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Forensic engineering: 

onderzoek dat er echt toe doet

Bron: 

Lokaal Gelderland

Grote financiële consequenties

Bron: 

NH Nieuws

Gewonden of zelfs mensen omgekomen



Bron: 

BBC news



Inhoud

• Forensisch ingenieur ≠ materiedeskundige

• Detailanalyse van de schade

• Belasting én sterkte

• Opstellen overzicht van mogelijke oorzaken



Forensisch ingenieur ≠ materiedeskundige

• Onderzoek kan uitgevoerd worden door verschillende 

“deskundigen”

– Semi-deskundige

– Materiedeskundige (constructeur/…)

– Forensisch ingenieur én materiedeskundige

• Beste manier (inhoudelijk gezien):

– Start met forensisch ingenieur 

– Laat hem bepalen welke materiedeskundige(n) ingeschakeld 

moet(en) worden



Opstart onderzoek

• Forensisch ingenieur:

– Start niet met “mogelijke oorzaken”

– Start met observaties: bottom-up benadering

– Denkt in scenario’s

• Op basis daarvan wordt bepaald welke materiedeskundige wordt 

ingeschakeld

• Materiedeskundige zorgt voor de benodigde specifieke kennis



Inschakelen juiste materiedeskundige

Onderzoek naar oorzaak 

lekkage

Eén van de eerste vragen: 

– “Wie schakel je in voor 

het bodemonderzoek?”

Antwoord: 

– “Ik moet eerst de schade 

gezien hebben!”



Inschakelen juiste materiedeskundige

Uitgenomen deel met lekkage

Scaling op binnenzijde leiding loopt onbeschadigd door over voeg

Geen beweging in leiding en dus geen probleem vanuit bodem 

maar probleem met voegafdichting



Start vanuit mogelijke oorzaken

• Dagelijkse praktijk materiedeskundige = Top-down benadering: 

– Directe reactie: Wat zou de oorzaak kunnen zijn?

– Werkt goed bij “eenvoudige” schadegevallen

waarvan de oorzaak binnen het eigen referentiekader ligt

• Valkuil: Je eigen referentiekader is leidend ….. 

zonder dat je het beseft!!

“To the man who only has a hammer in his toolkit, 

every problem looks like a nail”



Start vanuit mogelijke oorzaken

• Nadelen van materiedeskundige:

– Oorzaken die buiten eigen referentiekader liggen worden niet 

herkend

– Oorzaken die buiten eigen referentiekader liggen worden niet 

erkend en op voorhand uitgesloten

→ die oorzaken worden derhalve niet onderzocht



Niet (h)erkennen oorzaak

• 28 juni 2012: Trillingen gevoeld door medewerkers 

en gebouw ontruimd

• Onderzoek naar oorzaak: 23 mogelijke oorzaken

• 9 augustus 2012: Tussentijdse rapportage – nog 

geen oorzaak vastgesteld

• In dat rapport stond:

– Veel melders refereren aan de glaswasinstallatie, die 

op dat moment in bedrijf was, maar wijzen deze niet 

direct aan als mogelijke oorzaak. Meerdere melders 

geven aan dat ze zich niet kunnen voorstellen dat deze 

installatie dergelijke heftige trillingen kan veroorzaken.

• Dat bleek wel de oorzaak te zijn



Detailanalyse van de schade (1)

Voorgespannen betonbalken 

Langsscheuren in onderzijde balken



Nadere inspectie vanuit hoogwerker

Scheur in 

langsrichting

Scheuren in 

breedterichting

→ kan niet!!



Detailanalyse van de schade (1)

Scheur in 

langsrichting

Scheuren in 

breedterichting

Scheuren kaarsrecht



Detailanalyse van de schade (2)

Constructeur: 

“De scheurgroeisnelheid in de wand is hoog en 

niet beheerst (progressieve toename in aantal en 

groeisnelheid )” Coating zit in scheur → scheur al aanwezig ten tijde 

van coaten (20 jaar geleden)



Belasting én sterkte (1)
Belasting

Sterkte



Belasting én sterkte (2)

Bron: 

Website OVV



Opstellen overzicht van mogelijke oorzaken

1C.Analyse schade /

ingestort deel

1A.Analyse constructie
2.Mogelijke oorzaken 3. Falsificatie oorzaken

4. Validatie meest waarschijnlijke oorzaak1B.Analyse instorting

5. Eindconclusie



Opstellen overzicht van mogelijke oorzaken

• Opstellen overzicht van alle mogelijke oorzaken:

– Top-down benadering (dagelijkse praktijk)

– Bottom-up benadering



Top-down benadering

• Op basis van het algemene schadebeeld wordt een overzicht van 

mogelijke oorzaken opgesteld

• Werkt goed bij eenvoudige cases binnen eigen referentiekader:

– Je kan gebruik maken van ervaring

• Valkuilen / nadelen:

– Vaak wordt gestopt als er een oorzaak wordt gevonden, zonder 

te controleren of andere oorzaken ook mogelijk zijn

– Mogelijke oorzaken buiten eigen referentiekader blijven buiten 

beeld

– Onverwachte fouten tijdens uitvoering blijven buiten beeld

– Onmogelijk bij “complexe” schade / instorting



Bottom-up benadering

• Start met een gedetailleerde analyse van de schade

• Probeer de waarnemingen te reconstrueren:

– Hoe hebben waarnemingen (in de tijd) kunnen ontstaan 

(scenario denken!!)

– Beschouw daarbij alle mogelijke scenario’s, zonder vooroordeel 

– Voer dit kwalitatief uit, dus zonder te rekenen

– Analyseer belastingen (én opgelegde/verhinderde vervormingen) 

enerzijds en sterkte anderzijds

– Voer een dergelijke analyse eventueel meerdere keren uit, 

steeds op een ander niveau



Bottom-up benadering (1)

• Een hoofdspant moet 

bezwijken, anders heb je 

een gedeeltelijke 

instorting



• Twee mogelijke basismechanismen voor 

het bezwijken van een hoofdspant:

– Bezwijken uit het vlak (omvallen)

– Bezwijken in het vlak

Bottom-up benadering (1)



Bottom-up benadering (1)
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Bottom-up benadering (2)



• Detailanalyse van de schade

Niet volgen van de regels



• Detailanalyse van de schade:

– Relatief veel scheuren

– Merendeel geïnjecteerd

Niet volgen van de regels



Niet volgen van de regels
• Belasting én sterkte



Niet volgen van de regels

• Opstellen overzicht van mogelijke oorzaken

– Top-down benadering met 43 mogelijke oorzaken

– Daaronder veel achterliggende oorzaken 



Niet volgen van de regels

• Conclusies:

– Effect van grote betondekking is buiten beeld gebleven

– Geen verklaring gegeven voor reeds aanwezige scheuren; 

waren dat waarschuwende signalen?



Bedankt voor jullie aandacht
huibert.borsje@tno.nl


