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GEOTECHNIEK - DIGITAAL 

 

Datum : 17 maart 2022 

Tijdstip : 13.00 - 17.00 uur 

Locatie : COB – Van der Burghweg 2 – Delft – 1e verdieping (Bouwcampus B) 

 

Inleiding    

 
 
Jawel, op 17 maart 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur is het zover! De eerste fysieke bijeenkomst van het 
platform Geotechniek in het nieuwe jaar. Een beperkte groep komt bijeen in het nieuwe COB-kantoor. Een 
beetje spannend wordt het wel, want we gaan het hebben over de professionaliteit van de beroepsgroep. Uit 
het project Kansen & risico’s kwam namelijk onder meer naar voren dat geotechnici in een vroege fase van 
projectontwikkeling niet altijd (vaak niet) de, op dat moment benodigde, taal spreken. En omdat we allemaal 
weten dat we de schuld bij de ander kunnen leggen, maar we de oplossingen toch meestal bij onszelf moeten 
zoeken, gaan we onszelf eens kritisch bekijken! 
 
We starten rustig met een update van de projecten Digitalisering in de geotechniek en Aanpak 
grondonderzoek, het programma voor 2022 en het nieuws. Daarna gaan we los met de conclusies van het 
project Kansen en risico’s en een college van Karin de Haas over The Human Factor, dat gaat over hoe je als 
geotechnisch adviseur meer invloed kunt hebben en wat daarvoor nodig is. Vervolgens gaan we hierover met 
elkaar in gesprek: hoe kijken we hier tegenaan? Wat zijn onze ervaringen en hoe willen/kunnen/moeten we 
ons eigen gedrag aanpassen? We eindigen de bijeenkomst met een verhaal over hoe we in een vroeg stadium 
ontwerptools kunnen inzetten om ons te helpen mogelijk- en onmogelijkheden op een juiste manier naar 
voren te brengen. Uiteraard is er ook ruimte voor presentaties over de resultaten van de werkgroep 
digitaliseren (nut van opslag en gebruik van trillingsgegevens) en grondonderzoek! We zijn razend benieuwd 
naar de inzichten. Jij ook?  

 
Agendapunt Onderwerp Tijd 

1 Welkom en opening 13.00 

2 Terugblik geotechniek in het nieuws en andere weetjes 2021   

door Jos Wessels - COB/CROW 

13.10 

3 Resultaat digitalisering  

Door Rik Honing – CRUX 

13.15 

4 Resultaat betrouwbaarheid grondonderzoek plus onderzoekje (met mentimeter)  

door Rogier van Dee - DaeD Ingenieurs 

13.45 

5 Kansen en risico’s conclusies 2021  

door Johan de Jongh - Heijmans Integrale Projecten B.V. 

14:00 

6 Pauze 14.10 

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/kansen-en-risicos-geotechniek/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/kansen-en-risicos-geotechniek/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/aanpak-grondonderzoek/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/aanpak-grondonderzoek/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/kansen-en-risicos-geotechniek/
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7 The human Factor  

door Karin de Haas – COB 

14.25 

8 Reacties op The human Factor  

(Paul de Groot, Arjan Grashuis, Robbert Guis, Karin de Haas, publiek) 

14.55 

9 Projectmanagers perspectief op kansen voor geotechniek 

door Tjaart Vos - Rijkswaterstaat WVL 

15.10 

10 Pauze 2 met opdracht (dialoog) 15.40 

11 Tijd voor opmerkingen uit de zaal n.a.v. gesprek in pauze en tafel 15.55 

12 Inzet ontwerptools in vroeg stadium project  

door Ruud Arkesteijn - Mobilis TBI infra 

15.05 

13 Inzichten kansen en risico’s vandaag, acties 2022 

door Paul Groot - Delta Ground Mechanics en Jos Wessels - COB/CROW 

16.35 

14 Afronding, nabranders, vooruitblik 2022 

door Jos Wessels – COB/CROW 

16.40 

15 Bitterballen en non alcoholische drankjes (dit keer ook zonder prik!) 16.45 

16 Afsluiting   17.15 
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