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Dat het vakblad Geotechniek 25 jaar bestaat zie ik als een
symptoom van een vakgebied dat de volwassenheid heeft 
bereikt. Velen zien de treinramp in Weesp van 1918 als de
start van het vakgebied in Nederland. Vakartikelen versche-
nen naar mijn beste weten toen nog in het blad De Ingenieur
en het onderwerp geotechniek viel nog onder de KIVI vakaf-
deling Civiele techniek/waterbouw. Dat waren andere tijden! 

Bij PAO Techniek en Management hebben wij te maken met
zeer veel verschillende vakgebieden en disciplines waarin 
wij cursussen organiseren. Geotechniek beschouw ik daarbij
als het best georganiseerde vakgebied. Een vakgebied waar
eenieder met de nodige trots in werkzaam is. Deze trots zien
wij meer dan in andere vakgebieden terugkomen bij onze 
docenten en cursisten. Tijdens de koffiepauzes worden 
steevast inhoudelijke verhalen uitgewisseld van projecten of
situaties die men tegen is gekomen op het werk. 

Dat het vakgebied zo goed georganiseerd is, komt voor een
belangrijk deel door de inzet van de KIVI afdeling Geotechniek
en het vakblad Geotechniek. Voor ons waardevolle partners
met dezelfde doelstelling: ontwikkelen en delen van kennis
op het gebied van Geotechniek. Het membershipmodel van
het vakblad is daarbij uniek. Het draagt bij aan de verbonden-
heid met het vakblad en het werkveld. Het ontstijgt de rol van
adverteerder. 

Uitgeverij Educom wil ik graag in het zonnetje zetten. PAOTM
levert zowel advertenties als content en de samenwerking
hierin is heel prettig. Opvallend is de continuïteit. Geen snelle

salesjongens of elk jaar een ander contactpersoon, zoals we
bij veel andere bladen wel zien gebeuren. Het voelt een beetje
aan als een geuzeblad voor mij. Geotechniek is ook een van de
weinig bladen waar de technische en verdiepende artikelen
nog hoog in het vaandel staan. Deze technische verdieping
doet dan ook recht aan de term vakblad; trouw blijven aan je
doelgroep en weten wat zij willen lezen. Zonder concessies
aan de inhoud heeft het vakblad zich bewezen als vaste
waarde binnen het geotechnische vakgebied.  

Wij organiseren bij PAOTM al bijna 70 jaar cursussen zonder
winstoogmerk. De langstlopende cursussen zijn juist de 
geotechnische cursussen. De cursus Grondmechanica en 
Funderingstechniek (CGF-1 en -2, i.s.m. KIVI) bestaat al 45 jaar
en Damwandconstructies en bouwputten meer dan 30 jaar.
Vooral de CGF cursussen zijn een standaard in het vakgebied.
Maar ze gaan ook met hun tijd mee. Zo kunnen deelnemers 
tegenwoordig in de cursussen vraagstukken oefenen in een 
e-learning en wordt er momenteel gewerkt aan een volledige
online variant van de CGF-1. Wij hebben nu zo’n 25 verschil-
lende cursussen in de Geotechniek. Zo is PAO Techniek en Ma-
nagement, net als vakblad Geotechniek, al geruime tijd
toegewijd aan de kennisontwikkeling en -verspreiding binnen
het geotechnische werkveld. 

Mijn conclusie is dat de geotechniek een innovatief vakgebied
is, maar ook één met behoefte aan vastigheden. En dat, beste
lezer, belooft weer veel goeds voor de volgende 25 jaar 
vakblad Geotechniek.  

25 C O L U M Nj a a r
v a k b l a d G e o t e c h n i e k

DE VOLWASSENHEID BEREIKT
Erik de Bruine

Programmadirecteur PAO
Techniek en Management


