
In 25 jaar is veel veranderd. In het redactioneel van het eerste
nummer van Geotechniek in 1997 lazen we een soort beginsel-
verklaring: “Heel lang vormde de geotechniek de onderwereld
van de civiele wetenschappen. De geotechnicus was een magiër
die de geheimen van de ondergrond verborgen hield voor 
de boze bovenwereld. Maar de geotechnici kruipen uit hun
duistere hol ... Een eigen vaktijdschrift is dé mogelijkheid om
het vakgebied geotechniek te profileren.” En twee jaar later
ging onder auspiciën van GeoDelft, CUR en KIVI-Geotechniek
de website www.geonet.nl van start, inmiddels al weer jaren
ingebed in de website van KIVI-Geotechniek. 

Zeven jaar later vonden we kennelijk dat het niet  snel genoeg
ging met het profileren. In 2004 begon het GeoForum initiatief.
Wederom in Geotechniek lezen we: “Meer samenwerking met
aanpalende vakgebieden zoals ruimtelijke ordening, meer 
profilering in de politiek en meer bekendheid bij het grote pu-
bliek” en “... dat de geotechnicus moet veranderen van super-
superspecialist in een subsubcontractorsrol naar een specialist
die communicatief en integrerend in projecten de geotechniek
inbrengt.” Van 2004 tot 2018 leidde het tot de serie “The Magic
of Geotechnics” in dit blad waar steeds de relatie tussen 
geotechniek en de meer of minder boze buitenwereld centraal
stond. Het ging over gebiedsontwikkeling, publiekscommuni-
catie, duurzaamheid en meer. 

De wereld stond niet stil en van 2010 tot 2014 kregen we
GeoImpuls. “Verminderen van de faalkosten tot de helft” (of
“met de helft”?) werd het adagium. Techniek was slechts één
van de focuspunten, want we hadden in de gaten dat techniek
niet alles is, en dat contracten en communicatie minstens zo 
belangrijk zijn om de risico’s en vooral de faalkosten onder 
controle te krijgen. Geotechniek berichtte er uitgebreid over.
Geotechniek was inmiddels van het schriftachtige uiterlijk van
de beginjaren overgegaan naar een wat meer glossy uitvoering.
Sommige geotechnici stoorden zich daaraan want dat was niet
het imago dat zij in gedachten hadden. Maar voor profilering
van het vakgebied was het prima. Zoals de uitgever het recent
verwoordde: “We leven in digitale tijden, maar velen willen 
gewoon papier in handen hebben. Een relatiemagazine is zeer
effectief als marketinginstrument ... U wekt vertrouwen en
claimt autoriteit binnen uw vakgebied.“

Met het opgaan van GeoDelft in Deltares en het teloorgaan van
de CUR werd de geotechniek er niet zichtbaarder op. Gelukkig
bood het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) in 2020
onderdak aan een nieuw initiatief: het Platform
Geotechniek. Wel was ik verrast bij de
aftrap van dat platform op 1 oktober
2020. Enerzijds positief: chapeau voor de
organisatoren. Wie had in 1995 kunnen 
bedenken dat we zo’n start-up sessie digitaal
op afstand zouden doen en dat ik hem
weken later moeiteloos zou terugkijken.
Maar dat terzijde gelaten, inhoudelijk
was het een déjà vu: er is veel kennis,
maar die gebruiken we niet; wat gaan we
dus doen? Digitalisering ontwikkelen en
grondonderzoek normeren. Het wiel 
opnieuw uitvinden, hoorde ik één van de
deelnemers zeggen. Het was allemaal erg
technisch en erg naar binnen gericht. Waar
was de langetermijnvisie, het visionaire 
vergezicht? En zelfs: waar was het 
ontsluiten van de kennis-die-er-wel- is? 

In de sessie van januari 2021 revan-
cheerde het platform zich. De GeoImpuls-
resultaten werden nog eens met verve
neergezet en twee van de drie nieuwe 
thema’s bouwen daar met communicatie
en kennisdeling expliciet op voort. En het
profileren van de geotechniek als de
broodnodige grondslag voor de infrastruc-
tuur van Nederland Transportland is het
begin van een langetermijnvisie. Wederom
treedt de geotechniek naar voren. De
wereld is veranderd maar de geotech-
niek is onverminderd relevant. Plus ça
change, plus c’est la même chose.
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