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In een recent document (1) van het Experti-
senetwerk Waterveiligheid (ENW) wordt een 
lans gebroken voor “beoordelingen op maat”. 
Het lijkt een beetje vreemd, is er net een heel 
instrumentarium van modellen en procedures 
opgetuigd om de veiligheid van waterkeringen 
te toetsen, bekend onder de naam WBI, en dan 
komt er een aanbeveling voor beoordelen ‘op 
maat’. De aanleiding is simpel: de maatschappij 
vraagt om het waterkeringssysteem de komen-
de decennia doelmatig naar het gewenste veilig-
heidsniveau te brengen: sneller, goedkoper en 
met minder hinder. Een normenstelsel – en dus 
ook WBI – is per definitie conservatief want moet 
onder alle omstandigheden een ‘veilig’ resultaat 
geven en voldoet dus niet snel aan die eisen.  
Een gouden kans voor ons geotechnici om ons 
kunnen te laten zien.

Een beoordeling op maat betekent durven af-
wijken van het standaardprotocol. Dat vergt lef 
van de geotechnicus en vertrouwen van de op-
drachtgever, daarover later. Het vereist van de 
geotechnicus dat hij snapt hoe het zit, en ‘snap-
pen hoe het zit’ is het hebben van een model. Nu 
zijn er modellen in soorten en maten. 

Om iets te begrijpen heb je procesmodellen of 
mechanismemodellen. Ze zijn overal: in de eco-
nomie, in de ecologie, in de fysica en uiteraard 
in de techniek. In feite bouwt elke wetenschap-
per aan dit soort modellen. Ze zijn beschrijvend, 
en maken transparant welke processen en pa-
rameters van belang zijn voor de uitkomst. Ze 
zijn daarbij niet ingewikkelder dan strikt nodig 
om de waargenomen verschijnselen te verkla-
ren: het scheermes van de 14e-eeuwse filosoof 

William van Ockham, maar ook niet simpeler 
dan nodig om te begrijpen wat we waarnemen. 
Desondanks zijn voor veel toepassingen die 
procesmodellen ingewikkelder dan nodig voor 
het specifieke doel. In dat geval is het zinvol de 
modellen nog verder te schematiseren. In fei-
te gebruik je voor alles wat je doet in het leven 
eenvoudige schematische modellen, dat maakt 
de wereld hanteerbaar. De zon komt morgen on-
geveer even laat op als vandaag – en daarvoor 
hoef je niet eerst de bewegingsvergelijkingen 
van Newton op te lossen. Zo hoef je niet de hele 
dag na te denken en te analyseren (2). 

Als geotechnici doen we natuurlijk niet anders, 
we schematiseren een driedimensionale dijk als 
een tweedimensionaal trapezium en het mate-
riaalgedrag van de grond met twee parameters  

The Magic of Geotechnics

Een goed model is ook 
maar een model

De werkelijkheid is heel wat rijker dan het model

dr. Jurjen van Deen

Fo
to

: B
ee

ld
ba

nk
 R

W
S



35 GEOTECHNIEK - December 2017

c en φ. Eigenlijk is dat een model van een model. 
Er hoeft – in WBI-termen – alleen een antwoord 
uit te komen van goed/niet goed of veilig/niet 
veilig. De vereenvoudigingsslagen zie je mooi in 
het WBI traject. Er is jaren onderzoek gedaan 
naar fenomenen als vermoeiing van de asfaltbe-
kleding of het proces van piping. Dat onderzoek 
leidt tot een detailmodel van wat er gebeurt, het 
beschrijft mechanismen. Voor de toetsing wordt 
het versimpeld tot een rekenmodel dat in de 
software past. Het kritieke aantal golfklappen of 
de lengte van de lekweg in dat model zijn van 
een heel andere orde dan de spanningsconcen-
traties of het erosiemechanisme in het begrips-
model. Sterker nog: dit niveau van modelleren 
voegt geen inzicht toe, het condenseert inzicht 
in de sterkst denkbare vorm. De modelbeschrij-
ving in een norm leidt dus af van het mechanis-
me, en weg van het fysisch begrip. De toets op 
maat daarentegen vereist juist begrip en leidt 
naar het mechanisme toe.

Een model is een metafoor, en een vereenvoudi-
ging, en schiet dus te kort in realiteit. De cruci-
ale vraag is wat en hoe ver je kunt vereenvoudi-
gen en toch een relevante uitspraak kunt doen. 
Vaak gaat het erom scenario’s te doordenken 
‘wat zou er gebeuren, als ...?’  Het antwoord uit 
die exercitie moet kloppen: niet noodzakelijk in 
veel cijfers achter de komma maar afhankelijk 
van de fase van het project: op globaal niveau, 
wat nauwkeuriger of inderdaad met cijfers ach-
ter de komma. Het lastige is dat een nauwkeu-
rig model meestal ook een ingewikkeld model 
is (het omgekeerde is niet noodzakelijk waar, 
overigens). Daarom zijn opdrachtgevers nog wel 
eens huiverig om specialisten in te schakelen, 
en al helemaal in een vroeg stadium, want ‘die 
maken het alleen maar ingewikkeld’. Toch is dat 
niet terecht want de echte expert kijkt door het 
model heen, ziet wat er achter zit. Daardoor is 
een expert goed in modelleren en vooral in we-
ten wanneer welk model toepasbaar is, hoever 
hij kan vereenvoudigen. Hoe komt hij daarach-
ter? Twee elementen zijn cruciaal: ervaring en 
abstraheren. Door afstand te nemen, ervaringen 
te abstraheren, te beschouwen en te veralgeme-
niseren kom je het te weten, krijg je het gevoel 
voor welk model nauwkeurig genoeg is. 

De expert kan in een vroeg stadium dus juist 
maximaal vereenvoudigen op basis van zijn in-
zicht in de processen achter de norm. Maar 
om daarnaar gevraagd te worden moeten we 
die bijdrage wel meer etaleren en ook wat het 
de opdrachtgever – in euro’s, of in veiligheid, of 
in gevoel van veiligheid – oplevert nu, of in een 
latere fase. En vooral: de opdrachtgever in zijn 

termen globaal vertellen wanneer dat het geval 
is. GeoImpuls maakte daar in 2014 een brochure 
over bestemd voor de niet-geotechnici in deze 
wereld (en dat zijn er vele) onder de titel ‘Heeft 
u overal aan gedacht?’ (3). Het boekje bevat ze-
ven geotechnische ‘devils’ en vier geotechnische 
succesverhalen. Het boekje is een soort quick 
scan voor de leek of het gewenst is een geotech-
nische expert in te schakelen. 

De geotechnische expert weet op basis van in-
zicht hoe en hoever je kunt vereenvoudigen. Dat 
is dus niet altijd de norm volgen, die altijd geldt 
en dus meestal overdimensioneert. De expert 
maakt het niet moeilijker dan nodig en volgt dus 
soms gewoon de norm omdat dat simpeler is 
en geen discussie geeft met het bevoegd gezag 
(ook een belangrijk punt voor een opdrachtge-
ver) en soms juist niet omdat dat veel bespaart 
in de uitvoering.

ENW onderkent dat de kracht van het beoorde-
len op maat bestaat uit de vrijheid in het toe-
passen van niet-gestandaardiseerde state-of-
the-art-technieken. Deze vrijheid lijkt tegelijk 
de grootste belemmering te zijn voor de toepas-
sing, constateert ENW. Voor beheerders lijkt nu 
onvoldoende duidelijk wanneer een beoordeling 
op maat acceptabel is. Wanneer is een techniek, 
model of methode toepasbaar, voldoende ont-
wikkeld of state-of-the-art? Wat is voldoende 
kwaliteitsborging bij innovatieve technieken? 
Wie moeten de beslissing uiteindelijk allemaal 
goedkeuren? Er is behoefte aan een zekere mate 
van formalisering van de beoordeling op maat 
om dit instrument projectmatig en bestuurlijk 
verantwoord in te kunnen zetten, maar met die 
procesmatige normering dreigen we dan wel het 
kind met het badwater weg te gooien door van 
het ene procedurevoorschrift naar een andere te 
springen.

Beheerders –opdrachtgevers –moeten het lef 
hebben op basis van vertrouwen beslissingen te 
nemen, de experts moeten dat vertrouwen waar-
maken. Het lastige daarbij is dat met de huidige 
hoge veiligheidsnormen de maatgevende situa-
tie ‘nooit’ zal voorkomen, zodat de geotechnicus 
zijn gelijk niet kan bewijzen, noch de natuur zijn 
ongelijk. In elk geval zal de geotechnicus zijn 
vertrouwen in aanpalende velden moeten waar-
maken. En dat is niet helemaal vanzelfsprekend 
als we de serie ‘Leren van falen’ in de Geotech-
niek van 2015 er op na lezen (4). Diezelfde serie 
is een deel van de oplossing: het afstand nemen 
en abstraheren tot herbruikbare kennis en op 
die manier vastleggen van ervaring. Onder de 
titel ‘Forensic engineering’ is daar in deze serie 

al eens eerder aandacht aan besteed (5). En die 
ervaring kun je tot op zekere hoogte overdragen 
via persoonlijk contact of via publicaties, hand-
boeken, tijdschriften en conferenties, meer dan 
door ad-hoc case studies. ENW refereert daar 
ook naar. Succesvolle toepassingen van geavan-
ceerde methodes en modellen in beoordelingen 
op maat zijn een opstapje voor vervolgprojecten. 
Dat veronderstelt wel dat de ervaringen worden 
vastgelegd en toegankelijk worden gemaakt. 
Dat kan door het ontsluiten van case reports en 
het veralgemeniseren van ervaringen in techni-
sche rapporten. En het creëren van een pool van  
experts die samen het geotechnisch geweten 
van de sector vormen en een beetje los van de 
directe commercie staan, al zit daar veel des-
kundigheid. Onafhankelijkheid is cruciaal in 
deze rol. Instituties als Rijkswaterstaat (de 
voormalige Dienst Weg- en Waterbouwkunde 
vervulde die rol jaren voor dijken en wegen), 
kennisinstituten als TU Delft of Deltares of de 
beroepsvereniging KIVI-Geotechniek zouden die 
rol op moeten pakken. 
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