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Ingenieursbureau Geobest:

Theoretische kennis
gekoppeld aan de praktijk
Geobest B.V. is een jong en enthousiast ingenieursbureau op het gebied van grond- en
funderingstechnieken. Vanuit de stevige basis van kennis over theorie en uitvoering geeft
Geobest advies over geotechnische (bouw)risico`s en adviseert inzake het oplossen van
uitdagingen op nieuwe en lopende projecten. Ondanks dat Geobest B.V. slechts sinds
5 jaar bestaat, bezitten de medewerkers gezamenlijk een schat aan ervaring. Directeur
Erwin de Jong vertelt over de unieke combinatie tussen theorie- én praktijkervaring,
hetgeen Geobest onderscheidt van al zijn concurrenten.
wij niet alleen tastbaar voor de klant, maar
wij adviseren ook hoe daar het beste mee
omgegaan kan worden.”
Zowel opdrachtgevers als aannemers die
zelf de nodige kennis niet in huis hebben
schakelen Geobest in. “Doordat wij zelf
bij aannemers gewerkt hebben, weten
wij goed hoe een aannemer denkt en
opereert. Zowel voor opdrachtgevers als
voor aannemers kunnen wij daarom veel
betekenen. Wij gaan graag in gesprek met
een aannemer: wat kan slimmer en wat kan
beter? Onze rol bestaat uit het aangeven
van de mogelijkheden en onmogelijkheden
van de grond met als eindresultaat datgene
wat de beste oplossing is voor de klant”,
aldus Erwin de Jong.

Werkgebied
“Uniek aan Geobest is het feit dat onze
medewerkers zowel bij ingenieursbureaus
gewerkt hebben, als bij verschillende
aannemers. Daarnaast bezitten onze
medewerkers ook nog eens ervaring bij
ingenieursbureaus die zélf aan grondonderzoek doen. Daardoor weten wij niet alleen
hoe de sommetjes gemaakt worden, maar
ook wat ervoor nodig is om het resultaat
van dat sommetje te kunnen uitvoeren
in de praktijk.” Die kennis dragen zij ook

over aan hun minder ervaren collega’s en
via bijdragen aan onderzoeksprojecten en
cursussen, aan alle geïnteresseerden in het
vakgebied.
En kennis van de praktijk is zéér belangrijk,
benadrukt Erwin de Jong. “Geotechniek
is een echt ervaringsvak. Hogescholen
en universiteiten besteden er weliswaar
aandacht aan maar niet voldoende in
relatie tot de risico’s die de (onder)grond

met zich meebrengt. In tegenstelling tot
beton en staal is grond veranderlijk en
ongrijpbaar. Elke meter grond is anders en
brengt weer andere risico’s met zich mee.
Geotechnici moeten daarom in hun advies
rekening houden met tal van onzekerheden.
Nagenoeg alle soorten van constructies en
technieken behoren tot ons kennispakket.
Onze kennis van geotechnische uitvoerings- en rekentechnieken is dan ook state
of the art. Risico’s en onzekerheden maken

Geobest wordt voor veel uiteenlopende
projecten ingeschakeld. Van een parkeergarage onder de gracht in Amsterdam,
tot grootschalige dijkverbeteringstrajecten en aansprekende infrastructurele
werken. Erwin de Jong: “Het werkgebied
betreft vooral Nederland, maar daarnaast
ontwerpen en adviseren wij regelmatig voor
projecten in het (verre) buitenland. Onze
adviseurs worden klantgericht ingezet,
waarbij detachering op projectlocatie
flexibel kan worden ingevuld.”

GEOBEST
Geobest B.V.
Marconiweg 2, 4131 PD VIANEN
Postbus 106, 4130 EC VIANEN
T. 085 489 01 40
F. 085 489 01 21
I. www.geobest.nl
Twitter: @GeobestNL

