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Voorbeeldproject bij groeiboek Aanpak grondonderzoek 

en ondergrondmodel 

Ga voor het groeiboek naar www.cob.nl/groeiboek/grondonderzoek 

 

Omschrijving voorbeeldproject 

In dit voorbeeldproject worden de stappen uit het groeiboek toegepast op het ontwerp van een nieuw te 

realiseren snelweg op een niet nader gespecificeerde locatie. De twee figuren hieronder tonen de huidige 

situatie en het globale tracé van de nieuwe snelweg. Ter plaatse van het fietspad komt een viaduct. 

 

 

 

VK1 Risico’s en classificatie 

VK 1.1 Bepaal type geotechnische constructie 

De snelweg valt onder de categorie ‘lijninfra’. 

VK 1.2 Inventariseer de omstandigheden in de omgeving, inclusief globale ondergrondopbouw 

Denk aan dingen als: 

● Kabels en leidingen 

● Archeologie 

● Etc. 

http://www.cob.nl/groeiboek/grondonderzoek
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Bron: https://www.broloket.nl/ondergrondmodellen: 

 

https://www.broloket.nl/ondergrondmodellen
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Bron: www.topotijdreis.nl 
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http://www.topotijdreis.nl/
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Bron: zandbanenkaart Gelderland https://opendata.gelderland.nl/toepassing/zandbanen 

 

VK 1.3 Bepaal de uitvoeringsvarianten 

Er zijn twee uitvoeringsvarianten geselecteerd voor de ophoging van de aardebaan: 

● Var 1: Uitvoering middels traditionele ophoging in zand met verticale drainage  

● Var 2: Uitvoering middels traditionele ophoging in zand met extra overhoogte  

NB. Er zijn uiteraard nog meer varianten te verzinnen, maar in dit voorbeeld richten we ons op de twee 

meest voorkomende varianten, die daarmee goed met elkaar vergeleken kunnen worden.  

VK 1.4 Bepaal ongewenste geo-gebeurtenissen / mechanismen voor alle uitvoeringsvarianten en 

de kritieke ondergrondfenomenen 

Hieronder is de tabel weergegeven met de risico's voor lijninfra zoals aangegeven in het groeiboek. Ook is 

onderaan, in het rood, een extra risico toegevoegd. Van elk risico is aangegeven in hoeverre het van 

toepassing is op de twee beschouwde varianten. 

Ongewenste geotechnische 

gebeurtenis / mechanisme 

Kritiek ondergrondfenomeen Var 1 

VD 

Var 2 

EOH 

Eindzettingsgedrag ondergrond 

verkeerd ingeschat 

Dikte en samendrukbaarheid van 

slappe lagen, grondwaterstand 

+ + 

Omgevingsbeïnvloeding; 

deformaties van omliggende 

constructies 

Dikte en stijfheid van slappe lagen. 

NB. Het grootste risico is incomplete 

of onjuiste informatie over 

aanwezigheid en ligging van kabels, 

leidingen en rioleringen 

+ + 

Verstoringen door trillingen en 

geluid: (a) bron, (b) overdracht 

(a) soort geologische formatie, zand 

met grote pakkingsdichtheid, 

overgeconsolideerd materiaal 

(b) laagopbouw en stijfheid van lagen 

tussen bron en object 

- - 

https://opendata.gelderland.nl/toepassing/zandbanen
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Verschilzetting verkeerd ingeschat Laagopbouw, heterogeniteit, 

samendrukbaarheid, begraven 

zandbanen, oude voorbelastingen 

+ + 

Verschilzetting verkeerd ingeschat 

bij wegverbredingen 

Dikte en samendrukbaarheid van 

slappe lagen onder en naast 

bestaande aardebaan 

+ + 

Verschilzetting verkeerd ingeschat Aanwezigheid van gedempte sloten en 

watergangen 

+ + 

Kortsluiting tussen 

oppervlaktewater en eerste 

watervoerend pakket door te diep 

gezette drains 

Aanwezigheid van Holocene 

zandlagen, begraven zandbanen die 

in contact staan met eerste 

watervoerend pakket, rivierduinen 

+ - 

Drooglegging onvoldoende Grondwaterstand in natuurlijke 

ondergrond of aardebaan 

- + 

Omgevingsbeïnvloeding; 

deformaties van kabels, leidingen, 

rioleringen 

Dikte en stijfheid slappe lagen + + 

Afschuiving ophoging Sterkte slappe lagen, grondwaterstand + + 

Beschadiging van archeologische 

resten 

Dikte en samendrukbaarheid van 

slappe lagen 

+ - 

Aanwezigheid obstakels in 

ondergrond 

Aanwezigheid grind en keien, 

boomstronken in veen, door de mens 

ingebrachte obstakels 

+ - 

De uitvoeringsplanning wordt niet 

gehaald 

De consolidatie verloopt langzamer 

dan verwacht 

+ + 

VK 1.5 Schat de kansen + VK 1.6 Bepaal de gevolgen voor het project 

Conform de classificatietabel van Rijkswaterstaat zijn in de onderstaande tabel voor beide varianten de 

risicoscores bepaald op basis van de ingeschatte kansen (VK 1.5) en de gevolgen (VK 1.6). 

NB. Deze classificaties van kansen en gevolgen worden over het algemeen vastgesteld in gezamenlijk 

overleg met diverse specialisten en ervaringsdeskundigen tijdens een risico-sessie.  

 

Ongewenste geotechnische gebeurtenis / mechanisme Var 1 

(VD) 

Kans 

Var 1 

(VD) 

Gevolg 

Var 1 

(VD) 

Score 

Var 2 

(EOH) 

Kans 

Var 2 

(EOH) 

Gevolg 

Var 2 

(EOH) 

Score 

Eindzettingsgedrag ondergrond verkeerd ingeschat 3 2 6 3 2 6 

Omgevingsbeïnvloeding; deformaties van omliggende 

constructies 

2 4 8 2 4 8 

Verstoringen door trillingen en geluid: (a) bron, (b) overdracht 0 0 0 0 0 0 
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Verschilzetting verkeerd ingeschat door grondgesteldheid 3 3 9 4 3 12 

Verschilzetting verkeerd ingeschat bij wegverbredingen 3 2 6 3 2 6 

Verschilzetting verkeerd ingeschat door sloten 4 1 4 4 1 4 

Kortsluiting tussen oppervlaktewater en eerste watervoerend 

pakket door te diep gezette drains 

3 4 12 0 0 0 

Drooglegging onvoldoende 1 2 2 2 2 4 

Omgevingsbeïnvloeding; deformaties van kabels, leidingen, 

rioleringen 

2 4 8 2 4 8 

Afschuiving ophoging 2 4 8 3 4 12 

Beschadiging van archeologische resten 2 2 4 0 2 0 

Aanwezigheid obstakels in ondergrond 2 2 4 0 2 0 

De uitvoeringsplanning wordt niet gehaald 2 4 8 3 4 12 

VK 1.7 Bepaal toprisico’s 

Uit de risicoscores volgt dat de toprisico’s (risicoscore 12) voor dit project zijn: 

● Voor variant 1 (met VD): 

○ Kortsluiting door drains 

● Voor variant 2 (met extra overhoogte): 

○ Verschilzetting door grondgesteldheid (doorlatendheid valt tegen) 

○ Afschuiving 

○ Uitvoeringsplanning wordt niet gehaald 

VK2 Data verzamelen 

VK 2.1 Verzamel bestaand grondonderzoek en gegevens voor de toprisico’s 

Verzamel gegevens uit VK1.2. 

VK 2.2 Voer verkennend grondonderzoek uit 

Middels de database van het BRO zijn er enkele sonderingen gevonden nabij het tracé van de 

toekomstige snelweg. 

Het verkennend grondonderzoek wordt uitgezet conform “CUR 247 Risicogestuurd grondonderzoek,” 

waarbij hart-op-hart-afstanden van 250m of 500m (zie VK3.1) worden gehanteerd.  

Er kan overwogen worden nu al specifiek onderzoek te doen naar wat van belang is voor de toprisico's:  

● Niveau van het pleistoceen of eventuele tussenzandlagen (i.v.m. voorkomen kortsluiting door drains). 

● Doorlatendheid van de slappe lagen (i.v.m. verschilzetting, afschuiving en tijd). 
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In dit geval wordt middels sonderingen het niveau van het pleistoceen en eventuele tussenzandlagen 

vastgesteld. Voor de doorlatendheid wordt nog geen specifiek grondonderzoek uitgevoerd (er zou 

overwogen kunnen worden om sonderingen met dissipatietest uit te voeren). 

 

VK 2.3 Breid het plan voor aanvullend grondonderzoek eventueel met geofysische methoden 

Geofysische methoden zijn in deze situatie en fase niet nodig.  

VK3 Globaal ondergrondmodel opstellen 

VK 3.1 Maak een kwalitatief langsprofiel 

Zie langsprofiel hieronder, gebaseerd op het bestaand grondonderzoek, aangevuld met het aanvullend 

grondonderzoek uit VK 2.2 (sondering h.o.h. 250m). 

 

VK 3.2 Schat de kansen 

Pas de kansen in risicotabel uit VK1.5 aan op basis van de resultaten van het aanvullend 

grondonderzoek. Uit de aanvullende sonderingen kan bijvoorbeeld naar voren komen dat er hier sprake is 

van een grillig verloop van de bovenkant van het pleistocene zand (hetgeen logisch is voor een 

rivierengebied) waardoor de kans op kortsluiting nu nog wat hoger wordt ingeschat: 
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Ongewenste geotechnische gebeurtenis / mechanisme Var 1 

(VD) 

Kans 

Var 1 

(VD) 

Gevolg 

Var 1 

(VD) 

Score 

Kortsluiting tussen oppervlaktewater en eerste watervoerend pakket door te diep 

gezette drains 

4 4 16 

VK 3.3 Maak een gebiedsindeling 

In dit geval wordt het project in drie deelgebieden ingedeeld: 

1. Van 0 tot 500m: veen met een zandige laag er onder 

2. Van 500m tot 1250m: veen met klei er onder 

3. Van 1250m tot 1750m: veen met klei er onder, maar dunner 

VK4 Ontwerp maken 

VK 4.1 Voer een globale dimensionering uit 

Op basis van zettingsberekeningen zijn de volgende globale dimensies vastgesteld: 

Variant 1 (VD): 0,5m overhoogte en verticale drains, h.o.h. 1,50m 

Variant 2 (EOH): 1,5m extra overhoogte  

VK5 Risico-evaluatie 

VK 5.1 Selecteer uitvoeringsvarianten 

Breng het aantal varianten terug tot de meest kansrijke varianten. Eventueel kan er ook onderscheid 

gemaakt worden per deelgebied, indien bepaalde varianten meer of minder geschikt zijn voor specifieke 

deelgebieden. In dit geval is dat onderscheid niet gemaakt.  

VK6 Overdracht naar de volgende projectfase 

VK 6.1 Actualiseer de risicolijst 

Indien er uitvoeringsvarianten zijn afgevallen, actualiseer dan de risicolijst; verwijder specifieke risico’s van 

de afgevallen varianten. Of mogelijk spelen specifieke risico's niet/minder in bepaalde deelgebieden.  

Mogelijk zijn er tijdens het ontwerpproces nieuwe inzichten opgedaan of worden risico’s anders 

beoordeeld.  

VO1 Risico-inventarisatie en classificatie 

VO 1.1 Verzamel gegevens uit de verkenningsfase en kies uitvoeringsvariant 
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Alle gegevens zijn verzameld.  

Op basis van risico’s, haalbaarheid, globale kosten, planning etc. is in overleg met het projectteam 

gekozen voor variant 1 (verticale drains).  

VO2 Grondonderzoek en dataverzameling 

VO 2.1 Voer grondonderzoek uit 

In de VO-fase dient in principe al het benodigde grondonderzoek voor het project te worden uitgevoerd.  

NEN9997-1 (pag. 41): Om minimumeisen voor de omvang en het soort grondonderzoek vast te stellen 

moet de complexiteit van ieder geotechnisch ontwerp inclusief de bijbehorende risico’s zijn onderkend. 

 

Voor grondwerken geldt alleen GC1 indien de ophogingen kleiner zijn dan 2 meter en er geen eisen 

worden gesteld met betrekking tot zetting/draagvermogen. Dit project valt in GC2. 

In NEN9997-1 (pag. 72) wordt de volgende omschrijving gegeven voor het benodigde grondonderzoek 

voor grondwerk:

 

In CUR2003-7 worden de volgende suggesties gedaan:

  

Op basis van bovenstaande informatie is binnen dit project in de VO-fase het volgende grondonderzoek 

uitgevoerd: 

● Sonderingen hart-op-hart: 100m 

● Boringen: hart-op-hart: 400m 

● Laboratoriumonderzoek: nader te bepalen 
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VO3 Ondergrondmodel opstellen 

VO 3.1 Inventariseer laagopbouwen en grondwaterhuishouding 

Onderstaande grondopbouw is vastgesteld op basis van het grondonderzoek in de VO-fase.

 

VO 3.2 Kies representatieve rekenprofielen 

Per deelgebied wordt een rekenprofiel gekozen: 1, 2 en 3. 

Bedenk goed of het gekozen rekenprofiel een maatgevende snede of een gemiddelde snede 

representeert binnen het deelgebied. 
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VO 3.3 Bepaal eventueel representatieve discrete ondergrond- en grondwaterscenario’s 

Een stochastisch ondergrondschematisatie (SOS) met verschillende ondergrondscenario’s helpt inzicht te 

krijgen in de geologische variatie van de grondlagen, wanneer deze door de afstand van het 

grondonderzoek onvoldoende wordt weergegeven.  

Dit is vooral nuttig bij het vaststellen van de sterkte van waterkeringen. Voor dit lijninfra-project is het geen 

zinvol instrument. 

VO 3.4 Bepaal gemiddelde en spreiding van de grondeigenschappen 

Uit het laboratoriumonderzoek volgen per laag verschillende waarden voor de sterkte- en 

vervormingsparameters.  

Het bepalen van de karakteristieke waarden van de parameters op basis van de laboratoriumproeven mag 

volgens de norm op 2 manieren: 

1. Zuiver statistisch, op basis van de Student-T verdeling 

2. Met de factor Z_nv (tabel 2.c NEN9997-1), o.b.v. de variatiecoëfficiënt en het aantal proeven. 

VO 3.5 Gebruik een informatiesysteem 

De berekeningen en rekensneden kunnen worden gemaakt met de D-Serie van Deltares en worden 

daarin ook opgeslagen.  

VO4 Ontwerp maken 

VO 4.1 Maak ontwerpberekeningen 

Maak ontwerpberekeningen op basis van de gekozen rekenprofielen (VO 3.2).  

Resultaten berekeningen: 

● Rekensnede 1: EOH = 0,50 m, met VD h.o.h. 1,50m 

● Rekensnede 2: EOH = 1,25 m, met VD h.o.h.1,50m 

● Rekensnede 3: EOH = 1,00 m, met VD h.o.h.1,50m 
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In samenspraak met een kosten- en beheer-deskundige kunnen verschillende scenario’s worden 

beschouwd wat betreft ontwerp en beheer. Mogelijk blijkt uit de berekeningen dat bijvoorbeeld door het 

toepassen van extra overhoogte de restzetting van weg kleiner zal zijn waardoor het beheer zoveel 

goedkoper wordt, dat het een goede investering blijkt.  

NB Dit is dus ook sterk afhankelijk van het type contract (hoelang beheer etc.). 

VO 4.2 Presenteer de berekeningsresultaten 

Dat zou dat middels een GIS-applicatie of tekening kunnen, maar in dit geval kunnen de zettingen en 

maatregelen ook prima in tabelvorm gepresenteerd worden.  

VO5 Risico-evaluatie 

VO 5.1 Selecteer ontwerp 

Spreekt voor zich. 

VO6 Overdracht naar de volgende fase 

VO 6.1 Actualiseer de risicolijst 

Actualiseer de risicolijst uit VK 1.5 op basis van het vernieuwde grondonderzoek en eventuele nieuwe 

inzichten. 

VO 6.2 Overweeg toepassing van de observational method 

De observational method wordt gebruikt wanneer aanvullend grondonderzoek niet mogelijk of niet zinvol 

is. In dit geval wordt het niet toegepast. 

NB met zakbaakmonitoring wordt de zetting overigens wel bijgehouden en kan er ook worden bijgestuurd 

indien blijkt dat er niet aan de restzettingseis voldaan zal worden. 

DO1 Risico-inventarisatie en classificatie 

DO 1.1 Verzamel gegevens uit de VO-fase 

Spreekt voor zich. 

DO2 Grondonderzoek en dataverzameling 

DO 2.1 Voer aanvullend grondonderzoek uit, indien nodig/ gewenst 

Doorrekenen wat de gevoeligheid van het ontwerp voor verschillende parameters is en wat de kosten zijn 

van aanvullend (lab)onderzoek om de spreiding van die parameter te verkleinen en wat een mogelijke 

besparing dat kan opleveren. 
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Uit het laboratoriumonderzoek volgen per laag verschillende waarden voor de sterkte- en 

vervormingsparameters.  

Het bepalen van de karakteristieke waarden van de parameters op basis van de laboratoriumproeven mag 

volgens de norm met 2 methoden: 

1. Zuiver statistisch, op basis van de Student-T verdeling 

2. Met de factor Z_nv (tabel 2.c NEN9997-1), o.b.v. de variatiecoëfficiënt en het aantal proeven 

Hieronder is aangegeven hoe middels methode 2 snel beschouwd kan worden of aanvullend onderzoek 

een besparing kan opleveren. 

Stel: 

In het voorbeeld blijkt de sterkte van de veenlaag maatgevend voor de ophoogsnelheid. Voor de veenlaag 

zijn in het VO 3 triaxiaalproeven uitgevoerd, waaruit de gemiddelde cohesie en phi is bepaald: c_gem = 5 

kPa en phi_gem = 15 gr. 

Met tabel 2.c en een variatiecoëfficiënt van 0,20 voor cohesie en 0,10 voor phi (zie tabel 2.b) is de lage 

karakteristieke waarde: c_kar = 0,66 * 5 kPa = 3,3 kPa en phi_kar = 0,83 * 15 gr = 12,5 gr

 

Uit de tabel blijkt: indien er drie extra triaxiaalproeven op het veen worden uitgevoerd de karakteristieke 

waarden stijgen (ervan uitgaande dat het gemiddelde gelijk blijft) naar: 

● c_kar = 0,84 * 5 kPa = 4,2 kPa  

● phi_kar = 0,92 * 15 gr = 13,8 gr 

De kosten voor 3 triaxiaalproeven zullen ca. 1.500 euro bedragen (excl. boring). Stel dat hiermee 

dusdanig sneller kan worden opgehoogd dat de Extra overhoogte in 1 deelgebied 0,25m lager kan worden 

uitgevoerd. Dan wordt daar mogelijk mee bespaard in dat deelgebied: 0,25m * 25m * 300m * 10euro/m3 = 

18.750 euro.  

Op deze manier kan snel beschouwd worden of extra laboratoriumonderzoek naar verwachting financieel 

zal opleveren. 
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Hieronder zijn (in het paars) de aanvullende sonderingen te zien die in deze fase zijn uitgevoerd.  

Op basis van die berekeningen is er ook voor gekozen om nog een boring uit te voeren met 3 extra 

triaxiaalproeven en 6 samendrukkingsproeven.  

 

DO3 Ondergrondmodel opstellen 

DO 3.1 Actualiseer representatieve discrete ondergrond- en grondwaterscenario’s 

Op basis van het aanvullende grondonderzoek is een meer gedetailleerde grondopbouw (vooral) in 

deelgebied 2 opgesteld (zie grondopbouw hieronder). 

Een stochastische ondergrond schematisatie (SOS) met verschillende ondergrondscenario’s is niet nodig 

voor een dergelijk infra-project. 

 

DO 3.2 Actualiseer gemiddelde en spreiding van de grondeigenschappen 

Op basis van het eventuele aanvullende grondonderzoek uit het DO kunnen de parameters ge-update 

worden.  

DO 3.3 Actualiseer het informatiesysteem 

Spreekt voor zich. 
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DO4 Ontwerp maken 

DO 4.1 Maak ontwerpberekeningen 

Maak nieuwe ontwerpberekeningen op basis van het nieuwe grondonderzoek, de bijgewerkte 

grondopbouw (DO 3.1) en de bijgewerkte parameters (DO 3.2).  

DO 4.2 Presenteer de berekeningsresultaten 

Spreekt voor zich. 

DO5 Risico-evaluatie 

DO 5.1 Stel het definitief ontwerp vast. 

Spreekt voor zich. 

DO6 Overdracht naar de volgende fase 

DO 6.1 Actualiseer de risicolijst 

Spreekt voor zich. 

DO 6.2 Bereid toepassing van de observational method voor 

Indien in VO6.2 gekozen is om de observational method toe te passen, dan moeten nu zaken worden 

voorbereid worden zoals het vastleggen van de toe te passen monitoring en scenario’s.  

Bij de observational method worden mogelijke ontwerpkeuzes vertaald in uitvoeringscenario’s en 

meetstrategieën. Tijdens de directe projectuitvoering op de bouwplaats wordt een uitvoeringsscenario 

gevolgd op basis van metingen die uitsluitsel geven over het gedrag van de bodem of de constructie. 

DO 6.3 Draag alle gegevens over 

Spreekt voor zich. 


