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Mijnheer de Rector Magnificus,
Collega’s en vakgenoten van universiteit en bedrijf,

Studenten,

Dames en heren,

Allereerst heet ik u hartelijk welkom en waardeer uw komst bij deze 

openbare lezing ter aanvaarding van de leerstoel Civiel Technische

Constructies.
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Inleiding
Civiele techniek, een vakgebied waarvan de toehoorder meestal wel een of

meerdere aspecten kent maar tegelijkertijd zo breed dat al gauw een onvol-

ledig beeld wordt opgeroepen. Water, Verkeer, Bouw en Infrastructuur beho-

ren ertoe. Een leerstoel met de titel Civiel Technische Constructies geeft

enige inkadering maar het speelveld blijft groot. Civieltechnische construc-

ties: soms zijn ze verscholen als draagconstructie achter plafonds en gevels

in gebouwen, soms zijn ze zichtbaar in fabrieken of stadions, soms vormen

ze het bouwwerk maar zijn deels onzichtbaar in de grond of onder water

zoals bij tunnels en soms zijn ze het gezichtsbepalende bouwwerk zoals bij

bruggen. Zonder constructies geen bouwwerken, je begint ermee en het is

het laatste wat blijft staan. Beton en staal maar ook hout, metselwerk, grond,

asfalt, kunststoffen, aluminium en andere materialen voor meer specifieke

toepassingen worden gebruikt. In het bouwproces onderscheiden we de

fasen planvorming, ontwerp, uitvoering, exploitatie inclusief onderhoud en

renovatie, sloop of demontage. In elk van die fasen spelen constructieve

aspecten een rol: soms dominant, soms in de marge. Maar veronachtzaming

ervan kan vervelende gevolgen hebben. Ik wil u in mijn voordracht deelge-

noot maken van de uitdagingen die de maatschappij de bouwtechnici voor-

legt, de creativiteit, inventiviteit en passie die hoort bij het bouwen maar ook

en vooral de professionaliteit die nodig is om de uitdagingen aan te nemen.

Mijn betoog omvat vier delen. Ik begin met een schets van de bouwopgaven

van vandaag en morgen en in het bijzonder het aandeel van de constructie

daarin. Vervolgens ga ik in het tweede deel in op de eisen die we aan con-

structies stellen en knelpunten in ontwerp en proces welke een goed resul-

taat soms in de weg staan. Het  bouwproces en de interactie met de techniek

worden in het derde deel uitgediept. In het vierde deel spreek ik over de

agenda van onderwijs en onderzoek zoals die mij thans voor ogen staat.

[Constructie(f) proces]
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De bouwopgaven van vandaag en morgen

Meer op dezelfde plek, dat is kort samengevat wat we in stedelijke gebieden

willen. Gestapeld bouwen, ondergronds bouwen, hoogbouw en meervoudig

ruimtegebruik zijn de thema’s die hieruit voortkomen. Verkeer, parkeren,

maar ook winkels of theaters kunnen onder de grond worden gebracht, de

bovengrond komt beschikbaar voor openbare ruimten of andere bebouwing.

Figuur 1 Artist impression dok Zuidas, Amsterdam

Historische binnensteden en gebouwen nemen een bijzondere plaats in; 

we willen deze graag behouden maar ook de functionaliteit op niveau 

brengen. Dat betekent bouwen in, onder en naast deze kwetsbare gebouwen.

Trillingvrije bouwtechnieken zijn daarvoor nodig. Technieken om verzak-

kingen door bouwactiviteiten te voorkomen. En als verzakkingen zijn op-

getreden herstel van verzakkingen door voorzieningen die vijzelen mogelijk

maken. Of zelfs de ondergrond in zijn geheel liften. Technieken waar behoef-

te aan is maar die ook nog in ontwikkeling zijn.
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Figuur 2 Hofvijver, rijksmonumenten en binnenstedelijke 

herontwikkeling

“Tijdens de verbouwing moet de winkel open blijven”, dat geeft de opgave

van bouwen in de stad goed weer. Dat vraagt om specifieke uitvoerings-

methoden, aanvoer van bouwmaterialen en veiligheidsmaatregelen.

Gestapeld bouwen, met verschillende functies boven elkaar, zoals wonen,

werken, winkels en parkeren. Het boven elkaar plaatsen heeft direct con-

sequenties voor de draagconstructies. Elke functie kent een eigen, optimale

kolom of wanden structuur. Dat vraagt om overdrachtsconstructies of andere

oplossingen om die verschillende structuren boven elkaar te plaatsen.

Voor de waterhuishouding zijn bouwwerken als gemalen en spuisluizen

nodig. Bescherming tegen water maar ook weer ruimte aan water geven 

leidt tot bouwen van dijken, waterkeringen en het inrichten van overloop-

gebieden. Het bouwen in overloopgebieden en op water door drijvende

bouwwerken en het bouwen van drijvende eilanden zijn de nieuwe opgaven.

Beroeps- en recreatiescheepvaart vragen om havens en kademuren en in

combinatie met verkeer tot aquaducten of naviducten.

[Constructie(f) proces]
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Figuur 3 Brug en sluis bij Eefde

Weg- en spoorwegverkeer: een toenemende mobiliteit zal de komende jaren

vragen om meer capaciteit waar de bouw een bijdrage aan moet leveren.

In combinatie met verstedelijking zien we bouwwerken ontstaan waarin,

waardoor of waaronder verkeer plaats vindt. De stationslocaties worden

nieuwe centra van activiteiten waarbij de gebouwde omgeving op de schop

moet. Behoefte aan parkeren roept om nieuwe oplossingen. Automatisch

parkeren: je zet je auto neer en een robot haalt je auto op en parkeert deze

veilig op een schap: het gebouw is slechts de omhulling en drager van de

transporttechniek en als gebruiker heb je alleen te maken met een gebruiks-

vriendelijke en makkelijk te bedienen interface. Zowel onder en in gebouwen

als in torens. De bouw van de hogesnelheidslijn heeft laten zien dat nieuwe

technologie nieuwe eisen stelt, eisen buiten of op de grens van het erva-

ringsgebied.
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Figuur 4 Hoge Snelheids Lijn in aanbouw: zware eisen aan 

duurzaamheid en vervorming

Tunnels onder rivieren, onder wegen, onder gebouwen, de laatste jaren zijn

veel nieuwe ontwikkelingen in gang gezet, gevoed vanuit de behoefte om

oplossingen voor transport en ruimte. Bouwen voor de industrie, bouwen

voor de energievoorziening, de lijst is moeiteloos uit te breiden. En het is

naast nieuwbouw ook verbouw, instandhouden en waar nodig versterken,

vaak met behoud van functionaliteit tijdens de uitvoering.

Naast de technische aspecten spelen bij genoemde ontwikkelingen en 

bouwopgaven ook andere aspecten een rol die direct van invloed zijn op de

techniek.

Economische vraagstukken, voorheen erg geconcentreerd op investerings-

kosten, thans meer gericht op de kosten gedurende de gehele levenscyclus

leggen leemten in kennis bloot. Waar voorheen goed vakmanschap volstond

moeten nu vragen inzake beschikbaarheid, onderhoud en betrouwbaarheid

worden gesteld en beantwoord. Duurzaamheid vraagt ook om beschouwing

van de levenscyclus, op materiaal, element en bouwdeel niveau.

[Constructie(f) proces]
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De omgeving speelt, mede ten gevolge van de ruimtelijke verdichting, een

steeds belangrijker rol. En dan gaat het niet alleen om de gebouwde omge-

ving maar vooral ook om de mensen in de omgeving en de activiteiten van

die mensen. Communicatie over het bouwen vereist niet alleen vaardigheid

maar ook betrouwbare en transparante informatie.

Figuur 5 ING House te Amsterdam

Architectuur krijgt volle aandacht; mensen, bedrijven, steden en landen 

profileren zich ermee. Naast vormgeving gebaseerd op functionaliteit en 

economische krachtswerking leidt dat ook tot een ander spel met krachten:

het gaat dan minder om de knikkers maar meer om het spel. Ook sociale

aspecten spelen een rol, bijvoorbeeld bij de keuze van bouwmethodieken of

bij het ontwerp van onderhoudsplannen.
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Figuur 6 De Citer te Hoofddorp

Samenvattend concludeer ik niet alleen dat de techniek “op haar tenen 

moet gaan lopen” maar ook dat niet-technische factoren in belang zullen

toenemen. De ontwerper zal daarbij ook meer als ondernemer nieuwe 

oplossingen mogelijk moeten maken.
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Een constructie moet voldoende sterk zijn, en meer dan dat

Op de eerste plaats geldt dat de constructies van al die bouwwerken moeten

blijven staan. Laten we eens op die sterkte en stabiliteit van de constructie,

de constructieve veiligheid, inzoomen. We weten veel van onze bouwmate-

rialen, we weten veel van belastingen, we hebben de beschikking over krach-

tige rekenprogramma’s en knappe uitvoeringsmethoden. Met de kennis van

statistiek, om rekening te houden met de spreiding in tal van factoren, zijn

we een veiligheidsniveau overeengekomen: de marge tussen de bezwijk-

belasting van een constructie en de gebruikbelasting. Toch worden we zo af

en toe opgeschrikt door instortingen van bouwwerken of tijdelijke hulpcon-

structies, die niet te verklaren zijn vanuit de gehanteerde kansberekeningen

maar het gevolg zijn van, ogenschijnlijk stomme, fouten.

Figuur 7 Veiligheid: marge tussen belasting en opneembare belasting

Voor de CUR  (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving)

aanleiding om vorig jaar het project “Leren van instortingen” te starten.

Doel van het project is, kort samengevat, informatie te verzamelen en 

analyses te maken van recente instortingen om de oorzaken te achterhalen,

openheid en discussie over (bijna) instortingen van constructies te bevorde-

ren en lering te trekken uit de oorzaken en omstandigheden die hebben

geleid tot instortingen. Beoogd wordt daarmee een bijdrage te leveren aan 

de betrouwbaarheid en kwaliteit van constructies. Een commissie is aan het

werk gegaan; onderzoekers zijn, met een startfinanciering van overheid en

bedrijfsleven, begonnen met literatuuronderzoek, oriënterende interviews en

analyses van een aantal instortingen. De belangstelling vanuit het werkveld
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is groot, eigenlijk is dat geen best teken, maar het geeft wel aan dat het

onderwerp leeft en dat we er iets aan willen doen.

Figuur 8 Gestutte balkons, na instorting bij de buren

En het gaat niet alleen om sterkte en stabiliteit. We onderkennen de nood-

zaak dat constructies van enig belang incasseringsvermogen moeten bezit-

ten: niet gelijk instorten bij een bijzondere belasting. We streven naar 

constructies die waarschuwen door scheurvorming of grote doorbuiging

voordat bezwijken optreedt. En dan zijn er nog tal van andere eisen.

Een tunnel moet waterdicht zijn, een tribune mag niet te veel trillen,

brugtuien mogen niet gaan slingeren, een bedrijfshalvloer moet vlak blijven,

balkons mogen niet gaan rotten, staalconstructies mogen niet roesten en

kolommen niet in de weg staan. Al deze kwaliteitsaspecten bepalen uitein-

delijk of het bouwwerk voldoet aan de wensen en zijn een maat voor de

waarde van het bouwwerk.

[Constructie(f) proces]
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Figuur 9 Erasmusbrug: de tuien getemd

Een instorting is een extreme vorm van falen van de constructie; maar ook

in geval van minder dan beoogde veiligheidsmarge, van het ontbreken van

incasseringsvermogen, van het niet voldoen aan de andere kwaliteitseisen is

er sprake van falen. Als dat zichtbaar het geval is komt al gauw de schuld-

vraag boven. Dit mag wellicht voor het aansprakelijkheidsvraagstuk een logi-

sche benadering zijn, voor een sector die, ook op dit vlak, beter wil presteren

stopt het hier niet. Dan is het nodig ook te kijken naar de achtergronden, de

processen waarin fouten kunnen optreden. Het helpt dan door bij dergelijke

analyses een ordening op een drietal niveaus aan te brengen: op micro-,

meso- en macro-niveau.

Onder het micro-niveau worden dan de menselijke fouten door vergissingen,

verkeerde analyse of onvoldoende kennis verstaan.

Het meso-niveau omvat aspecten als management en organisatie van 

processen en projecten, met de bijbehorende communicatie.

Onder het macro-niveau kunnen de bouwcultuur, het onderwijs en de 

wet- en regelgeving worden geschaard.
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Ik ga achtereenvolgens in op enkele veronderstelde oorzaken, zoals die 

blijken uit literatuur en ook eerder genoemd onderzoek en mogelijke 

verbeteringsrichtingen op de genoemde drie niveaus.

Allereerst het micro-niveau. Een lekkende kelder omdat er onvoldoende wape-

ning is toegepast en een dakconstructie welke bezwijkt door water-

accumulatie (dat is een situatie waarin waterophoping en doorbuiging elkaar

versterken), zijn onder deze rubriek te rangschikken. Ontwerp- en bereke-

ningsfouten behoren hiertoe. Als mogelijke verklaringen voor dergelijke 

fouten worden aangegeven de complexiteit van de regelgeving en, wellicht

mede daardoor, de focus op de berekening in plaats van op het ontwerp met

gehanteerde schematisering en berekening.

Omdat onze kennis van constructiematerialen en systemen toeneemt,

kunnen we de grenzen scherper stellen, dat gaat dan gepaard met complexe-

re voorschriften die economischer construeren mogelijk maken; blijkbaar

niet altijd met het gewenste resultaat. Dagelijks worden er in Nederland 

constructiedelen en details opnieuw uitgerekend, met telkens weer een 

individuele interpretatie van de voorschriften terwijl de verschillen vaak niet

zo groot zijn. Standaardisatie van details en berekeningen kan de kwaliteit 

aanzienlijk verhogen, zonder enig verlies aan relevante vrijheden in ont-

werp. Dat kan binnen bedrijven of met meerdere partners samen.

De capaciteit van rekenprogramma’s is vrijwel onbeperkt, dat is mooi voor

complexe constructies en daar waar, in alle zorgvuldigheid, de grens kan

worden opgezocht. Maar voor vele constructies heeft een complexe bereke-

ning geen toegevoegde waarde, het werkt zelfs averechts als door de bomen

het bos niet meer wordt gezien. Praktische ontwerp- en rekenregels en de

kunst van het vereenvoudigen kunnen helpen bij ontwerp, controle en com-

municatie tussen ontwerp en uitvoering; voor eenmalige bouwwerken is dit

ook vaak voldoende: uitknijpen loont daar niet. Het is opvallend dat daar

waar de automatisering in veel branches de kans op fouten aanzienlijk 

verkleint, dit in het vakgebied bouwconstructies nog niet het geval is.

Op meso-niveau gaat het om de projectorganisatie. Praten over organisaties in

de bouw, met de op het project georiënteerde werkwijze, is praten over twee

lagen: de projectorganisatie en de aan het project deelnemende autonome

bedrijven. Bouwprojecten zijn min of meer unieke projecten waar bij de tot-

standkoming van ontwerp en uitvoering verschillende partijen in steeds wis-

selende combinaties een rol spelen. Er komen nogal eens problemen voor

[Constructie(f) proces]

050310 Oratie Mans  11-03-2005  12:42  Pagina 15



16

door suboptimalisaties van de partners afzonderlijk. Ook de verdeling van

taken en verantwoordelijkheden is een bron van stoornissen. Het wijzigin-

gen of het openlaten van opties tot het laatste moment (klantvraag) zet de

zaak in dergelijke situaties extra onder druk. Op het onderwerp van het pro-

ces en de constructie zal ik zo dadelijk uitgebreider ingaan.

Het macro-niveau wordt gevormd door aspecten als de “drive” van de bouw-

industrie om kwaliteit te leveren en daarvan in alle nerven doordrongen te

zijn. Wet- en regelgeving en het veiligheidsniveau dat wordt nagestreefd

horen ook hier thuis. Recent werd Azië getroffen door een tsunami. Welke

maatregelen zijn denkbaar en ook in economisch opzicht verantwoord om

hier een veiliger alternatief te bieden? Dichter bij huis kunnen we denken

aan zaken als brand, incasseringsvermogen en tweede draagweg. Wat zijn de

veiligheidsniveaus die we daarbij nastreven, op welke benoemde en onbe-

noemde calamiteit willen we ontwerpen? Willen we een hoogbouw bestand

maken tegen vliegtuigbotsingen, welke criteria hanteren we bij vervoer van

gevaarlijke stoffen in stedelijk gebied? Dat zijn onderwerpen die hier thuis

horen.

Figuur 10 Delfse Poort; hoogste kantoorgebouw in Nederland, Rotterdam
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Bouwprocessen en constructies 

Ik wil met u nader ingaan op het bouwproces en meer in het bijzonder op de

kennistoepassingen van constructies in de diverse fasen zoals die eerder zijn

aangegeven: planvorming, ontwerp, uitvoering, exploitatie en onderhoud.

In de planvorming wordt de vraag of behoefte onderzocht en geformuleerd,

de haalbaarheid van een initiatief getoetst en de uitgangspunten voor een

eventueel volgende ontwerpfase vastgesteld. In veel gevallen kan door mid-

del van kengetallen, vuistregels en referenties de benodigde kennis betref-

fende de constructies worden ingebracht. Ik geef een tweetal voorbeelden

waar dat net wat tekort schiet.

Allereerst een kruising van rivier en weg. Brug of tunnel, dat is de eerste

vraag. In geval van een brug kan het zijn dat het economische type niet op

voorhand vaststaat. Wordt het een getuide brug, een boogbrug of een uit-

bouwbrug. De constructiehoogten van het dek verschillen aanzienlijk. Dat

betekent dat bij een gegeven vrije doorvaart het verticale alignement voor de

diverse oplossingen verschilt. Iets dergelijks geldt voor een boortunnel en

een afgezonken tunnel. Dit, maar ook zaken als bijvoorbeeld milieueffectrap-

portage, leidt er toe dat in de planfase ontwerpvarianten en keuzen hieruit

moeten worden gemaakt.

Een tweede voorbeeld. Bij de herontwikkeling in een stedelijk gebied moet

voorzien worden in een flink aantal parkeerplaatsen. De vraag omvat onder-

meer: kunnen we ondergrondse kelders maken, tegen welke kosten en risi-

co’s gelet op de omgeving en de grond en grondwatergesteldheid, kunnen we

functies als parkeren, winkels en kantoren boven elkaar plaatsen, wat zijn

de gevolgen voor investering, exploitatie en bouwhoogte. Vooral de keuze

voor en in welke mate ondergronds gebouwd gaat worden kan grote invloed

hebben op de technische, de omgeving gerelateerde en financiële aspecten.

[Constructie(f) proces]
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Figuur 11 Bouwput met onderwaterbetonvloer te Middelburg

Deze twee voorbeelden illustreren dat daar waar grenzen worden opgezocht

of verlegd in de planfase ontwerpprocessen moeten plaats vinden. Deze ont-

werpprocessen moeten voldoen aan twee eisen: snelheid en voldoende diep-

gang voor de beoordeling van de invloed op haalbaarheid. Kennis van ont-

werp, constructiesystemen en uitvoering zijn hierbij noodzakelijk. Er zit ook

een dilemma in. Enerzijds denkt men in eindproducten, anderzijds wil men

ruimte open laten voor optimalisatie van ontwerp en uitvoering. Vooral in de

communicatie met de omgeving: de politiek, de milieudeskundigen, de mede

belanghebbenden, komt dit dilemma aan de orde.

Constructief ontwerpen is doorgaans onderdeel van een integraal ontwerp-

proces, in eerste instantie gaat het om systeemkeuze, materiaalkeuze en het

vaststellen van dimensies, getoetst middels berekening. In tweede instantie,

vaak deels overlappend met de uitvoering, gaat het om detailontwerp en

detailberekening. De activiteiten ontwerpen en uitvoeren worden gedicteerd

door de keuze van proces en contractvorm. De keuze hiervan kan te maken

hebben met het beoogde ontwerp inclusief de constructie maar kan ook op

geheel andere afwegingen geschieden, zoals planning, beschikbare capaciteit

en  kennis. Voor de constructief ontwerper bepaalt het wel de richting waar-

in optimalisaties worden gezocht (“wiens brood men eet diens woord men
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spreekt”) maar tegelijkertijd blijft er de eigen verantwoordelijkheid als waker

van de constructieve prestatie. In een klassiek model, waar de opdrachtgever

met architect en adviseurs het ontwerp toelevert aan de uitvoerende partij

hebben opdrachtgever en aannemer een overeenkomst, heeft de opdrachtge-

ver overeenkomsten met architect en adviseurs en heeft de aannemer over-

eenkomsten met onderaannemers en toeleveranciers. Bij een complex werk

groeit het schema snel. De laatste jaren worden deeltaken en deelverant-

woordelijkheden van het  constructief ontwerp uitbesteed aan de uitvoeren-

de en leverende partijen. Motieven die hiervoor gebruikt worden zijn dat de

uitvoeringskeuze of fabricage bepalend is voor het deelontwerp, dat de

gevolgen van wijzigingen (dubbel werk) worden beperkt en dat de ontwerp-

kosten lager zijn. Deze werkwijze, het over vele partijen verdelen van taken

en leveranties en daarmee verantwoordelijkheden, leidt tot veel raakvlakken,

zowel in het ontwerp als de uitvoering, met een potentiële bron van conflic-

ten door suboptimalisaties en fouten door onvoldoende communicatie. Als

er dan ook nog wijzigingen door heen gaan lopen wordt het nog complexer.

De prefab industrie, als een van de toeleverende industrieën, heeft dit ook

ervaren en vervolgens een protocol opgesteld. Men onderscheidt zeven vari-

anten variërend van “de leverancier fabriceert volgens opgave van de klant”

tot “montage inclusief ontwerp en levering”. De architecten en ingenieurs

hebben met de uitgave van  “De Nieuwe Regeling” ook voorzien in verschil-

lende toewijzing van taken en verantwoordelijkheden maar dan wel met erg

veel keuzemogelijkheden. Dit heeft als bezwaar dat veel aandacht nodig is

voor coördinatie en communicatie tussen verschillende partijen, met ieder

een eigen doelstelling. De bouw is ermee gediend als op het punt van verde-

len van taken en verantwoordelijkheden heldere keuzes worden gemaakt,

gebaseerd op de doelstelling kwaliteit voor het bouwwerk te realiseren; keu-

zes die ook goed te communiceren zijn. We moeten als het ware in de huid

van het ontwerp en de uit te voeren constructie kruipen en vanuit die positie

oordelen wat gunstige en wat ongunstige werkverdelingen zijn: we komen

dan vaak tot andere keuzen dan in de huidige praktijk. Verdeel taken en ver-

antwoordelijkheden zodanig dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het bouw-

werk, op een uitvoerbare wijze, op praktisch gekozen raakvlakken gebaseerd

en met bijbehorende coördinatie, communicatie en controle.

[Constructie(f) proces]
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Voorbeelden:

• Ontwerp, detailontwerp en detailberekening bij een partij, alleen specifiek

leverancier gebonden zaken gedelegeerd; coördinatie en controle door

eerstgenoemde partij.

• Ontwerp bij partij 1, detailontwerp en detailberekening bij partij 2 

(de aannemer), met controle bij partij 1 om de ontwerpverantwoordelijk-

heid te kunnen blijven nemen.

• Overdracht van ontwerp en ontwerpverantwoordelijkheid van partij 1 

naar partij 2 (de aannemer), handig als het ontwerp zicht leent voor 

alternatieven.

Combinaties in één ontwerp zijn mogelijk, mits het geformuleerde uitgangs-

punt gerespecteerd wordt.

Contracten verdelen verantwoordelijkheden maar daarmee kunnen niet alle

verantwoordelijkheden worden “uitbesteed”. Een contract kan prima regelen

wie verantwoordelijk is voor bepaalde risico’s van het ontwerpen en bouwen,

maar verantwoordelijkheden zoals beschikbaarheid en veiligheid laten zich

niet altijd afkopen. Dit is het motief voor een vorm van controle, of in de

vorm van audits op het proces van de opdrachtnemer of meer op proces en

inhoud. Ook met het zicht op de exploitatiefase is dit van belang. Het verve-

lende van constructies is dat je een belangrijk deel van de eigenschappen

niet aan de buitenkant kunt beoordelen en ook niet altijd kunt meten. Grond

verbergt de fundering, beton verbergt de wapening en detaillering, afbouw-

constructies verbergen de constructie. Dit gegeven heeft belangrijke conse-

quenties voor de eigenaar/gebruiker. Wil deze de kwaliteit van de constructie

kennen dan zijn “as built” gegevens, geboortebewijzen en registraties van de

realisatie noodzakelijk. Wil de eigenaar/gebruiker ze gegarandeerd hebben

dan is afnamecontrole, op het moment dat nog correctie mogelijk is, noodza-

kelijk. Dat betekent controle van ontwerp en van diverse uitvoeringstadia.

Overigens, digitale camera’s en web-cams kunnen helpen.
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Figuur 12 Dilatievoegenband en wapening: nu nog zichtbaar

Ik sprak eerder over instortingen en ander falen. Ook in dat verband wordt

controle en toezicht vaak genoemd. Vreemde ogen dwingen. Een toekomsti-

ge eigenaar heeft alle belang bij een bouwwerk met aantoonbare kwaliteit.

In de praktijk is de toekomstige eigenaar niet altijd bekend en is soms con-

sument. Een hoogwaardige bouwindustrie zou hier geen punt van maken:

ook in die gevallen zorgen dat de kwaliteit aantoonbaar en naspeurbaar is.

In de huidige bouwpraktijk controleert de Gemeente de bouwplannen op

onder andere de constructieve veiligheid. Gegeven de berichten van

Gemeentelijke Bouwtoezicht worden er nogal eens fouten uitgehaald. Dat is

onbevredigend, zeker als we beseffen dat niet elke gemeente voldoende

capaciteit en kennis inzet, zodat wellicht bouwplannen en uitvoeringen met

al dan niet voor enige tijd verborgen gebreken worden gerealiseerd. Deze

controle is aan revisie toe. Professionele opdrachtgevers zouden met relevan-

te bedrijven dit in eigen hand kunnen nemen, dan kunnen gelijk alle kwali-

teitsaspecten worden meegenomen. Controle krijgt dan ook weer inhoud:

geen vrijblijvende taak, maar een met een omschreven verantwoordelijkheid.

In de bouw zijn thans volop veranderingen in de processen gaande.

Daarvoor zijn diverse aanleidingen: globalisering, toenemende complexiteit

en een ander houding van de klant (de klant pikt het niet dat in de bouw

[Constructie(f) proces]
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andere regels gelden dan in andere sectoren). Bouwpartners werken aan her-

stel en verbetering van vertrouwen tussen hen en de klant, een vertrouwen

dat mede door de bouwfraude op een laag pitje staat. Het bestaan van een

Regieraad voor de bouw en het Programma Proces en Systeem Innovatie in

de Bouw illustreren de wil tot veranderen. In het licht van wat hiervoor

gezegd is over veiligheid en kwaliteit en de relatie met processen en organi-

saties is het wel erg actueel de plaats van het ontwerp, de engineering en

uitvoering van de constructie, meer algemeen de techniek, in de veranderen-

de bouwprocessen en systemen te beschouwen. De innovatie van processen

moet ook een noodzakelijke verbetering en beheersing van de technische

kwaliteit opleveren!

Figuur 13 Bouwhuis in aanbouw: huisvesting voor Bouwend 

Nederland te Zoetermeer

Samenvattend trek ik de volgende conclusies:

• Op basis van betrouwbare en transparante informatie communiceren is

een vereiste; geen “black boxen”.

• Een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en taken, gericht op

kwaliteit van de constructie en consequent uitgevoerd, is noodzakelijk;

nieuwe wegen kiezen in plaats van vasthouden aan oude werkmethoden

helpt daarbij.
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• De verantwoordelijkheid en het belang van de opdrachtgever of gebruiker

overstijgt vaak de aansprakelijkheid volgens het contract; daarom zullen

naast het contract extra zekerheden nodig zijn door middel van controles.

Afhankelijk van de maatregelen die de professionele opdrachtgever en

opdrachtnemer hebben genomen kan de controle functie van de gemeen-

te, met nieuwe visie, worden ingevuld.

• De kwaliteit van een bouwwerk is na realisatie niet altijd meer vast te stel-

len. As built gegevens zoals geboortebewijzen, opnamen van halfproduc-

ten en dergelijke zijn dus noodzakelijk.

Onderwijs en onderzoek

In het voorgaande is gesproken over de bouwopgaven en de uitdagingen die

daarmee gepaard gaan. Daarnaast is ingegaan op de kwaliteit van de con-

structies en het proces. Om in de toekomst de bouwindustrie tot een hoog-

waardige industrie te maken zijn civieltechnici nodig met een lenig profiel.

Zij zullen specialistische kennis van materialen, technologieën, ontwerpen

en uitvoering nodig hebben om topprestaties te leveren. Zij zullen inzicht

moeten hebben in en vormgeven aan processen, de capaciteit moeten heb-

ben om over de grenzen van het specialisme te treden en in teamverband te

werken. Flexibiliteit als het gaat om te anticiperen op nieuwe bouwopgaven

met nieuwe combinaties van technische en niet technische specialismen.

Lenig ook omdat de houdbaarheid van specialismen beperkt is.

Het onderwijs dient hier de basis voor leggen. Het lijkt een tegenstelling: de

brede specialist opleiden, maar de bouw heeft er behoefte aan en het biedt

een uitdagend carrièreperspectief. Doel is te bereiken dat onze afgestudeer-

den het palet van specialismen en de onderlinge samenhang onderkennen,

zich ontwikkelen tot professionals met visie op en vermogen tot specialisa-

tie, inschakelen van specialisten en samenwerking met specialisten.

In de opleiding komt dit tot uitdrukking door naast vakgerichte benaderin-

gen ook bouwopgaven integraal te behandelen.

Ik wil, vooral door een koppeling naar projecten uit de praktijk, hier graag

een bijdrage aan leveren. Leren van….., zoals de titel van het project over

instortingen, is ook in de opleiding een uitstekend middel.

Het onderzoek verbonden aan de leerstoel Civiel Technische Constructies

wordt uitgevoerd door universitair onderzoekers, door promovendi en door

studenten in de masteropleiding. Het omvat thans onderzoeken op het
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gebied van geo-engineering, beton, duurzaam bouwen en asfalt. Vrijwel

altijd is het gericht op en ondersteunend aan concrete toepassingen en in

samenwerking met het bedrijfsleven. De maatschappelijke relevantie blijkt

ook uit cofinanciering door de Cornelis Lely Stichting, door de Europese Unie

en door diverse publieke en private partijen. Ik zie het onderzoek van de

leerstoel ingericht en uitgebreid langs drie sporen:

• Proces 

- Professionaliteit in de samenwerking constructeur, andere ontwerpende

partijen, bouwprocesmanager en uitvoerenden: betrouwbare en transpa-

rante informatie in alle fasen van het bouwproces 

- Waarborgen van de constructieve kwaliteit, door management van het

constructie-proces; visie op en gereedschappen voor controle van pro-

ces, ontwerp en product, registraties, monitoring en beoordeling

• Ontwerp & engineering

- Toepasbare ontwerpmethoden en rekenregels, mede ten behoeve van

communicatie en controle

- Kwaliteitsverbeterende inzet van kennis en software 

- Wisselwerking tussen kennis van materialen, bouwtechnologie en het

bouwproces

- Beschouwing van de levenscyclus van objecten 

• Innovaties in constructies, meer algemeen bouwtoepassingen, vooral door

combinaties van technieken, materialen, functies en disciplines.

Voorbeelden zijn: 

- “Senseo’s” in de bouw…., zoals het automatisch parkeren

- Modulair ontwerp ten behoeve van kunstgrastoepassingen

- High-tech beton: zelfreinigend, als energiedrager

- De intelligente wegverharding: dynamische wegindeling door geïnte-

greerde baanverlichting

De onderwerpen geven het al aan. Onderzoek zal, in verschillende netwer-

ken, geschieden met de andere leerstoelen binnen deze en de andere

Technische Universiteiten en met publieke en private partijen.
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Figuur 14 SKY PARKER: ontwerp voor een autotoren met 

geautomatiseerd parkeersysteem

Tot besluit

Beste collega’s van Civiele Techniek en in het bijzonder de vakgroep

Bouw/Infra.

Graag bedank ik jullie voor de wijze waarop jullie mij hebben ontvangen, de

open communicatie en bereidwilligheid mij te helpen met het invullen van

de leerstoel.

Hooggeleerde Grootenboer en Dewulf, beste Henk en Geert, bedankt voor het

vertrouwen dat jullie mij gaven met mijn benoeming.

Geachte vakgenoten en andere betrokkenen van universiteit, overheid,

bedrijfsleven en bouwgerelateerde organisaties, dankzij de ontwikkeling en

ervaring die ik met u kon opdoen in het vak van de civiele techniek, in pro-

jecten, in het managen van en ondernemen in ontwerp, engineering en

bedrijven ben ik hier benoemd.

Dames en heren,

Ik dank u voor uw komst en aandacht.
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Fotoverantwoording:

Omslag: Koningstunnel en Hoftoren te Den Haag

Omslag: Naviduct Enkhuizen, Rijkswaterstaat AGI

Figuur  1: Dok Zuidas, projectbureau Zuidas, Amsterdam

Figuur  3: Brug en sluis te Eefde, Rijkswaterstaat AGI

Figuur 14: SKY PARKER, ontwerp Urban Affairs/ Iv-Bouw & Industrie

Overige figuren: archief auteur 
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