvoering over de  

mogelijkheden voor aanvoer van materiaal en materieel.  

gezamenlijk besluiten zij wat de randvoorwaarden zijn voor de 

toe te passen damwandplanken. pas dan kan de geotechnisch 

specialist aan het werk met zijn berekeningen. juist in compacte 

(stedelijke) omgevingen is dit van het grootste belang. Het geeft 

veel voldoening als het daarna in een keer goed gaat.

Hoe het ook kan

De door mij berekende 
damwanden voor de bouwkuip 
voldoen prima. Het is niet echt 
mijn probleem om te bepalen of 
een kraan daar kan komen, een 
aannemer weet vast wel iets 

slims te bedenken.

benut alle relevante informatie bij het ontwerp,
dus ook kennis van de situatie en de uitvoerbaarheid

Allemaal leuk en 
aardig dit ontwerp 

van deze bouwkuip, maar 
het is toch duidelijk dat 

dit een bouwplaats is met 
beperkingen? Zo kan het 

niet gemaakt worden.

tHema 1: de rOl van de uitvOerder
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bij een project waar  

kilometerslange damwanden 

voor nodig zijn, heeft de  

ontwerper de trillings- 

hinder in naastgelegen panden 

meegenomen bij zijn ontwerp. 

daar waar de kans groot is 

op schade, moeten de wanden 

gedrukt worden. in de praktijk 

blijkt echter dat op meerdere  

locaties het drukken niet haal-

baar is. Op enkele trajecten  

is zelfs een plank nodig die  

niet in een drukblok past. 

gevolgen zijn dure alternatieve 

constructies en vertragingen.

drukken niet haalbaar

in het ontwerprapport geeft de geotechnisch adviseur aan dat 

de inbrengbaarheid van de wanden nog goed gecontroleerd moet 

worden. de uitvoerder gaat hiermee aan de slag en denkt - op 

basis van eerdere ervaringen - dat het drukken op sommige  

plekken lastig wordt. de ontwerper wordt daarom gevraagd  

voor die situaties een alternatieve oplossing te bedenken.

Hoe het ook kan

gebruik elkaars kennis en ervaring en geef  
duidelijk aan wat je van de ander verwacht

tHema 1: de rOl van de uitvOerder

Tja, hier kan ik  
weinig aan doen, ik heb 

ruim aandacht besteed aan de 
uitvoering. Uiteindelijk moet de 
aannemer de gedetailleerde uit-
voeringscheck doen. Hij is immers 
degene die de meeste expertise 

en praktische ervaring in 
huis heeft.

Als er staat dat 
een damwand gedrukt 
moet worden, dan ga ik 

ervan uit dat dit ook haalbaar 
is. Ik kan gedurende de aan-

besteding geen kilometers dam-
wand beoordelen op haalbaar-

heid. Ik ga ervan uit dat de 
ontwerper daar al over 

nagedacht heeft.
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de ontwerper maakt een palen-

plan waarbij een deel van de 

palen diep moet worden geheid 

en een ander deel ondiep. de 

twee paalgroepen staan door 

elkaar heen. Het ontwerp houdt 

er rekening mee dat de diepe 

palen met een zwaar blok  

moeten worden geheid en de 

lichte palen met een licht blok. 

in de praktijk kan het blok 

tijdens het heiwerk echter niet 

worden gewisseld, want de 

palen blijven een meter boven 

maaiveld uitsteken vanwege 

de constructie die erop komt. 

daarom wordt tijdens de uit-

voering besloten het hele plan 

met hetzelfde blok te heien. 

paalschade en vertraging, met 

hoge kosten, zijn het gevolg.

diepe en ondiepe palen

de ontwerper ziet in dat het plan complex is en legt het daarom 

voor aan de uitvoerder. die legt uit dat het onmogelijk is om met 

verschillende heimachines rond te rijden over het werk. Het is 

bovendien niet mogelijk tussentijds een blok te wisselen. Samen 

bedenken ze een geschikte oplossing, zodat er geen paalschade 

en/of vertraging tijdens het heiwerk ontstaat.

Hoe het ook kan

Het was mij niet bekend 
dat het heiblok niet kon 
worden gewisseld. Als ik 

dit had geweten, had ik het 
wel meegenomen in mijn 

heipredicties!

Overleg met de andere partij als de situatie complex is

Wij wisten niet dat 
het gebruik van deze 

heiblokken tot paalschade 
zou leiden. Hoe hadden we dit 

kunnen weten? Niemand die ons 
hierover heeft ingelicht. En in 

het geotechnische rapport 
stond hierover ook geen 

waarschuwing.

tHema 1: de rOl van de uitvOerder
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voor een viaduct heeft de 

hoofdaannemer een ontwerp  

gemaakt met in de grond  

gevormde vibropalen. Hiermee 

hebben ze wel ervaring in de  

utiliteitsbouw, maar weinig  

in infrastructuurprojecten.  

de wapeningskorven zijn  

hierbij zwaarder vanwege 

de horizontale belasting. Het 

funderingsbedrijf brengt de 

palen succesvol aan, maar bij 

inspectie blijken de wapenings-

korven verzakt, waarschijnlijk 

door trilwerk voor naastgelegen 

palen. de opdrachtnemer zegt 

niets en neemt tegenmaat-

regelen. de opdrachtgever eist 

echter een andere oplossing 

wanneer hij hiervan hoort.  

dit betekent meerwerk en  

vertraging van het project.

fundering van landhoofden

Omdat de hoofdaannemer in infrastructuurprojecten nog weinig 

met vibropalen heeft gewerkt, gunt deze het werk aan een fun-

deringsbedrijf met veel ervaring op dit gebied. in de overeen-

komst staat bovendien dat het definitieve uitvoeringsontwerp 

door een deskundige partij beoordeeld moet worden. Hierdoor 

worden er grotere en sterkere afstandhouders toegepast en vindt 

er voor het inhijsen van de korf een extra inspectie plaats.

Hoe het ook kan

let extra op als je zelf weinig ervaring hebt:  
eis zo nodig een controle van externe deskundigen

tHema 1: de rOl van de uitvOerder

Dat funderingsbedrijf 
had toch beter kunnen 

weten; het is logisch dat er 
eerst goed gekeken moet worden 
naar de hulpwapening en dat de  

afstandhouders een kritiek punt zijn. 
Je mag verwachten dat het bedrijf 

deskundig is en zo'n probleem 
weet te voorkomen.

Als we alles nog 
eens kritisch moeten 

bekijken, zijn we veel te 
lang bezig en maken we te veel 
kosten. Als zij mij beter hadden 
gewaarschuwd voor het feit dat 
de afstandhouders in dit geval 

zo'n kritiek onderdeel zijn, 
hadden we deze problemen 

niet gehad.
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de bovenkant van de draag-

krachtige zandlaag (onder een 

slappe grondlaag) varieert met 

ongeveer anderhalve meter 

over het gehele werkterrein.  

de ontwerper constateert dat 

de palen maar een halve meter 

de zandlaag in hoeven, omdat 

de draagkracht snel oploopt.  

zodoende concludeert hij dat 

alle palen ongeveer dezelfde 

draagkracht bezitten. tijdens 

het heien blijkt echter dat 

sommige palen op het geplande 

paalniveau bijna geen kalender 

te zien geven en gemakkelijk 

nog dieper de grond in kunnen. 

dat zou betekenen dat de vaste 

zandlaag nog niet bereikt is, 

maar dat weet men niet zeker. 

er ontstaat discussie, gevolgd 

door naheien en opstorten.

een variabele zandlaag

de ontwerper weet dat getallen soms weinig zeggen en neemt 

het rapport daarom door met de uitvoerende partij. ze bespreken 

welke invloed de variatie van de draagkrachtige zandlaag heeft 

op de kalender. de geotechnische adviseur legt uit wat de  

uitvoerder kan doen als de situatie anders is dan verwacht.  

tijdens het werk ontstaan er hierdoor geen discussies.

Hoe het ook kan

Ik heb netjes  
de paaldraagkracht 

berekend. Hierbij heb ik een 
gunstige waarde gehanteerd 

voor de grondweerstand, omdat 
de paaldraagkracht nagenoeg 

niet varieert. Wat is nu 
het probleem?

Overdracht is meer dan het afgeven van een rapport: 
bespreek de inhoud en stel vragen

Nergens in het ontwerp-
rapport staat dat de boven-

kant van de zandlaag varieert in 
diepte en dat dat zo'n grote invloed 

op de kalender heeft. Als je dat 
had gemeld was het werk een stuk 

plezieriger verlopen. Nu zitten 
wij met de gebakken peren.

tHema 1: de rOl van de uitvOerder
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voor de bouw van windmolens  

kiest de geotechnicus een 

relatief goedkope fundering van 

prefab betonnen palen. gezien 

de grondmechanische informatie 

wacht er zwaar heiwerk. Het 

bestek schrijft dan ook voor dat 

er vooraf een heiplan opgesteld 

moet worden. Het advies bevat 

hiervoor een voorstel bestek-

tekst. Het heiwerk start echter 

zonder een werkplan heiwerk. 

al snel worden de palen tijdens 

het heien kapot geslagen. de 

constructeur en de geotechnicus 

overleggen met de uitvoering 

en opdrachtgever, en tegen-

maatregelen worden genomen. 

dit heeft niet alleen vertraging 

en extra kosten tot gevolg, maar 

ook een patstelling over het 

betalen van de schade.

fundering van windmolens

Het heien van prefab betonnen palen is, zeker bij vaste zand-

lagen, een werk dat goed voorbereid moet worden. daarom vraagt 

de geotechnisch adviseur of de uitvoerder wil meedenken tijdens 

de ontwerpfase: ze maken samen een werkplan, zodat de risico's 

goed in beeld zijn en duidelijk is welke aanpak het meest  

geschikt is. Het heiwerk verloopt hierdoor nagenoeg vlekkeloos.

Hoe het ook kan

Stel vooraf gezamenlijk een werkplan op, zodat  risico's 
in beeld komen en maatregelen worden besproken

tHema 1: de rOl van de uitvOerder

We hebben er nog op 
gewezen dat er een heiplan 

moest komen. En waarom heeft 
de aannemer met al zijn ervaring 
niet gewaarschuwd? Als we de 
aanpak vooraf hadden kunnen 
doornemen, hadden we onze 

zorgen kunnen delen.

Jullie hadden gewoon 
een ander ontwerp moeten 
maken. Je hebt veel te veel 

risico's genomen en ons in het 
adviesrapport ook onvol-

doende gewaarschuwd.



tHema 2: de rOl van de adviSeur

Ontwerp en uitvOering:
een klOOf Om te Overbruggen
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bij het ontwikkelen van een  

buitendijks woonplan is een 

projectontwikkelaar als  

opdrachtgever dominant actief 

in het project. Hij spoort de  

projectleider aan om de vaart 

erin te houden en kosten te 

drukken. een door adviseurs 

ontwikkeld plan wordt op 

zijn verzoek aangepast om te 

bezuinigen. de projectleider 

benadert adviseurs rechtstreeks 

met losse vragen zonder context, 

waardoor er geen integrale en 

afgestemde antwoorden  

terugkomen. resultaat is dat er 

onvoldoende rekening wordt  

gehouden met hoge water-

standen en golfslag, met als 

gevolg dat een net aangelegd 

terras wordt weggespoeld.

een buitendijks woonplan

buitendijkse gebieden zijn vaak aantrekkelijke ontwikkel- 
locaties, maar ze vereisen een speciale aanpak, bijvoorbeeld 

vanwege de integrale benadering van veiligheid (overstromings-
risico's) en maatregelen voor infrastructuur. er is hierbij nog  

meer samenwerking nodig dan bij ander soort plannen.  
de geotechnisch adviseur blijft daarom nauw betrokken  

bij het project, zodat problemen worden voorkomen.

Hoe het ook kan

Houd de geotechnisch adviseur betrokken bij het project, 
zeker in bijzondere en/of complexe situaties

tHema 2: de rOl van de adviSeur

Dan krijg ik van die 
halve vragen waar ik 

direct antwoord op moet 
geven. Hadden we nu maar 

even met de veiligheidsexpert 
en de ontwerper aan tafel 
gezeten, zoals we dat met 
het oorspronkelijke plan 

hebben gedaan.

Tsja, als we 
alles doen wat de 

adviseurs willen, dan 
wordt het plan onbetaalbaar. 

Als jullie mij beter hadden 
geadviseerd en gewaarschuwd, 
hadden we deze ellende niet 
gehad. En dan heb ik het nog 

niet over de deuk in 
mijn imago.
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in het ontwerp van een  

aquaduct zijn de toeritten  

verticaal afgedicht met  

cementbentonietwanden.  

de waterdichtheid die de  

leverancier opgeeft, is ge-

baseerd op een ongescheurde 

wand. de waarde wordt in het 

ontwerp netjes gereduceerd 

om rekening te houden met 

mogelijke onvolkomenheden in 

de uitvoering. in de praktijk 

wordt de uitvoeringsfasering 

omgegooid en komen er vlak 

bij de wanden steilere taluds, 

vanwege ruimtegebrek in de 

bouwput. dit leidt tot grotere 

vervormingen dan voorzien, 

waardoor de afdichtingswand 

scheurt. lekkage, dure  

reparaties en vertraging  

zijn het gevolg.

taluds bij een viaduct

Ontwerpen omvat meer dan het maken van sommen en het  

schrijven van rapporten. de adviseur houdt daarom contact met 

de uitvoerders en hoort zodoende op tijd dat de uitvoerings-

fasering wordt aangepast. de adviseur legt uit wat de mogelijke 

gevolgen hiervan zijn. Samen met de uitvoerders wordt  

vervolgens een nieuwe aanpak uitgedacht.

Hoe het ook kan

Ik heb de uitgangspunten 
keurig opgeschreven in mijn 
rapport. Er stond duidelijk in 

welk talud ik heb aangehouden  
en welke afstanden vanaf de  

afdichtingswand. Als ze zich daar 
niet aan houden, kun je erop 
wachten dat het mis gaat.

kijk wat de ander met de geotechnische informatie 
doet en leg uit wat de gevolgen van een keuze zijn

Wij konden uit het  
rapport niet opmaken dat 

dit een probleem zou zijn. We 
passen wel vaker de ontgravings-

volgorde aan en dat gaat altijd 
goed. Als de ontwerper nu had 
gemeld dat het in dit geval niet 
mocht, dan hadden we wel naar 

alternatieven gezocht.

tHema 2: de rOl van de adviSeur



pagina 17
klOOf Ontwerp-uitvOering

in het voorontwerp van een 

constructie is een indicatieve 

berekening gemaakt van de 

fundering. voor het definitieve 

ontwerp is aanvullend grond-

onderzoek nodig. dit onderzoek 

zal plaatsvinden tijdens de 

voorbereiding op de bouwlocatie. 

door diverse omstandigheden 

wordt de planning aangepast 

en het grondonderzoek ook 

uitgesteld. als het eenmaal 

zover is, blijkt dat de bomen 

die weg moeten om het onder-

zoek mogelijk te maken, niet 

gekapt mogen worden vanwege 

het broedseizoen. Het grond-

onderzoek vindt hierdoor enkele 

maanden later plaats en het 

definitief ontwerp loopt  

vertraging op. dit heeft op  

zijn beurt weer gevolgen voor 

het vergunningentraject.

een aangepaste planning

de ontwerper geeft in het rapport aan wanneer bepaalde  

gegevens beschikbaar moeten zijn, zodat  de planner daar  

rekening mee kan houden. Ook benoemt de geotechnisch adviseur 

de voorwaarden die gelden voor bepaalde werkzaamheden.  

dit bespreekt de adviseur vooraf met de uitvoerende partij om te 

controleren of het ontwerp en de planning haalbaar zijn.

Hoe het ook kan

zorg dat helder is wat de mijlpalen en  
kritieke onderdelen in het plan zijn

tHema 2: de rOl van de adviSeur

Waarom wordt 
er geschoven met de 

uitvoeringsdatum van het 
grondonderzoek? Nu heb ik 

het te laat beschikbaar. En je 
weet toch dat er in het voor-

jaar niet zomaar bomen 
gekapt mogen worden?

Dit had ik graag eerder 
gehoord. Wij waren niet 

op de hoogte van de voor-
waarden voor dit onderzoek 
en wisten niet dat dit op het 

kritieke pad zit! Waarom 
hoor ik dat nu pas?
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Het ontwerp van een onder-

grondse parkeergarage schrijft 

voor dat de bouwkuip gelijk-

matig moet worden ontgraven 

vanwege het evenwicht in 

de kuip. deze voorwaarde is 

beschreven in hoofdstuk 3, 

paragraaf 6 van het geotech-

nisch ontwerprapport. zowel de 

opdrachtgever als de uitvoerder 

hebben dit rapport gekregen. 

toch is er geen werkplan voor 

de ontgraving gemaakt, want de 

onderaannemer die de kuip  

ontgraaft, heeft daar veel 

ervaring mee. Het loonbedrijf 

start in een hoek van de 

kuip met het direct op diepte 

brengen. al snel signaleert 

de monitoring dat er te grote 

vervormingen optreden. Sterker 

nog, er treden bij naastgelegen 

panden al scheuren op.

Ontgraven op ervaring

Het is dermate belangrijk dat de bouwkuip gelijkmatig ontgraven 

wordt, dat de ontwerper dit onderdeel uit het rapport bespreekt 

met zowel de voorbereiders als met de uitvoerders. die partijen 

willen het werk tenslotte zo snel mogelijk klaar hebben zonder 

fouten te maken. de adviseur wil hen graag helpen door toe te 

lichten waarom bepaalde voorwaarden van belang zijn.

Hoe het ook kan

Zie je wel, ze lezen 
mijn rapporten ook nooit! 

Dat dit gebeurt kun je toch 
van tevoren bedenken? Het 
staat er tenslotte gewoon 

in. Had mij er dan even 
bijgeroepen.

noem voorwaarden niet alleen in het rapport:  
bespreek ze met de betrokken partijen

Ja, denk je echt dat wij 
alle rapporten van voor 

tot achter lezen? Had dat dan 
even gezegd! En zelfs als ik het 

had gelezen, snap ik niet wat 
ik moet doen. Het staat er 

gewoon niet duidelijk. 

tHema 2: de rOl van de adviSeur
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voor de aanleg van een  

onderdoorgang is een  

grondwateronttrekking nodig. 

de ontwerper gaat uit van een 

slimme en snelle uitvoerings-

methode waarbij niets mis gaat. 

Hij veronderstelt daarom dat 

het project binnen een melding 

kan worden uitgevoerd en geeft 

dit door aan de projectleider. 

tijdens de uitvoering gaan er 

echter wat zaken mis en lopen er 

zaken uit, wat resulteert in een 

aangepaste planning. Hierdoor 

moet de bemaling veel langer 

aan blijven staan en wordt het 

werk vergunningsplichtig.  

er ontstaat discussie met het 

bevoegd gezag, waardoor het 

werk verdere vertraging oploopt 

en er kosten gemaakt moeten 

worden. frustratie is het gevolg.

bemaling langer dan gepland

wanneer de werkzaamheden anders lopen dan gepland, nemen  

de uitvoerder en de geotechnische adviseur contact met elkaar 

op om te bespreken of de wijzigingen gevolgen kunnen hebben 

voor het ontwerp. de adviseur stelt dit overleg zeer op prijs  

en legt uit dat er inderdaad grote consequenties kunnen zijn  

voor de bemaling en de bouwput. de uitvoerders kiezen  

zodoende op tijd voor een andere aanpak.

Hoe het ook kan

bespreek de uitgangspunten van het ontwerp, zodat  
de uitvoerende partij de juiste keuzen kan maken

tHema 2: de rOl van de adviSeur

Ik heb netjes 
uitgerekend wat me 

gevraagd is. Ik heb in het 
begin met jullie gepraat over 

de uitvoeringsmethode en daarna 
heb ik niets meer gehoord. Hoe 
kan ik weten dat de planning 
anders loopt, als ik niets van 

jullie hoor tijdens de 
uitvoering?

Ik wist niet dat het 
wijzigen van de plan-

ning zo'n impact heeft op 
de bemaling, en dat er nu een 
vergunning nodig is. Als we dit 

wisten, dan hadden we het anders 
aangepakt. Nu moeten we alsnog 

een ander bouwputconcept 
kiezen en zitten we dus 

met een probleem.
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vlakbij de bouwkuip bevindt 

zich verontreinigde grond en 

grondwater. bij lekkage zal 

deze vlek zich verspreiden 

richting de bouwkuip. in het 

milieurapport is dat uitgebreid 

omschreven, maar het is niet 

gemeld op de uitvoerings-

tekening. een onderaannemer 

(onder grote tijdsdruk door  

een vertraagd ontwerp) is  

verantwoordelijk voor het 

schoomaken van de damwand-

kassen. vaak gebeurt dat aan 

het einde van de dag. als de 

hoofduitvoerder na 18.00 uur 

komt controleren, constateert 

hij diverse waterlekkages. de 

onderaannemer had dit niet 

gemeld ('dat gaatje kunnen we 

morgen toch dichten'), waar-

door de verontreiniging zich 

mogelijk heeft verspreid.

niet-gemelde lekkage

Om ervoor te zorgen dat alle partijen in het project, dus ook 
onderaannemers en direct-uitvoerenden, zich bewust zijn van 
de kritische onderdelen uit het geotechnisch rapport, heeft 
de ontwerper deze aspecten in extra heldere taal uiteengezet. 
daarnaast organiseren projectleiders en hoofduitvoerders aparte 
instructies op de bouwlocatie en is er een belschema, zodat bij 
een calamiteit de juiste mensen tijdig worden geïnformeerd.

Hoe het ook kan

Ja hoor, buiten is 
niet goed opgelet en 

nu hebben de damwanden 
vlakbij de verontreiniging een 
tijd gelekt! Ze weten toch van 

de verontreiniging. Waarom 
verdiepen ze zich niet in de 
rapporten, die zijn er niet 

voor niets.

zorg voor duidelijke contractuele- en werkafspraken 
met wederzijdse toelichting van kritische onderdelen

Natuurlijk hebben 
we het rapport gelezen, 

maar die onderaannemer gaat 
zijn gang maar buiten werktijd. 

Hij denkt alleen: hoe krijg ik mijn 
werk zo snel mogelijk en met 
zo min mogelijk kosten voor 

elkaar? Daar kunnen wij 
niets aan doen.

tHema 2: de rOl van de adviSeur
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de geotechnisch adviseur  

heeft voor een bouwput in een  

stedelijke omgeving voorspeld 

hoeveel zakking er bij naast-

gelegen panden te verwachten is 

als gevolg van ontgravingsfases. 

de berekende vervorming is  

als grenswaarde opgenomen in  

de verzekeringspolis. bij  

het intrillen van damwanden is 

de grenswaarde al snel in  

zicht: een op staal gefundeerd 

pand is aanzienlijk gezakt en 

er zijn scheuren te zien. en dat 

terwijl de ontgraving nog moet 

beginnen. de opdrachgever legt 

het werk stil, de verzekering  

bemoeit zich met het probleem 

en er worden tegenmaatregelen 

genomen. al met al leidt dit tot 

faalkosten, planningsproblemen 

en verlies aan imago.

zakkingen anders dan voorzien

de ontwerper realiseert zich dat er bij het inbrengen van dam-

wanden vervorming optreedt en neemt dit effect (en andere 

mechanismen) mee in de berekeningen. in het rapport vermeldt 

de adviseur bovendien precies wat er wel en niet is bekeken, en 

wat de bandbreedte van de voorspelling is. Het is immers geen 

exacte wetenschap met maar een mogelijk antwoord.

Hoe het ook kan

bereken en beschrijf voorspellingen zo volledig mogelijk 
en vermeld onzekerheden en bandbreedten

tHema 2: de rOl van de adviSeur

Als de aannemer de 
damwanden zorgvuldig 

had ingebracht en tijdens 
het intrillen ook de vervor-

ming van de kwetsbare panden 
had gemeten, kon hij tijdig 

stoppen en passende 
maatregelen nemen.

Bij het inbrengen 
van damwanden treedt 

altijd vervorming op. Dit 
had de ontwerper dus moeten 
meenemen in zijn voorspelling. 
Bovendien wisten wij niet hoe 

die grenswaarde tot stand 
is gekomen.
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Het ontwerp van een aardebaan 

schrijft voor dat er tot aan 

het einde van de voorbelast-

periode metingen noodzakelijk 

zijn. de voorbelastperiode is 

gebaseerd op zettingsbereke-

ningen, waarvan de uitkomsten 

altijd een relatief grote fout-

marge kennen. de monitorings-

resultaten worden wekelijks 

geanalyseerd en beoordeeld. 

Hieruit blijkt aan het einde van 

de voorbelastperiode dat de 

ondergrond nog onvoldoende 

geconsolideerd is. de zakbaken 

zijn echter al direct verwijderd 

toen de geplande voorbelast-

periode erop zat. door het  

ontbreken van meetgegevens 

kan de aannemer naderhand niet 

aantonen dat met het ontwerp 

aan de zettingseisen is voldaan.

andere voorbelastperiode

doordat zettingsprognoses kunnen afwijken van gemeten  

zettingen, kan de benodigde voorbelastperiode anders zijn dan 

gepland. daarom legt de ontwerper in het rapport uit dat de  

berekende waarde slechts een indicatie is en geeft hij aan  

wanneer de zakbaken echt mogen worden verwijderd. de  

ontwerper laat het de uitvoerders daarnaast weten als uit de 

meetresultaten blijkt dat de voorbelastperiode afwijkt.

Hoe het ook kan

De aangeven 
voorbelastperiode was 

slechts indicatief. De meet-
gegevens moeten uitwijzen 

wanneer de voorbelastperiode is 
verstreken. Nu je de zakbaken 

hebt verwijderd is het voor 
mij onmogelijk om dit te 

bepalen.

vermeld duidelijk wanneer het gaat om een indicatie 
en leg uit hoe men dit kan controleren

Waarom is niet aange-
geven dat de zakbaken 

moeten blijven staan? Je wist 
toch dat de voorbelastperiode 
is verstreken? Trouwens, die 

dingen stonden toch al de 
hele tijd in de weg.

tHema 2: de rOl van de adviSeur
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naast projecten waar geotechnisch adviseurs en uitvoerende partijen goed 

samenwerken, zijn er voorbeelden te over van situaties waarin het nog niet 

goed gaat, zo blijkt. gelukkig is vaak direct aan te geven hoe het beter kan. 

in dit boekje is dit op papier gezet, als eerste stap richting gedrags- 

verandering - zowel bij de geotechnisch adviseur als de uitvoerende partij.

Het vervOlg

een belangrijk sleutelwoord is communicatie. door meer en beter  

te communiceren, zowel tijdens het ontwerp als gedurende de  

uitvoering, kunnen veel problemen worden voorkomen. Of is er  

een snellere of goedkopere oplossing mogelijk. 

een goede rolverdeling kan daar ook aan bijdragen. Het is van belang dat 

ontwerpers en uitvoerders hun eigen rol nadrukkelijker in prakijk brengen  

en de ander hun rol gunnen. dat geldt in alle fasen van het project. Het 

project zal soepeler verlopen als de uitvoerder zich betrokken voelt bij het 

ontwerp en de geotechnisch adviseur meedenkt tijdens de uitvoering.

vertrouwen en openheid vormen de basis voor een goede samenwerking. 

Ontwerpers en uitvoerders moeten vertrouwen in elkaar hebben en eerlijk 

durven zijn. de opdrachtgever moet zich ook open opstellen, want voor een 

betere samenwerking is ruimte nodig. uiteindelijk is het in ieders belang  

dat de kloof tussen ontwerp en uitvoering wordt overbrugd.

bruggen bouwen

in de praktijk
dit boekje is het begin van een 

nieuwe fase. de geo-impuls-

werkgroep kloof Ontwerp-

uitvoering gaat na het publiceren 

workshops verzorgen om het 

onderwerp te bespreken en aan 

te pakken. Hoe herken je de 

kloof in de praktijk en wat kun  

je eraan doen? tijdens de  

workshops denken de deel- 

nemers na over de behoeftes  

en verwachtingen van zichzelf  

en van de ander. wat was er  

gebeurd als jij anders had  

gehandeld? en wat kunnen  

anderen anders doen? door  

hierover te discussieren gaat  

het onderwerp leven en blijft  

het niet bij theoretische  

adviezen. Het overbruggen  

van de kloof moet tenslotte  

plaatsvinden in de praktijk.



In een bouwproject is 
praktijkervaring even 

belangrijk als theoretische 
kennis. Beide zijn volop in 
een project aanwezig: het  

is nu tijd daar optimaal  
gebruik van te maken.

Ontwerp en uitvOering: 
een klOOf Om te Overbruggen

dit boekje is uitgegeven door de werkgroep 
kloof Ontwerp-uitvoering, onderdeel van 
geo-impuls. binnen het nationale programma 
geo-impuls werken meer dan dertig partijen  
uit de grond-, weg- en waterbouw samen aan 
het reduceren van geotechnisch falen. kijk 
voor meer informatie op www.geoimpuls.org
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