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Bewerking van een illustratie uit 
de omgevingscommunicatie rondom
de Haagse Tramtunnel.

Bij een 25-jarig jubileum ontkom je er niet aan om terug te
blikken op je eigen ervaringen. Zelf was ik 25 jaar geleden jong
en energiek bezig met het opstarten van de uitvoering van het
project ‘Souterrain Grote Marktstraat Den Haag’. Op papier
een prachtig werk met meerdere gedurfde ontwerpaspecten,
maar qua risico’s ‘enigszins’ onderschat.  In de praktijk dus 
helaas een project met veel problemen en vrij snel bekend 
– of zo u wilt berucht – werd onder de naam ‘De Haagse Tram-
tunnel’ met wekelijks een strip in de Haagse Courant met als
titel “De tunnelguppies”. Over de diepere oorzaken hiervoor 
zullen de meningen verdeeld zijn variërend van teveel poli-
tieke bemoeienis tot onvoldoende geotechnische ontwerp-
kennis, opportunistische wijze van aanbesteden of een te
weinig risico-bewuste organisatie. Kwalificaties die helaas
nog steeds regelmatig aan projecten worden toegekend.

Natuurlijk zijn op het project Tramtunnel fouten gemaakt 
met kostbare gevolgen, maar ik vind het te makkelijk om 
alleen negatief te oordelen. Met een positieve blik kan ook
worden gesteld dat, door de gedurfde aanpak van onder-
gronds bouwen in een drukke en historische winkelstraat, op
een grote schaal veel is geleerd en nieuwe technieken zijn 
toegepast. Leerpunten waar andere binnenstedelijke projec-
ten later veel profijt van hebben gehad. De toepassing van de
cut&cover methode voor een diepe tunnel dwars door het
centrum van een stad met jetgrouten, diepwanden vlak langs
bebouwing en het gebruik van luchtoverdruk was in Neder-
land nog nooit op een dergelijke schaal gedaan. 

Daarnaast weten wij geotechnici als geen ander dat hoe 
dieper je gaat bouwen de risico’s nu eenmaal groter worden.
Als je dat negeert met te weinig maatregelen in zowel 
communicatie, planvorming en realisatie dan graaf je letterlijk
en figuurlijk met zekerheid je eigen valkuil. 

Met name grote projecten kunnen bij uitstek fungeren als
kraamkamer of vliegwiel als het gaat om uitproberen of
schaalvergroting van nieuw technieken of toepassingen. 
Er is daar in het algemeen meer ruimte en tijd voor een goed
gemonitorde praktijktoepassing met bijbehorend onderzoek.
Onderzoek dat in Nederland de laatste 25 jaar steeds meer 
in het gedrang is gekomen. Dat sluit aan op een uitspraak van
de toenmalige autoriteit prof. H. Raedschelders in de eerste
editie van Geotechniek: ‘Er bestaan allemaal mooie theorieën,
maar ik betwijfel of ook de grond die theorieën kent. De grond
laat zich niet binden aan formules, zonder dat deze formules
aan de realiteit zijn getoetst. Het is daarom van het grootste 
belang om de grond te kunnen verstaan.’

Daarom is het belangrijk dat er een podium is waar onder-
zoeksresultaten en leerpunten van projecten kunnen worden
gedeeld of discussies op basis van kennis en ervaring kunnen
worden gevoerd. Het vakblad Geotechniek is hiervoor 
misschien wel het belangrijkste podium geworden. De NVAF
heeft er vertrouwen in dat dit podium iedereen in staat stelt
om met open vizier analyses te delen over problemen en hier
oplossingen voor te geven, zodat we allen kunnen leren. 

En bovenal het medium om elkaar te motiveren om op 
gedegen wijze ingenieuze vernieuwingen te

blijven ontwikkelen. Daar horen risico’s die
bij een goede aanpak en inzet van 
vakmanschap zijn te beperken. Ja, dat kan

meer kosten dan verwacht, maar altijd
veel leerzamer dan voor 100 M€

mondkapjes in opslag nemen en
daarna nooit gaan gebruiken.


