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Vakblad Geotechniek bestaat dit jaar 25 jaar. In 25 jaar 
uitgroeien tot een instituut, is wat je hoopt als je ergens aan
begint. In het roerige medialandschap van de afgelopen 
decennia is dat niet vanzelfsprekend. Geotechniek is gestart
in de periode dat we voor het eerst kennismaakten met het
World Wide Web: het internet deed zijn intrede. 

In het redactionele voorwoord van de allereerste editie van
vakblad Geotechniek uit 1997 lezen we het volgende: “Heel
lang vormde 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. De geotechnische normen sluiten aan op het boven-
grondse bouwen en het kwaliteitsdenken vergeet ook de 
ondergrond niet.” Beneden maaiveld: daar begint de wereld
van de geotechnicus. 

En dat is ook de wereld van Vroom Funderingstechnieken. 
Begonnen in 1962 met het kleinschalig heien van houten palen
en in bijna 60 jaar uitgegroeid tot een allrounder in funde-
ringsoplossingen. Betrouwbare geotechnische informatie is
voor een kwalitatieve uitvoering van ons werk onontbeerlijk.
Ons product wordt in de bodem gemaakt of ‘verdwijnt’ erin:
een onzichtbaar eindresultaat zodra onze klus is geklaard, 
echter een dankbaar en onmisbaar onderdeel van alles wat in
Nederland onder én boven de grond wordt gebouwd.

Door vakblad en kennisplatform Geotechniek weten geo-
technische bedrijven, opdrachtgevers en toeleveranciers 
elkaar te vinden en wordt kennis uitgewisseld en overgedragen.
Kennis van en informatie over bodemsamenstelling, water-
bouw en waterveiligheid, omgevingsmanagement, onder-
waterinspectie, duurzaamheid, veiligheid, infrastructuur, 
natuur en milieu en wet- en regelgeving zijn onderwerpen
waar de afgelopen 25 jaar bij Geotechniek veel aandacht voor
is geweest. En dat er in de toekomst nog veel nieuwe ontwik-
kelingen zullen volgen in ons vakgebied staat vast.

Over die toekomst gesproken, bij Vroom merken wij dat 
de vraag naar aangepaste, moderne en schonere machines bij
onze opdrachtgevers zeer relevant is. Daar is het afgelopen
jaar door Vroom ook fors in geïnvesteerd en zo krijgt het 
hermotoriseren van machines en de aanschaf van materieel
met de meest moderne motoren voortdurend aandacht.
Goede ontwikkelingen op materieelgebied,  waarmee ons 
materieelpark schoon en toekomstbestendig blijft.

Wij wensen alle lezers en bezoekers van Geotechniek, als-
mede iedereen die meewerkt aan de totstandkoming van 
Geotechniek een bijzonder mooi jubileumjaar 2021 toe. En 
dat de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied van 
geotechniek veel inspiratie mogen geven om hier nog heel
lang mee door te gaan.
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Vroom Funderingstechnieken, 
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Piet van Wijk gaan samenwerken 
voor de totstandkoming van 

het kunstwerk ‘Het Palenhuis’ 
in Amsterdam. 
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