
Vrijdag 24 juni 2022 overleed Bert Everts, een bijzonder mens en
zeer gepassioneerd geotechnicus. Bert begon zijn loopbaan in 
de geotechniek in 1977 bij Grondmechanica Delft, later GeoDelft
(nu Deltares). Sinds 1998 combineerde hij dat met het docentschap
bij de TU Delft. In die functie gaf hij les en heeft hij honderden 
studenten begeleid in de vakken funderingstechniek en bouwput-
ten en eveneens tientallen begeleid met afstuderen.  Hij schreef
hierover ook regelmatig in dit vakblad.

Bert was zeer goed in staat op een toegankelijke en begrijpelijke 
manier de nuances van ons soms lastige vakgebied uit te leggen.
Door zijn enorme kennis en praktijkervaring in het vakgebied wist
hij de studenten op een boeiende manier te onderwijzen en voor het
vak warm te maken. Veel van de huidige vakgenoten hebben mede
vanwege zijn enthousiasme gekozen voor een loopbaan in de 
geotechniek. Bert was een bijzonder loyale medewerker en een 
keiharde werker. Wat de studenten zeer waardeerden is dat hij hun
werk altijd zorgvuldig door nam en van zinnig commentaar voorzag.
Wat hem ook sierde was zijn oog en inzet voor alle studenten. 
Iedereen kreeg de benodigde aandacht, voor hoogvliegers stevige
opdrachten en voor wie het nodig had extra steun. 

Als adviseur in het vakgebied had Bert een duidelijke visie en 
belangrijke inbreng in vele projecten, zowel voor het ontwerp van
een groot aantal funderingen, zoals bijvoorbeeld voor hoogbouw-
projecten en bij veel diepe bouwputten. Op dat gebied was Bert 
een van de topadviseurs in NL. Er zijn weinig bouwputten en 
ondergrondse parkeergarages waar Bert niet bij betrokken was. 

Zijn ervaringen deelde hij behalve op de TU Delft ook binnen CUR
commissies en als cursusleider en docent bij PAO, waar de cursisten
zijn inbreng altijd hoog waardeerden. Van 2006 tot 2017 werkte
Bert voor ABT. De kroon op zijn werk daar was het Mauritshuis in
Den Haag waar hij al zijn kennis en ervaring in het ontwerp kwijt kon
en de Funderingsprijs 2014 mee won. Bert stond bij ABT mede aan
de wieg van de uitbreiding van het werkveld naar dijkversterkingen,
waarbij hij op bevlogen wijze en met een frisse blik vaak aan de kant
van de aannemer adviseerde. 

Bert ging eigenlijk nooit echt met pensioen. Ook na zijn officiële
pensionering in 2017 was hij nog actief in de geotechniek, in 
commissies zoals de Advies Commissie Schade Grondwater en ook
als zelfstandig adviseur o.a. rondom de beoordeling van schade 
gevallen in Groningen en met gastcolleges en cursussen. Dit heeft
hij tot op het laatst volgehouden, want het contact met de collega’s
in het vakgebied gaf hem altijd de meeste voldoening. Dat verklaart
ook de vele reacties die we van vakgenoten hebben gelezen na zijn
overlijden; voor velen was hij een inspirator en een mentor, die graag
jonge mensen de weg wees in het vakgebied en steunde in hun 
ontwikkeling en carrière. Bert was vriendelijk, behulpzaam en toe-
gankelijk voor iedereen die met hem sprak. Hij was een zeer bekend
gezicht in onze geotechnische gemeenschap, met zijn overlijden
gaan we hem als collega en goed mens zeer missen.

We wensen zijn familie sterkte met het dragen van dit grote verlies.

Namens allen, Frits van Tol, Mandy Korff en Vasco Veenbergen.
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