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Op 9 februari 2016 nam Geerhard Hannink, geo-
technisch specialist en oud-hoofdredacteur van 
Geotechniek afscheid van de gemeente Rotter-
dam. In zijn afscheidstoespraak ging hij in op de 
rol van de geotechniek en de geotechnicus in een 
gemeente. Deze Magic is een bewerking van het 
verhaal dat hij daar hield.

De afgelopen decennia zijn in Rotterdam maar 
ook in de rest van Nederland veel infrastruc-
turele projecten gerealiseerd. Het meest in het 
oog lopende voorbeeld in Rotterdam is de com-
plete reconstructie van het stationsgebied met 
een nieuw stationsgebouw, de aansluiting van 
de Randstadrail metrolijn en een nieuw me-
trostation. Maar Rotterdam is niet de enige ge-
meente en het zijn niet altijd mega-projecten. 
Voor grote gemeenten als Den Haag met het 
Souterrain en recent de ondergrondse parkeer-

garage Veenkade, en Amsterdam met de Par-
keergarage Boerenwetering geldt hetzelfde, om 
van de Noordzuidlijn niet te spreken. En ook bij 
kleinere gemeenten zien we nieuw aangelegde 
infrastructuur: grote projecten als de spoortun-
nel in Delft en kleinere zoals de onderdoorgang 
onder het spoor in Houten. Daarnaast is er de 
laatste jaren een verschuiving te constateren 
van nieuwbouw naar het langer in stand houden 
van de bestaande infrastructuur en het zo nodig 
opknappen en verbeteren daarvan. De renovatie 
van rioleringen speelt in half Nederland en ook 
de stadsvernieuwing is een permanent proces. 
Geotechnische issues als mogelijke houtrot van 
funderingspalen en de nog te verwachten zet-
ting van woningen als gevolg van negatieve kleef 
spelen in veel plaatsen een belangrijke rol. Zo-
wel bij nieuwbouw als bij het in stand houden 
of verbeteren van bestaande infrastructuur is 

er een belangrijke taak weggelegd voor de ge-
meente en voor de geotechniek. 

Leren
De kerntaak van een gemeentelijke organisatie 
is de zorg voor de burgers. Dat is wat anders dan 
het verzorgen, het pamperen, van de bewoners. 
Het betekent dat je als gemeente die zaken sa-
men met bewoners oppakt die voor hen van nut 
zijn en waar je als gemeente meerwaarde kunt 
geven aan de bewoners. Het nieuwe Centraal 
Station in Rotterdam is een goed voorbeeld. In 
zijn algemeenheid zijn Rotterdammers daar 
blij mee. Ze vinden het een mooi station en ze 
vinden dat het overstappen naar metro, tram 
en bus goed is geregeld. Nu zijn er ter plaatse 
niet zo veel bewoners, maar wel veel kantoren 
en gebruikers van het openbaar vervoer. Deze 
hebben ruim tien jaar overlast gehad, maar zij 
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profi teren nu ook van de nieuwe situatie. In veel 
gevallen is het ingewikkelder want daar zijn de-
genen die de overlast ervaren niet degenen die 
profi teren: de kantoren van Nationale Nederlan-
den en in het Groot Handelsgebouw aan het Sta-
tionsplein zijn maar ten dele de hoofdgebruikers 
van de nieuwe OV-Terminal. 
Wat kunnen de gemeentelijke geotechnici die 
betrokken zijn bij dit soort grote projecten, te-
ruggeven? Allereerst natuurlijk zorgen – met 
collega’s uit andere afdelingen van de gemeente 
en samen met de uitvoerende partijen – dat de 
uitvoering van het project goed verloopt en dat 
na afronding van het project het beoogde resul-
taat daadwerkelijk bereikt is. Maar daarnaast 
vooral leren van dingen die goed gingen en van 
dingen die fout gingen en die kennis bewaren en 
toepassen bij opvolgende projecten. Leerpunten 
bij de projecten rond Rotterdam CS waren dat 
het bevriezen van grond een waterdichte wand 
kan opleveren als je maar rekening houdt met 
relevante verschijnselen als stromend grond-
water (bijvoorbeeld ten gevolge van een span-
ningsbemaling); en dat een diepwand kan lek-
ken maar dat je dat met goede monitoring bij 
de uitvoering kunt voorkomen. Daarbij is het 
soms onontbeerlijk om – fi guurlijk – de diepte 
in te gaan om inzicht op te bouwen. Een voor-
beeld is het promotieonderzoek over monitoring 
van diepwand-aanleg dat in GeoImpuls-kader is 
opgepakt [1]. Verder werd bij de projecten rond 
Rotterdam CS eens te meer bevestigd dat een 
spanningsbemaling (diepe grondwateronttrek-
king) ten behoeve van een droge, diepe bouwput 
een goede bouwmethode is mits je je houdt aan 
verantwoorde uitgangspunten (die Rotterdam 
zelf al jaren geleden had opgesteld).  

Grondwater
Het belang van grondwater komt uit boven-
staande al goed naar voren. Grondwater is iets 
waar menig geotechnisch adviseur een haat-
liefdeverhouding mee heeft, het liefst laat hij 
deze materie over aan een geohydroloog. Toch 
is dat niet verstandig. Een goed geotechnisch 
ontwerp houdt in dat er van tevoren goed over 
het grondwater is nagedacht. Dat geldt zowel 
voor de uitvoeringssituatie als voor de gebruiks-
situatie, en daarbij is monitoring voor, na en ten 
tijde van een spanningsbemaling in de omgeving 
onontbeerlijk. Dat is bij grote onttrekkingen een 
wettelijk vereiste, maar belangrijker nog is dat 
het de ingang is voor het in de gaten houden van 
de situatie en het (waar nodig) ingrijpen. Bedenk 
daarbij dat een diepe bemaling als die van de 
Weenatunnel bij Rotterdan CS tot vele kilome-
ters van de bouwput het (diepe) grondwater be-
invloedt.

Hoewel in Rotterdam het diepe grondwater niet 
in direct contact staat met het oppervlakkige 
grondwater ontstond er bij bewoners direct ten 
noorden van het Centraal Station toch het gevoel 
dat de betreffende bemaling schade had veroor-
zaakt. Rationeel kan dat eigenlijk niet, maar dat 
neemt het gevoel niet weg. Ook in een andere 
wijk, op nog grotere afstand, ontstond datzelfde 
gevoel. De meeste woningen in de betreffende 
wijken zijn oud en gefundeerd op houten palen 
– en er is schade. Uit de (ondiepe) grondwater-
gegevens volgt dat het bovenste funderingshout 
niet of nauwelijks onder water staat. En al heeft 
de spanningsbemaling praktisch geen invloed 
op het ondiepe grondwater, voor de bewoners is 
dat op zijn minst onduidelijk en misschien wel 
ongeloofwaardig en een ongemakkelijke discus-
sie met de gemeente komt te paard en gaat te 
voet. 

Het blijft nodig grondwater steeds opnieuw op 
de kaart te zetten. Neem nu de aanleg van de 
verbinding tussen de A16 en A13. Aan de oost-
zijde van Rotterdam komt deze door het Lage 
Bergse Bos te lopen en de discussie gaat dan 
over hoe dat moet gebeuren: een landtunnel, 
half verdiept of onder de grond. De discussie 
gaat vooral over landschappelijke inpassing, 
maar het zou een misser zijn om het daartoe 
te beperken. Het tracé bevindt zich ter plaatse 
in een geotechnisch (met een plaatselijk zeer 
slappe ondergrond) en geohydrologisch (nabij 
diepe polders en plaatselijk zandig opgevulde 
geulen) gecompliceerd gebied en naast een wijk 
waar het niet moeilijk is om schade te veroorza-
ken als je ingrijpt op het grondwater. Je kunt er 
prima aan rekenen, maar je kunt er ook prima 
foute antwoorden uitkrijgen. 

Communicatie 
Om te voorkomen dat bewoners en gemeente 
tegenover elkaar komen te staan moet de ge-
meente –en geotechnici bij de gemeente voorop 
– niet wachten tot de bewoners komen klagen, 
maar proactief handelen en als gemeentelijke 
dienst naar de bewoners toe stappen. Dat was 
ook de conclusie van het GeoImpuls-project 
over omgevingscommunicatie [2]. Uit de grote 
gemeentelijke projecten leren we veel wat nuttig 
is voor nabijgelegen wijken en kunnen we met 
de bewoners in gesprek over andere zaken die 
het niveau van de grondwaterstand beïnvloeden:
-  wat is de opbouw en de samenstelling van de 

ondergrond?
- hoe is er destijds bouwrijp gemaakt?
- hoe is de regenwaterafvoer geregeld?
- hoe is het met het verhard oppervlak?
- waar gaat het water naar toe?

- is er meer verdamping dan vroeger?
- is er meer regenval dan vroeger?

Er zitten veel zaken in waar de gemeente geen 
grip op heeft, maar andere die op zijn minst te 
beïnvloeden zijn. In Rotterdam is de dienst Wa-
termanagement invulling aan het geven aan het 
begrip zorgplicht. Het is de afdeling die vanouds 
zorgdraagt voor een goede afvoer van het afval-
water via het rioolstelsel en die de laatste jaren 
bij vernieuwing van het rioolstelsel in een wijk 
steeds vaker een drainage/infi ltratieleiding laat 
meeleggen om de grondwaterstand niet te hoog 
te laten oplopen of niet te laag te laten zakken. 
Dergelijke leidingen zorgen voor een verdere in-
teractie tussen grond- en oppervlaktewater. Er 
is een behoorlijke optimalisatieslag in te maken 
door de kennis van de grondwaterstroming, zo-
als die mede aan grote projecten is ontleend, op 
uitgebreide schaal in te zetten. 
De ondiepe- grondwaterproblematiek speelde 
ook bij de bouw van het Centraal Station. Het sta-
tion heeft een prachtige overkapping gekregen, 
maar het gevolg was wel dat er daardoor veel 
minder regenwater ten goede zou komen aan de 
ondergrond. Er is driftig gezocht naar een oplos-
sing waarbij het regenwater zoveel mogelijk zou 
worden teruggebracht in de bovenste grondlaag. 
Dat is uiteindelijk gelukt, maar het duurde lang 
voor de oplossing werd gerealiseerd. Niet omdat 
het technisch ingewikkeld was, maar omdat het 
beheer en onderhoud van de zogenaamde infi l-
tratiekratten moest worden geregeld, meer een 
probleem van governance dan van (geo)hydrolo-
gie. Ook dat is een leerpunt, nu voor de geotech-
nici zelf: besef dat de bestuurlijke werkelijkheid 
een heel andere kan zijn dan de (geo)techische 
en speel daarop in als je dat vanuit je professio-
nele expertise noodzakelijk acht.
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