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De nïeuwjaarsreceptïe
Zierikzee. Ik word door Huig
opgehaald en ga gelijk mee naar
Jacobahaven, vanwege vervoersDe wekker gaat. Ik spring uit
problemen enzo. Ik ben al lang
bed, ruk een gordijn open en kijk blij dat ik niet ook nog s’ochtends
naar buiten.
op die boot moet. De kans
Ik kijk niet naar de lucht, maar
bestaat dat ik dan ‘s middags niet
naar de bomen in de straat. De
meer meega.
blaadjes bewegen nauwelijks.
YES, het waait niet. Ik roep tegen Mijn directe collega’s weten dat
Jan (echtgenoot) Het waait niet ik enorm bang voor varen ben,
hoor”. Hij antwoord van onder
en zitten me de middag daarvoor
het dekbed.
Wat, is de koffie klaar?”.
WOENSDAG 10JANUARI 2001,
IS-OCHTENDS 7.15
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Op de gang kom ik mijn zoon
tegen (7), wiens ingebouwde
radar hem heeft gewaarschuwd
dat één van zijn ouders uit bed is.
En mama, waait het?”.
Ik ben Jeannet Dooms, ik zing in
de Arnesteinband, en moet dus
vanmiddag zingen op de nieuw
jaarsreceptie.
Nou heeft het nieuwjaarscomité
bedacht dat het wel eens heel erg
leuk zou zijn om dat op een
VARENDE boot te doen.Voor die
genen die mij niet kennen. Ik ben Martin Beljaars rijkt de prijzen uit van
al bang in een rubberbootje dat
nog op het strand ligt.
in de kantine behoorlijk op de
kast te jagen. Volgens Huig moet
Om 8.15 uur ben ik op kantoor. de kering sluiten vanwege de
Het zweet staat nu al in mijn
harde wind, en Harm denkt dat
handen, en ik moet nog zon 8
het minstens windkracht 9 wordt.
uur voordat de boot ook daad
Ik word op Jacobahaven rondge
werkelijk vertrekt terug naar
leid van de pompkelder langs alle
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filters etc. tot aan het laatste
kraantje.
Heel erg leuk, want alhoewel ik al
vaak op Jacobahaven ben
geweest wist ik nog weinig van
de eigenlijke werkzaamheden.
Ik breng zeker een uur door voor
de prachtige zee-aquaria. Ane
monen, vissen en heremietkreef
ten vervelen nooit. Prachtig. Er is
veel werk verzet op Jacobahaven.
Alles ziet er prachtig uit.

de kwis

Johan is mossels aan het koken,
en Arjen schenkt de drank in. De
eerste bezoekers kunnen komen.
Na lekker gekletst te hebben met
wat Haagse en Harense collega’s,
vertrekken de bandleden alvast
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Na een kleine pauze spelen we
nog drie nummers en eindigen in
stijl met “Aan de Kust” van Blof
terwijl we de haven binnenlopen.
De boot stroomt leeg, en wij, de
mensen van de organisatie en de
band, blijven achter om op te rui
men. Na afloop gaan we nog
met 9 man eten in Middelburg.
Er word druk nagepraat, en ook
het ochtendprogramma blijkt
zeer geslaagd. Om 10.30 uur val
actie.
De “Arnesteinband”
De Middelburgse collega’s zingen ik doodmoe, maar zeer gelukkig
en stampen keihard mee, en dat neer in bed.
richting schip om de spullen goed Ja, dat wil ze wel. Heb ik iets om is een enorme aanmoediging
voor de rest om ook mee te gaan Als iedereen net zo heeft geno
te zetten en even in te spelen. De handen.
Hoe ging dat spreekwoord ten als ik, kan het niet meer stuk.
doen.
nummers
paar
we
een
Nadat
maar
te
schommelen,
boot ligt
de
al
weer? Als er één schaap
ook
hebben
zakken
over
geoefend
schipper
gaat
dat
de
volgens
Jeannet Dooms (DEM)
Halver
de
dam is
weg.
over
een
zenuwen
beetje
varen.
JA.
JA
gaan
als we
een
van
de
aankondiging
Bij
middag
de
eer
komen
de
wege
vraagt
de
of
De barman
nummer zeg ik dat ze niet te
mevrouw van de band koffie wil. ste verkleumde wandelaars het
hard moeten stampen (grapje),
schip op. Als
waarop uit het
het volloopt
beginnen we
publiek klinkt:
met de eerste “Nee, straks
set nummers. zinken we
Zenuwachtig? nog”. Ik zal
Hoezo. Ik weet geen namen
noemen Adrie.
opeens de
inzettoon niet meer. Gelukkig
staat Peter naast me, die weet ze
nog wel. Na de intro drie keer
gehoord te hebben lukt het om
op de juiste toon in te vallen. Na
twee nummers is het ergste voor
bij. Ik kijk opzij, en zie dat we
varen, Ik stoot Peter aan en zeg
dat we al varen. Blijken we al
minstens 5 minuten onderweg te
zijn.

--

-

Mossels eten op het Veldstation
Jacobahaven.

Even uitwaaien op het achterdek varende op de Oosterschelde.
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Van de redactïe:
Ii HEEFT ER even op moeten
wachten maar voor u ligt dan
eindelijk weer de nieuwe editie
van Tij en Taal. Maaike van
Huisstede heeft haar werk als
redactielid van Tij en Taal over
gedragen aan ondergetekende.
Ik wil Maaike bij deze hartelijk
bedanken voor al het werk wat
zij heeft verricht om Tij en Taal
elke keer weer te laten verschij
nen. Ook Frank Dingeman heeft
zijn werk als redacteur neerge
legd en natuurlijk bedank ik ook

hem voor zijn inzet. Hij zal wel
stukjes blijven schrijven. Als
nieuw redactielid welkom Brigitte
Corsius van de afdeling OS.
Nieuwe redactieleden zijn nog
steeds van harte welkom. Geinte
resseerd, kom even langs of stuur
een mailtje. U zult wel begrijpen
dat door de wisseling van de
wacht Tij en Taal 1 maal niet is
verschenen.

binnen het RIKZ kan ons perso
neelsblad natuurlijk niet achter
wege blijven. Priya Poeran,
studente Communicatie Creatief
aan de Ichthus Hogeschool te
Rotterdam, zal als onderdeel van
haar afstudeerproject Tij en Taal
een nieuw gezicht geven. En bij
een nieuw gezicht hoort natuur
lijk een nieuwe naam, meer daar
over leest u verderop.

Veel leesplezier!

Een nieuwe start, een nieuw
gezicht. Bij al die veranderingen

Heeft u ook zo genoten van de
nieuwjaarsbijeenkomst? Voorlo

Suzanne van Beek-Smeeman
(DFC)

Organisatie en beeldcommunica
tie van deze tijd. Ik zal zeker mijn
uiterste best doen om er een leuk
en gezellig blad van te maken.

ting Accountmanagement,
omdat ik graag contactpersoon
wil zijn tussen een klant en het
bedrijf. Het is een leuk beroep.

Ik studeer Communicatie Creatief
aan de Ichthus Hogeschool te
Rotterdam. Het is een ontzettend
leuke studie, die veel mogelijkhe
den biedt voor de toekomst. Ik
heb gekozen voor afstudeerrich

Sinds 12 februari ben ik werk
zaam bij het RIKZ en het is de
bedoeling om in drie maanden
tijd mijn afstudeeropdracht af te
ronden.
Mocht u zich het reeds hebben

afgevraagd, ik ben inderdaad de
dochter van Ardjoen Poeran,
werkzaam bij fl1. Het is best
leuk om in hetzelfde bedrijf als
mijn vader te werken, hoewel wij
elkaar voornamelijk tijdens de
lunch zien.
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pig waarschijnlijk de laatste in
deze oude vorm. Er wordt
gesproken over een nieuwjaars
bijeenkomst op een centrale plek
in den lande die niet meer de
hele dag zal duren. Nu kunt u in
iedergeval nog even nagenieten
van het artikel. Staat u ook op de
foto? Nee? volgend jaar beter.

Beste collega’s
MIJN NAAM IS PRIYA POERAN, ik ben
24 jaar, 3,5 jaar getrouwd met
Ashwin en we wonen in Den
Haag. In het kader van mijn
afstudeerstage kreeg ik van de
stafafdeling DF, de gelegenheid
om de restyling van het perso
neelsblad Tij en Taal ter hand te
nemen. Zowel de inhoud, als de
vormgeving moest reeds geruime
tijd worden aangepast aan de

Priya Poeran (DFD)
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“Mijn beste opname ooit”
De fotowedstrijd die in de zomer
van 2000 onder de collega’s van
het RIKZ en directie Zeeland is
op een groot succes uitgelopen.
Er werden een kleine tweehon
derd foto’s ingezonden en op 21
december 2000 is de uitslag in
een gezellige Middelburgse kan
tine bekend gemaakt.
Het was spannend in de zomer
van 2000. De wedstrijd was in
juni uitgeschreven door de fotowerkgroep van Personeelsvereni
ging Rijkswaterstaat Zeeland en
leek enthousiast ontvangen te
zijn. De inzendingen kwamen
daarna mondjesmaat binnen.
Maar met de vakantieperiode in
aantocht was dat verwacht. Na
de oproep in de personeelsbia
den en het verspreiden van pos
tertjes zouden nog enkele
herinnerings-emails ingezet wor
den.

ingezonden worden?” Oeps,
daar hadden we niet bij stil
gestaan. Wat te doen? De kans
op fraude’ is met digitale foto’s
veel groter, want die kun je
manipuleren. Maar we gingen uit
van het goede in onze collega’s
en stonden het toe. Sommigen
vonden het jammer dat er geen
thema was opgegeven. Dat was
echter een zeer bewuste keuze.
De fotoclub vreesde dat een
thema het aantal inzendingen te
zeer zou beperken. En gelukkig
kregen ze geen spijt van die
keuze.

discussieerden soms op het
scherpst van de snede. Smaken
verschillen immers. Uiteindelijk
hielden we zes opnames over.
Over de kwaliteit waren we zo
tevreden dat we besloten om alle
nominaties in de expositie op te
nemen.

terkiekje van Sonja van Pamelen
(RIKZ) vielen net buiten de prij
zen. De derde plaats werd inge
nomen door Willy Oorthuijsen
(DZI) met een sfeervolle tegen
lichtopname van het Walcherse
platteland. Hiervoor ontving hij
een tafelstatiefje. Marco Heijdens
(DZI) won de tweede prijs met
een artistieke opname van Nami
bische zandduinen. Hij ontving
het fotoboek Locaties. On the
spot’ van de Zeeuwse fotograaf
Wim Riemens. Helaas hield een
algemene NS-staking juist die
dag Jean-Marie Stam (RIKZ) in
Den Haag. Zij sleepte de eerste
prijs in de wacht met een schitte
rende zwartwit-opname van de
vele bezoekers van de Spaanse
trappen te Rome. Een foto die
het’ volgens de jury helemaal
heeft. Zij won een 1-zone mini
polaroidcamera. Jean-Marie was
het blijkens een kattebel bij het
toegezonden negatief helemaal
met de jury eens: Wees er alsje
blieft uiterst voorzichtig mee, het
is mijn beste opname ooiti”

De uitslag
Op 21 december 2000 was het
zover. De fotoclub maakte dank
baar gebruik van de gezellige
ambiance van het Kerst/Einde
jaars-sociatief dat de barcommis
sie van RIKZ Middelburg die
namiddag organiseerde. Vier van
de genomineerden waren bij de
Respons!
uitreiking aanwezig en onthulden
Want begin oktober zwol de
hun eigen opnames. Ze ontvin
stroom inzendingen aan; elke
dag ontvingen Jon en ondergete gen allen een oorkonde met het
juryrapport. De foto’s zullen
kende meerdere inzendingen.
enkele maanden bij het RIKZ en
Uiteindelijk bleef de teller stil
directie Zeeland geëxposeerd
staan bij 789 opnames, namens
worden en waarschijnlijk ook bij
43 inzenders. Van directie Zee
land dongen 26 collega’s (zowel RIKZ Den Haag. Dat de foto’s
Vragen
gezien mogen worden bleek dui
van het hoofdkantoor als de
En zo geschiedde. Jon Coosen,
onze contactpersoon bij de direc dienstkringen) mee naar de prij delijk uit de lovende reacties van
zen en 17 collega’s van het RIKZ uit het in grote getale
tie, leerde zo af om algemene
mails met ontvangstbevestigin
(uit alle vier vestigingen). Aan de opgekomen publiek.
jury (bijna de voltallige fotoclub) Zes nominaties voor drie prijzen. Met dank aan alle inzenders!
gen te verzenden. Hij werd
De technisch perfecte foto van
horendol van de 947 bevestigin was het vervolgens de lastige,
een bedauwde roos van William Ed Stikvoort, namens de fotomaar ook leuke taak om uit het
gen in zijn mailbox. Maar het
werkgroep PV RWS Zeeland
Wagenaar (DZI), de bijna grafi
bonte en soms zeer exotische
werkte wel: het riep een enkele
geïrriteerde mail op, maar vooral palet van inzendingen zes nomi sche opname van bloembollennaties te selecteren. We hadden velden van Sarah Humphrey
vragen. Eentje verraste ons:
er een hele avond voor nodig en (RIKZ) en het ultieme onderwa
“Mogen er ook digitale foto’s

The place to be”, van Jean-Marie Stam (RIKZ)
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“Zandsuppietie”, van Marco Heijdens CDZI)
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“Morgenstond-Goud van de grond”, van Willy Oorthuijsen CLD

Arnestein-blues
ONS GEMOED IS ZWAAR. Het
afscheid van Arnestein staat vast.
Oh, ja. Het duurt nog lang, zon
3 â 4 jaar, maar het is inmiddels
onafwendbaar. Snik... Ons
Arnestein. Vijfentwintig jaren ben
jij het toneel waar het speciale
Arnesteingevoel huist; een relaxte werkomgeving die dwingt tot
informele en joviale omgang.
Arnestein, oh Arnestein... Kan de
Koestraat jou ooit vervangen?

tere bewoners kleurden je dagen,
hun anekdotes ontlokken nog
steeds een daverende lach. Hier
verloren merkwaardige hobbyis
ten de scheidslijn tussen privé en
werk uit het oog en konden we
dan ook exotische dieren in je
vriezers aantreffen.
Arnestein, oh Arnestein... Zo

teiners nog steeds de vruchten
van plukken. Een tuin die ten
onrechte gesierd is met twee bij
zondere Sequoia’s, echte blikvan
gers.
Arnestein, oh Arnestein... Je
bulkt van de kunstvoorwerpen.
In de tuin, in de gangen, in de
vergaderruimten en op de

Ook niet als kunst (h)erkend...
Arnestein, oh Arnestein... Je
Arnestein-band, je Arne-bar, je
Arne-barcommissie, je Arne-bar
becue, de Arnesteinziekte die
zoveel persoonlijk leed aanricht
te, je nieuwjaarsbijeenkomsten,
je bijzondere afscheidsrecepties,
je... We zullen dit bijna allemaal
gaan missen. Snik...
Arnestein, oh Arnestein... Het
bericht dat we naar de Koestraat
gaan (moeten?) is hard aangeko
men. Met tranen in de ogen
realiseren we ons dat het einde
nabij is. Nu het nog kan richten
we een monument voor je op. Je
verleden, je anekdotes, je bewo
ners en je nukken proberen we
voor je vast te houden, in Tij &
Taal. Wordt vervolgd.

Arnestein, oh Arnestein... Ooit
neergezet voor een tijdelijk
bestaan, maar al decennia stand
vastig in Middelburgse klei. Je
nukken, kou, hitte, muizen, bin
nendringende regen, oprukkende
schimmels en onwelriekende
luchtjes kwellen ons, maar schep
pen toch het juiste klimaat waar
in gezelligheid, saamhorigheid en
geborgenheid onverbrekelijk
samengaan. Ambtelijke onge
hoorzaamheid viert hier hoogtij,
koffie wordt illegaal gezet en
kamers met oma’s meubeltjes
opgeleukt of anderszins een
eigen werkomgeving gecreëerd.
In die gemoedelijke sfeer werken
je bewoners juist hard en gedre
ven.

NA_DE
F1 USTEI1FN

Schrijverscollectief Monument
voor Arnestein
(Dirk vM., Ed S. en Bart W)
(ABD)

—

Arnestein, oh Arnestein...
Kweekvijver voor RIKZ, ja zelfs
voor heel Rijkswaterstaat. Stu
denten, stagiairs en dienstweige
raars begonnen hier aan hun
carrière en bestormden vervol
gens de maatschappelijke lad
ders. Onder en in jouw vleugels
vonden ze het juiste klimaat om
tot grote hoogte te groeien. Illus

monument voor Arnestein
toegankelijk gelegen, vlakbij de
snelweg en met een ruime par
keerplaats. Je bent zo welkom, je
slagbomen staan altijd open. En
dan je tuin! Een fraai ontworpen
tuin vol met vele bijzondere en
nuttige bewoners waar de Arnes

kamers. Kunst te kust, te keur en
ter afkeuring. Verboden kunst,
ontvreemde kunst, vervreemdende kunst en kunst waarvan men
het bestaan niet eens vermoedt.
En verkwanselde kunst, gewoon
onder een dikke egale laag verf.
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De Euro
stelling weer op normaal” gezet
kan worden en het printen weer
net zo snel zal gaan als voorheen.
De grotere systemen zoals FAIS
en PPS/UVS worden via het bigbang scenario in de eerste weken
van januari geschikt gemaakt
voor de euro. Een VenW-brede
werkgroep buigt zich op het
ogenblik over de coördinatie en
impact van deze ingreep. Maar
daar hoeft u zich niet druk over
te maken, dit zijn zaken voor de
Uitgangspunt is dat de overgang technische- en fundionelebe
voor zo min mogelijk mensen een heerders van deze systemen.
last moet zijn, met andere woor
Zijn er eigenlijk wel zaken waar u
den de invoering van de euro
moet binnen onze organisatie zo zich druk over zou moeten
maken?
geruisloos mogelijk geschieden.
Op het ogenblik is de kantoorau In onze geautomatiseerde wereld
zijn daar natuurlijk uw persoon
tomatisering geschikt gemaakt,
het euro-teken verschijnt op het lijke word-, excell en accessbe
scherm en kan na het aanpassen standen. Gezien de 20 reacties
op mijn tweetal oproepen lijkt
van de printerinstelling geprint
dat binnen RIKZ mee te vallen.
worden. Binnenkort zullen de
printers, als ze al niet vervangen Deze mensen zullen binnenkort
worden, hardwarematig worden persoonlijk worden benaderd om
aangepast middels een dimmetje tot een oplossing van hun pro
bleem te komen. Een andere
of simmetje, zodat de printerin

zaak waar u aandacht aan dient
te schenken is het aangaan van
overeenkomsten of het verstrek
ken van opdrachten. Het uit
gangspunt is dat wij tot 1 januari
2002 in guldens denken en doen.
Vanaf die bewuste datum gaat de
knop om en wordt alles euro wat
de klok slaat. Allereerst dient dit
uitgangspunt, in de overeen
komst, aan de opdrachtnemer
duidelijk gemaakt te worden.
Tevens dient het na 1 januari
2002 te hanteren tarief en in
ieder geval de aanneemsom in
euro’s reeds berekend te zijn
zodat misverstanden wat dat
betreft kunnen worden voorko
men. De bedrijfsbureaus hebben
hiervoor kant en klare tekstvoor
stellen liggen die als artikelen in
de overeenkomst kunnen worden
verwerkt. Een ander aspect bij
het aangaan van overeenkom
sten en het verstrekken van
opdrachten is natuurlijk het
waardegevoel”. Als u gewend
bent opdrachten te verstrekken
van een ton, dan blijkt deze

S
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ÉÉN is wat de Euro
betreft het jaar van de waarheid.
Het zal niemand ontgaan zijn dat
op 1januari 2002 in de DINGF
LOFBIPS landen die ene muntsoort ingevoerd wordt. Elke dag
worden we er onder andere via
de plattelandsvrouwen en de
EDAH-euroweken op gewezen
dat ie komt. Maar wat is er bij
RIKZ al gebeurd en belangrijker
wat moet er nog gebeuren.

TWEEDUIZEND
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opdracht van een euro-ton in
2002 ruim twee keer zo veel
waard te zijn. Maar ik denk dat
dat wel snel zal wennen.
Wat merkt u nog meer?
Na 1januari zult u in het restau
rant met euro’s moeten betalen,
tenminste als het voorstel van de
VenW-werkgroep facilitaire voor
zieningen om direct op één
muntsoort over te gaan ook bij
het RIKZ wordt uitgevoerd. Hier
over moet nog worden overlegd
met de cateraar. Eén voorstel van
de werkgroep is al aangenomen.
In de maand januari zal de koffie
uit de automaat gratis zijn, of dit
altijd zo zal blijven is aan de SG.
Wat dat betreft is het afwachten,
maar dat de euro eraan komt is
zeker!
Frank Dingeman. (CXB)

Nieuw rekenciuster operationeel
onderzoeks- en
adviesprojecten moeten soms
ingewikkelde berekeningen wor
den gemaakt, die op een gewone
kantoor-PC niet of maar heel
moeizaam kunnen worden uitge
voerd. Met name de software die
gebruikt wordt voor het maken
van complexe waterloopkundige,
morfologische en stoftransport
berekeningen vraagt daarvoor
teveel geheugen en is, zelfs op
de allersnelste kantoor-PC, onac
ceptabel traag. Bovendien is ook
het windows-besturingssysteem
van de kantoor-PC in veel geval
len ongeschikt. Tot voor kort
werd dit type berekeningen daar
om uitgevoerd op het rekenclus
ter (een vijftal door EDS
beheerde unix-werkstations) te
Spijkenisse. Via een vaste datalijn
konden daarop de berekeningen
vanaf de kantoorplek worden
uitgevoerd.
Zo’n twee jaar geleden werd
evenwel duidelijk dat ook de
‘performance’ van dit rekenclus
ter niet meer voldeed aan de
eisen van deze tijd. Vier van de
vijf werkstations hadden qua
rekenkracht nauwelijks meer te
bieden dan een PC-486. Alleen
het vijfde werkstation, een sneller
exemplaar uitgerust met vier pro
cessoren, was feitelijk nog goed
TEN BEHOEVE VAN

bruikbaar.
Hoewel het probleem bekend
was en een groepje van deskun
dige gebruikers al enkele malen
bij elkaar was geweest om over
oplossingen na te denken ont
brak het aan een heldere besluit
vormingsstructuur om
daadwerkelijk iets aan de gesig
naleerde problemen te doen.
Omdat de RIA (RIKZ-raad voor
informatievoorziening en auto
matisering) voor dit type proble
men hét aanspreekpunt binnen
RIKZ is, werd besloten de proble
matiek van het rekenciuster daar
aan te kaarten. Deze stelde daar
op de projectgroep rekencluster’
in met de opdracht te zorgen
voor een heldere probleemstel
ling, alternatieven voor oplossin
gen te genereren, de kosten en
baten (ook die van van het
beheer en onderhoud) en de
gewenste dienstverlening door
ITF inbeeld te brengen. De
opdracht aan de groep was kort
om een projectplan annex beslis
document op te stellen op grond
waarvan de RIA een advies aan
het DI kon uitbrengen. Na het
DI-besluit kon dan gewerkt wor
den aan de realisatie van het
gekozen alternatief.
Het resultaat zal inmiddels wel
bekend zijn: direct na de feitelijke
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opdrachtverlening door de RIA
op 1 december 1999 is de pro
jectgroep hard aan het werk
gegaan om het gevraagde beslis
document te realiseren. Op 20
april 2000 werd dit behandeld in
de RIA, waarna het best scorende voorstel, voorzien van een
positief advies van de RIA, ter
behandeling aan het DI werd
aangeboden. Dankzij de eerdere
uitgebreide behandeling in de
RIA en het unanieme positieve
advies was de behandeling in het
DI een formaliteit. De realisatiefase van het project kon daarop
onmiddellijk van start gaan,
zodat het nieuwe rekencluster
per 1juli 2000 in gebruik kon
worden genomen. Overigens is
het project ‘vervanging reken
cluster’ daarmee nog niet gereed:
eind januari 2001 zal de invoe
ringsfase worden afgesloten met
een evaluatie van het project.
In dit artikeltje wilde ik overigens
niet al te diep ingaan op de tech
niek van het rekencluster zelf,
belangrijker vind ik het hier de
positieve inbreng van de RIA te
vermelden. De problemen met
het oude rekencluster waren
natuurlijk al langer bekend en
ook waren er zeker al ideeën
over mogelijke oplossingsrichtin
gen. Toch zweefden ze wat
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ongecoördineerd door de organi
satie. Pas na instelling door de
RIA van de projectgroep ‘vervan
ging rekencluster’ kwam er lijn
en structuur in de werkzaamhe
den. De adviesrol die de RIA voor
l&A aangelegenheden heeft naar
het DT maakte bovendien snelle
besluitvorming mogelijk. Wat mij
betreft dus een aanbeveling om
bij dienstbrede l&A zaken goed
gebruik te blijven maken van de
RIA en de onderliggende overIeggroepen.
Leo Voogt (0SF)
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Bliksembezoek aan Bahrein
ne geloodst, die ons direct naar
het hotel bracht. We kregen
ieder een riante kamer toegewe
zen op de “executive floor” van
het Sheraton Hotel.
Manama

Na een verfrissende douche stap
ten we om 10:00 in de direct
aangerukte huurauto, om de
omgeving te verkennen en wat
vogels te zien. Voor een Arabisch
land bleek het verkeer uitzonder
lijk ordelijk en gedisciplineerd: er
werd niet getoeterd en men
De auteur (links) met o.a. Palestijnse en Belgische gedelegeerden.
respecteerde zelfs rode lichtenl
De temperatuur van tegen de 40
C en de zeer hoge luchtvochtig
Midden Oosten en Afrika. Ik
BLIKSEMBEZOEK AAN BAHREIN
heid zorgden ervoor dat we voor
Begin september 2000 ontving ik hoefde zelfs geen lezing te
geven: het opsturen van een cur al vanuit de auto (met
een merkwaardige e-mail. Ik
werd (op persoonlijke titel) uitge riculum vitae en het aanvaarden airconditioning) onze waarne
van de uitnodiging was voldoen mingen verrichtten. Zelfs de ste
nodigd deel te nemen aan de in
vige zeewind kon niet vehinderen
de...
oktober 2000 te houden “First
dat we na enkele korte wandelin
Arabian Ornithological and Con
gen baadden in het zweet.
servation Conference’ in Bahrein. De reis
De conferentie zou worden voor Op donderdag 19 oktober ont
Bahrein is een kleine, zelfstandige
moette ik aan het eind van de
afgegaan door een tweedaags
staat, bestaande uit 33 eilanden.
veldbezoek aan de Hawar archi middag mijn reisgenoten op
Schiphol: de enige andere deel
pel, een eilandengroep met
belangrijke zeevogelkolonies. De nemende Nederlander, Norman
van Swelm (meeuwenexpert), en
conferentie zou plaatsvinden
onder beschermheerschap van de de Belg Dirk Raes. We vlogen via
Londen met Gulf Air naar Bah
Emir van Bahrein, H.H. Sheikh
rein, en wel “first class”. Vanaf
Hamad bin Isa Al Khalifa, en de
het moment dat we in Londen in
genodigden zouden worden
beschouwd als gast van de staat het vliegtuig stapten werden we
Bahrein: zowel reis als verblijfkos in de watten gelegd. Ontvangst
met champagne, een uitstekende
ten zouden worden vergoed.
maaltijd, stoelen die met een
Even vreesde ik dat men de ver druk op de knop in een heus bed
veranderden en voorzien waren
keerde persoon voor ogen had,
uitge
van een Tv-schermpje in de leu
ik
neen,
was
bewust
maar
ning, en ‘s ochtends voor de lan
nodigd omdat ik werd
beschouwd als Midden Oosten ding een prima ontbijt.
ornitholoog”: tussen 1977 en
Het grootste deel van de half mil
We landden op vrijdagmorgen
1990 verrichte ik veel vogelon
om 07:00 op het moderne vlieg joen inwoners woont op het
derzoek in Egypte en tien jaar
veld van Manama, de hoofdstad noordelijk deel van het hoofdei
geleden co-redigeerde ik ‘The
land, dat 50 km lang en maxi
door
van Bahrein. Hier werden we
uitgegeven
Egypt”,
Birds of
maal 16 km breed is. De totale
minu
tien
opgewacht
en
binnen
Ook
University
Press.
Oxford
voor
landoppervlakte van Bahrein is
we
de
waren
de
langs
van
mijn
ten
de
organisatoren
wisten
693 km2. Een 25 km lange brug
ervaring met kustbroedvogels in douane wachtende menigte
geleid, onze passen voorzien van verbind Bahrein met Saudi Ara
Nederland en van de overige
ornithologische activiteiten in het een visum, en wij in een limousi bië. Hoewel formeel beschouwd
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als ontwikkelingsland, maakt
Bahrein een zeer welvarende
indruk: talrijke grote nieuwe
gebouwen, vaak met een fraaie
Arabische architectuur, groot
schalige nieuwbouw van luxe vil
la’s, vierbaans wegen en veel
grote auto’s. De olie, in Bahrein
gewonnen sinds 1932 is vrijwel
geheel geëxploiteerd en de huidi
ge economie bloeit vooral dankzij
gaswinning, olieraffinaderijen,
aluminiumsmelterijen, scheeps
werven en het bankwezen. Het
prijspeil ligt erg hoog, behalve
dat van benzine: 10 liter benzine
bleek minder te kostten dan een
kwart flesje mineraalwater,
namelijk f 7,50.
Op onze eerste dag verkenden
we voornamelijk de randen van
de hoofdstad Manama. Langs de
kust liggen enkele aardige inter
getijdengebieden, die echter dui
delijk onder grote druk staan van
de uitbreidende stad: veel uitge
strekte slikken zijn en worden

bedekt met een laag puin en
zand, waarop wordt gebouwd.
De resterende slikken waren ech
ter rijk aan vogels. Ook zagen we
nog meer in vogels geïnteresseer
den: drie mannen vingen vanuit
een auto met behulp van een
dodelijk klapvalletje met een kre
kel als lokaas de ene na de ande

re tapuit, een treurig schouwspel

waaronder enkele ministers en
hun gevolg en 14 ambassadeurs.
De conferentie werd afgesloten
met het collectief opstellen van
aanbevelingen, o.a. over de
bescherming van kwetsbare habi
tats, de ontwikkeling van ecotoe
risme en wenselijk onderzoek.

De Hawar eilanden

Op zaterdag arriveerden de
meeste andere gedelegeerden: in
totaal ruim 40, afkomstig uit 13
landen (Australië, Bahrein, België,
Egypte, Kuwayt, Libanon, Neder
land, Oman, Palestina, Saudi
Arabië, Turkije, Verenigd Konink
rijk en Verenigde Staten).
Op zondag 22 oktober brachten
twee snelle boten van de kust
wacht ons naar de Hawar eilan
den. Na een boottocht van ruim
een uur namen we ons intrek in
het enige, maar wederom luxe,
hotel op het grootste eiland. De
Hawar eilanden liggen direct
onder de kust van Qatar, op een
afstand van 18 km van het
hoofdeiland van Bahrein, en wor
den door beide landen geclaimd.
In november dient een zaak voor
het Internationaal Gerechtshof in
Den Haag over dit betwiste
eigendom. Gezien de uitgebreide
militaire aanwezigheid op het
hoofdeiland van Hawar en de
vele recent aangelegde loopgra
ven (tot in de tuin van het hotel)
en wallen waarachter tanks
waren geplaatst, leek men een
gewapend treffen echter niet
geheel uit te sluiten. De aanwe
zigheid van een tiental verslagge
vers (waaronder BBC radio en
een tweetal televisieploegen) bij
de excursie en de grote aandacht
in de kranten en op TV voor
zowel veldbezoek als conferentie,
suggereerde dat men nog eens
duidelijk wilde onderstrepen dat
de Hawar eilanden echt tot Bah
rein behoren!
Die middag en een groot deel
van de volgende dag werden
besteed aan het bezoeken van
een aantal kleine, onbewoonde
eilanden van de Hawar archipel.
Hierbij waren zowel lage, met
zoutplanten begroeide eilanden

1
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Omdijkt intergetijdegebied met hoogwatervluchtplaats, Manma, Bahrein.

als eilanden van zandsteen met
tot enkele tientallen meters hoge
kliffen. In de hete zomermaanden
worden de eilanden bevolkt door
grote broedkolonies van diverse
soorten sterns: Brilsterns, Arabi
sche Sterns, Bengaalse Sterns en
Saunders’ Sterns. Behalve de
eerstgenoemde waren alle soor
ten nog in bescheiden aantallen
aanwezig. Daarnaast werden
enkele nesten van Reuzensterns
aangetroffen, een soort die hier
pas in het najaar met broeden
begint. Ook waren enkele
bewoonde nesten van Visaren
den aanwezig. Een van de hoog
tepunten vormden de 15-20
Woestijnvalken, een kleine don
kergrijze valk die in de nazomer
broedt in kleine kolonies en zijn
inmiddels reeds uitgevlogen
jongen vooral voert met doortrekkende zangvogels en steltio
pers. Indrukwekkend was het
bezoek aan een enorme kolonie
Arabische Aalscholvers: de kolo
nie van naar schatting 25 000
paren is de grootste van deze
soort in zijn beperkte versprei
dingsgebied. Deze vogels hadden
nesten met eieren en waren te
benaderen tot minder dan tien
meter.
-

De conferentie

Na afloop van de conferentie was
er nog een korte excursie per bus
naar het Al Areen Wildlife Park &
Reserve, waar o.a. bedreigde
zoogdieren worden gekweekt ten
behoeve van reïntroductiepro
gramma’s. Na afscheid genomen
te hebben van de vele oude en
nieuwe bekenden, vertrokken we
woensdag 25 oktober rond mid
dernacht per vliegtuig van Mana
ma via Londen naar Amsterdam,
ditmaal “slechts” in de business
class. We waren een bijzondere
ervaring rijker!

De conferentie begon op dinsdag
24 oktober in het Sheraton Hotel
met het “in besloten kring” voor
stellen van de gedelegeerden aan
een drietal ministers, waaronder
de minister van Housing, Munici
palities and Environment. Dit was Peter L. Meininger, (OSBI
een zeer formele gebeurtenis, die Middelburg)
geheel werd geregistreerd door
televisiecameras (en ‘s avonds
ook uitgezonden). Gelukkig
waren we van tevoren geïnstru
eerd, zodat alle gedelegeerden
met keurig jasje en stropdas ver
schenen. Oorspronkelijk was de
bedoeling dat de Emir de confe
rentie zou openen, maar hij
bevond zich in Cairo in verband
met overleg over de crisis rond
Israël en de Palestijnse gebieden.

-
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Na enkele openingsspeeches en
een koranvers begon de confe
rentie in een uitstekend geoutil
leerde zaal (hoewel ook hier een
diaprojector de geest gaf en
diverse powerpointpresentaties
Izabeltapuit.
ontaardden in psychedelische
lichtbeelden). Het programma,
dat de volgende dag werd voort
gezet, was divers en veelal boei
end. Op de avond van de eerste
conferentiedag was er een galadiner met ruim 200 genodigden,
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Le RaIIye des Écrïns 2000

Op

de goede afloop.

en De Provence
ligt Guillestre ingeklemd tussen
de nationale parken Les Ecrins”
en het stille Du Queyras. Het is
een prima uitvalbasis voor pittige
klimfietstochten in het hoogge
bergte.
Roemruchte cols vlak bij om te
trainen zijn de Col de Varse
(2109 m), Col d’Izoard (2361 m)
en Col Agnel (2744 m met
sneeuw) op de grens met Italië
en dit jaar opgenomen in de Giro.
Van hieruit is ook Bourg d’Oisans
niet ver zodat ik opi juli al weer
mijn achtste Marmotte fiets. Op
13 juli fiets ik de klimtijdrit van
Guillestre (980 m) naar de Col de
Vars (2109 m) van 19 km in 1uur
en 22 minuten en op 14juli 2000
ben ik boven op de Izoard getui
ge van de doorkomst van de Tour
de France met Amstrong stevig in
het geel. Vooraf tussen zon
honderdduizend fietsgekken de
Izoard beklimmen geeft een kick.
Maar dit stukje gaat over klim
fietsen op in Frans. Een heel
aparte belevenis.

TUSSEN DE ALPEN

aan de voet van een gelijknamige
gletscher. Slingerend door het dal
moeten in de aanloop naar de
slotklim een paar pittige stukken
van meer dan 10% overwonnen
worden. De slotklim vanaf Val
louise is gemiddeld niet zo zwaar,
maar de laatste km’s van de 12
hakken er behoorlijk in met stuk
ken van 8 en 10%. De tocht
wordt georganiseerd door de
SCES. De affiches voor deze tocht
op de camping zijn onweerstaan
baar:
Boissans et Ravitaillements
Apéritif de réception
Décor grandiose
Om 8 uur vertrekken mijn vakan
tievriend Nanne en ik op de fiets

naar St. Crepin zon 5 km verder
op.
Het belooft alweer een prachtige
dag te worden, hoewel het nog
behoorlijk fris is (+5 CO) in de
schaduw van de bergen. We heb
ben moeite de start te vinden.
Met de Marmotte kan een blind
paard de start nog niet missen en
wordt je meegezogen in de
stroom van de duizenden fietsers.
Hier serene rust. Maar we vinden
het schoolplein waar twee prach
tige Franse typetjes met alpino
buiten het inschrijfbureau vor
men. Voor 20 francs zijn we inge
schreven en worden we extra
enthousiast begroet als buiten
landse deelnemers. Mijn Rabo
shirt doet het goed door de suc
cessen van Erik Dekker. Ze probe
ren ons geduldig uit te leggen dat
het parcours gewijzigd is omdat
vandaag de cyclosportive Luc
Alphand wordt verreden vanuit
Serre Chevalier vlak bij Briancon.
Veel begrijpen doen we er niet
van maar de toon is gezet. En
vriendelijke gendarmes wijzen
ons vanzelf de weg. We vertrek
ken in alle rust en gaan op weg.
Dit is overduidelijk een tourtocht
en tijd en geld spelen geen rol.
Een tocht voor heren en dames
als u begrijpt wat ik bedoel.
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De Rallye des Écrins vertrekt op 9
juli vanaf het schoolplein in St.
Crepin. Er wordt gestart tussen
7.30 en 8.30 uur. De klimtocht is
55 km lang en gaat naar Pre De
MME Carle op 1874 m hoogte

Op weg naar Puy St Vincent
komen we de kopgroep van de
Luc Alphand tegen die onder
politie begeleiding onwijs hard rij
den (<40 km/uur) op weg naar
de Izoard. Normaal in de Mar
motte zie je de kopgroep nooit.
Dit jaar alleen de ongelukkige
Fransman die in de afdaling van
de Croix de Fer een smak van 60
meter in een loodrecht ravijn
maar net overleefde en juist door
een helikopter werd gered.
Wel een prachtig gezicht die
voorbij razende meute.
De laatste 5 km naar Puy-St-Vin
cent gaan tussen de 8-10%
omhoog en het gaat lekker. Nu
wordt ik eens niet aan alle kant
voorbij gereden, in tegendeel.
Het echte feest begint bij de
bevoorrading.
In een fontein worden de flessen
rode wijn gekoeld. Verder een
zak met stokbroden. Je snijdt er
een homp af en dan smeren met
naar keuze kaas of paté. Een
beker rode wijn voor de dorst. De
sfeer is prima en we schransen en
drinken maar vrolijk met onze
gastheren mee. Als dat straks
maar niet in de kuiten slaat.
De rust en gemoedelijkheid zijn
een groot contrast met de ner
veuze en gehaaste bevoorrading
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tijdens een cyclosportive. Dat is
een wedstrijd calorieën proppen.
Voldaan gaan we weer op weg
om na een afdaling van 5 km aan
de slotklim vanaf Vallouise te
beginnen. Misschien moet ik
vaker wijn drinken tijdens een
klim. Ik ga als een speer naar
boven. Tenminste zo voelt het
aan. Ik rij iedereen uit het wiel en
geniet ook nog van het inder
daad prachtige landschap in het
park des Écrins. Om twaalf uur
ben ik boven en wordt enthou
siast verwelkomt door het ont
vangst comité. Het echte werk
gaat nu beginnen. Als Nanne ook
is aangekomen willen ze ons in
snel tempo volgieten met per
nod, verdund met beetje koud
water. Maar na drie bekers hou ik

het wel voor gezien. Eerst flink
stokbrood eten ter neutralisatie.
Straks moeten we nog afdalen.
Er wordt nog een groepsfoto
gemaakt en we wisselen adres
sen uit. We nemen afscheid en
beginnen voorzichtig aan de
afdaling die gelukkig niet moeilijk
is. Tegen twee uur komen we
nog steeds vrolijk zingend (of al
lend?) op de camping aan waar
onze echtgenotes ons bezorgd
gadeslaan. Of we soms een zon
nesteek hebben opgelopen. Al
met al een prachtige ervaring.
Hoe zo zijn Fransen stug en niet
vriendelijk.
Dik Bril, (ITL Haren)

Pernod na aankomst

René is dood
“Ik ben ziek, tenminste als je
een hersentumor een ziekte
mag noemen.”
Zo begon René Jansen afgelo
pen september zijn brief aan
RIKZ.
Ja René, je mag het een ziekte
noemen. De dokter leert er
voor, je wordt er voor behan
deld en tenslotte is het je fataal
geworden. Zoiets is een ziekte.
Het begin van zijn brief typeert
René. Het is een bijzonder
bescheiden zin, onder omstan
digheden waarin de meesten
met hoofdletters zouden schrij

ven dat ze ziek zijn. Ook in de
rest van zijn brief schreef hij wei
nig over zichzelf. Hij was altijd
zeer betrokken bij de mensen en
gebeurtenissen om hem heen.
Zo had hij in gesprekken het ver
mogen om in enkele minuten
tientallen vragen af te vuren om
te informeren naar het wel en
wee van zijn gesprekspartner. En
van wat je hem vertelde, vergat
hij nauwelijks iets.
Zelf heb ik René 10 jaar gekend.
Twee periodes hebben diepe
indruk op mij gemaakt. De eerste
keer was toen ik zelf langdurig
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ziek was en hij mij elke week
thuis opbelde. Ik keek uit naar
zijn telefoontjes en zijn oprechte
belangstelling heeft mijn terug
keer naar het werk vergemakke
lijkt. Maar het meest imponerend
waren de laatste maanden van
zijn leven. Zelden heb ik iemand
meegemaakt die zo zuiver kon
voelen en zo oprecht zijn emo
ties kon laten zien. Die laatste
gesprekken hebben mij diep
geraakt en ik zal ze in dankbaar
heid met me mee dragen.René,
je was degene met wie ik de
afgelopen jaren het meest heb
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gelachen.
Altijd hadden we een hoop om
over te praten en nog meer om
de draak mee te steken. Ik zal je
bruisende levendigheid, je
humor, je belangstelling en je
vriendschap missen nu je lichaam
is gestorven. Geen nieuwe grap
pen meer, geen emotionele
gesprekken meer, maar wel een
diepe verbondenheid die de ver
gankelijkheid overstijgt.
Sandeh

11

Brakke Wadden
geulen waar water blijft staan,
maar waar ook een flinke stroom
staat is dit ideaal. Ik heb dit veel
liever dan het massale gedoe in
de jachthavens, waar je vele rijen
dik moet liggen.

De haven stroomde leeg en we zakten scheef in de slappe klei.

De volgende ochtend regende
het heel hard en we besloten een
haventje dichtbij te zoeken. Bij de
kerncentrale bij Nordenham wil
den we een zijarm van de rivier
in: de Schweiburg. We schrokken
van de boeien en palen met toptekens, vreemde bouwsels en
palen op strekdammen. Waar
kun je hier varen? We vermoed
den dat enkele bouwsels te
maken hadden met de uitwate
ring van de kerncentrale en de
controle op straling. Toen we in
de goeie richting keken, vielen
alle tekens en symbolen op een
logische positie en voeren we
rustig via een mooi straatje van
prikken naar binnen. We voeren
tussen de rietvelden het afwate
ringskanaal van Strohausersiel
voorbij, waar veel recreanten
lagen bij een clubhuis. We

mooie plekken en gaf een oude
set kaarten mee. We kregen
steeds meer zin in deze expeditie
naar een onbekend gebied en
aangezien het weer niet wilde
opknappen, waagden we het
erop.

naast de vaargeul maar weinig
ruimte en we konden onze aan
dacht dus niet laten verslappen.

Al vele jaren houd ik mij bezig
met zoet-zout-overgangen en
“Gradiënten”. Eénmaal heb ik
een tocht over de Eems gemaakt.
Toch kon ik mij niet zo goed een
voorstelling maken van een getij
denrivier. Is zon rivier leuk te
bevaren, kun je er wild’ ankeren, is er mooie natuur of vooral
industrie en grote scheepvaart?
Bij toeval maakten we aan het
begin van de vakantie kennis met
een watersporter die elk week
end op de Weser vaart. Hij ver
telde ons enthousiast over allerlei

Verreweg het grootste deel van
het vrachtverkeer komt gelukkig
niet voorbij Bremerhaven. Hierna
voeren we eindelijk op de echte
rivier, al was die nog erg breed.
Vanaf de monding van de Jade,
We volgden de bochten en
waaraan Wilhelmshaven ligt,
genoten ontspannen van de val
naar het oosten, biedt het wad
lende avond. De oever was een
bij hoogwater weinig beschut
soort strand met een groot rietting. Er zijn haast geen eilanden
veld er achter en wilgenbomen.
en de stroomsnelheden en gol
We zagen kiekendieven zweven
ven uit de Noordzee lopen op.
We kienden onze tocht dus goed boven het riet. Tussen twee krib
ben vonden we ankerboeien en
uit en sprongen zo in één dag
van de Jade naar de Weser over plotseling voelden we, dat we al
een lange dag hadden gevaren.
twee wantijen. Bij de monding
Op het Nederlandse Wad kennen
van de Weser kwamen we erg
veel grote vrachtschepen tegen, wij deze ankerboeien niet, waar
je gratis aan kunt liggen. Voor de
die in een bloedgang langs ons
eerste keer gingen we dit probe
stoven. Met een stroming mee
ren: voorzichtig aanvaren, tegen
van zo’n vier knopen en onze
eigen zeilsnelheid van ook onge de plastic boei aanvaren, landvast
veer vier knopen hadden we toch erdoor, beleggen, klaarl Dat is
ook een leuke snelheid van veer makkelijk! Waarom hebben we
Bremerhaven en Bremen.
tien kilometer per uur. Maar er is dat niet in Nederland? Juist in
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HET INSTABIELE, (OUDE WEER van
deze zomer nodigde niet uit om
met vriend Erik in ons schip met
2 kielen en 2 masten lange toch
ten buiten de beschutting van de
Waddeneilanden te maken. Maar
de eilandhavens waren overvol,
zodat we gingen zoeken naar
nieuwe beschufte ankerplekken.
Een ontdekkingsreis over de rivier
de Weser heeft toen de koers
van onze vakantie bepaald.

namen liever de volgende priel,
een soort kronkelend slootje,
waar we voorzichtig slingerend
langs de prikken tussen het riet
bij een paar kleine steigers kwa
men tussen de bomen. We kozen
een vrije plek. Het plensde nog
steeds, dus gooiden we snel de
tent over de kuip en doken onder
in de kajuit bij een kop koffie en
een boek.
Dit piepkleine haventje, waar ons
schip van 9,5 meter nauwelijks
kan keren, is vroeger een grote
zeehaven geweest. Tot 1880 was
de Schweiburg de hoofdstroom
van de Weser. Vijftig jaar geleden
werd de haven nog steeds
gebaggerd en had een aantal
grote schepen er nog hun thuis
haven.
Bij eb stroomde de haven al
gauw leeg en lagen we een beet
je scheef in de slappe klei. Onze
wc kon nu een paar uren niet
doorspoelen en de haven heeft
geen toiletten, dus we trainden
onze blaas en darmen maar weer
op de getijden.
Het weer knapte op en we geno
ten buiten van een mooie avond
terwijl de bosuilen met hun jon
gen boven ons in de bomen
zaten. Dit is geweldig: zout getij,
brak rivierwater en zoete bosvo
gels op één locatie!
De volgende dag zeilden we door
de Schweiburg tussen hoge rietvelden, waarachter we boerderij
en zagen op de Strohauser Plate.
Deze plaat is beschermd natuur
gebied en alleen laag omdijkt, de
boerderijen liggen op een terp.
Logisch: alles za! wel een paar
keer overstromen in de winter.
Toen we de Schweiburg uitvoe
ren konden we de Weser recht
oversteken, weer een andere
‘Nebenarm’ in. Maar dit deel is

afgesloten aan het eind. Daarom
gingen nu alle zeilen bij om nog
een paar uur opgaand tij te
benutten. Op een zanderige bank
langs de oever zagen we zeehon
den liggen, heerlijk lui in het zon
netje. Aan de westoever kregen
we veel bebouwing en het stadje
Brake. Langs de oostoever lagen
af en toe vissersboten voor anker
te vissen en zagen we een prach
tig landschap. Aan beide zijden
natuurlijke oevers, zandstranden,

ren, maar helaas net op de rand
van een geul. We dachten dat
ons in het slappe slik niets kon
gebeuren, maar vergaten dat met
een getijverschil van vier meter er
juist in het slik diepe geulen met
steile wanden ontstaan. Zo lagen
we dus vele uren onder een
oncomfortabele hoek van 200
vast in het slik.
Toen we de volgende dag terug
voeren naar de Weser voelden
we ineens de kimkielen over

leven is hier, zo ver landinwaarts,
nog op de getijden ingesteld.
In Vegesack, een voorstad van
Bremen, lieten we de boot achter
in een grote jachthaven. Hiervan
daan gingen we het gebied per
fiets verder verkennen, want
anders hadden we de masten
moeten strijken. We reden over
kronkelende dijkweggetjes,
meestal fietspaden. We kwamen
langs riviertjes met leuke namen
als Wümme en Hamme. Er is
soms nog getij hier, het water
stroomt hard. Het landschap is
dat van het ontgonnen veenge
bied, maar minder vlak en met
meer bomen dan onze veenkolo
niën. Het Teufeismoor lijkt wel op
de het landschap bij Eernewoude
in Friesland: veel kleine kanaal
tjes, uitgestrekte moerassen en
kleine meertjes. Er lopen leuke
weggetjes doorheen en er varen
wat motorboten.

riet en bossen, gelardeerd met
radartorens en bakens in de kleu
ren rood, geel en groen. De
architectuur van de vuurtorens en
radartorens deed ons vaak ver
steld staan. Hier hebben techneu
ten zich eindelijk van hun
artistieke kant laten zien!
We draaiden voorzichtig het
Woltjer Loch in: er stond geen
diepte op de kaart en we waren
na hoogwater, dus moesten we
oppassen om niet ongewenst
vast te lopen. We gingen anke-

Na deze vakantie-ervaring ben ik
de dynamiek van de gradiënten,
de soepel in elkaar overlopende
zoet-zout-overgangen en de
onontbeerlijke brakke zones zeer
gaan waarderen. Het zijn geen
radartoren.
mooie woorden meer: als ik mijn
ogen sluit zie ik het reuzenriet
wuiven, zeehonden tussen de
beton schampen, gelukkig had
kribben liggen en ik hoor weer de
den we maar weinig vaart. Op de uilen boven me in de bomen. Dit
kaart stond hier een streeplijntje wil ik ook in Nederland!
en op de oever zagen we aan
Mar/an Vroom ‘ABW,)
weerskanten een soort kleine
boothelling in het riet. Vaart hier
een veerpontje, of is het voor
amfibievoertuigen of een vee
praam? Pas later drong tot ons
door, dat we bijna in aanvaring
zijn gekomen met een weg: zon
betonnen pad waar men een
aantal uren rond laagwater over
kan lopen en rijden! Het boeren-

MAART 2001

Tij & Taal

Artistieke

13

loopt het risico voor
eeuwig te worden vastgelegd in
de geschiedenisboeken van het
RIKZ. Vereeuwigd bij RIKZ?! Wat
kunt u doen...

WIE MEEDOET

Het personeelsblad Tij en Taal is
toe aan een nieuw gezicht en
daarbij hooft een nieuwe naam.

Om de prijsvraag te winnen vra
gen wij u een leuke en originele
naam te bedenken voor ons per
soneelsblad. Let op! De naam Tij
en Taal is destijds afgeleid van de
oude naam van RIKZ, Dienst
Getijde Wateren. Wie weet kan
dit u helpen. Veel plezier met uw
creatieve ideeen.

U kunt uw inzendingen insturen
tot uiterlijk 20 april 2001 naar
P.V. Poeran@rikz.rws.minvenw.nl
of S.B.vbeek@rikz.rws.min
venw.nl. U kunt ons ook bellen
070-3114248 voor Priya Poeran
en 070-3114435 voor Suzanne
van Beek. Wij zien u inzendingen
met veel enthousiasme tege

moet.
De winnaar van de beste naam
ontvangt een leuk presentje van
afdeling Communicatie.

Organisatïe RIKZ-intranet
gegeven aan het inzichtelijk
maken van bed rijfsprocessen c.q.
een open bedrijfsvoering, het
verbeteren van de huidige struc
tuur en de toegankelijkheid. Op
korte termijn zal de intranetversie
van het smoelenboek geïmple
menteerd worden. Daarnaast zal
de functionaliteit van het ontslui
ten van projectgegevens worden
uitgebreid. Tevens zal de naviga
tie en de vormgeving meer aan
dacht krijgen. Via de projectsite
intranet kan iedere medewerker
de voortgang van de activiteiten
volgen.

van het project
INT RANET is per 1januari 2001
officieel beëindigd. Begin vorig
jaar heeft onder alle medewer
kers een onderzoek plaatsgevon
den naar het gebruik van en de
tevredenheid over het RIKZ
intranet. Conclusie was dat het
nut van intranet wel werd onder
kend, maar dat de structuur, de
gebrekkige technische onder
steuning en het ontbreken van
goede zoekmechanismen, niet
echt uitnodigden tot het raadple
gen van Intranet. Het onderzoek
werd afgesloten met een discus
siemiddag op 12 april 2000. De
kernvraag aan het eind van die
bijeenkomst was dan ook hoe
kunnen wij als RIKZ de inhoude
lijke informatiestroom via het
intranet zodanig reguleren dat
het rendement beter is dan tot
nu toe’.
Het directieteam besloot in
december om na het einde van

de pilot, intranet structureel in te
bedden in de RIKZ-organisatie.
Dat betekent dat er binnen de
dienst mensen en middelen zijn
vrijgemaakt om het intranet ver
der te ontwikkelen, zodat het
optimaal kan worden benut.

De grootste prioriteit zal worden

Eveneens in december heeft het
DI een projectgroep Pointer’
ingesteld, die onder leiding van
Lex van Gennip gaat bekijken,
hoe het RIKZ moet omgaan met
het aanbieden van informatie op
het internet. De projectgroep zal
in de loop van dit jaar het DT
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De intranetgroep bestaat sinds
19 februari uit de volgende
leden:
• Begeleider/adviseur: Lex
van Gennip (ITA)
• Webmaster/webdesigner:
Gerard Groeneveld (functiona
liteit) en Andre Akkerman
(vormgeving) (DF)
• Communicatie:
Diana van der Zwart-t Zand en
Suzanne van Beek-Smeeman
(DF)
• Technisch beheer:
Piet van der Stap (0SF)

adviseren over de inrichting van
de internetorganisatie met de
daarbij benodigde personele en
financiële middelen.
Dat wil zeggen dat alle vragen,
opmerkingen en suggesties die er
zijn ten aanzien van de huidige
informatie op het internet, via e
mail kunnen worden doorgege
ven aan Lex van Gennip.

Doelstelling met Internet
en Intranet RIKZ
Het ondersteunen van de communi
catie, zowel intern als met extern
(klanten, opdrachtgevers en belang

1 nternet

hebbenden) en kennisdeling, verbe
teren van de bedrijfsprocessen en
georganiseerd aansluiten bij de ont

wikkelingen in dit kader binnen
RWS/V&W.

Diana van der Zwart- ‘t Zand,
DFD/c

Bedrijfsbrandweer Haren moderniseert
HAREN, 28 DECEMBER JL.

Hier weer eens een bewijs dat in
Haren de zaakjes goed geregeld
zijn.
De samenwerking tussen RIKZ
Haren en de RUG (Rijksuniversi
teit Groningen) verloopt ook bij
de vrijwillige brandweer uitste
kend.
Deze foto toont de nieuwe outHt
van de brandweerploeg. Volgen
de maand zal ook de persluchtapparatuur worden vervangen
door lichter materiaal.
Deze ploeg heeft tot doel bran
den helpen te voorkomen en in
Deze ploeg heeft tot doel bran
den te voorkomen en in geval
van brand mensen te redden en
bluswerkzaamheden te verrichten
in afwachting van de Harense
brandweer
Rob Jungcud (DFH)
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Personeelsmutaties
Ambtsjubileum 12 jaar:

Indiensttredingen:
J. de Ruijter
ir.]. Coppoolse
mw. B. Corsius
drs. H. Niesing

1-02-2001
01-02-2001
01 -02-2001
01-03-2001

OSEO
OSB
05E
ABI

A.P. Oost

ABW

01-03-2001

CX

01 -02-2001

Ambtsjubileum 25 jaar:
GA. Huisman

Uitdiensttredingen:
J. Korving
mw. 1. Borup
J.M. Landsman
G.W. Doeglas
mw. GT Werkman
D. Dijkhuizen
mw. C. van der Vlist

30-12-2000
01 -02-2001
12-02-2001
01 -03-2001
01 -03-2001
01 -03-2001
01-04-2001

IT
AB
ABI
ABW
ABW
ABW
1fl

Verplaatsingen binnen V & W:

Eevorderingen:
R.A. Timmers
K. van Essen
B.A. Huizingh
H.G. Hiemstra
A.T. Brandt
W.L. Rotteveel

16

01-12-2000
01-01-2001
01-01-1999
01-01-2001
01 -11-2000
01-01-2001

DF
ABL
DF
DFM
III
TH

MAART 2001

Ambtsjubileum 40 jaar:

Gratificaties:
F. Twisk
mw. K. Koning
W.L. Rofteveel
A.W. Hokke
W.S. Ros
M. Sewmar
L.J. Buffart
D. de Roode
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11H
ITE
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Afgaande op de titel kan dit verhaal het zoveelste zijn in de reeks van strateglsche beschouwingen over of van het RIKZ. Nlets Is mlnder waar: neem de titel maarro letterlijk als kan: het gaat
over de Sportdagvan 22 september. Graag voldoe Ik aan het verzoek van de sportcommlssleom
een korte impresslevan de dag te geven. Ik kom er nog makkelljk vanaf. Bij veel directles van
Rijkswaterstaatis het een goed gebruik dat de nieuwkomersbij wijze van Introductieprogramma
een evenement organiseren: goed voor de contacten van de nieuwkomer(s)en de sfeer In het
algemeen. Maar dit terzijde, een verhaaltje dus.
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Wereldhavendagen2001
:

Allereerst de blote feiten: een prima dag met
ervaring. Een professionele Intranetapplicatie
veel leuke, soms hilarische, vermoeiende en
om de aanmeldingen te verwerken en het wedminder vermoeiende onderdelen. Een heel ont- strijdrooster voor de dag zelf te generen. Dat
spannen sfeer zonder competitie, die toch al
belooft wat voor de toekomst van de Intranetniet meer zo best past bij de meesten van ons.
site RIKZ. Een mooie locatie, redelijk bereisbaar
Een soepele organisatie met duidelijk de nodige vervolg op pagina 4

Kamer 5.33

Beste RIKZ-ers
Het zijn roerige tijden ...... Binnen VenW is er
veel gaande op organisatorisch gebied.
* De directie Water gaat weg bij RWS en wordt
cen Directoraat-Generaal op het Ministerie.

tussen de SDen en de andere diensten zal geen
inhoud krijgen op basis van gedwongen winkelnering. Onze inzet zal geùaseerd moeten zijn op
het leveren van een goede 'performance'. Wij

*Voor vergunningverlening en handhaving
wordt op het ministerie een Inspectoraat-

zullen vraaggestuurd opereren. Dit wil zeggen
dat als er geen vraag is naar een hepaald product

Generaal opgericht.

wij dat ook niet zullen makeii.
* Binnen het ministerie zijn dan drie hoofdEen afstandelijkedzelfstandiger positie van RWS.
groepen te onderscheiden: Beleids-dg's (water, Dit betekent niet dat RWS een particuliere
Tij-dingen
is een uitgave van de afdeling communicatie
van directoraat-generaalRij kwaterstaat,
Rijkrinrtituutvoor Kust en ZeelRIKZ

personenvervoer, goederenvervoer, RLD,
HDTP), de nieuwe Inspectie VenW en de
*

geplaatst worden die wat afstandelijker /
zelfstandiger is t.0.v het Ministerie.

Elndredactie
Ceerd Drost
Redactie
Suzanne van Beek-Smeeman
Brigitte Carriur
Evelien Muijen
Daphnevan Wassenaar

Petervan Eik

Uitvoeringsorganisatie RWS.
De iiitvoeriiigsorganisatie kan in een positie

Ik kan mij voorstellen dat dczc ontwikkelingen
voorlopig een heleboel vragen bij LI oproept,
zoals:
3

onderneming gaat worden, zoals sommigen wel
denken. Het kan wel betekenen dat RWS meer
beslisruimte krijgt voor de uitvoering van zijn
taak. Hoeveel precies dat moet de komende
tijd inhoud gaan krijgen. Deze positie kan ook
met mee zich hrengen dat wij werk kunnen

...

gaan doen voor aiidere overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen.

Kortom, spannende tijden. De uitkomst staat
waar is Kennis en de rol van de SDén gebleven? niet bij voorbaat vastmaar een ding is hierin
een afstandelijl~erlzclfstandigerpositie voor
wel zeker, namelijk dat naarmate wij er beter
RWS.Wat moct ik me hier ùij voorstellen?
in slagen onze 'performance' te verbeteren we

Redactie-adres
Postbus 20907
2500 EX Den Haag

als dienst in dit proces sterker staan. Dus: Het
doorvoeren van alle veranderingen die we in ons
BD) blijven binnen RWS de diensten waar kennis Strategisch Bedrijfs Plan hebben voorgenomen
op een aantal terreinen gebundeld is samenblijft cruciaal.
gebracht. Zij gaan in de nieuwe situatie hun

Telefoonnummer: 070 - 31 1 42 54

diensten aaiihiedeii aan geheel VenW. De relatie Martin Beljaars

De SD'cn (RIKZ, RIZA, DWW, A W , MD en

W

Basisvormgeving en Produktie
Artoor, Riiswijk

2
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de redactie
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Tij-dingen! Een nieuwe
naam en een nieuw gezicht!
In de laatste Tij û Taal was reeds aangekondlgddat er het een en ander,stondteveranderen.
Zowel quavormgeving maar vooral ook qua Inhoud Is onze OudevertroÚwde
~'
T&T behoorlijk ''
gerestyled. zoals dat In vaktermen heet. Stagalre Priya Poeranheeftdeafgelopen,maanden~veel
werk In deze opdracht gertoken en het reÉultaitmag'er
wezen. Vanaf deze piekwiilk Priya dan
~.
, , , .
.
ook hartelijk bedanken voor haar inzet:en QeeÏsucceswensen met a$iudere$
en haar verdere z~
~.
,
.
~
~
,
, ,. ,
,
carrière.
i

~

samenstelling van het redactieteam die met de
komst van Evelien Muijen als nieuw redactielid
is uitiebreid. Evelien, van harte welkom! En dat
laatste geldt ookvoor jullie toekomstige bijdragen aan dit hlad.
Veel leesplezier met Tij-dingen!
Geerd Drost

TIj.dlngen november 200'1
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Vervolg van pagina 1

met een prima verzorging o m het evenement
heen. Kortom, dik in orde met dank aan de
sportcominissie.
Gcbruikmakend van de grote collectie
foto’s gemaakt door Warry van Reeken
heb ik een kleine collage gemaakt om
iedereen een indruk te geven van het wel
en wee tijdens het sportdag.
Helaas is het zo dat een grote meerderheid
van de RIKZ-bevolking het met deze foto’s
moct doen. Hel aantal deelnemers bedroeg
slechts 120 en dat is op een bevolking van ruim
400 toch vecl te weinig. Een gemiste kans om
andere collega’s te leren kennen en collega’s
anders te leren kennen. Ik hoop dat de foto’s
duidelijk maken waar het om gaat: samen
plezier belevcn in niet-alledaagse omstandigheden met een programma, waar werkelijk iedcreen actief Uij betrolken kan zijn. Als DT willen

Waar biij/? dat water!!

we graag blijven investeren in de kwaliteit van
de Sportdag. De Sportcommissie doet er alles
aan om er een geslaagde dag van te maken.
Laten we dan als RIKZ-medewerkers dit waarderen door volgend jaar massaal in te schrijven
Richard Jorissen

4
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Collega in beeld
E'

In het voorjaar van 2001 sprak Priya Poeran met drie biologen van onze afdellng OSB over de rol
van onderafdellngrhoofd, hun kijk op het werken bij RIKZ en het leven naast RIKZ. Onderhoudend, verrassend verschillend maar vooral alledrie recht door zee.

Marcel vandeder Tol,38jaar,
Wat zijn de belangrijkste takenvan je functie?
Marcel: Ik ben helast met de dagelijkse leiding

waarbij je je soms wel kan afvragen waar de hiologie eigenlijk gebleven is. Daarbij hen ik penvoerder voor het onderzoeksprogramnia
WONS*modellen. Verder vervul ik de rol van
inhoudelijk adviseur voor RIKZ- projecten en
onderhoud ik contacten met vakgenoten hinnen
en buiten de RWS. Vaak heeft dat betrekking op
de modellering, maar ook algemene biologische
kennis wordt van mij gevraagd.
Theo: Dagelijkse leiding geven aan de onderafdeling, begeleiden medewerkers, zorgen voor
een goede voortgang en kwaliteit van het werk,
maar ook zelf uitvoeren van projectwerluaamheden.
Gerard: Ik geef leiding aan de onderafdeling en
doe daarmee dus aan mens-management maar
ik word tevens op vakinhoudelijke kennis aangesproken. In termen van het stuurmodel heb ik
een HRM+UM taak in combinatie met een taak
in de inhoud-management. Dit betreft o.a. vakinhoudelijke coaching van medewerkers,
kennis en kwaliteisborging (KKM), het onderhouden van klantrelaties met de Noordelijke
directies van RWS (dAM). Dit wordt ook wel
rolstapeling genoemd.
Als projectleider geef ik leiding aan het onderzoeksprogramma dat in de komende 4 jaar
kennis zal vergaren over de ecologie van de
zandige kust (WONS*ECOZAND).Met de
kennis over dit onderwerp hopen we in de toekomst beter te kunnen adviseren over de gevolgen van menselijke activiteiten zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, kustverdediging en

6

de toenemende recreatiedruk op de Nederlandse kust.

Hoe langwerkje al bij het RIKZen waarom heb
jevoor dit institnntgekozen?
Marcel: In de zomer van 1989 ben ik bij de
DGW als TDV-er komen werken. Daarna ben
ik nog een half jaar bij DGW gedetacheerd
geweest. Vanaf juli1990 ben ik in vaste dienst
gekomen.
Na mijn afstuderen wilde ik graag in "de ecologische modellering". DGW was tot twee keer toe
op zoek naar een pas afgestuurde academicus
die dat kon, en niteindelijk heeft de DGW mij
in dienst genomen. Tot op heden was er onvoldoende aanleiding om weer te vertrekken.
Theo: Sinds 4 jaar bij het RIKZ. Voordat ik bij
het RIKZ ben gaan werken, heb ik lang bij een
onderzoeksinstitunt gewerkt, het NIOO-CEMO
in Yerseke. In die tijd voerde ik onderzoek uit in
opdracht van RIKZ. Nadat ik mijn proefschrift
had afgerond en een jaar als post-doc in de VS
had gewerkt, kon ik als TDV-er hij RIK2 gaan
werken. Het aantrekkelijke van Rijkswaterstaat
vond ik altijd al dat het onderzoek niet alleen
gedaan werd uit wetenschappelijke interesse
(zoals bij een instituut als het N I 0 0 gebruikelijk
is) maar er ook altijd een maatschappelijke vraag
achter zit. Je kunt wetenschap combineren met
toepassing voor actuele vraagstukken. Dat vind
ik leuker dan heel gedetailleerd, specialistisch
onderïoek. AI sinds mij studie houd ik me bezig
met de ecologie van zoute wateren, en het feit
dat je bij RIK2 zo intensief betrokken bent bij
het wel en wee van onze estuaria en de Noordzee is voor mij ook een belangrijke motivatie.

Gerard: Sinds 1986. De eerste 11 jaar hij de
adviesafdelingABW en nu sinds 3 jaar bij de
onderzoeksafdeling OSBW. Daarvoor werkte ik
bij de Vrije Universiteit, waar ik ook nu nog
jaarlijks een college Toegepaste Ecologie aan
studenten Biologie verzorg.
Waarom RIKZ? In de eerste plaats wil ik graag
werken hij een instituut dat zich bezig houdt
met het ontwikkelen en toepassen van ecologische kennis. In de tweede plaats vind ik het
mariene ecosysteem veel boeiender dan de ecosystemen in bet zoete water ofde terrestrische,
landgebonden systemen. Bij het RIKZ werken
veel prettige collega's, de werksfeer is prima. Er
heerst een sober maar sociaal klimaat. Als je
ziek bent wordt er naar je gevraagd.
Leukeenminderleukekantenvan hetvak?
Marcel: In de eerste plaats het als een team
werken aan de vernieuwing, ontwiklreling en de
toepassing van het modellen-instrumentarium
en natuurlijk onze ecologische kennis voor het
waterbeheer en zien dat het nog lukt ook!
Verder is er de voldoening om te zien dat het
vak biologie en de inzichten die dat vak voortbrengt, ondanks alle berichten en beweringen
die dat weerspreken, niet meer weg te denken is
in het werkvan rijkswaterstaat.
Biologie en wiskunde zijn wetenschappen die in
de heleving van veel mensen niet samengaan.
Voor mij was en is het een uitdaging om dat
met de modellering wel te combineren.
Minder is dat de acceptatie van onze modellen
door andere biologen is niet vanzelfsprekend.

Tij-dingen november 2001

Soms moeten we meer energie steken in het
ook bescheidenheid in de maakbaarheid van de Gerard Het is leuk om met mensen van heel
overtuigen en geruststellen van onze collega-bio- natnur.
verschillende achtergrond te werken. De
logen, dan aan het uitvoeren van de opdrachten Minder is dat de verwachtingen over de toepas- mensen zijn in het algemeen aardig en nietvoor de opdrachtgevers. Als modelleur of bureau- baarheid van ecologische kennis is veelal te hoog competatief, ten koste van de ander, ingesteld.
ik vind dat het RIKZ te veel tijd steekt in veranadviseur kom je heel weinig met de veldpraktijk gespannen. Vaak moet een bioloog zeggen:
in aanraking. Er moet voortdurend h é 4 veel tijd We weten eigenlijk niet hoe het ecosysteem zal dering. ik zou wel eens willen dat er een meer
en aandacht besteed worden aan de nut en nood- reageren op menselijke ingrepen. Bovendien is behoudende koers zon worden gevaren, gerichi
zaak discussies over de werkzaamheden, zodat er
naar mijn gevoel meer gepraat dan gewerkt wordt.
Als leidinggevende houw je een hand op met de
medewerkers. Je kan dan hele goede tijden mee-

er een groot verschil tussen de termijnen waarop
in de politiek een antwoord wordt verlangd
enerzijd en de tijd die nodig is om via onderzoek
nieuwe kennis te ontwikkelen. Advies moet

maken, maar als hijvoorbeeld één van de mede- worden gegeven hinnen enkele maanden of jaren,
werkers ernstig ziek wordt en overlijdt, zoals dit terwijl het zetten van kleine stapjes in de richting
onlangs is gebeurd, dan kan je jezelf niet vervan nieuwe kennis tientallen jaren vergt.
stoppen.
Over het werken bij RIKZ
Theo: Dat je hezig bent met actuele ecologische Marcel: Hoewel dat van binnenuit wellicht niet
vraagstuklcen die te maken hebben met de zoute zo opvalt, is er hij het RIKZ nog steeds heel veel
wateren. Het leuke van Rijkswaterstaat vind ik mogelijk. Dat betaalt zich terug in gemotiveerde
dat je met veel verschillende aspecten te maken en enthousiaste collega’s,die als het nodig is er
heht (niet alleen ecologie ofbiologie), en dat er best nog een tandje bij willen zetten.Een ander
bij RIKZ mensen vanuit allerlei verschillende
niet onbelangrijk aspect is dat je zo af en toe merkt
disciplines en achtergronden werken. Het maakt dat, datgene dat jij bij het RIKZ uitgepuzzeld
het werk heel afwisselend. Minder leuk was dat hebt, zijn weerslag in beleid en uitvoering vindt.
ikvooral in het begin ontzettend heb moeten
Anderzijds heb ik het RIKZ in de afgelopen i0
wennen aan de papieiwinkel en bureaucratie.
jaar enorm zien veranderen, wat nooit gelukt
Voor een deel is het vermoedelijk onvermijdelijk was zonder de loyaliteit en medewerking van
het RIKZ-personeel. Toch wordt er vooral aanvoor een grote organisatie, maar ik vraag me
toch ook vaak af of allerlei regeltjes wel echt
dacht hesteed aan de zaken die “anders moeteii”
nuttig zijn voor het functioneren van RIKZ.
en niet aan de zaken die goed gaan.
Gerard: Je maakt terecht onderscheid tussen
Ciinrtia
%rrG h#iin,i-,..*.
ie
LY,.*,I*
.“ hinlnnn 1G hom
gespecialiseerd in de ecologie. Het leuke en
tevens kenmerkende van het ecologie-vak is de
zoektocht naar de samenhang der dingen. Van
die zoektocht kun je zeggen dat je meestal niet
vindt wat je zocht en dat het systeem waarin je

*.. .*...

I.”.,AA

\

op het behoud van wat en wie er goed is. Er
wordt veelal beweerd dat verandering per
definitie na te streven is, “stil staan is achteruitgaan” etc. “Reorganiseren, samenvoegen, splitsen, geen management zonder verandering”.
Dit is overigens niet iets specifiek voor het RIKZ
maar alle “zichzelf respecterende” bedrijven en
overheden lijken wel verandering als dogma te
hanteren.
Recht door zee
Beste eigenschap:
Marcel: Eigenschappen heb je en daar zal je het
mee moeten doen. Welke eigenschap het beste
is hangt af van de situatie en hoe je de eigenschap dan wel of niet gebruikt. Dus ik weet het
eigenlijk niet.
Theo: Altijd lastig om van jezelf te zeggen;
gevoel voor humor en relaiiverings-vermogen
helpen me wel met de hectiek van alledag om te
gaan.

...

Y...

RIKZ is wel in een hoog tempo aan het ‘“verpaarsen” en moet niet alleen op papier werk van
het Hnman Resonrce Management gaan maken
om het ook nog leuk te honden.
Hoewel dat van een overheidsorganisatie ver-

zoekt te complex is voor eenvoudige oplossingen. wacht mag worden, is RIKZ wel heel erg vaak
Het pad dat je tijdens je zoektocht aflegt is voort- bezig om zich af te vragen waar zij nu eigenlijk
durend omgeven door verwondering. Een steeds voor nodig is. Een beetje meer geloof in de kwadiepere kennis over de ecologie en gedachten
liteit en het heiang van de eigen organisatie zou
over de plaats van de mens in de natuur hebben geen kwaad kunnen.
Theo Prins, 43jaar, hoofd van de onderafdeling
mij doen inzien dat bescheidenheid de mens zou
Riologie-Processtlldies, 4jaar RiKZ
sieren, Bescheidenheid in wat we denken te
Theo: Verwijst naar de eerder gestelde vraag; “wat
begrijpen van de wereld om ons heen en vooral de leuke en minder leuke kanten van het vak zijn”.
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Marga. We wonen momenteel in Zoetermeer.

nabij het plaatsje Roden op 15 km afstand van

Ons gezin telt verder twee kinderen Mark (1 1)

de stad Groningen. We voelen ons zeer bevoor-

en Marissa (7). Net als vroeger ben ik in mijn

recht te mogen wonen in een natuurgebied,

vrije tijd zeer druk met het kijken iiaar, tellen en waar we, vanuit ons huis, zowel aan de voor- als
beschermen van vogels. Hierdoor heli ik toch
aan de achterzijde, de reeen zien lopen. We
regelmatig letterlijk en figuridijk liet modderge- heùben kippen en katten. In mijn vrije tijd ben

Gerard lanssen, 47 jaar, Hoofd van
de onderafdeling OSBW, seniorprojectleider

Gerard: Ik hen geduldig.
Levensmotto:
Marcel: Daar maak ik me niet druk over!

voel dat ik in het dagelijks werk moet missen.
Verder ben je meer praktisch dan theoretisch
met natuurbescherming bezig. Bovendien kan
ik goed meepraten met de collega's die voor hun

ik aktief als penningmeester van de diakonie
van de Hervormde kerk in Roden. Ik kijk graag
naar baskethal- en voetbalwedstrijden. Ik heb
alweer een jaarkaart voor de Ajax-thuiswedstrij-

beroep met vogels bezig zijn. Onze vakantiebestemmingen zoeken wij meestal dicht bij huis.

den in de Arena voor het volgende seizoen, We
zijn lid van een naturistische zwemvereniging

Zelf hoop ik ooit nog eens met een vakantie aan
de andere kant van de wereld (NieuwZeeland
Totslot,jeoudedag,waaru>ujedantrotsopzijn
of zo) terecht te komen.
Marcel: Dat een verlegen stotteraar nog een heel
eind kan komen.
Theo: Ik hen getrouwd, heb geen kinderen. Een
Theo: Ik denk dat ik op mijn "oude dag" (kan ik
me nu nog niets bij voorstellen overigens)

Theo: Maak wat van je leven en geniet ervan!

van mijn hobbies is duiken, ik vind het altijd
weer fantastisch om zomers na het werk nog

Gerard: Wees oprecht, heb respect voor de
ander en benadruk het positieve!

eens ergens onder water rond te kijken, en
tevreden zou zijn als ik met een aantal goede
Zeeland is er de ideale provincie voor, natuur- vrieiiden bij een goede fles Rioja kan terugkijlijk. Verder gaan mijn vrouw en ik graag veel op ken op een leven waar ik me heli ingezet voor

Toekomst:
Marcel: Het is prettig om iets om over te
dromen te hebben. Het is ook spannend om
nieuwe paden in tc slaan. Maar ik sta er niet
meer bij stil over waar dat pad precies naar toe

reis, binnen en buiten Europa. We zijn enthousiaste vakantiefietsers, eigenlijk vinden we de
fiets voor veel landen het ideale vervoermiddel,
omdat je veel meer van het landschap geniet en

gaat. Uiteindelijk gaan de dingen toch zo als ze
gaan.

Theo: Ik ben nooit zo erg bezig met nadenken
wat ik over bijv. 5 jaar zou moeten doen. Zoals
ik lict nu zie, is het werk bij RIKZ boeiend
genoeg om daar nog een tijd mee vooruit te

zaken die ik belangrijk en nuttig vind, niet
alleen voor mezelf maar ook voor de maatschappij, Dat kan zowel binnen als buiten het
werk, als je maar wat doet met de mogelijkheop onverwachte plaatsen komt waar je met auto den die je helit.
of openhaar vervoer aan "voorbij scheurt", en

veel meer contact maakt met de bevolking. Ik
ben net terug uit Spanje, dai binnen Europa
mijn favoriete bestemming is. Veel mensen
keniien alleen de Costa's, maar het binnenland
van Spanje heeft een schitterende natuur, mooie
steden en een bruisend leven.

kunnen.
Gerard: Ikben sinds 1981 getrouwd. Mijn
Gerard Ik hoop in de komende jaren te kunnen vrouw heet Fenike, zij werkt als consultatiebublijven genieten van mijn gezin en een plezierig reawarts in Friesland. We werken beide in deelthuis te kunnen hieden aan mijn kinderen alvo- lijd. We vinden het allebei belangrijk om huisrens ze hun eigen wcg gaan.
houdelijke taken en gezinszaken met samen op
Ik verwacht dat bet werken als ecoloog in onze ons te nemen. We hebhen drie kinderen. Bas is
op geld-gerichte maatschappij er niet gemakke- 15 jaar, zit op de MAVO en is op zoek naar een
lijker op wordt, wel belangrijker!
tweedehands scooter. Maarten is 14 en zit in de
tweede klas van het Gymnasium. Janneke is 11
Thuis:
jaar en doet groep 7 van de basisschool. We
Marcel: Ik ben getrouwd met RIKZ-collega
wonen in een oud huis in het Mensinghebos

Gerard: Ik zou er trots op zijn een enkele
medemens te kunnen hebben bijgestaan in
moeilijke momenten.
Ik zou er ook trots op kunnen zijn een
bescheiden bijdrage te hebben kunnen leveren
aan het vertragen van de achteruitgang van
de natuur.
m

Evenementen

Feest
Hoewel ik meestal wel in ben voor een feestje
heb ik me dacht ik toch, in de paar maanden
dat ik hier werk, de wat onderkoelde blik die
kenmerkend voor vele RiKZers is, snel eigen
gemaakt en kijk dan ook met een zelfde biik

...nuchter, koel en
...dat dacht ik OP voorhand dan.

de feestavond in. Hoewel,
beschouwend,

Bij binnenkomst wordt ik door onze vaste

Na een hartelijk welkomstwoordje en met

Na een valse naam te hebben opgegeven aan

medewerkers van de catering getrakteerd oy
een heerlijke cocktail en met een Hawaiiaanse
bloemenslinger om de hals, ga ik o p verkenning
langs de tropische aandoende kraampjes waar
nog meer van dat lekkers te halen is. Onderweg
kom ik enkele lui gehuld in een mecr tropical
outfit tegen, die tot mijn verbazing bij een
tweede blik goede collegae van me blijken
te zijn.
Even later na ons bezoeh aan het buffet nuttig
ik gepast wat stukjes exotisch fruit. Het leuke
vind ik dat er door de organisatie een aantal
mogelijkheden waren gecreeerd om je te vermaken. Links van me zag ik wat collegae gezamenlijk het voedsel nuttigen om daarna uit te
buiken van het lekkers; rechts van me babbelt

de eerste danspassen opende Martin Beljaars
de daiisvloer. Hoewel men in beginsel wat
schoorvoetend op gang kwam, barstte het na
tienen los. Welke kant ik ook om nie heen keel<,
blije lachende gezichten en wiegende pelvissen
o p tropische klanken. Dc stemming zat er goed
in. Zo nu en dan moesi ik even bijkomen van
het hoge ritme waartoe dergelijke klanken je
brengen en hen ik de andere kant van het fcest

de karaokeleider omdat hij toch maar bleef
aandringen om vooral mee te doen, glipte
ik regelmatig ongemerkt weg als hij de bewuste
naam aankondigde. Wat de meeste RIKZ-crs
niet weten is dat ik, hoewel privé, wel erg graag
zing en ooit nog eens voor een korte periode
in mijn leven serieus zang- en acteerlessen lieb
gevolgd. Nu is dat al weer lang geleden en de
stem is nict incer getraind: de kwaliteit van een
stem zakt dan ook gestaag. De karaokeleider
ùlijkt een terrier te zijn, was achter mijn werkelijke naam gekomen en had zo het "publiel<"met
zich mee en ik dus vanuit mijn gezichtspunt wat
tegen. Naarmaie de tijd verstreek voelde ik de
weerstand af en de klanken van de sax behorend
bij de song in mijn Iiooíd toenemen. Als door
de goden gezonden bood Conny de Hoogh aan
als background zangeres met me mee te doen.
Bij de eerste tree op de trap naar beiieden krijg
ik plots de koorts weer te pakken. Heupwiegend
als een "echte diva" betaamd schreed ik de trap
af, koketteer onderweg nog wat met het "publiek"
en begon aisof ik niet anders deed te zingcn; zat
volledig in "that old devil called lovc". Gelukkig
reageerde het "publiek enthousiast en lovend:
enkelen hebben als ùlijk van waardering er zelfs
op gedanst.

men er slenterend op los en in de colloquiumzaal maakte de band zich o p om RIKZ-ers te
motiveren de voetjes van de vloer te laten gaan

opgegaan. Later o p de avond werd karaoke
gehouden en ook daar zat de stemming er
lekker in zonder dat het, zoals soms hei geval is
bij karaoke, echt banaal aandoet. Enkele van de
feestgangers heb ik zien zingen zoals Koos van
der Woude z'n vrouw met "het is een nacht",
enkele mannen (zie foto) brachten "we arc the
Cliainpion" ten gehore.
Heel leuk hoor, maar tot karaoke laat ik me
toch echt nict verleiden ging het door me heen.

Ik zei eerder op de dag nog tegen lob Dronkers
dat ik vond dat je toch wel moest oppassen
je niet volledig te laten gaan o p feestjes van het
werk; dat het wel gebeurde komt denk ik door
de goede organisatie van cn de gcïellige I I I C ~ S ~ I I
op het feestje, denken jullie ook niet?
Urigitte Corsius
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Evenementen

Wereld havei
Van vrijdag 7 tot en met zondag 9 september

meeste aandacht. Iedereen vindt dat leuk: lekker vond dit gretig aftrek. We hebben ook nog even

werden in Rotterdam weer de jaarlijkse Wereld- aan die beestjes voelen enzo. Dat “live” was diis wat overiollige video-handen verstrekt, maar
havendagen gehouden. Gratis toegang voor
iedereen. Tijdens deze dagen presenteert
Rotterdam alles in en rond de haven. Allerlei
bedrilven en instanties timmeren dan aan de
weg. Je vindt er o.a. de Koninklijke Marine,
en naiuurlilk

....Rijkswaterstaat.

RWS was opvallend aanwezig met een groot,
aaneengesloten tentenpark gevuld door de
directies Zuid-Holland, Noordzee en dit jaar
voor het eerst ook RIKZ. De schepen van
Noordzee lagen aan de kade.
Wij stonden er met een grote (s)tent rond het

voor de garnalen na 1 dag wel bekeken.
Geweldig trouwens hoe onze mensen van vormgeving (DFV) en communicatie (DFC) in korte
tijd de hele zaak op poten hadden gezet. Via
Zuid-Holland hadden ze voor ons ook een herkenbare out-fit versierd: knal-oranje T-shirts
waar je ogen pijn van deden. We vroegen ons
af hoe ze dat hadden kunnen verzinnen. Later
werd gefluisterd dat ze van de dump kwamen:
oranje had immers het WK gemist!
Vrijdagmiddag werd het festijn geopend, en
kregen we vooral veel bezoek van scholcn. Het
was allemaal nog een beetje inslingeren, maar
zaterdag waren we helemaal los. Het was

daar moesten we snel mee stoppen, want die
vlogen al te rap de deur uit.
Vooral volwassenen (tot zeer oud) úlijken gek
op alles wat gratis is. Ook de snoepjes trouwens!
Rond die snoepjes had ik nog een aandoenlijke
ervaring. We hadden ze in een grote glazen
schaal gedaan die op een cocktail-tafel stond.
Die schaal was al snel leeg, en op zeker moment
kwam een jochie van een jaar of 6 naar me toe.
Hij wees op de schaal en vroeg: ‘‘Wat zat daar
in?” “Snoepjes”, zei ik, waarop hij vroeg of ze
lekker waren. Ik zei dat ze vreselijk lekker waren,
en daarom waren ze nu op. Het joch zei “shit”,

draaide zich om en liep weg. Ongeveer een uur
thema Kennis Loont. Naast computer-simulaties behoorlijk druk in onze tent met veel belanglater zag ik hem de tent weer binnenkomen, hij
van ons wcrk (o.a. kusimorfologie, scheepvaart- stelling voor ons werk, én voor de gratis heúbe- keek naar de schaal (die nog steeds leeg was) en
ondersteuning, ...) hadden we er meetinstrumen- dingetjes. Die hadden we dus niet. Maar dan
vertrok weer.
tatie (o.a. goiiùoei, ADCP,..), het landelijke
moet je bij Van Schoonhoven zijn! Die heeft wat De mensen komen echt uit alle uithoeken (tot
meetnet (MSW) en een live-demo met garnalen spullen bij Zuid-Holland “geleend ballpoints, uit de Achterhoek) voor de Havendagen. Voor
en zeeklitten. Die laatste opstelling trok de
ansichtkaarten en snoepjes. Mét onze folders
sommige gezinnen zijn het vaste jaaruitjes. Ik
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trof een mevronw die vanuit een rolstoel aandachtig het overzicht van het landelijke meetnet
zat te hestuderen. Ik vroeg of ik haar ergens mee
van dienst kon zijn, Ze vertelde me dat ze in Tiel
(aan het Waalkanaal) woonde. In 1995 heeft ze
tijdens het hoogwater 2 weken haar huis moeten
verlaten. Dat was de meest traumatische ervaring
uit haar leven en, zei ze: “Sindsdien is het eerste
wat ik ‘s ochtends doe, de TV aanzetten en op
teletext naar de waterstand in Tiel kijken. Ik wist
nooit waar dat vandaan kwam, maar nu zie ik het
bier. Ik vind dat zo geweldig!” Dat is leuk om te
horen.
Op zaterdag was het erg druk, op zondag veel
rustiger. Sommigen wijdden dat aan het weer,
maar ik denk dat het de bemensing is. Kijk,
op zondag hadden we zéér geleerde heren, zéér
deskundig, zo van die types, daar maak je de
kachel niet mee aan. En toch ...
Op zaterdag hadden we ookveel deskundigheid,
maar nu in kombinatie met vrouwelijk schoon.
En niet ingehuurd, zoals de commerciële jongens
doen, nee zo uit eigen tuin: Aline en Kristina.
Met Kristina hadden we nog een klein prohleem,
want voor haar was er geen naam-badge.

We hadden wel een “Ruud Spanhof‘, maar dat
vond ze niks. Ten slotte vonden we nog een
badge “Daphne van Wassenaar”. Kristina vond
dat een mooie naam en dus besloten we dat ze
voor deze dag Daphne zou heten. Toen Daphne
‘s middags onverwacht als hezoekster verscheen,
hadden we Kristina gelukkig net een zelfgemaakt
eigen exemplaar gegeven.
Het was een leuke ervaring om te merken dat
mensen veel belangstelling hebben voor ons
werk. Een veel gehoorde kreet was “goh, ik wist
niet dat er zoveel achter zat!”.
Ook voor ons onderling was het leuk. Je merkt
hoe enthousiast je collega’s over hun werk vertellen. Als je het een paar keer gehoord hebt ken
je het verhaal, en dan begin je zelf ook enthousiast
over het werk van die collega te vertellen.
Op zondag kwam Karel (de Jonge) ook nog
langs. Even kijken hoe we aan die pennen
kwamen, en wie dat betaald had. Toen Karel de
ms “Mitra” van directie Noordzee bezocht werd
hij aangezien voor de scheepskok. 6nze catering
was trouwens niet slecht1
Jan Bosman
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Geknipt in Middelburg
~~~

Er zijn zo van die mensen die menen meer
recht te hebben dan de regels hen geven. Zo
bestaat er in Middelburg een huisregel die het
de Arnesteiners verbiedtom op de werkplek een
koffiezetapparaat of waterkoker te gebruiken.
Die regel bestaat al (erg) lang, maar de handhaving daawan was een ander verhaal. Was1
Het balletje van verantwoordelijkheid rolde
in de praktijk van vestigingscoürdinatornaar
afdelingshoofden vice versa, Sommige afdeiingshoofden maakten hun verantwoordelijkheid
waar, spraken de betrokkenen erop aan en zo
verdwenen - met het nodige gemor enkele van
deze troostrijke apparaten uit het gebouw
(of naat goed verborgen plekjes?).Niettemin
pruttelden in enkele delen van Arnestein
de brandgevaarlijke (I) apparatuur hardnekkig

~

en openlijk ioor. Nieuwebezems vegen schoon , aanspreekgedrag was geensprake meer.Niet
.
en de komst van een nieuw,afdelingshoofdblies~'
de stekker eruit, maar de dcaadll(orte metten.
op zijn afdelingaieuw leven in de strijd tegen. andere notoireovertreders van.de huisregels
~.
deze anarchie. Op de betreffendefafdelingzou zijn gewaarschuwd!
het illegale gebruik uiterlijk tot en met maart
.~
..
2001 getolereerd worden.
EdStikvoort(ABD)
~,
B~
de eigenaar van het espresso-apparaat op deze
foto bracht tot voor kort met zijn heerlijk en
sterk geurende versie bakkie troost de collega's
het speeksel rijkelijk toevloeiend in de mond.
Maar uitdelen, ho maar. Deze rebelse collega
werd er in de laatste week;sn maart pijnlijk^
op attent gemaakt dat het aftellen begonnen
was. Een teller hield de stand onverbiddelijkbij
Toen de teller op maandag 2 april op nul stond
is er niet meer afgewacht of het ongewenste
apparaat alsnog het pand zou verlaten. Van
~

~
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Kunst aan de Kortenaerkade
~~

~~

~
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Haagsche Courant en is zij de vaste~illustrator een rare wezens we eigenl$i$n. Het constante
Op het ogenblik zijn In het RIK2 gebouw te
Den Haag schilderIJente bewonderen van Julle voor 'Diagonaal' het personeelsblad voor het
~spel~van
bekijken en bekeken worden, aandacht .'
Hendriks.
ministerie van *Si Julie Hendriks heeft ook vagen, maar het
~.niet te veel willen, anders val je ~:
,
te veel op. Het verleidendoor blikken maarh&
een atelier aan de Javastraat
I42 waar een peÍ.~
i
Julie Hendriks is geboren te Den Haag, heeft
manente expositie is.^
weer snel van je afkijken. Kwtom, genoeg inspigestudeerd aan de Kunstacademies te Rotter;
terend materiaal om uitteputtenvoor~schilde-~
~~~.
.~
rijen en iiiustraties."
dam en Den Haag; Zij heeft al verschillende
"Tot nu toe zijn het meestal vrouwen.die ik ,
~,~
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exposities~gehouden.Verder heeft ze ookverschillende opdrachten voor tijdschriften, de

~
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Schilder. Enerzijds omdat & er zelf een ben en,^^
anderzijds omdat het me bezig houdt wat voor

,

.~
,

~~

.

.~

,
~~

Prijsvraag

nieuwe^ naamiTij en taal^
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Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen is de
nieuwe naam van ons blad een feit.Tij:dingen,
een nieuwe naam met een knipoog naar de
oude. Voor de meesten dusniet een al te grote
overgang, Er zijn heel veel Ïeacties binnen

gekomen op onze prijsvraag. Hiervoor onze
hartelijke dank. Binnen het RIKZ zitten nog
veel creatieve mensen.
Wij hebben na wijs beraad uiteindelijkgekozen
voor de naam~Tij-dingen,een qaam die prima
~~~

~

past bij het RIKZ. De inzending is afkomstig
van Maarten Knoester. Hij zal van de afdeling.
,
,
communicatie een leuke attentie~oritvarigen,
Gefeliciteerd!,
B
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Italie

Het heeft soms voordelen dat je eerder naar een
buitenlandse bijeenkomst moet dan je eigenlijk
zon willen. Vertrek op zaterdag is goedkoper en
je kan uitgerust op maandag (of dinsdag) beginnen q e t wereldse zaken, wordt er gezegd. Die
uren worden toch niet geclaimd, er wordt
namelijk niet gewerkt. Om eerlijk te zijn, Rome

Vaticaan terecht. Gij die imponeert zal gerespecteerd worden, woorden van die strekking
moeten destijds zijn gebruikt voor het stuurmodel van de bouw. Het is ze gelukt. De middeleeuwse wereld laat zich in die zin van haar beste
kant zien. Omdat ik een congres over zeezoogdieren zou bezoeken had ik speciale aandacht

leid door uitleggers en de geur van hainbnrgers
en toga’s zijn ingeruild voor rijk gekleurde bloemetjes jurken. Van de tempel waarin Vestaanse
maagden eeuwenlang het vuur lieten branden
vertellen haar nog slechts drie, weliswaar fier,
opstaande zuilen iets over het roemrijke verleden. Een congres over zeezoogdieren is niet

is dan ook niet de verkeerde plaats om op uitgerekend zondag het nag steeds rijke roomse
leven te ondergaan. Ondergaan dat wel. De
eeuwige stad beeft de eeuwigheid niet voor haar
bezoekers in petto. Te Iùeine autootjes hebben
van de stad een modern circus maximus
gemaakt waardoor oversteken alleen mogelijk is
door je aan te sluiten bij een groep duidelijk
herkenbare geestelijken (God ziet alles). Als een
wonder kom je sameii met je herders in het

voor een mogelijke afbeelding van Jona die
opgeslokt werd door een walvis en aan de kust
werd uitgespuugd. Niet gevonden, blijkbaar is
in Rome de belangsielling voor zeezoogdieren
pas later onistaan. Roma est omnis divisa in
parta tres (tenminste dat zegt mijn geheugen).
Het oude Rome ligt in de schaduw van het Col-

geslaagd als de avond uren niet worden opgeluisterd met het vertonen van films met items
als het liefdesleven van de bultrug (leerzaam) en
het gedrag van flippers met zenders. Maar na
het zien van de tweede ontploffende potvis had
ik antwoord op de vraag die het Vaticaan me
schuldig bleef.

Tij-dingen

loseiim gefragmenteerd te rusten bij de Tiher.
Het forum Romanum is gemoderniseerd tot een Peter Bot
forum voor internationale ontmoetingen bege-

m

13

Nieuws

Het mag gezegd, de estafette heeft er ook voor
gezorgd dat veel RIKZetters zich betrokken zijn
gaan voelen bij het wei en wee van de organisatie.
In de estafette werd door menig medewerker
gewezen op de rol van de ondernemingsraad
in het proces, de bal terugkaatsend werden
de medewerkers geconfronteerd met de vraag
waarom "niemand" in de OR wilde gaan zitten.
Dit heeft een aantal mensen in beweging gezet
en dankzij wat duw en trek werk van deze permnen was het uiteindelijke resultaat een ruim
aanbod potentle OR-leden. Grote blikvanger
was het negental medewerks dat zich had verzameld onder de naam "Werkbaar RIKZ".
Ondanks of misschien juist dankzij het polulistische westbroekiaanse, want je (1ijst)naamis
mooi, imago hebben de werkharen de aanvulverkiezingen met grote overmacht gewonnen
en alle vijfbeschikbare zetels bezet.
Op 15 maart was zaal B 103 afgeladen vol, bijna
de voltallige Ondernemingsraad was aanwezig.

Martin Beljaars sprak de welkomstwoord voor
de jonkies en had voor welkomstgebak gazorgd
waarvan ook de oudjes mee mochten smullen.
Daarna begon het grote werk. Hoewel, de eerste
vergadering was er voornamelijk een van huishoudelijke aard. Hoe vaak vergaderen, op welke
dag in de week, hoe gaat het overleg met de
dienstieiding, wie voert wanneer het woord,
hoeveel tijd is er voor OR-werk beschikbaar,
hoe raken we bekend met de wet op de oudernemingsraden, gaan we gezamenlijk op cursus,
kan je individueel op cursus, wie betaalt dat en
ga zo maar door. Wat de gezamenlijke cursus
betreft, op deze vraag hedden de oudjes al
geanticipeerd. Een opleidingsinstituut was reeds
benaderd. Over de inhoud werden we het snel
eens, over de duur ook, over het resultaat van
de tweemaal twee dagen strategisch denken
wellicht in een volgend Tij en Taal meer. Op
de eerste vergaderdag werden ook wat akties
uitgezet voor het eerste echte overleg met
~

~

~

de dienstleiding. Opvallend wat~degretigheid
waarmee de jonkies zich op de verschillen de^
onderwerpen stortten.over werkbaar gesproken,
de akties waren in een mum van tijd verdeeld,,
sommige oudjes bleven met lege lianden~achter.
Ik hoop dat deze gretigheid nog lang mag
blijven voortduren, want er komt een hoop
op ons af. Na twee keer vergaderen en overleggen
is gebleken dat twee keer zoveel handen het
OR-werk erp OR-lid lichter maken. Maar dai
kan ook kom& door de enthousiaste, constructieve en vergaderkritische opstelling van de
nieuwelingen wat een vitaliserende werking heeft
op de reeds zittenden. Wat de'reden ook is
ik zie de komende periode wat de daadkracht
van de ondernemingsraad betreft met veel
vertrouwen tegemoet.
~~

~

~~

~

~

Prank Dingemans (oudje)

Ik geef de pen aan...

Het Is maandagochtend en nagenietend van een goed weekend stap Ik de Kortenaer binnen.
Pas voor de klok. de "recept1e"een goedemorgen, op naar de 7e etage. Een kopje kome blj
de kofflecorner en een praatle met de collega's vervolgens door naar kamer 7.28 (met prachtig
ultricht op het vredespaleis) waar Ik sinds oktober 1999 werkzaam ben als secretaresse van
de afdellngen OS6 en OSC.

afdelingsbijeenkomst om het aangename met
het nuttige te combineren. Na rijven is het leven
thuis, sinds enkele maanden, een stuk drukker
nu ik moeder ben geworden van een mooie
gezonde dochter. Maar zodra er tijd over is vind
je mij achter mijn schildersezd/tafei. Het RIKZ
heeft al vaak i s inspiratie gediend voor
Al scroliend door de nieuwe mailtjes tref ik die Wat mij zoal hezig houdt 1 Een hoop werkuren "uitzichten van kust en zee: en hopelijk zullen
van "Tij en Taal ' h e t de vraag een eerste stukje worden gevuld met het ondersteunenvan de
er nog vele volgen.
te schrijven over mijn ervaringen met het RIK2 afdeling en de afdelingshoofden op administra- Inmiddels dringt de tijd, er is vandaag genoeg
en eventueel iets over mijzelf. Dit onverwachte tief en secretarieel gebied, maar dat niet alleen. te doen, ik zie Sofie Stoiwijk door de gang rennen
mailtje is eigenlijk al èèn van die positieve
Ik ben er ook om mee te werken aan een open en ik vraag me afwaar zij Zo Kard voor loopt.
ervaringen. Zo ontdek je naast de dagelijkse
en gezellige sfeer op onze afdelingen: en
werkzaamheden, de scherpe zoutjes van
bloemetje voor een verjaardag, een afdelingsEvelien Muijen
intranet en de wetenschappelijke koffiepraatjes uitje of de serieuzere zaken zoals het begeleiden
wat een RIKZ'er nog ineer bezig kan houden.
van een workshop ofhet organiseren van een
De pen gaat naar: Sofie Stolwijk
I
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B'ezwaar en beroe
voor diens rechtspositie, is het

dat de overheid met een zeker distantie opnieuw

van groot belang dat hij de algemene normen in acht neemt.

naar het besluit kijkt, zich afvraagt of men het
ëcht~zowil doen.

Gedacht kan worden aan een
ontslag wegens ongeschiktheid
anders dan 6p grond van ziekten
of lichaamsgebreken en een
disciplinaire straf. Het is ook
mogelijk om bezwaar en beroep
aan te tekenen tegen andere handelingen van bestuursorganen

Degenen die betrokken zijn bij bezwaarschrifiprocedures in ambtenarenzaken zullen zich
bewust moeten rijn van verschillende regels
betreffende:
* in welke gevallen bezwaar kan worden geinaakt:
* de termijn waarbinnen bezwaar moet worden
gemaakt;

dan besluiten. Niet-naleving vati
de normen kan grote problemen
veroorzaken voor de positie van
het bestuimorgain ten opzichte
van de ambtenaar, indien de
ambtenaar tegen het besluit
bezwaar maakt of tegen het
besluit op bezwaar beroep aantekent. Uiteindelijk kan nietnaleving van de normen leiden
'Een bestuursorgaan neemt in zijn hoedanigheid tot vernietiging van het hesluit.

*

de eisen waaraan het bezwaarschrift moet
voldoen;

*

de wijze van behandeling van het bezwaarschrift, al dan niet door een adviescommissie;
de termijn waarbinnen op het bezwaarschrift
moet warden beslist;
de wijzen waarop de heroverweging in de
bedissing op bezwaar moet plaatsvinden;
vormgeving en wijze van bekendmaking van
de beslissing op bezwaar.

van werkgever allerlei besluiten in de vorm van
beschikkingen ten aanzien van de ambtenaren
die bij hem in dienst zijn. Wanneer een
bestuursorgaan een besluit wil nemen ten
aanzien van een ambtenaar, zal hij allereerst
moeten bezien of hij bevoegd is een besluit te
nemen. Daarnaast dient bet besluit rechtmatig
te zijn. Het moet voldoen aan de eisen die het
geschreven en ongeschreven recht aan besluiten
stellen. De geschreven normen die in het anihtenarenrecht gelden zullen in de eerste plaats
te vinden zijn in de Ambtenarenwet (Aw)

De bezwaarschriftprocedure is bedoeld om het

Na het indienen van een bezwaar door een
medewerker treedt er een zorgvuldig proces
in werking ten aanzien van de behandeling van
het bezwaar (en heroep). Zorgvuldig ten
aanzien van termijnen, procesgang en inhoud.
Daartoe voegt de afdeling P&O nu een briefbij
elk afzonderlijk besluit genomen door het
bevoegd gezag (de HID of namens de HID
de Hoofd/Stafafdelingen) die de medewerker
op de AWB attent maakt.

bestuursorgaan de gelegenheid te geven het
primaire besluit opnieuw te overwegen. Ook

indien u nog meer vragen heeft omtrent de

en de daarop gebaseerde rechtspositieregelingen,
zoals de ARAR. In deze regelingen kunnen
de regels worden gevonden, die de bevoegdheid
en materiële voorwaarden bevatten voor het
nemen van bepaalde besluiten.

voor ambtenarenzaken betekent dat opnieuw
overwegen of het genomen besluit rechtmatig
is. Ook kan de hezwaarschriftpraccdure worden
gebruikt om in eerste instantie gemaakte fouten
te herstellen.

Met name wanneer het bestuursorgaan ten
aanzien van de ambtenaar ambtshalve een

De AWB stelt aan procedures zekere eisen, die
bedoeld zijn om een zorgvuldige en objectieve

besluit wil nemen dat nadelige gevolgen heeft

heroverweging te waarborgen. Het is de bedoeling productenibrochure P&O.

Tij-dingen novcniber 2001

De AWB kent als hoofdregel dat aan het beroep
op de rechter een bezwaarschriftprocedure
voorafgaat. Daarop bestaan enkele uitzonderingen, maar die zijn voor ambtenarenzaken niet
van belang: in ambtenarenzaken gaat aan het
beroep op de rechter steeds een bezwaarschriftprocedure vooraf.

werking van de AWB kunt LI terecht bij de P&Oadviseur van uw Hoofd/Stafafdeling. De brief
met betrekking tot het onderwerp Bezwaar
en Beroep (kenmerk RIKZ/P&0/2001/043) treft
u hierbij in bet klein afgedrukt.
Meer informatie kunt u tevens vinden op
de internet-site:
www.cend.venwnet.minvenw.nl/
I
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De FURO humt er<1iiii,daar i s geen twijfel over.
De koffic wordt officieel per 1 j;inii;iri grntir, dat
heeft de SG Liehicn. Cif uaiypiint vi1n goed
werkgevcr,chap vond hij het wenselijk oni gratis
koitie te versirekkrn iiaii de VeiiW-iiieùewerkers. Bij RIKZ-L)II waren de koilieaiitoiii.iieii
versleien cn moesten vervangen worden, zcn
goeùr grlcgenhrid 0111 nieuwe autoniaten a a n te
schaffen zonder miiiiteeiilieid. Want om nii na
i januari 2002 <Ieze intinieenheden weer uit ie
schAkc.leii is tvai vcr'l gcvradgd. Ook Haren,
hliddelburg cn Iacol>ali;ivenprufiteren van de
versleien ìiaagsz iitilomdtcn. Doi)rl>ordiireiidop
iltiniveiidige mens is het een kleine ,tap naar
hef rzdaiirant. Ook d.iar ral Je EURO zijn
iiiircde dozn. niets voor niets tensloite. Vooree.
sir.lil is oni vanaf I jaiiiiiri 2002 i n liet resiaurant Aleen nog iiiiar in KCllO's a f te rekenen.
Of dii voorstel liet haalt is nog iiiet zeker, m u r
lijkt inij wel hmùig. ' ï ' c n h i t z kan iedueen
vanaf i 7 de>ccml>erJ I pkketteii mei I:CRüniuntzii kopen ter w.ilrde \',in 25 guldeii (ei1
veigeer de Zaliii-hon iiiet i n ie leveren, io<l,if
ook u uver "kle:iigeld" lmchikf. \Vinkcl$ ei1
dergelijke zullen in dzcciiilier worden I>cvoorraid nicf i n u i i i c i i en bmkbiljettcn, hzf zogenaaiiidc "irontloiùing", ù i i 5 vanaf i jaiiiinri
2002 alleen inaar rfrïkeiieii i n IW11ü'~hozfi
geen 11rni)ìeeniIC zijn. .\laar 7 o a k geregù.
overleg inct d e cdteraar ml de deiinitirve opltissing bieden, wie weet wordt er iii Den Haag wel
gekozen voor een GnldenKassa en een EUROKassa en in Middelburg voor een wisselkantoortje. Haren is afhankelijk van de universiteit en
Jacobahaven heeft wat dit betreft geen probleeni.

n deze tot 1 april 2002 kosteloos via uw bank op
de eigen rekening storten. Ook andere EMUvaluta's uit de DING-PLOF-BIPS-landen
kunnen tegen de gebruikelijke tarieven tot 1
april 2002 worden omgewisseld. Het bij de

ren van de Nederlandsche Batik worden omgewisseld voor EURO's. Voor de gnlden-bankbiljetten kan dit nog tot 1 januari 2032. Uw resterende (buitenlandse) muntenen biljetten kunt
u natuurlijk ook ter beschikking stellen aan de

Nu ik het toch over EURO's en guldens heb nog
even wat algemene feitjes en data op een rij.
Na 28 januari 2002 is het echt over met de
gulden, vanaf die dag is de gulden geen wettig
betaalmiddel meer. Heeft n dan nog guldens
(munten en bankbiljetten) in uw bezit dan kunt

eigen bank op eigen rekening storten van
guldens (munten en biljetten) kan overigens
ook nog tot 1 januari 2003 met dien verstande
dat vanaf 1 april 2002 hiervoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Gulden-munten
kunnen tot i januari 2007 kosteloos bij kanto-

aktie Coins for Care, de bestemming van deze
gelden kunt u beïnvloeden via internet. Nadere
informatie over deze alde is te vinden op
www.coinsforcare.nl.
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DFD/PR-Mededelingen
Alle powerpointpresentaties via intranet?
aangemeld, ook de voordrachten in Haren en
Op de pagina Publicaties o p het RIKZintraiiet is Middelburg staan o p een en hetzelfde overzicht
enige tijd geleden cen knopje Presentaties toege- o p de homepage van het intranet aangegeven
voegd. Daaronder staat een twintigtal algemene onder de knop ‘Koffiepraatjes’. Belangstelling
RIKZ.powerpointsheets in huisstijl (!I, die als
voor het praatje in een andere vestiging kan
inleiding kunnen worden gebruikt bij de voor- worden gemeld bij de eigen coniactpersonen.
bereiding van presentaties (zie intranetnieuws- Die zullen bij voldoende belangstelliiig de
flits 9 maart j.1.). Ook de Stuurmodelsheets
betreffende spreker uitnodigen om ook op

moeders die van de betreffende ruimte gebruik
willen maken kunnen de sleutel ophalen en
weer afgeven bij de rcceptie.

gebruikt tijdens de RiKZ-brede presentaties
in maart zijn via die pagina beschikbaar.

de eigen locatie de presentatie te verzorgen.
Procedures en namen van de contactpersonen

Blanco-huisstijlsheets (Nederlands/Engels) zijn

per vestiging staan op de ‘Koffie-praatjes’-

Introductiedagen nieuwe inedewerkcrs
Het is ecn misverstand dat de introductiedagen
voor nieuwe medewerkers, slechts is bedoeld
voor medewerkers in vaste dienst. Viermaal per
jaar wordt er een introductiedag gehouden om
alle nieuwe medewcrkers te helpen bij het
vinden van hun weg binnen de RIKZ-organisatie

al te downloaden voor bet maken van eigen
presedtaties.

pagina onder de knop ‘Algemeen’.

en haar omgeving. Data en andere informatie

Maar het is nu ook mogelijk om alle powerpointpresentaties die binnen onze dienst worden
gemaakt, via het intranet toegankelijk te maken.
Voor de informatie-uitwisseling is dat handig,
maar presentaties zouden op deze wijze ook
voor meerdere doeleinden, door meer personen

€-teken
Lange tijd gaf het euro-teken in V&W-huisstijldocumenten opgemaakt in Word 95, problemen.
Die problemen zijn intussen opgelost. üoor ITF
zijn op a l k printers de definities zodanig aangepast dat het ëuroteken ook in Word 95 probleemloos gebruikt en afgedrukt kan worden. Helaas
kunnen worden gebruikt.
Ook presentaties die bijvoorbeeld tijdens koffie- beschikken nog niet alle toetsenborden over het
praatjes worden gebruikt, komen zo, centraal
Euroteken. Als tussenoplossing kan tot die tijd
voor alle medewerkers in alle vestigingen
de combinatie Alt ( t o p het nummerieke
beschikbaar.
gedeelte van het toetsenbord) O128 worden
Een ieder die rijn oíhaar presentaties via het
gebruikt voor het typen van het Euroteken.

over de introductiedagen staan op het intranet
onder de pagina Organisatie, Activiteiten.
RIKZ Intranet
Hoe staat het met de voortgang van het intranet?
Wie iiouden zich nou allemaal bezig met het
intranet?
Is er non al een Redactieraad? Hoe moet ik
informatie aanleveren voor het intranet? Waarvoor kan ik terecht bij DP en wat moeten de
afdelingen zelf doen?
Het antwoord kan kort en bondig zijn: KIJK!!!

intranet wil opslaan, c.q. beschikbaar wil stellen,
kan contaci opnemen met André Akkerman,
Weùmasteri-designer Intranet RIKZ, DFD Den
Haag, Kamer B5.18, telefoon 070-31 1 42 83. Of
stuur een e-mail.

regelmatig op het RIKZ-intranet. Onder de
TelefonischverkeerDenHaag/Haren
knop intranet info staat alle relevante informatie
Het is al anderhalfjaar mogelijk dat collega’s uit over de voortgang vali de intranetactiviteiten.
En er gebeurt nogal wat de laatste tijd zoals al
Haren en uit Den Haag elkaar via de interne
aan de verbeterde layout en informatie-voorzietelefoonlijn, in plaats van via de buitenlijn,
kunnen bereiken. Van deze voorziening wordt ning vanuit de stafafdeling blijkt. De inhoudelijke
informatie vanuit de hoofdafdelingen loopt nog
Vestigingspraatjes
helaas nog te weinig gebruik gemaakt. Alleen
achter, maar vanuit de (nieuwe!!) KIKZ-redactieBijna na iedere aankondiging van het wekelijkse het toestelnum-iner draaien is niet alleen
raad zal daaraan met prioriteit aandacht worden
koffiepraatje in Den Maag, volgt er vanuit de
sneller, het levert ook een aanzienlijke kostenbesteed. Het gaat tenslotte om het visitekaartje
andere vestigingen een e-mail om aan te geven besparing op. Collega’s Haren en Den Haag,
van het RIKZ.
dat er ook in Haren of Middelburg belangstelling denk daar dus aan als je even gaat bellen.
is voor dat praatje. Daaruit blijkt dat (nog steeds)
Kolfkamer
niet iedereen bekend is met de afspraken en
procedures die er zijn gemaakt om de uitwisseling Het invalidetoilet op de 5e etage in de RIKZvan voordrachten te vergroten (zie nieuwsflits
vestiging Den Haag wordt al enige tijd a k e n
gebruikt als algemene Koltkamer Om die redeii
19 februari j.1).
wordt de toiletruimte ook afgesloten. Zogende
De geplande koffiepraatjes en voorzover
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Recente ontwikkelingen
Zoals eerder in Tij en Taal (nr.li2001) vermeld,
besloot het DT om (na het einde van de pilotperiode o p 1 januari 2001) intranet structureel
in te bedden in de RIKT-organisatie. Binnen
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de diensi is capaciteit vrijgemaakt om ervoor tc processen. Zie voor nadere informatie over
zorgen dat het intranet optimaal de ûedrijísvoe- taken en samenstelling van de IIIKL-redactieringsprocessen en de informatie-uitwisseling
raad . ... het iiitranei.
kan ondersteunen.
Gerard Groeneveld zijn is webmaster aan DFD
toegevoegd voor het intranet. Ook Piet van der
Stap is formeel overgegaan van OS naar DF als

*

Procedures: procedures voor het gebruik van
ùijvaorheeld siylesheets, afschermen van
informatie, zelf plaatsen van inhoud op het

Intranet Info
De knop Intranet Info is hèt informatiekanaal

technisch beheerder van het intranet.

waarop alle actuele info over taken, activiteiten
en organisatie van het RIKZ-iiitranet wordt

De wensen en behoeften vanuit de dienst voor
het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten

gepresenteerd aan alle medewerkers.
De iníorinatievoorïieniiig is gerangschikt onder

Links: handige links naar iníormatie op het
Vt%W.net voor het bouwen van intranetsites e.d..

*

intranet e.d.
Handleidingen: handreikingen voor het aaiibieden van welke informatie, bij wie en hoe,
voor de diverse iutranetonderdelen (columns,
nieuwsflitsen e.d.) en de richtlijnen waaraan
die informatie moet voldoen.

zijn talrijk. Alle aanvragen, wensen en behoeften de knoppcn:
Agenda: alle lopende activitciten en de voortstaan op het intranet, evenals de voortgang van
gang staan hier vermeid.
die acties. Ook het verder inbedden van het
* Organisatie: de organisatiestructuur van de
intranet in de RIKZ-organisatie vergt nog de
nodige inspanning. Op 24 april jongstleden is er intranetomgeving waaraan momenteel wordt
vormgegeven.
een RIKZ-redactieraad benoemd door het DT,

Vragen, suggesties en reacties
Mochten er na het raadplegen van de informatie
op Intranet info nog vragen, reacties of suggesties
zijn, of wilt n uw complimenten kwijt? Stuur

onder voorzitterschap van Ricliard Jorissen.

dan snel een e-mail naar: intraneta.

Voornaamste taak van deze raad is te zorgen
dat het intranet effectiefwordt ingezet ter
ondersieuiiing van de primaire en bedrijfs-

i8

*

Betrokkenen: een indrukwekkend overzicht
van alle hetrokkenen binnen heel RIKZ bij
diverse intranetactiviteiten.

Diana van der Zwart-'i Zand, DFD

rn
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In Memoriam - /aap Lander
het ongelooflijke bericht dat Jaap Lander was

DUFLOW wordt ook wereldwijd gcbruikt. Jaap toepassingen, die met zijn werk werden uitgevoerd. Hij vond dat geweldig. En hij vertelde
was daar erg trots op.

overleden. Het bericht was een donderslag bij

Daarna heeft Jaap, samen inet Guus Stelling, die dat graag ook thuis aan zijn vrouw Heliny

heldere hemel. De collega’s warcn zander uit-

nu hoogleraar is aan de Technische Universiteit

Op dinsdagochtend 10 april 2001 bereikte ons

en zijn kindcren Martijn en Saskia.

zondering ontdaan door dit bericht. De reacties in Delft, gewerkt aan het waterloopkundig model Als collega kenden we Jaap als een beminnelijk
en bescheiden persoon, die graag discussieerde,
waren vol verslagenheid, ongeloof en hedroefd- WAQUA. Met WAQUA kunnen zeekii, meren
en rivieren worden doorgerekend. Het model

de meningen afwoog, maar duidelijk stelling

Jaap hield van zijn werk. Hij beleerde er veel

wordt nu standaard gebruikt bij liet beheer

tram. We hebben veel van deze discussies

vreugde aan en hij was trots op wat hij bereikte.
Hij was een onbetwist vakman: een waterloper

van de Rijkswateren. Een belangrijke toepassing geleerd.
Jaap was verknocht aan zijn vak. Meermalen
is b.v. liet voorspellen van stormvloeden

en informaticus pur sang. Hij had een grote

op de Noordzee. Jaap heeft hier veel aan hijge-

heid. Jaap was nog maar 46 jaar jong.

moest hij ervan overtuigd worden, dat het
belangrijk is om eens lekker met vakantie te gaan.

liefde voor de wiskunde van waterstromingen

dragen.

en voor het maken van computermodellen,

In december 1986 is Jaap in dienst getreden van Maar als hij eenmaal met vakantie was, dan

waarmee waterstromingen nagebootst kunnen

de Dienst Getijdewateren, het huidige RIKZ.

genoot hij cï intens van. Daarna vertelde hij over

worden.

Met veel vreugde heeft Jaap gewerkt aan het tot

zijn geliefde bergen oíover de zonsverduistering

Jaap werkte intensief samen met collega’s van

stand komen van het SIMONA systeem. Dit

die hij had nieegeinaakt.

vrijwel alle directies van de Rijkswaterstaat.

project startte in 1988. Het WAQUA niodel

Jaap was een harde werker. Maar als hij over

Maar ook werkte hij samen met collega’s hij het is nu een onderdeel van het SIMONA systeem. thuis vertelde, dan was hij een ander mens. Het
laatste jaar is Jaap meerdere keren met Martijn
Waterloopkundig Lahoratorium en met collega’s Vanaf 1995 was Jaap dé projectleider voor het
Reheer en Onderhoud van het SIMONA systeeiii. een weekend uit kamperen gegaan. Hij kon daar
bij adviesbureaus en softwarelionses.
dankzij zijn grote deskundigheid en gedreveii-

en respect bij zowel de gebruikers als bij de

irots over vertellen.
In de week voor zijn overlijden werd een

heid zijn er modellen ontstaan, die van cruciaal

managers hinnen de Rijkswaterstaat.

SlMONA-gebruil<ersdag i n Amsterdam

Veel is er door Jaap tot stand gebracht. Mede

Hij was de steunpilaar en verwierfgroot geAag

belang zijn voor het beheer van de waterlopen

Waar paap de laatste tijd erg bij betrokken was,

gehouden, waar veel collega’s aanwezig warcii.

in Nederland. Een collega van het RIZA

was het laten draaien van het SIMONA systeem

We hebheii de grootste supercomputer van

omschreef Jaap als een mens die heel gewoon

op de grote supercomputers in Amsterdam. Dit

systeem wordt nu gebruikt door onder andere
buitengewoon veel presteerde.
Nadat Jaap i n 1979 bij de Dienst Informatiever- de directie Limburg bij het bepalen van de
werking van de Rijkswaterstaat in dienst was

nieuwe waterloop van de Maas.

Het laatste jaar is er intensief gewerkt aan cen
getreden, heeft hij samen met collega’s een
computermodel gemaakt, met de naam IMPLIC. samenwerking met het Waterloophundig

Europa mogen zien en Jaap heeft er nog driftig

over gediscussieerd. Op deze dag hebben veel
collega’s Jaap voor liet laatst meegemaakt.
De kamer van Jaap bij het RIKZ is merkwaardig
leeg, maar Jaap heeft onze hartcn gevuld inet
onuitwisbare gevoelens. We zullen Jaap crg

Met dit model kunnen rivieren en kanalen

Laboratorium in het kader van het Open Model missen.

worden doorgerekend. Het model wordt nog

Systeem (OMS). De OMS Stuurgroep had Jaap

Namens alle collega’s wens ik Helmy, Martijii

steeds gebruikt, hijvoorbeeld hij de Haringvliet-

gevraagd projectleider van het Reheer en

en Saskia, de familie, vrienden en kennissen veel

sluizen. Later heeft Jaap gewerkt aan liet otwzet- Onderhoud te zijn. Met bezieling bracht hij zijn sterkte toe met het verwerken van dit cnorme
ten van IMPLIC in een PC model, genaamd

kennis in. Helaas mag hij dit project niet meer

verlies.

DUFLOW. Met model wordt nu door de water- afronden.
schappen gebruikt voor het waterbeheer. Maar

Tij-dingen

Jaap genoot van de prachtige en nuttige

Theo van Stijn, OSF

m

elkaar in botslng komen. Gelukklg leldt dlt maar
zelden tot een fataal ongeluk, maar de schade
aan vliegtulgen Irvaak groot.
gevaar hiervan is. Vogels die op de grond zitten, andere Nederlanders, Britten, Duitsers, Mexicazijn namelijkniet gevaarlijk en niet elke vliegende nen en Australiërs. Samen met Leo de Vrees van
vogel botst tegen een vliegtuig aan. Gelukkig zijn Plyland heb ik een poster gemaakt met de opzet
De regering stond in 1999 op het punt eeii Milieu op de wereld veel mensen bezig met deze proble- van het onderzoek en deze gepresenteerd op het
Effect Rapportage testarten, zodat~in2005
matiek. Ieder jaar worden er dan ook congressen congres. Vooral de illustratiesvan Heleen van
Schiphol eventueelkon verhuizen naar zee. Dst georganiseerdom informatie uit te wisselen en Heuvel (DPV) trokken de aandacht.
contacten te leggen. :
is uiteindelijk niet doorgegaan, -der andere
De meeste mensen vertegenwoordigdeneen
omdat het risico van vogelsvoor de vliegveiligheid
vliegveld of vliegtuigmaatschappij.Ook waren
veel mensen van de Luchtmacht aanwezig en
heel moeilijk in te schatten bleek. Wel heeft
Calgary
vertegenwoordigersvan bedrijven dievogelverde regering besloten dat er de komende vier jaar Dit jaar was dat in Calgary (Canada). Nu was
nader onderzoek gedaan moet worden om die
ik nog nooit in Canada geweest en daarom heb jagingsartikelen.verkopen.Helaas~warende
onzekerheden te verkleinen. En zo werd het
ik een paar weken vrij genomen om het land wat onderzoekers wat ondervertegenwoordigd,maar
programmabureau Flylandgeboren. Dit bureau beter teleren kennen. Met een huurauto zijn
desondanks heb ik nuttige contacten kunnen
leidt het onderzoek naar de gevolgen van een
mijn partner en ik door de Rocky Mountains via ' maken voor het.Vlie'gveld-in-zee-onderzoek.
eiland op onder andere de ecologie en morfologie 'prachtige heuvellandschappennaar de westkust Drie dagen bestonden uit presentaties: een mix
en de risico's van vogels voor de vlieg veiligheid.^ gereden~envia het noorden weer terug.We heb- van onderzoekjesnaar het nut yan verschillen de^
Voor inhoudelijke kennis steunen zij op het RFZ. ben~orka'sop 30 meter afstand gezien vanuit een ~verjagingstechnieken,presentaties hoe andere
klein vissersbootje,versgevangen zalm geroosterd vliegvelden deze problexnatiexaanpakken en het
Het eiland besteat nog niet
op ons eigen kampvuur en we zijn verdwaald ~'~
belang van het structureel~vastleggenvan~inciHet moeilijke bij het inschatten van de risico's
in het meest beruchte deel van Chinatown
denten, Eén praatje stakervoormijbovenuit.
in
Vancouver.
Avontnuriijk~genoeg!
Het ging over het contrast tussen de rijke westervan vogelaanvaringen op een eiland in zee is dat
,
dit eiland nog niet bestaat. We weten wel ongeveer
' se landen die heelveel geld stoppen in hetvogelhoeveel vogels op dit moment over zee vliegen, Een poster met deopzet vanhet onderzoek
vrij houden van vliegvelden en de arme landen
~.
maar als er eenmaal een eiland is aangelegd,
Na zo'n heerlijke vakantie begon ik~danook
waar helemaal geen aandacht kan worden
verandert dit totaal. En als we een schatting dur- helemaal uitgerust en'frisean het congres. Er
besteed aan vogels. Alsdierijkelanden nou eens
ven maken hoeveel en welke vogels op het eiland wiren IiGmensen aanwezib,waaronder voorna- : 1% van hun vogel-cqntrol budgetúesteden~aan~
.
zullen~verschijnen,weten we nog niet wat het
meijkcanadezen en Amerikanen maar o o k ~ het veiliger m h e n v a n hun hesj&min&,~l,.
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Eén dag bestond uit het zogenaamde sociale uitje, Canada is. Het is'erprachtig: uitgestrekte bossen dan ook het hele arsenaal aan verjagingitechWe kregen een rondrit door de stad Calgary, die met gletsjerrivieren en waanzinnig blauwe meren. nieken voor hun snavel. Het werkt wel..,
pas 120jaar oud is! Een hele jonge stad dus met De laatste dag hebben we het vliegield bezocht
hoge kantoorgebouwen. uitgestrekte woonwijken waar het vogelteam demonstraties hield met
Het was een erg leuke en interessante week en een^
en vee{ groen. De middag hebben we in Banff
geluid- en lichtkogels, honden, rookbommen
prima overgang van vakantie naar dagelijks werk.
National Park doorgebrachr, dat net in de Rocky enzovoorts. Een groepje ganzen had de pech o m
Mountains ligt en het oudste nationale park van juist op dat moment over te vliegen en zij kregen MariskaHarte
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f 2000,- bruto voor~bijdragebrochure Kennis Loont; inzet bovenop
taken die hij al vervulde voor H W , zijn kreativiteit bij de vormgeving
en zijn volharding bij de organisatie van dit projekt binnen strtikte
deadlines. Het resultaat straalt uit naai de gehele dienst.
Ir. R.A. Timmers

adviesmetingen, waarbij summiere aanwijzingen toch~resulterenin een
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f 3000,- bruto heeft in korte tijd een aantal positieve verbeteringen
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f 2000,- bruto heeft onder hoge druk een succesvolle start gegeven aan
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f 2000,- bruto voor motivatie zie Jagtman
H. van Ginkel
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f 1000,- bruto heeft onder verzwaarde omstandigheden (vacature,
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C.M. Berrevoets
ITB
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f 1000,- bruto dezelfde moiivatie als H. van Ginkel
waarmee duidelijk wordt gemaakt wat Basisinformatievoor direktie
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J. Doekes

ITB

f 1500,- bruto heeft unieke kennis binnen RIK2 op het gebied van getij,

gecombineerd met hoge betrokkenheid en produktiviteit.
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