
Met alle nieuwe media verspreidt informatie zich
tegenwoordig snel, sneller dan de Mexicaanse
griep. Daarbij blijft de bron van de informatie
vaak onduidelijk, maar de koppen zijn er niet
minder schreeuwerig en ongenuanceerd om. 
Zo berichtte de radio op 12 november 2009 dat
deskundigen pleitten voor ontruiming bij het
boren van de Noord-Zuidlijn. Verdere details
werden niet gegeven. De Volkskrant kopte die
ochtend: ’Advies: verplichte ontruiming bij
boren Noord-Zuidlijn’. Trouw maakte ervan:
’UvA pleit voor ontruiming bij boren N/Z-lijn’.
Als de universiteit het zegt zal het toch wel waar
zijn? Over rooksignalen, indianenverhalen en hoe
hiermee om te gaan als geotechnicus. 

Complottheorieën
Het internet is doorgedrongen tot in de haarvaten
van de samenleving. We zagen dat gedemon-
streerd in de wijze waarop de discussie over de
vaccinatie tegen de Mexicaanse griep verliep. Via
websites als www.despuitblijfteruit.nl ventileer-
den allerlei mensen hun ongerustheid en  hun
ongenoegen over het vaccinatieprogramma.
Samenzweringstheorieën schoten als padden-
stoelen uit de grond. De overheid zou geld willen
verdienen met de vaccins. Erger nog: in de vacci-
naties zat een nanochip die de overheid in staat
zou stellen om zijn burgers permanent in de
gaten te houden. Dat deze geluiden ergens op
het internet te vinden zijn, is niet zo opmerkelijk:
het web kent geen censuur. Wel opmerkelijk is
dat de auteurs/beheerders van de websites in
kwestie en de informatie daarop doordringen  tot
de serieuze media – de nationale pers, en televi-
sie- en radiorubrieken als Zembla, Nova, Radio 1
en BNR Nieuwsradio. 

Informatie op internet
Hoe kan het nu dat zoveel mensen informatie
serieus nemen die onbekenden via internet
 verspreiden? In een analyse van de prikangst
die Nederland eind vorig jaar in zijn greep hield
citeert NRC Handelsblad Albert Benschop, als

internetsocioloog verbonden aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij constateert dat er altijd men-
sen zijn geweest met wantrouwen tegen gezags-
dragers. Elk dorp had zijn eigen complotdenker,
die zich machteloos voelde ten opzichte van de
wereld om hem heen, en die probeerde om com-
plexe kwesties tot simpele waarheden terug te
brengen. Het verschil met nu is, dat de complot-
denker anno 2010 de beschikking heeft over
internet. Daarmee is de reikwijdte van zijn
geroep heel wat groter. Op internet is iedereen
gelijk. Iedereen kan roepen wat hij wil: deskun-
digheid, status of achtergrond lijken niet meer
relevant te zijn. Een medisch specialist staat op
veel internetfora gelijk aan een willekeurige
 anonymus. Met deze nieuwe ’informatiesituatie’
weet de overheid zich nog geen raad, zegt
Benschop. Als er echt een lelijk virus langskomt
en er komt zo'n anticampagne, dan heeft de
 overheid een probleem. De hamvraag is welke
informatie serieus wordt genomen, en waarom.
En wat is de rol van de media hierbij? 

Boren van de Noord-Zuidlijn
We maken een sprong van de gezondheidssector
naar de civiele techniek. In het voorjaar van 2010
zal het boren van de Noord-Zuidlijn een aanvang
nemen. Zeker na de verzakkingen aan de Vijzel -
gracht zijn veel mensen bezorgd over wat er nog
meer mis kan gaan bij de aanleg van de lijn. Zo
ook de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse
Binnenstad (VVAB), die aan een architectuurhis-
toricus, verbonden aan de UvA, vraagt om zijn
visie op de kwetsbaarheid van de panden boven
het boortracé. Deze gaat op bezoek bij de pro-

jectorganisatie NZ lijn, en raakt blijkens zijn rap-
port overtuigd ’dat er hard en serieus aan wordt
gewerkt deze risico's zoveel mogelijk in te dam-
men en uit te bannen’. Hij geeft vervolgens een
genuanceerde beschouwing over de bouwkundi-
ge toestand van de panden langs het tracé en de
risico's die de panden lopen. Zijn zorgen blijken
niet volledig weggenomen te zijn. Met name
vreest hij voor de plekken waar de de laatnegen-
tiende-eeuwse bebouwing aan de Ferdinand
Bolstraat grenst aan goed gefundeerde twintig-
ste-eeuwse woonblokken en het ’lijkt mij dat ten
minste in dit gedeelte van het tracé de woningen
en winkels nabij de naderende tunnelboormachi-
ne ontruimd moeten worden.’  De VVAB stuurt
op 11 november de beschouwing door naar de
gemeenteraad met een brief waarin gevraagd
wordt om bouwfysisch onderzoek van de panden,
en meldt dat ook op de haar website.

De volgende dag verdwijnt de nuance onder
tafel, niet door onbekenden op het internet maar
door de gevestigde pers die nogal selectief
citeert. Onder de kop ’UvA pleit voor ontruiming
bij boren N/Z lijn’ schrijft Trouw: ’De gemeente
Amsterdam moet woningen en winkels bij de
Ferdinand Bolstraat verplicht ontruimen als de
tunnels voor de Noord/Zuidlijn worden geboord.
Dat adviseert de Universiteit van Amsterdam
(UvA) na een onderzoek naar de risico's van het
boren. De gemeente zei tot nu toe dat de risico's
zeer klein zijn. Volgens het onderzoek in
opdracht van de Vereniging Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad heeft de gemeente
de risico's voor het boren van de tunnels niet
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goed onderzocht. Het boren kan tot veel meer
schade leiden dan gedacht.'

De projectorganisatie NZ lijn reageert alert en
stuurt dezelfde dag een persbericht uit waarin
gesteld wordt dat er reeds zeer goed gekeken is
naar het incasseringsvermogen van alle individue-
le panden langs het boortracé, monumentaal of
niet-monumentaal, en dat alle gegevens die de
onderzoeken in voorgaande jaren hebben opgele-
verd, voor de start van het boren in het voorjaar
van 2010 nog eens worden geactualiseerd. Dat
persbericht staat prominent op de website van de
NZ-lijn, maar haalt de krant – natuurlijk –  niet.
Een week later herhaalt dit zich als het Parool met
de architectuurhistoricus een stadswandeling
maakt en daarover schrijft onder de kop
’Scheurende panden en knappende ruitjes’. Ook
dan weer reageert de NZ lijn met een  zakelijke
tegenspraak van wat in de krant staat onder de
kop ’Opnieuw onjuiste berichtgeving.’ En in dat-
zelfde Parool de dag erop een positief verhaal
over het inhijsen van de  tunnelboor machine-
waarin terzijde ook nog even wordt opgemerkt
dat de NZ lijn not  amused is over het rapport van
de architectuurhistoricus. Niet meer dan dat.

Indianenverhalen
Hoe kunnen we als sector er aan bijdragen dat
indianenverhalen iets minder rondzingen?
Als berichten of geruchten eenmaal op de radio
zijn geweest of in de krant zijn verschenen is het
lastig daar nog iets aan te doen. Reageren achter-
af helpt weinig voor de directe weerlegging,
omdat die vaak niet opgepikt wordt door de
media. Bij sommige kranten kun je digitaal reage-
ren op het artikel en daar een link in verpakken
naar je eigen website - die dan wel goed op orde
moet zijn natuurlijk. En wees proactief: geef
gewoon veel informatie vooraf.  Zie voor een
voorbeeld de website van de NZ  lijn, waar de
 risico's en maatregelen bij het  tunnelboren
 uitgebreid worden toegelicht.

Onbedoeld en ongewild zijn we zelf als sector
ook nog wel eens verantwoordelijk voor india-
nenverhalen. Zo gaven ProRail en Deltares in het
voorjaar van 2009 gezamenlijk een persbericht uit
over onderzoek naar oplossingen voor spoorver-
zakkingen. Problemen daarbij treden vooral op
bij overgangen tussen het baanlichaam dat aan
zetting onderhevig is, en kunstwerken die vast
gefundeerd zijn. Het onderzoek richtte zich op
het maken van geleidelijke-overgangsconstruc-
ties die tot minder onderhoud, minder vertraging
en meer rijcomfort voor de treinreizigers leiden.

Hoe doof ik een rooksignaal?
� Reageer wel en reageer snel! Ook onware verhalen blijven hangen. De eerste 24 uur is cruciaal.
� Zoek uit wat er precies aan de hand is, verplaats je in de positie van de ander en  neem eventu-

eel contact op met de  personen die  geciteerd worden om hun  versie van het verhaal te horen. 
� Probeer je in je reactie zoveel mogelijk te baseren op feiten en zo min mogelijk op emoties.

Stap over de ergernis heen en  probeer in de  reactie een draai te maken naar het mooie of het
indrukwekkende van het project – zonder de zorgen van de ander te bagatelliseren.   

� Geef niet de media de schuld ook al hebben zij naar jouw mening het verhaal opgeblazen.
Mensen kunnen in het algemeen slecht tegen  kritiek en journalisten zijn daar geen uitzondering
op. Bovendien is het hun vak om op zoek te zijn naar afspraken die niet nagekomen zijn en
beloftes die niet waargemaakt zijn. 

� Laat iemand reageren die status heeft en verspreid die reactie ook breed binnen de sector. Dat
voorkomt dat allerlei meer of minder  deskundige commentatoren op eigen houtje reageren en
verschillende meningen over elkaar buitelen. 

� Maak je directe omgeving kritisch op wat zij horen en lezen in de media (overigens niet alleen
als het over bouwprojecten gaat),  bijvoorbeeld ten aanzien van de bron van de informatie.

Hoe genereer ik positieve media-aandacht?
� Zoek de verbinding van jouw onderwerp of onderzoek met een  onderwerp dat actueel is of als

het niet actueel is, mogelijk veel mensen in de toekomst kan raken. 
� Klinkt als een open deur maar toch: Je komt in de media als je echt iets nieuws te melden hebt.

Dat kan een onderzoek zijn of een  nieuwe mening over een actueel onderwerp, nieuwe feiten
over gevolgen voor het brede publiek of een alternatieve oplossing voor een prangend pro-
bleem. Maak op dat moment (en dus ook niet al te vaak) een kort persbericht waarin het nieuws
duidelijk aan het begin vermeld wordt. 

� Durf ook te relativeren door minder fraaie zaken of onzekerheden te noemen. Journalisten laten
zich zelden gebruiken voor promotie- artikelen over jouw standpunt of onderzoek. Bouw een
relatie op met enkele journalisten.

� Wees er altijd op bedacht dat de journalist (of zelfs de koppenzetter) jouw onderwerp een ande-
re draai kan geven om te zorgen voor meer nieuwswaarde. Wat levert dat voor risico's op? Als je
zelf  geïnterviewd wordt voor de krant of radio verplaats je dan in de journalist en bedenk wat
voor hem/ haar interessant is en waar mogelijke nieuwswaarde in zit. Maar wees ook beducht op
wat voor oneliner er van te maken is.

� Bevriende journalisten helpen vaak een handje om de juiste draai aan een verhaal te geven.

Jurjen van Deen   Deltares
Sonja Karstens     Deltares

‘Het is voor jou.’



Een positief bericht over de helpende hand van
de geotechniek, zou je op het eerste gezicht zeggen.
Het ANP pikte het persbericht op en maakte daar
een kort zakelijk berichtje van. NRC Handelsblad
nam dit korte berichtje over met de kop: ’Onder -
zoek naar meer verzakkingen spoorrails’. Daarna
ontstond er commotie toen Trouw, de Telegraaf
en Metro er een heel andere draai aan gaven.
De Telegraaf kopte bijvoorbeeld ’Spoor verzakt’.
Voor kranten geldt dat als er iets mis is, de
nieuwswaarde vaak groter is dan als alles koek en
ei is. Het is ook de functie van de media om ont-
wikkelingen kritisch te volgen en daarin een sig-
naleringsfunctie te vervullen. Een journalist heeft
desgevraagd zelf aangegeven dat journalisten
altijd op zoek zijn naar afspraken die niet nageko-
men en beloftes die niet waargemaakt worden.
Deze gebeurtenis moet geen reden zijn om dan
maar niets meer te vertellen over de helpende
hand van de geotechniek. De vraag die we ons
steeds moeten stellen is waar zich in onze
 alledaagse omgeving problemen bevinden die
een geotechnische oplossing hebben en waar we
de ’magie’ van de geotechniek goed tot zijn recht

kunnen laten komen – al zal de focus soms anders
worden dan wij ons gedacht hadden. Het op die
manier in de media komen heeft een aantal voor-
delen. Beslissers besteden doorgaans meer aan-
dacht aan een onderwerp als het in de media
heeft gestaan. Op de ministeries en in de Tweede
Kamer bijvoorbeeld wordt veel tijd besteed aan
het bijhouden van alle berichten in de media.
Vaak wordt door Tweede Kamerleden gerefe-
reerd naar artikelen in de media als zij vragen
stellen of argumenten in een debat gebruiken.
In het geval van de overgangsconstructies zijn
uiteindelijk zelfs kamervragen gesteld over dit
bij uitstek geotechnische onderwerp. De media
kunnen de sector dus ook helpen om onder -
werpen hoger op de beleidsagenda te krijgen.

Initiatieven op communicatievlak
Er wordt in meerdere gremia gewerkt aan het
probleem van (risico)communicatie rondom grote
bouwprojecten. Al enige jaren loopt een initiatief
van RWS en ProRail onder de noemer Kennis in
het Groot waar aan de hand van 14 grote infra-
structuurprojecten leerervaringen worden

gebundeld, op het gebied van projectmanage-
ment en processen. Eén kennisdomein is commu-
nicatie. Daarnaast loopt sinds 1 januari het Geo-
Impulsprogramma, een onderzoeksprogramma
geinitieerd door RWS met als doel de geotechni-
sche faalkosten in 2015 tot de helft te reduceren.
Eén van de 12 projecten hierbinnen houdt zich
speciaal bezig met communicatie en verbetering
van het imago van de sector. Zo proberen we als
sector met elkaar te leren hoe we beter kunnen
communiceren over risico's.

Reacties zijn welkom op
reactiegeotechniek@geonet.nl.

Referenties
– www.amsterdamsebinnenstad.nl  
Ver. Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
– www.noordzuidlijn.nl/     
projectwebsite Noord-Zuidlijn
– www.kennisinhetgroot.nl/     
project KING Kennis in het Groot
– www.geonet.nl/geoimpuls   
Geo-Impulsprogramma
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Nieuw! 
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- Volledig automatisch 
   en continu sonderen  
- Gebruikersvriendelijk
- Kostenbesparend 
 
 

Sondeerapparatuur 25-300 kN voor on- en offshore 
Automatisch en continu sonderen 
Conussen voor geo- en milieutechnisch bodemonderzoek 
Boorapparatuur icm sondeerapparatuur  
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