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De Liemers krijgt een verdiepte ligging en een fly-over.

'Het ontwerp zorgt voor complex rekenwerk'

Geobest brengt aardebaan adviezen uit voor 
deelgebied 1, de A15, en funderingsadviezen 
voor de kunstwerken in deelgebied 4 ofte-
wel de bestaande A12. Dit snelweggedeelte 
wordt verbreed, een aantal viaducten moet 
worden aangepast en nieuwe op- en afritten 
moeten worden aangelegd. “Het ontwerpen 
van funderingen, bouwputten en grondcon-
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Zodra alle geotechnische onderzoeken voor project ViA15 waren afgerond, had Geobest de  
informatie in handen om de funderingsberekeningen voor de kunstwerken uit te voeren en aan 
de hand hiervan advies uit te brengen.
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structies is onze corebusiness”, ver telt Ruud 
Steenbrink, principal consultant Geotechniek 
van Geobest. “Het is onze taak om de ont-
werpen uitvoerbaar te maken, met enkel ac-
ceptabele en gecontroleerde risico's.”

 
KNOOPPUNT DE LIEMERS
In project ViA15 zit de uitdaging voor Geo-
best in knooppunt De Liemers, tussen Duiven 
en Zevenaar. Dit knooppunt vormt straks de 
schakel tussen de bestaande A12 en het nog 
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Knooppunt De Liemers vormt straks de schakel tussen de bestaande A12 en het nog aan te leggen gedeelte 
van de A15.
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aan te leggen gedeelte van de A15. De om-
vang van het knooppunt is groot. “Het krijgt de 
vorm van een halve ster”, vertelt Steenbrink. 
“Daarnaast heeft het een verdiepte ligging en 
een fly-over. Dit is complex rekenwerk.”
 
VERGADEREN OP AFSTAND
Geobest is sinds de tender betrokken in het 
ontwerpteam van project ViA15. Op dit mo-
ment werken er drie engineers aan het pro-
ject en over de voortgang is Steenbrink tevre-
den. “We halen alle deadlines en dat terwijl de 
omstandigheden toch verre van normaal zijn. 
Driekwart van onze mensen werkt thuis van-
wege het coronavirus. Nu is Geobest een jon-
ge, dynamische club, dus de fysieke verandering 
was geen enkel punt. Maar iedereen miste wel 
de gesprekken bij de koffieautomaat. Hiervoor 
hebben we nu ook een wekelijkse ‘bijpraatses-
sie’ via Teams. Een schot in de roos. Je hebt 
weer het gevoel dat je collega’s hebt.” 
 
Naar verwachting rondt Geobest haar werk-
zaamheden in het voorjaar af. GelreGroen heeft 
dan alle funderingsadviezen in huis om met de uit-
voering van het project te beginnen.      ■
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