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Zeer geachte

toehoorders,

Misschien ishetook sommigenvanUwel eensoverkomen,dateen
vanUwkinderen,bezigzichvoortebereidenopeenwiskunderepetitievoordemiddelbare school,eenberoepopUdeedomte
helpendeweerbarstige stofonderdeknietekrijgen.Natuurlijk
bentookUopdit verzoekonmiddellijk ingegaan,wellicht zelfs
met het heimelijkemotiefdat zoietsaltijd dienstbaar kanzijn
omhettanenderespect voorUwrijpheid vankennis eninzicht
enigszinsteherstellen,omvervolgens teontdekken,datdebetrokken leerstofgeen enkelaangrijpingspunt boodvoorUwherinneringaandeeigenmiddelbare schooltijd.EnUhadnogweleen
negenvoorwiskunde.Maarhetwoord "verzamelingen"kwam inhet
boekjenognietvoor endaargingnunetderepetitieover.
Omeenanticlimax tevoorkomen enhetrespectvoorUnietbenedenlaagwaterte ziendalen,wasU echter zomoedigU inhet
betrokken hoofdstuk teverdiepen.Uontdekte daarbijalspoedig,
datb.v.deaanvankelijk zomystiek lijkendevraag:"Welkuniversum zoujebij elkvandevolgendeverzamelingen kunnennoemen?"
eenzekereverwantschapvertoondemetdezofrequent voorkomende
vraaguitallerleitelevisiequizzen: "Welkenaam hoort inhet
volgenderijtjenietthuis?"Dit gafUeen sleutel inhandenvoor
het ietsbeterverstaanvanhet hoofdstuk "verzamelingen",waarmeeterloopsde educatievebetekenisvanT.V.-quizzen eensenvoor
altijd isvastgesteld.
Uhadgroepsverwantschappen lerenonderkennen;Uhad lerenzien
datdanpasvaneenverzameling kanwordengesprokenals elkder
elementen tenminste einenhetzelfde kenmerk bezit,hoedanook
verder deonderlingeverschillen mogen zijn;kortomUhad geleerd
teclassificeren.

Classificeren lerendekinderenvandaagalopdekleuterschool.
Deopdrachtvandeleidsteraandegroep isb.v.: "Alle kinderen
met blauweogenmoetennuaandezekantkomenstaan,alleandere
kinderen aandiekant."Ofdekinderenmoetenvoorwerpen sorteren
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opkleur-ofvormkenmerken.Menkande spelletjes eindeloosvariëren.
Classificeren iseenvoorwaarde voor hetautomatisch verwerken
van informatie.Endatdelucht ervolvan ishangtuiteraard
samenmetdemogelijkheden diedecomputerbiedt.Wantdecomputer ispas instaat ietsvoorons tedoenalshethemterverwerkingaangebodenmateriaalvoorzien isvankenmerken,diehetterugzoeken,sorteren,combineren e.d. van informatiemogelijkmaken.
Ditallesneemt echternietwegdatdemenszijn ervaringenaltijdalverwerkt heeft indewegvanclassificeren.Hijzoekt
immersnaarorde,regels,wetmatigheden,hetzij intuïtiefdan
welwetenschappelijkabstraherend.En inhet laatstegevalaanvaardt hijpasdeuitzondering diederegelbevestigt alshijdie
uitzondering heeft lerenzienalseenexemplaar uit eenmeeromvattendeverzameling dandiewelkedoordeaanvankelijk gevonden
regelwerdgetypeerd.Demens isgeneigd sterk hiërarchisch te
denken,hijwilgraag allesondereennoemerbrengen,hijbeziet
de zakengraagondermonochromatisch licht.Wijkomenhieropnog
naderterug.

Voorlopigmogeuit hetvoorgaandeblijken datwij slechtsvan
bosbouw envanplantenteelt,vanbiologie envanbodemkunde,van
zoötechniek envanvoedingsmiddelen,enz.,kunnen sprekenopgrond
van eenonderkende enovereengekomen classificatie van kenmerken
voor elkvandezevakgroepen.Onderkend naar zijn zakelijkeinhoud enovereengekomen naar zijnhistorisch gegroeide situatie.
Beide elementen immers hebbenrecht enredenvanbestaan.
Wijdeden hierbijoverigens slechts eenwillekeurigegreep.Wij
zoudenookdevakgroep weg-enwaterbouwkunde en irrigatiekunnennoemenals eenklaarblijkelijke verzameling van onderwerpen
met eengemeenschappelijk kenmerk.Wijwillendatookdoen,maar
beperkenonsdaarbijtotdewaterbouwkunde.Endebeperking nog
verderdoorvoerend willenwijonzeaandacht eenogenblik richten
ophetontwerpenvanwaterbouwkundigewerken.

Het bouwproces
Ontwerpen iseenfaseuithetbouwproces.Datproces startbij
hetformulerenvandebehoefteaan hetbouwwerk ineenprogramma
vaneisen.Hetprocesgaatvoort inhetontwerpen enhetbouwen
zelf.Sommigenvoegendannoggraag hetgebruik vanhetbouwwerk
aanhetrijtjetoe,hetgebruik alshetactualiseren vandefunctievanhetbouwwerk.
Dattoevoegenvanhetgebruikalseenfase inhetbouwproces is
inderdaad zinvol.Want inelkvandefasen envooral indefase
vanhetgebruik,speeltdeervaring eengroterol.Hetgebruikmakenvanopgedane ervaringenbetekentaltijd eenterugkoppeling,
diebijsturing totgevolg heeft.Opdezewijze doorredenerend
heeft hetbouwprocesblijkbaar hetkaraktervan eenkringloop.
Deervaringen zoalsdezezijnneergelegd indevakliteratuur en
voortszijnopgedaan indeeigenbouwpraktijk vormendanhet
stuurmechanismevandetechnischevooruitgang.
Sommigeonderzoekers zijn zodoordezegedachtengang gegrepen
datzijzijngaan zoekennaardeautomatischebijsturing,die
zijinhetprocesaanwezigveronderstellen.Zijbeschouwen het
helebouwprocesalseeninformatieproces,eenuniversummetdeelverzamelingen.De idee isdan,datwanneeralle deelverzamelingen
goed zijngekozen envandejuistekenmerken zijnvoorzien,de
computerde ingevoerdeprogramma'sgebruiktom eenoptimaalontwerpteleveren,deplanning vandeuitvoering tegeven,dekostenbegroting optestellen endegehelebewaking enbijsturing
vanhetbouwprocesteverzorgen,mitsde informatiestroomblijft
vloeien.
Eentheoretische basisvoorditonderzoek isgelegd indeScandinavische landen;detoepassing ervanophetbouwproces endeverdieping entoespitsingvandetheorieookophetgebiedvande
weg-enwaterbouwkunde isvanrecentedatum enis,behalve inde
Scandinavische landen,terhandgenomen inGroot Brittannië en
sindskortook inNederland.Daarbijzijn incidenteelreeds zeer
waardevolle zakenaanhetlichtgebracht,maar het isnietgeluktdecirkelvandekringloop inzijnvolleomvang tedoen
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sluiten.Naaronsgevoelen zalditook nietgelukken.Dealdus
gestructureerde informatieaangaande hetbouwproces isimmers
nog niethetbouwproces zelf,maar eenbepaald aspect ervan.Dat
aspectwordt slechtszichtbaargemaakt doordat demenservolgens
een strenggeformuleerd schemaderelevante factorenuit heeft
geabstraheerd. Indat formulerengeeft hijvorm aanhetproces
volgens eendoor hem invrijheid gekozenmodel.Hij iserdanook
volledigverantwoordelijk voor.Bouwengeschiedtnietvolgenseen
gedetermineerd,natuurwetmatig proces,maar isingebed indebeschavingsontwikkeling indeze zin,datopbasisvan eengegeven
structuur opbeheersendewijzevormwordtgegevenaan eenin
vrijheid gekozenplan.
Inhetbouwprocesneemt hetontwerpen eenbelangrijke plaatsin.
Hetvolgt ophetdoordeopdrachtgever vastgesteldeprogramma van
eisen enhetgaatvoorafaanhetrealiseren vanhetbouwwerkdoor
-overhetalgemeen-deaannemer.Overdewederkerige beïnvloeding
tussendezevoorafgaande envolgende fasen enerzijds enhetontwerpwerk anderzijds,thansgraag enkeleopmerkingen.

Opdracht - ontwerp -

uitvoering

Alsdeontwerpervandeopdrachtgever de eerstevragen heeftgehoord endevoorlopignogmeestalvaaggeformuleerde eisenheeft
meegekregen,zalhijbeginnenmet schetsontwerpen,metde eerste
aarzelende lijnen,met varianten,metglobaleberekeningen.Niet
omte stellen:Zomoet het,zelfsniet:Zokanhet,maaromde
ontwerpeisen scherpergeformuleerd tekrijgen,mogelijk zelfsom
deopdrachtgever eropteattenderen datmeerwaarnemingen nodig
zijnomtot eenwelomschreven programma tekomen.
Dit ishet stadiumvandefeasibility study,dievoorwaterbouwkundigewerkenvan enigebetekenismeestal inteamverbandplaatsvindt.Destudieresulteert inhetglobaal eninhoofdlijnenvermelden vandeconsequentiesvandevraagstelling vandeopdrachtgever,hetaanwijzenvandetechnischemogelijkheden,hetopstellenvan eenplanning envan eenvoorlopige kostenraming,hetattenderenopdemogelijke gevolgen vandebouwvoordeomgeving
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enhetvermeldenvandevoorwaardenvoor eeneventuelevoortgang
vandestudie,waarbijookdenoodzakelijkeonderzoekingendoor
derden endedaaraan verbonden kostenwordenvermeld.
Hetstudierapport dient inbeginselaantwee eisentevoldoen:
Watde inhoud betreftbeantwoordt hetaande integriteit ende
eigenverantwoordelijkheid vandedeskundigeontwerper,watde
vormbetreftanticipeert hetopdebeleidspositie vandeopdrachtgever.
Beleid heefttweekanten:eenwetgevende eneenuitvoerendekant.
Eninonsgevalzitdeopdrachtgevermeestalaandeuitvoerende
kantvanhetbeleid.Hijmoetdeplannenverdedigentegenoverde
ledenvergadering,eenvolksvertegenwoordiging ofwelkewetgevende
encontrolerende instantiedanook.Hetrapportmoethemdaartoe
allemogelijkhedenbieden.
Dedeskundigeontwerpergaatnietopdestoelvandeopdrachtgeverzitten,maarhijmoetwelwetenhoediestoeleruitziet,aan
welke tafelhijstaat enwie eraandeanderekantvandietafel
zitten.
Iederheeft zijneigentaak enplaats,deverhouding tussenopdrachtgever enontwerper isvanfunctionele aard.Ookwanneer
beide indezelfde hiërarchisch gestructureerde organisatiewerken
kandeontwerper eenbepaaldeopdrachtwel eensnietaanvaarden,
b.v.omdat hemdenodigefondsenvoor hetdoorhem noodzakelijk
geachteonderzoek wordenonthouden.Dezevormen immerseenintegrerendonderdeelvanhet ontwerpwerk.
Het stadiumvandefeasibility study enhetvoorontwerp isvan
doorslaggevende betekenisvoorbeidepartijen.Deopdrachtgever
wordt zichdedraagwijdte vanzijnvraag scherperbewustaande
handvandehemvoorgelegde cijfers enfeiten.Hetrapport verschafthem eenplatform,vanwaaraf hijkanstartenvoorhet volgenvaneenopgrond vandeverkregen informatieaangepastebeleidslijn.Maardiezelfde informatie kanhemookdoenbesluiten
vanverdereactieaftezien.
Deontwerper heeft zicheenduidelijk beeldverschaft vanhet
programmavaneisen envandehoofdlijnen vanhetontwerp,de
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belangrijkste problemendiehijbijnadereuitwerking zalmoeten
oplossen enhetdaarvoornoodzakelijke onderzoek.

Vanuitermateveelbelang is,dat erreeds inditstadium over
eenjuisteplanning eneenbetrouwbare kostenramingkanworden
beschikt.Dezemoeten doordeontwerperworden opgesteld enzij
moeten vallenbinnen degrenzen diedeopdrachtgeverstelt.
Meestalwordendezegrenzenpas zichtbaar tijdenshetoverleg
tussenbeidepartijen.Er isvrijwelaltijd strijd tussen hetgeentechnisch gewenstwordt enwatfinancieelmogelijk is.In
hetoverleg leidtdittot eencompromis,waarbijdeopdrachtgevervaakdebeschikking vraagt overvariant-plannen,teneindein
hetbeleidsoverleg -dathijverdertevoerenheeft-eenkeuzemogelijkheid tehebben.Ookwanneer deopdrachtgever ernietonmiddellijk omvraagt,doetdeontwerper erverstandigaandegegevensvan zijnvoorontwerp zodanigterangschikken,dathijsnel
eenofmeervarianten kanproduceren.Inde beleidsprocedure
duikt hetverzoek hierommet bijnawiskundige zekerheid openhet
anticiperen opdezesituatie zaldeontwerper ervoor behoeden
alsdancijfers enfeiten teproduceren dieopgissingen zijngebaseerd of,ergernog,naderhand opvergissingen blijken teberusten.Hijkandevraagnaarvariant-oplossingenmetbijbehorendeplanningen enkostenramingenvoorzien enhijhoudtdaarmee
vantevorenrekening.

De invloed vandewaarschijnlijke uitvoeringswijzeop hetontwerp
isvangevaltotgeval zeerverschillend.Alseenalgemeneregel
kanmen stellen,datdeontwerper inzijnvormgeving vandeontwerpeisen eenzogrootmogelijke vrijheid laatof zelfs inbouwt
tenaanzienvandewijzevanuitvoering.Ditgeldt inhetbijzondervoorhetvoorontwerp.Dekeuzeuitdemogelijkheden vanuitvoering komtnietalleen indetijd,maarook logischlaterdan
hetvertalenvandefunctioneleontwerpeisen inde technische
eisenendevoorlopigevormgeving daarvan inhetvoorontwerp.
Deontwerper legt hetverlangderesultaat vast inzijnontwerp,
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maar overdewijzewaarop ditresultaat zalwordenbereikt laat
hijdeaannemer eenzogrootmogelijkevrijheid.Mitshetverlangderesultaat opcontroleerbarewijzebereikt kanworden isdit
ook inhetbelangvanallepartijen.Dieaannemersbedrijven immerswelke eenspecialeknow-how hebbenontwikkeld kunnenditin
hunaanbieding totuitdrukking brengen,waardoor hetcompetitieelement opeenhogerplanwordtgebracht enwaardoor hetbedrijfsleven stimulansenontvangt.
Dekeuzevandeuitvoeringswijzewordt doordeontwerperduszo
langmogelijk opengehouden enzoveelmogelijk aandeaannemer
overgelaten.Maar "zolangmogelijk" en"zoveelmogelijk"zijn
uitermaterekbareuitdrukkingen.Zeker,erisvoorvelewaterbouwkundigewerken eenheelscalavanmin ofmeer traditionele
oplossingen,waarbijdekeuzevandeuitvoeringsmethode zekerin
hetstadium vanhetvoorontwerp nognietrelevant is.Maarer
zijnookwerkenwaarvandetechnische vormgevingnagenoeg geheel
doordeuitvoeringsmethode wordtbepaald.Deontwerperbehoeft
ookdannognietmeteen tekiezen.Hijkansomsgelijkwaardige
variant-ontwerpen opstellen enoverdealternatieven doordeaanbesteding latenbeslissen.
Indien erechterduidelijk slechts êên uitvoeringsmethode isdie
inaanmerking komt enindiendaarenboven êên bedrijfoverde
speciale ervaring beschikt dievoor dezemethode isvereist,zal
deontwerperreedsvroegtijdigmetdezeaannemeroverleggenteneindehetoptimale effectvandiensknow-how inhetontwerptot
uitdrukking tebrengen.Ookwanneer speciaalmaterieelvoorde
uitvoeringmoet wordenontwikkeld iszulk eenvroegtijdigoverleg indemeestegevallen zeerwenselijk.

Overdeonderlinge invloed tussen uitvoering enontwerpvaltuiteraardveelmeertezeggen.Hetvoorgaandebedoelt slechtsenkeleopmerkingen temakendiereeds inhet stadiumvanhetvoorontwerpvanbelang kunnenzijn endaaromreedsdandeoverweging
waard zijn.
Deverhouding tussenaannemer enontwerper is,evenalsdietussen
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opdrachtgever enontwerper,van functioneleaard,iederblaast
zijn eigen partij.
Erisinhet voorgaandeuitgegaanvandeveronderstelling datde
ontwerperalsonafhankelijk deskundige optreedt inhetbehartigen
vandebelangen vandeopdrachtgever.Maardekunstvanhetontwerpen isnogniet hetzelfdealsdekundigheid vanhetbeoordelen
vanontwerpen.Groteaannemingsbedrijven hebbenveelalontwerpers
indienst diedekunstvolledig verstaan endezegavetotuitdrukking zullenbrengen totdegrenzenvandespeelruimtedie zij
daarvoor krijgen toegemeten. Indien deopdrachtgever hiervangebruikmaaktblijft detaak vandeonafhankelijk deskundige indit
stadiumbeperkt tot het specificeren vandeontwerpeisen enhet
beoordelenvanhetontwerpresultaat.

Opdenoodzaak voordeontwerperom tebeschikkenovereengoed
kostprijzenarchiefkannauwelijksgenoegdenadruk wordengelegd.
Hetzelfdegeldtvoor eendoelgericht planningssysteem.Voor een
kritischebegeleiding van zijn eigenwerk heeft hijbeide vrijwelcontinunodig enhetgebrekkig functioneren ervanbezorgt
hemnachtmerries enkostdegemeenschapgeld.Opdewijzewaarop
denoodzakelijke gegevens indepraktijk wordenverkregen,opde
vormwaarin zijmoetenwordenbewerkt engestructureerd,ophet
doelmatigebeheervandeze informatie enz.gaanwijthansniet
in,omdatdezeonderdelen buiten hetbestekvanonsonderwerp
vallen.Maardeze zakenmoeten tochop zijnminst even zijnaangeroerd,want zijkunnen eenop zichzelfgoed ontwerpvolledig
doen stranden.

Ontwerpen in team-verband
Zodrahetvoorontwerp inde eenofanderevorm isaanvaard treedt
eennieuwstadium in.Hetprogrammavan eisenwordt opnieuw en
thansookmeer indetailsgeformuleerd endeontwerperkrijgt de
opdracht totnadereuitwerking enbesteksklaar makenvandevoorlopigeplannen.Indienhetwaterbouwkundige werk eenonderdeel
isvaneengroter project isdeeerstetaakvan het projectteam
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hetgezamenlijk vaststellenvaneenoverall-planning enhettot
overeenstemming komenoveraard enomvangvan iedersaandeelin
hetwerk.Menmoetdebeslissingen die hiervoor nodig zijn
nietuitstellen,wantdan isdekansgroot dat erzichconflictstofophooptdiedesamenwerking enderhalveookhetwerk zelf
doetmislukken.

Drie zakenvragenhierdeaandacht.
Indeeersteplaatswordendeledenvandegroepvaak iedervoor
zichmetbetrekking tothunaandeel inhetwerktijdelijk entot
op zekerehoogtelosgemaakt uitdeorganisatie waarbinnenzij
normaliter hunwerkdoen.Tegenoverwiemoeten zijzichnuverantwoorden,tegenover degroepoftegenover hunchef?Of soms
tegenover beide?Welkebeslissingen kunnendeteamgenoten zelf
nemen enwelkepasnaruggespraak,iedervoor zich,methunchef?
Natuurlijk zullen zijhunrespectieveorganisatiesraadplegenen
voorhetwerk inschakelen.Maardevraag issteedswieverantwoordelijk isvoorwelkebeslissingen.
Naaronsgevoelen iservoorbelangrijkwerk eenopditpuntduidelijke enopschriftgestelde instructienodig,dieookdoor
degroepgekend wordt.De inhoud vandeze instructiewordt in
sterkematebepaald doorhetantwoord opdevraagwaarom eenbepaaldemedewerker eigenlijk alslidvandegroep isaangewezen.
Ishetomdat hijpersoonlijk deskundig isop eenbepaaldvakgebiedofvertegenwoordigt hij eenorganisatie waarindezedeskundigheid belichaamd is?Ofgaathet inwezenniet indeeerste
plaatsomdeskundigheid,maarmoetmen zijnafvaardiging zien
alsdevertegenwoordiging van eenorganisatie die eenbelangrijkevinger indepapwilhebbentijdensdevoorbereiding vanbeleidsbeslissingen envertegenwoordigt hijdus infeitedeopdrachtgever indezezin?
Inditlaatstegeval isertochietsmis.Wijzijnhiermeegekomenbijdetweedeopmerking diedeaandachtvraagt bijhetsamenwerken inteamverband voorhetuitwerkenvan eenvoorontwerp.In
dezefase,vanuitwerken dus,werkendeskundigen samen,zijnde
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noodzakelijke vakdisciplines bijeengebracht.Enomdiesamenwerkinggoed tedoenverlopen isereenduidelijke opdrachtgeformuleerd,ishetprogrammavaneisenopgesteld.Maardathoudtwel
in,dat indebeleidssfeerdebelangenstrijd reedsgestreden is
endeverschillende inzichten tot elkaar zijngebracht,vanwaaruit hetgemeenschappelijke standpunt isgeformuleerd.Onmachtin
deze sfeermoet nietnaarbeneden toewordendoorgespeeld,maar
naarboven toe.Ooknietheimelijk,vandaar onzeopmerking ten
aanzienvaneen schriftelijke instructieaandeledenvanhet
team.Alsvoorzittervanhet teamwordt danook nietdiegenegekozendiedevoornaamstebelangengroep vertegenwoordigt,maar
iemand dievan inzicht heeftblijkgegeven inde samenhangvanvakdisciplines,diedebekwaamheid heeft om leiding tegeven endie
degroep kanmotiverenomgezamenlijk hetgesteldedoeltebereiken.
Wijkomenhiermeeaandederdeopmerkingdiedeaandachtverdient.
Wantomtot eengoedresultaat tekomen ishetnietvoldoendedat
ervakdisciplineswordenbijeengebracht,maardat ermensensamenwerkendieook innerlijk bereid zijnomgemeenschappelijk een
werkstuk afteleverenwaarindeverschillende aspectenvanhet
probleem op evenwichtigewijzetot eenoplossing zijngebracht.
Nuschuilt hierin eenbijzonderemoeilijkheid.Wijmerkten inhet
beginop,datdemensdewerkelijkheid graag zietondermonochromatisch licht.Hij isgeneigd dedenkhouding endemethodiek,die
voor zijn eigenvakvereist is,ookaantenemen entoetepassen
voor zijngehelewerkelijkheidsvisie.Dan ziethijdewereld ten
principalealseenarbeidsveld voor zijn technisch kunnen;of
alseenbiologisch systeem;ofalseensubstraat vande strijd
tussenmaatschappelijke krachten.Dan isdemens inzijnogenten
diepstehomo economicus;of een sociologisch verklaarbaarwezen;
ofhij ziet hetmenselijk gedrag inwezenbepaald doorpsychologischemotieven,ofdoorrationeleoverwegingen,enz.
Inelkvandeze standpunten zittenwaarheidselementen,maarde
stellingnamealszodanig istelkenseenverabsolutering vanéén
aspect,waarbijmenantwoord bedoelt tegevenopdevraagnaarde
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samenhang.Geenwetenschapsmanontkomt aandevraagnaardezin
endegrenzenvanzijneigenvakdiscipline.Maarhetantwoord
daaropkandiezelfdevakdiscipline hemnietverschaffen,alkan
zijwelde helpendehandbieden.Hijzoekt hetantwoord vanuitde
totaliteit vanzijnbestaanalsmens.
Binnendegroepkunnenaldezezakencompetentievragenoproepen
dieopverschilvan inzichtberusten enhet isslechtsvanuitde
innerlijkebereidheid elkaaralsmensenteontmoetendatdeze
verschillen kunnenwordenoverbrugd enhetwerktot eengoedresultaat kanworden geleid.

Wijhebbenbijaldezevragen eenogenblik stilwillen staanomdathetaspecten-onderzoek vandaagook indekringenvanwaterbouwkundige technicimeeraandacht krijgtdanvoorheen envooral
omdat waterbouwkundige werken zulk eendiepgaande enblijvende
invloedoponze samenleving hebben,dat zijnietandersdanna
diepgaand overlegtot standbehoren tewordengebracht.

Waterbouwkundig ontwerpen
Maarwijwillenonsthanstochhaasten enkeleopmerkingentemakenmetbetrekking tothetwaterbouwkundige ontwerpwerk zelf;
totdemethodendiedaarvoorwordengebruikt,debasiswaarop het
werk berust endemiddelendiedaarvoor beschikbaar zijn.
Ontwerpen iscreatief,vormgevend bezig zijn.Erontstaat eenzekeregevoelsbindingmethetprobleemdatom eenoplossingvraagt.
Diebetrokkenheid ophetwerktreffen wijookaanbijb.v.de
auteurvaneentoneelstukofdecomponist van eenmuziekwerk.Er
iseen zekereanalogietussenwaterbouwkundig ontwerpen enhet
ontwerpenvanveelandere zaken.Maar eenanalogie isnoggeen
gelijkheid,erzijnookgroteverschillen.
Waterbouwkundigontwerpen iseentechnischvormgevenaanfunctionelegebruikseisen,opbasisvannatuurwetten.Maardeontwerper
richt zichtevensnaareconomische normen:Hijtrachtnl.aan
degebruikseisenoptimaalvormtegevenop zodanigewijzedatde
somvanaanlegkosten enonderhoudskosten eenminimum is.Hij
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pastdus econometrischeregelstoe,alweethijtevensdatdit
aspect nietaltijd doorslaggevend behoeft tezijnbijhetdoen
van eenkeuze.Hijlaat zichookdooraesthetischenormenleiden,
b.v. indeoverweging,dat zijnwerk harmonisch inhet landschap
moet passen.Zozounogwelmeertenoemen zijn.Aldezezaken
vragenniet alleen eengedegen kennis,maarook een persoonlijke
inzetomtot eenontwerptekomenwaarin deverschillendeaspectenop evenwichtigewijzezijngeïntegreerd.Evenwichtigbetekent,datdeontwerper steedskiezenmoettussenvaaktegenstrijdige eisen,hijsluit infeiteonophoudelijk compromissen.De
eneontwerper legtdeaccenten danookandersdandeandere;het
gevolg isdatmendehandvandeontwerper kanherkennen inhet
werk.

Alsmenallewaterbouwkundige werkenop eenrijtje zetdoetmen
zulksomdatmen eenzekereovereenkomst infunctiealscriterium
voordeverzameling hanteert.Dijken,afwateringskanalen,uitwateringssluizen,verdeelwerken,stuwdammen,aquaducten,enz.,alle
zijnhetwaterbouwkundigewerken die fungerentendienstevan
eengoedewaterhuishouding. Schutsluizen,scheepvaartkanalen,havens,enz.,zijnwaterbouwkundige werkentendienstevan het
scheepvaartverkeer.Met eengermanisme spreektmen hierwelvan
"verkeerswaterbouw".Wegen,bruggen entunnelsvormenweer een
apartegroepvanwaterbouwkundige werken,tendienstenl.van het
landverkeer.Deciviel-ingenieur schroomt nietomhiertesprekenvan "drogewaterbouwkunde". InDelft komtmen bijdekandidaatsstudie voordevraagtestaanofmendroogofnatwilafstuderen.Uzultbegrijpen datdezevraaggeenbetrekking heeft
opdematewaarin tijdensde studiealcoholische drankenworden
gebruikt.
Deze indelingkannogworden uitgebreid enverfijnd.Maarals
voorbeeld van een indelingvolgensdetyperingnaardebestemmingsfunctievandewerken lijkt hetwelvoldoende.Denadere
detaillering voor elk individueelwerk inhetbijzondervindt
plaats inhetprogrammavaneisen.
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Alswijaldezewerkennaderanalyseren blijken zijtebestaan
uitonderdelendieeentechnischedeelfunctievervullen.Deze
deelfuncties zijn inaantalbeperkt enkunnengeformuleerdwordenalsevenzoveledeelproblemen,waarbijdekeuzeuitdemogelijkhedenvoor eentechnische oplossing telkensplaatsvindt op.
eenwijzediehetbetreffendeonderdeelzodoelmatigmogelijk in
het individuelebouwwerk doetfunctioneren.Menkandustechnischedeelproblemen abstraheren,vervolgens voorelk deelprobleem
eenkeuzedoenuithetbeschikbarebestand van deeloplossingen
endegekozenoplossing alsdeelconstructie aanpassenengeschikt
makenvoor het individuele bouwwerk.
Hetprobleem kanb.v.zijn:Hoedraag ikhet eigengewicht ende
nuttigegebruiksbelasting overvansteunpuntnaar steunpunt?
Eenbelangrijkdeelprobleem bijhetontwerpen vanbruggen,viaducten enaquaducten.Hetantwoord is:Metbehulpvan eenoverspanningsconstructie;endan staat ereenheelscalavanoplossingen terbeschikking:Vollewandliggers,vakwerkliggers,kokerliggers,profielliggers,boogvormige constructiesenz.
Eenanderprobleem is:Hoekande zijdelingse drukvangrondop
eenminofmeerverticaal staand vlakwordenweerstaan? Eenbelangrijkdeelprobleem bijkademuren,sluiskolken,landhoofden van
bruggen enz.Hetantwoord is:Doormiddelvanmurenendamwanden;
endan iserweer eenheleverzameling vanmuurconstructies,damwandprofielenmetverankerings-enstempelconstructies,enz.
Weer eenanderprobleem is:Hoekandeafvoer en/ofhetpeilvan
waterwordengeregeld? Eendeelprobleem bij inlaatwerken,stuwdammen,sluizen,verdeelwerken,enz.Hetantwoord wordt gekozen
uitdeheleverzamelingvantechnische oplossingen indevormvan
schuiven,kleppen endeurenmet elkvoor zichweereenhelerij
varianten.
Zozoudenwedoorkunnengaanensprekenvanhetprobleemvan
kwellangskunstwerken,de z.g. onder-enachterloopsheid,het
erosieprobleemmeto.a.alsoplossingallerleibekledingsconstructies,het funderingsprobleem,enz.Maarhetvoorgaandemogevoldoende indicatievormenvoorde juistheid vandeveronderstelling,dat
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een systematiek vanhetvakoverzichtelijker endoelmatiger is
alsdezegeschiedt vanuitdeprobleemanalyse danwanneerzij
plaatsvindt opgrond vantechnische oplossingen,zoalstotop
hedenveelalhetgeval is.Ook uit eenoogpuntvan informatieverwerking en informatie-overdracht komt hetonsvoordatde
voorgestelde systematiek snellernaar hetdoelvoert.

Construeren,

onderzoeken

Nadevoorlopige keuzevandetechnische deeloplossingen betreedt
deontwerper het pad vandeconstructeur omdeoplossingen nader
vorm tegeven entetoetsen ophunbruikbaarheid.Inhetovergangsgebied ligtdekeuzevanhetbouwmateriaalopgrondvande
fysische-,chemische-en sterkte-eigenschappen endeuitvoeringseisen.Ookhier iseen systematische behandelingmogelijk,maar
ditonderwerp latenwijthansrusten.
Omtotdevereisteafmetingen tekomengaatdeconstructeurrekenen.Omtekunnenrekenen analyseert hijdeproblemen endeelt
ze indrievakgebieden in,tewetendetoegepastemechanicaop
vastebouwstoffen,degrondmechanica endevloeistofmechanicaof
hydraulica.Dezedrievakkenvormen debasis,dedriepijlers,
waaropdeweg-enwaterbouwkunde naar zijnconstructieve zijde
wetenschappelijkrust.
Deanalysevoltrekt zichnu indeze zin,datdeconstructie,de
constructieonderdelen endebelastingengeschematiseerd wordentot
modellendie iedervoor zichtoegankelijk zijnvoorberekeningof
voor fysischmodelonderzoek. Beide zijndus"benaderingen"vande
werkelijkheid endeafstand tussen hetmodel ende werkelijke
constructie bepaaltmededematevannauwkeurigheidvandeuitkomst endeveiligheidscoêfficiënt.
Dedriemechanicavakkenhebben inhunontwikkeling langereeksen
vanmodeloplossingen aanhetlicht gebracht,dievoor eenbelangrijkdeelals standaardoplossingen voorveelvoorkomende problemen
kunnenwordenaangemerkt.Deconstructeur zaldanookbeginnenmet
depoging zijnconstructies zodanigte schematiseren,dathijmet
deze standaardoplossingen kanvolstaan,waarvoor overigenswel
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vaakroutineproevennodig zijn.Lukt hetnietde werkelijkheid
opdezewijzevoldoendedichttebenaderendan isverderonderzoeknoodzakelijk.Meestalreedseerder,maar inelkgevalin
dit stadiumwordtdeprobleemanalyseverricht insamenwerkingmet
researchinstituten,waaruit onderzoekprogramma's volgen.Ditkunnenadhocprogramma's zijn,betrekking hebbend opeengeval,
maarookprogramma'svoorfundamenteelonderzoek,indienhetprobleem zichopanalogewijze ineenreeksvanwerken zalherhalen.
Deresultatenvanhetonderzoek begeleidenhetontwerpwerkmeermalen zodanig,dat hetontwerptenslottetot eengeheelnieuwe
conceptie isomgewerkt.Ontwerpen,construeren enonderzoeken
vormenvaak eencyclusvan handelingendieconcentrischnaarhet
doelvoert.
Deonderzoeker heeft eenzelfstandige taak en isverantwoordelijk
voor zijnadviezen.Voordeconstructeur geldt hetzelfdetenaanzienvanzijnberekeningen.Maardeverantwoordelijkheid voorwat
ertenslottegebouwd wordt blijft berusten bijdeontwerper.
Deze staat echter striktgenomenvoor eenonmogelijketaak;de
ontwikkelingen indedrievakgebieden hebben immerseenzodanige
vlucht genomen,dathijnochdeconstructeur zelfstotdeprobleemanalyse detoegangnogweet.Dit heeft ertoegeleid dat
sommigediensten enontwerpbureau'szelf ingenieurs indienst
hebbengenomen diealseentussenschakelopeenvandevakgebiedenfungerenenhetcontactonderhoudenmetdebetrokkenonderzoeksinstituten.Enookvoordeze schakelingenieurs ishet bijblijvenopéénvakgebied vaakalweer zomoeilijk enhetwerk
zoomvangrijkdat erverschillende specialisten indienst worden
genomen,dieelkeenonderdeelvanéénvakgebied behandelen.

Documenter'en,

informatieoverdracht

Deweg-enwaterbouwkundeheeft inNederland gedurendedelaatste
tientallenjaren eengeweldigevluchtgenomen,voornamelijk als
gevolgvanhetuitvoerenvanuitgebreide enlangdurigewerkprogramma'salsdeZuiderzeewerken,dedeltawerken,deuitbreiding
enmodernisering vanhetwegennet,dehaven-en stadsuitbreidin-
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gen,enz.Indediensten enbedrijven,bijdeadviesbureau'sen
bijdeonderzoeksinstellingen alshetWaterloopkundig Laboratorium,het Instituut voorBouwmaterialen enBouwconstructies van
deorganisatieT.N.O. enhetLaboratorium voorGrondmechanica te
Delft -ommaar enkeletenoemen,erzijn erveelmeer-ligt een
schatvankennisenervaringopgehoopt,dievoor eenbelangrijk
deelnogontoegankelijk is,omdat detijdvoor publikatie heeft
ontbroken.Er isreedsveelpubliekgemaakt,maarnogveelmeer
zit er indearchieven enindehoofden.Enveeldreigt erook
weerverlorentegaan.
Nuben ikbepaald nietde eerstediezichafvraagt hoedeoverdrachtvandeze ervaring kanwordenbevorderd,zodat zijzogoed
mogelijk voordeopvolgers envoor eenbrederpubliektoegankelijk zalzijn.Ikdenkhierbijaanhetonderwijsopverschillendeniveau's,aandiensten en instellingenvangeringeomvang
enlastbutnotleast aanontwikkelingslanden.Deweg-enwaterbouwkunde heeft eendienendetaak inhetontsluitingsproces van
debeschaving en ineenontwikkelingsgebied fungeert zijreeds
vanaf hetbeginhand inhandmeto.a.demedische zorg endeverbeteringvandevoedselproduktie.
DeNederlandse ervaringophetgebiedvandeweg-enwaterbouwkundekanhierbij eennuttigaandeelleverenenzijdoetzulks
ook,mits zijmaar gepresenteerd wordt op eenwijzediehetvindenvan eigenoplossingen stimuleert.
Wijkunnenonsvoorstellen,datdezeervaringsoverdracht zouwordenbevorderd doorb.v.voor elkvanveelvoorkomendewerken een
"checklist"optestellenvandezichaandienende problemen,die
achtereenvolgens enop specifieke wijzemoetenwordenopgelost.
Hetgaatdaarbij niet indeeersteplaatsomdelaatsteontwikkelingen indeoplossingsmethoden,maarom eensystematischeanalysevanveelvoorkomendeproblemenmet eenkorteverwijzing
naarmogelijkeoplossingen,ineenconcentrische benadering.

Ikwilvanafdezeplaatsgraag hetvoorsteldoenomeenseenvoorlopigewerkgroep tevormen vanverschillende vakspecialisten,met
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deopdrachtomaandehandvaneenwaterbouwkundig proefproject
vankleineomvangnategaanofzulkeenopzetkansvanslagen
biedt.Demodernemethodenvaninformatieverwerking kunnendaarbijnuttigediensten verrichten.Ookdieinformatiewelkereeds
doorpublikatiealgemeenisgeworden,kandoordevoorgestelde
selectie,waarbijnieuwesleutels,nieuwekenmerken,aandebestaandeworden toegevoegd,wellichtbetertoegankelijk worden
gemaakt.
Deontwerper zoektnaar samenhang,naar integratieendatopverschillende niveau's.Maarhijzietsomsdoordebomenhetbos
nietmeer.Enonsvoorstelbedoelthetbosbetertoegankelijkte
makendoorhetplaatsenvannieuweverwijstekens,nieuwekenmerkenenditineenbepaalde sector eenstebeproeven.

Zeer geachte

toehoorders,

Bijhetaanvaardenvanmijnambtbetuigikmijneerbiedige dank
aanHareMajesteitdeKoninginvoormijnbenoemingtotlector
aandeLandbouwhogeschool.

Mijne Heren, Voorzitter en Leden van het College van Bestuur
Van de Landbouuhogesehool,
IkdankUvoorhetvertrouwen,datUinmijhebtgesteld door
mijvoordezebenoemingtewillenvoordragen.
Metbewonderinghebikindeafgelopenmaandenkennisgenomenvan
deenormehoeveelheid ervaring,zoalsdezeingecondenseerde vorm
inhandleidingenisneergelegd doormijnvoorgangerHekket.Zijn
Plotselingoverlijdenbetekentvoordeze Hogeschoolgemeenschap
eennogsteedsvoelbaar verliesenikziehetnietalseengemakkelijke taakditverliesookmaar enigermatetecompenseren.
Ditklemtdestemeer,wanneerwijonsrealiserendatdeweg-en
waterbouwkundeeenzogroteuitbreidingenwetenschappelijkeverdieping heeft ondergaan,datzijinettelijke gespecialiseerde
richtingen lijktuiteentewijken.Ditzaldenodige aandacht
vragen,inhetbijzonder omdatverwachtwordt,datbijdestuden-
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tendieditverkiezen,debekwaamheidwordtontwikkeldominhun
toekomstigewerkkringweg-enwaterbouwkundigewerkenvanniette
groteomvangengecompliceerdheid zelfstandigteontwerpenende
uitvoering ervanteleiden;eenvoudigomdatdeervaringleert
datdit,vooralintropischeensubtropischegebieden,vanhen
wordtgevraagd,omdatveelalniemandandersdaarvoorbeschikbaar
is,omdathetvaltonderhunbemoeiingmetwatertenbehoeve
vandelandbouw.
Voorts zullenzijvoordegroterewerkeneenwaardigegesprekspartnermoeten zijnvandecivielingenieur,inhetbijzonder
tenaanzienvanhetprogrammavaneisen.
Daarnaastiserbehoefteaanplaatsbepaling,aanzingeving,aan
eenoverzicht,eentotaalblik.
Dooreenstrengeselectievanonderwerpendievoordelandbouwkundige ingenieurvanbelang zijn,doorpopularisering soms,door
hetbehandelenvancapitaselectaeenanderekeerenvooraldoor
hetzoekenvannieuwemethodendiedesamenhangindeprobleemstellingenhonoreren,hoopikaandesomstegenstrijdige eisen
tegemoettekomen.Fragmentarische kennis immersisvanweinig
nut.
Inhoeverredezeopzetkansvanslagenbiedtbinnendetoegemeten
ruimtezaldetoekomst leren.Uwvertrouwenendetoegewijdheid
vanmijnnaastemedewerkersgevenmijhedenvoldoendesteunom
aandeslagtegaan.Mochtnaverloopvantijdblijken,dateen
zinvollebenaderingvanhetvakweg-enwaterbouwkundemeerfaciliteitenvraagtdanthansbeschikbaar zijn,danhoopikniettevergeefseenberoeptemogendoenopUwbegripenmedewerking.

Damea en Heren Hoogleraren, Leatoren, Docenten en Weteneahappelijke Medewerkers,
ZeerbenikgetroffendoordeopenhartigewijzewaaropUmijbent
tegemoetgetreden,doordevanzelfsprekendheid waarmeedesamenwerkingaandezeHogeschoolbeleefdwordtendoordehartelijkheid
waarmeeikinUwkringwerdopgenomen.Gaarnewilikuitdrukking
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gevenaanmijnbereidheidomaandiesamenwerking naarmijnvermogenbijtedragenenikheberveelvertrouwen indatcontacten,diezichnunogvoornamelijk voltrekken inenrondhetveld
vandecultuurtechnischerichtingen,indetoekomst zullenwordenverdieptenuitgebreid.

Hooggeleerde Nugteren,
U inhetbijzonder betuigikgaarnemijndankvoordewijzewaaropUmijhebtwillen introducerenenvoordewaardevolle steun
enadviezendieikvanUinzovelerleiopzichtreedsmocht ontvangenenhoopteblijvenontvangen.Hetzijnvoormijtevens
evenzoveleverwijstekens,diemijhetvindenvanwegenenmiddeleninhetzobomenrijkebosvandeLandbouwhogeschoolmogelijk
maken.

Hooggeleerde Nanninga,
Detijd waarinUmijopmijn studiepad inDelftbegeleidde ligt
reedsverachterons.Maardescherpzinnigheid waarmedeUsnel
totdekernvaneenprobleemweet doortedringenendenatuurlijkehartelijkheiddieikindeomgangmetUalsUwassistent
mochtondervinden,zijnvoormijdoordejarenheenbronnenvan
inspiratiegeweest.
Debakermatvandeciviel ingenieur isdeAfdelingWeg-enWaterbouwkundevandeTechnische HogeschoolteDelft.Ikhoopdatde
velecontactendieiksteedsmetdezeafdelingdoormijnwerken
indepersoonlijke sfeerhebmogenonderhouden,worden bestendigd
enverdiept.
Ookalverschiltdetoepassingvanonsvakhierwelenigszinsmet
dieteDelft,velebasisvragen zijndezelfdeofzijzijnvananalogeaard;ookdaaromzalikeenbestendig overleg zeeropprijs
stellen.

Hooggeachte Kuiper,
MetUwilikallenindeRijkswaterstaat bedankenvoordecollegialiteitensamenwerking,dieikgedurendeeenlangereeksvan
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jaren indeverschillende Directieshebondervonden.Delaatstetienjarenhebbenwij samenveelaan hetfrontvandetechniekmoetenopererentenbehoevevanuitzonderlijke werken.Voor
hetpersoonlijke vertrouwen datUmijdaarbij schonkben ikU
zeer erkentelijk.

Damea en Heren van de Technische en Administratieve

Staf,

Zonder Uwhulpzou elkewetenschappelijke werkerverdwalen ineen
doolhof vandagelijkse zorgen.DatU zevoorziet enbijnaaltijd
weetteondervangen ismijnietontgaan.Gaarnemijndankdaarvoor.

Damea en Heren Studenten,
Hetmensdom enheeldenatuur leefttussennauwe,schoonvrij
stabielegrenzen.Eendaarvanwordt bepaald doorde kringloop
vanhetwater,op'zijnbeurt sterkbeïnvloed door seizoenschommelingen.Deze schommelingen vertonen zichvaak indevormvan
scherpe pieken endiepedalen indewateraanvoer.Beidebeïnvloedendelandbouwongunstig,doen somsheleoogstenmislukken.Een
belangrijke'taakvandewaterbouwkunde isdepiekenaftevlakken
endedalenioptevullen.Want datbetekentmeervoedselvoor
miljoenen.Daarvoor zijntechnischewerken nodig.Voordeaanleg
vandezewerken iswetenschappelijke kennis,technisch inzicht
enpraktischevaardigheid vereist.Ikacht het eenvoorrecht U
inhetverwerven hiervantemogenbijstaan,inde eersteplaats
doordatwijopdekruispuntenvandewegendienaar dezekennis,
dit inzicht endezevaardigheid leiden,richtingsborden gaan
plaatsen.DewegenzelfzultUvervolgensvoornamelijk zelfmoetenbewandelen.

Ikhebgezegd.

