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Het vakblad Geotechniek kwam begin 1997 ten tijde van hoog
conjunctuur met de eerste uitgave en bestaat nu dus 25 jaar.
Het vakblad is ontstaan uit een initiatief van de samenwerking
tussen de KIVI afdeling Geotechniek en uitgever Educom en
is uitgegroeid tot een respectabel en hoogwaardig vakblad
met een duidelijk eigen gezicht. 
Eind jaren 90 braken de tijden aan van grote infrastructurele
projecten, zoals de Betuweroute, HSL en voorbereiding van
de metrolijnen in Amsterdam en Rotterdam. Deze ongeëven-
aarde projecten gaven de innovatie in het vakgebied van 
geotechniek en bijbehorende funderingstechnische oplossin-
gen een enorme versnelling. Het waren tijden van bloeiende
economie, onderlinge dialoog, pragmatisme en vooral inter-
nationalisatie.  

Het was de tijd van een sterke toetreding van verschillende
buitenlandse aannemers, welke waren gespecialiseerd in 
geboorde tunnels en/of “speciale funderingstechnieken”,
zoals dat toen nog werd genoemd. Diepwanden, jetgrouten,
grondbevriezing en steeds meer geboorde paalsystemen in
binnenstedelijk gebied, deden hun intrede. Ook BAUER, 
opgericht in 1790, leverde voor deze projecten middels 
innovatieve soilmix technieken en geboorde funderings-
technieken, hieraan haar bijdrage. En nog steeds dragen 
we als BAUER bij, aan het verleggen van mogelijkheden in 
de funderingstechniek middels duurzame technieken en 
schonere machines. Immers, binnenstedelijke parkeergarages
en toeritten voor tunnels worden steeds dieper gefundeerd

en worden funderingen middels het uitvoeren van bezwijk-
proeven en slimme geotechnische ontwerpen steeds verder
geoptimaliseerd.  

Over al deze ontwikkelingen worden in het vakblad Geo-
techniek al 25 jaar, gezamenlijk met opdrachtgevers, 
ingenieursbureaus, funderingsaannemers en toeleveranciers,
interessante en vakinhoudelijke geotechnische onderwerpen
besproken en gepubliceerd. 
Daarnaast werd over vele CUR-publicaties en Geo-Impuls,
“het werkprogramma gericht op het terugdringen van geo-
technische falen” uitvoerig bericht. 
Kortom, een boeiende tijd achter ons, waarin we veel hebben
geleerd en verbeterd en dit nog steeds kunnen teruglezen in
het vakblad Geotechniek. 

En dan de toekomst. De tijden zijn veranderd, echter de geo-
techniek is onverminderd relevant. Er wordt in deze roerige
tijd, heel veel gediscussieerd over (geotechnische) ontwerpen
en nieuwe aanbevelingen, waarbij vaak naar elkaar gewezen
wordt, waarin we van mening verschillen. Het zou mooi zijn
om in dit jubileumjaar weer meer naar elkaar te luisteren, 
en ten aanzien van geotechnische onderwerpen vaker met 
elkaar de dialoog aan te gaan en over onze toekomstige 
ontwikkelingen blijven publiceren in Geotechniek. Hoort, 
zegt het voort!
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Parkeergarage Lammermarkt in aanbouw te Leiden.
BAUER Funderingstechniek voerde het funderingsontwerp

en de GEWI-palen uit.
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