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HET AFSCHEIDSFEEST van Peter
nam Hoogweg een test af, door
Hoogweg, tevens het welkomst dia’s te tonen van vele jaren
feest van Dik Tromp, was een
geleden waarbij Hoogweg moest
groot succes. De feestcommissie raden bij welke gelegenheid deze
had kosten nog moeite gespaard. dia’s waren genomen. De uitslag
De ceremoniemeester Henk de
hiervan was volgens Visser
Kruik had de lachers op zijn
redelijk. Zijn cadeau, een
hand. Met hier en daar een
startkabel, speelde kennelijk in op
kwinkslag praatte hij het
een.pf ander voorval, Een
programma aan elkaar.
golfmeetboei “waverider” door
Diaji ingepakt tot een
Het RIKZ-koor onder leiding van reusachtig pakket en door Job
Dronkers lanceerde het lied ‘Wie mwoorden wollig ingepakt,
maakt dat ik niets meer lust, wie
verstoort mijn rust, ja dat is Peter,
ja dat is, Peter. Waarom doen wij
alles fout...’. Gelukkig viel dat
wel mee. Hierna hield Dingeman,
dé oud-voorzitter van de Dienst
,çommissie een speech. Zoals hij
zes jaar lang als voorzitter van de
DC ook zijn nieuwjaarsspeech
had gehouden Aan hem wast
gevraagd het programmaonderdeel van lë videoÉ
kondigen. ORdeze video
presenteerden bijna alle
afdelingen een in hun ogen
spraakmakende gebeurtenis die
betrekking had op Hoogweg.
Tevens was dit de bijdrage van
CX, daar deze schitterde door
De ‘plechtige’ overhandiging
afwezigheid op de video.
van de Neptunusdrietand.
Hiervoor bracht hij meerdere
Vervolgens probeerden Peter
redenen naar voren waaronder
Hoogweg en Dik Tromp beiden
de strijd om een goedkeurende
‘voet bij stuk’ te houden.
accountantsverklaring. Jan Visser
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viel in goede aarde. Zowel de
golfmeetboei als de foto van het
Land van Saeftinge sieren nu zijn
kamer bij DWW. Ook de huidige
Dienstcommissievoorzitter hield
een speech en deze keer kort. Hij
memoreerde dat de samen
werking in de loop der jaren
duidelijk was verbeterd.
Vermoedelijk heeft dei
cultuuromsiag hier zijn steentje
aan bijgedragen. In ieder geval
meeiUe Vicbr de Jonge dat ze,I 1
-

1

eerlijk en open met elkaar
hadden leren praten. En dat is
niet niks.
Ondertussen gingen Peter
Schouten, Job en ik met in ons
kielzog de fanfare richting hoek
Zeestraat. Hier zouden we Dik
Tromp met echtgenote, door Jan
Mooiweer met de auto van huis
afgehaald, verwelkomen met een
boeket en begeleiden naar het
koetsje dat reeds klaarstond op
de hoek. Hierna ging het in
optocht terug naar kantoor. Het
koetsje met voorop de Dixieland
band en wij ernaast. De RIKZ’ers
die in de hal stonden en boven
op de le etage over de reling
hingen verwelkomden de nieuwe
HID Dik Tromp met applaus. Met
de Dixielandband voorop ging
het naar de colloquiumzaal. De
ceremoniemeester verhaalde van
de historie van de zeehelden in
deze buurt, waaronder heel
toepasselijk Tromp en De
Kortenaer.

Een golfmeetboei (waverider) werd

door Job Dronkers, namens geheel
RIKZ, als passend afscheidscadeau
aangeboden.

samenwerking en het organiseren
van dit feest. Hij overhandigde
de nieuwe HID de Neptunus
drietand zoals 2 jaar geleden
Gerrit Blom bij de opening van
“De Kortenaer” deze aan hem
had overhandigd. Hoewel hij dit
plechtig trachtte te doen,
mislukte dit want het voetstuk
van de Neptunusdrietand viel op
de grond en beiden deden een
poging deze weer op te rapen.
Vervolgens bedankte Tromp een
ieder voor de geweldige
ontvangst en was zeer verrast dat
ook hij al enkele presentjes had
verzameld op de cadeautafel.

De video draaide een stukje van
de oude bandopname die was
gemaakt bij de opening van het
gebouw. De opname van het lied
Inmiddels waren de genodigden
van Neptunus. Peter Hoogweg
voor de receptie, waaronder twee
bedankte allen voor de prettige

oud-HID’s Oudshoorn en
Bosman, binnengedruppeld en
werd het feest voortgezet in het
bedrijfsrestaurant. De ceremonie
meester stelde voor om niet zoals
gebruikelijk allemaal in de rij te
gaan staan, maar Hoogweg langs
de genodigden te laten gaan om
zijn cadeautjes in ontvangst te
nemen. Dat was een reuze idee.

Jan Visser nam een laatste test bij
Peter Hoogweg af om te kijken of
het echt wel tijd was om op te stap
pen. Het resultaat was redelijk, vol
gens Jan Visser.

Om 18.00 uur namen Peter en
Leontien Hoogweg afscheid en
vertrokken per koetsje naar
brasserie Rubens gelegen in het
hotel De Ambassador”. Hier
werd hen door het DT een diner
aangeboden. De rit in het koetsje

werd als uniek ervaren. Leontien
genoot en was zeer verbaasd het
gebabbel van de koetsier en
koetsiersdame binnenin het
koetsje te kunnen horen.
Juleke Durgaram (DFD)

Het koetsje met
de nieuwe HID
Dik Tromp (en
echtgenote)

werd door een
dixielandorkest

begeleid naar de
Koftenaerkade.
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Kunst in “De Kortenaer”
14 FEBRUARI 197 hangt
er weer een nieuwe serie kunst
aan de wand in het bedrijfs
restaurant. Deze keer is het
thema grafieken. Dat kan zijn
prentkunst. Dat kan zijn alle
manieren van weergave en
vermenigvuldiging van letters en
afbeeldingen waarbij afdrukken
gemaakt worden. Eventueel een
collage van verschillende
technieken. Tot en met mei
hangen er werken van o.a.:
SINDS

zeegeluiden die overgaan in
landgeluiden. Om dit weer in
beeld te brengen maakte zij een
maquette, fotografeerde deze
onder verschillende belichtingen
en lichtkleuren en maakte van
deze foto’s kleurkopieën. Op dit
papier tekende zij met oliepastel.
Er hangen 5 werken van haar
getiteld: “Virtual Landscape”.

Tenslotte He/een van Heuvel. Zij
werkt tot voor kort nog bij de
receptie van RIKZ. Daarnaast
heeft zij de afgelopen 2 jaar free
lance, in opdracht van RIKZ
illustraties gemaakt bij publicaties
van diverse afdelingen van RIKZ.
Deze illustraties zijn vervaardigd
op de computer. Haar free-lance
werkzaamheden hebben er
bovendien toe geleid dat zij sinds
Henk Molenaar. Van impressie
1 maart ‘97 als illustrator/
tot expressie. Sinds jaren heeft
vormgever werkt bij de afdeling
Henk Molenaar de zee als thema. Visuele Vormgeving van RIKZ.
Josien de Geus. Zij genoot haar
Het bevat abstracte elementen
opleiding aan de Vrije Academie zoals wind en ruimte, alsook de
Ju/eke Durgaram (DFD)
en Kon. Academie Beeldende
zichtbare beweging van golven
Kunsten Den Haag. Het hart van en kleuren. De aquarellen die hij
de mens als dynamische kracht
maakt, schildert Henk Molenaar
boeide haar. Dit vind je terug in
rechtstreeks buiten.
haar werken Serie harten.
Op het atelier worden de
indrukken vertaald op de
Marianne Dirksen. Geboren
schilderijen. Transpositie van licht,
1960 te Haarlem. Zij volgde haar kleur en intensiteit krijgt daar
opleiding bij de Kon. Academie
gestalte. De extra dimensie van
voor Beeldende Kunsten te Den
het schilderij is de geladenheid
Haag. Als kind heeft zij eenmaal die er uit spreekt. De schilderijen
ervaren hoe het voelt als je van
zijn meer expressionistisch, de
zee naar het strand zeilt,
aquarellen meer
gedragen door de golven,
impressionistisch.

Ik weet dat de mens een nietig wezentje is op die enorme aarde. En
dat de aarde een verdwaald zandkorreltje is in dat machtige heelal.
Maar ik hoef er niet constant aan herinnerd te worden.
De crematieplechtigheid was net foutloos verlopen en m’n moeder
en ik schuifelden voorop richting koffie met cake. De begeleider van
het geheel hield ons staande en sprak: ‘Een stofje op de naald”.
Mijn moeder keek hem begrijpend aan en knikte veelbetekend.
Ondanks m’n opkomende grijze haren voelde ik me er als kind bij
staan.

niet en ik ook maar niet. We liepen door tot de cake.
Later werd het duidelijk. Bij het binnenkomen in de zaal, bij het
staren naar de kist en bij het wegschuifelen was er muziek gedraaid.
Anders wordt de stilte zo beklemmend, de sfeer zo doods. Je zou
dan bijna zeggen: ‘Er komt een dominee voorbij”, maar dat
gebeurt natuurlijk niet bij het poffen’ van een socialist in zon
gemeentelijke inrichting. Dat woord gebruikte hij altijd. Laten ze
mij maar poffen, jongen, dat is het beste”. En zijn wil geschiedde.
Zon beetje de eerste keer in zijn leven.

Ja, hij was geen opzienbarend man geweest, geen hoogvlieger,
geen Einstein, geen De Gaulle om maar eens wat te noemen. Maar
hij was wel mijn vader en dat was toch bijzonder genoeg (anders
was er niemand geweest om dit te typen.) Maar om zijn plaats op
aarde meteen bij vertrek al te karakteriseren als ‘stofje op de naald’,
dat gaat toch wat ver. Mijn moeder sloeg de man in het zwarte pak

Was ik wat muzikaler geweest, dan had ik het ook gehoord. De
muziek had niet helemaal zuiver geklonken, er zat een zweempje,
een ruisje in. Stofje op de naald, de man zei het al.
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Vakantieadres: ms Humbergracht
voor hem
passende besteding van het
ouderschapsverlof. Dat gold ook
voor mij. De bedoeling was om
enige maanden als gezin aan
boord van het ms Humbergracht
door te brengen. Mijn man vaart
deze term als gezagvoerder op
dit schip en wij gaan mee.
Uiteindelijk werden het in plaats
van vier tot vijf maanden maar
twee maanden maar ook dat is
een belevenis.
IEDEREEN ZOEKT EEN

nemen). Om 06.45 kwam de
loods voor vertrek aan boord en
om 07.00 waren we onderweg.
De reis was echt begonnen. In de
scheepvaart lijkt er wel een wet
te zijn die zegt dat aankomst en
vertrek altijd midden in de nacht
plaatsvinden, of tijdens het eten.

Aan boord van een schip heerst
een vrij strak regime wat betreft
werktijden, enigszins afwijkend
van het RIKZ-leven. De dag
wordt verdeeld in zes wachten
van elk 4 uur.
Op zee werken kapitein, stuurlieden en werktuigkundigen
volgens een rooster zodat op elk
moment van de dag iemand
dienst heeft in de machinekamer
en iemand op de brug. De
matrozen werken overdag en de
kok heeft weer een ander rooster.
In de havens is het rooster
afhankelijk van de uren waarop
geladen en gelost wordt. Door
alle verschillende roosters is het
sociale leven aan boord
tegenwoordig niet meer zo
eenvoudig. Op een schip van
6000 BRT werken 13 mensen:
kapitein, drie stuurlieden drie
WTK’s, kok, en vijf matrozen.
Rianne (dochter 3 jaar), Lars
(zoon 1 jaar) en ik maakten het
totaal aantal opvarenden van de
Humbergracht 16. Een volledig
gevulde accommodatie.
16Augustus 1996 vertrokken wij
uit Noordbroek om de volgende
dag in Las Palmas, Canarische
Eilanden, om 00.30 LMT (lokale
tijd) aan boord te stappen. Het is
altijd leuk om je man of vader na
3,5 maand weer te zien. Deze
had het echter razend druk want
er moest gebunkerd en gestored
worden (tanken en
boodschappen aan boord

We zijn onderweg naar
Casablanca. Als je de pilot, een
groot naslagwerk over havens,
aanlooproutes, kusten en landen
erop naslaat leer je een hoop
over de gewoonten en wetens
waardigheden van het land en de
plaats.
We beginnen de reis met een
licht slingerend en stam pend
schip en een NO wind, kracht 4.
Gelukkig hebben de kinderen
geen last van zeeziekte dus het
begin is prachtigl Dat Barry van
08.00 tot 12.00 en van 20.00 tot
24.00 moet werken en
tussendoor ook nog een paar uur
aan zijn administratie moet
besteden weerhoudt Rianne en
Lars er niet van om zich elke dag
al tussen 04.00 en 06.00 te
melden. De temperatuur is zo’n
26 graden, dus er wordt bijna
elke zeedag in ons privé
zwembadje gezwommen. Dit is
eigenlijk een verfvlot voor buiten
boord schilderen maar dat kan
toch niet tijdens het varen. In de
meeste havens mag het
tegenwoordig ook niet meer. Het
geeft een heel vrij gevoel als je
om je heen niets dan water ziet.
Ik blijf altijd wat nieuws
ontdekken. De kleuren van de
lucht en de zee blijven altijd
wisselen. Je verveelt je nooit als
je maar om je heen blijft kijken
en aan boord gebeurt ook altijd
wat. Iedereen heeft zijn eigen
taken en overal zie je tekenen
van bezigheden. Luiken smeren,
accommodatie schoonmaken,
winches smeren, pompen
overhalen, kaarten en
boekwerken bijwerken,
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van schip doorzoeken op
verstekelingen. Er worden er drie
gevonden. Eén houdt de
gemoederen een behoorlijke tijd
bezig. Hij heeft zich in een loze
We arriveren 19 augustus om
ruimte tussen de granietblokken
17.15 uur op de rede van
gewurmd. Die blokken wegen
Casablanca, waar we ten anker
per stuk zo’n 25 ton en er zit
gaan. De eerste 375 NM (695
beweging in. Dat komt door het
km) zitten erop. 20 augustus
werken van het schip tijdens het
1996 is een feestdag, maar we
horen om 15.00 dat we anker op lossen. Hij voelde zich niet erg op
zijn gemak meer... De wachtsman
en naar binnen kunnen. Rianne
heeft een uur werk om hem eruit
wil wel even sturen, lijkt ons
te krijgen. Hierna wordt hij door
geen succes. We hebben
afspraken dat ze niet alleen naar de politie afgevoerd. Hij
verdwijnt voor drie maanden in
buiten mag en gelukkig kan ze
de cel en kan het dan weer
zelf de deur niet open krijgen,
proberen. De meeste
dus dat gaat goed. Hoe ze het
doet weten we niet precies maar verstekelingen hebben het al een
aantal keren geprobeerd voor het
met de Filippijnen is ze goede
maatjes en ze schijnen elkaar ook lukt. Er staat hier de hele dag een
afvalcontainer naast het schip en
prima te begrijpen. Iedereen
afval afgeven is dus geen
houdt haar in de gaten. Lars is
nog niet zo mobiel, hij kruipt wel probleem. Dat is wel eens
andersl
maar weet nog niet precies wat
hij met een trap aan moet. Die
Van Casablanca gaan we naar
kunnen we dus nog in de hut
houden door de deuropening te Sète. Dat is 852 mijl en we
moeten door de Straat van
blokkeren.
Gibraltar. Een beroemd nauw
Alle officiële figuren die langs
komen zijn zeer gecharmeerd van vaarwater. Hier wordt het ineens
veel drukker. De schepen komen
blond haar en dat laten ze
van alle kanten en gaan ook alle
merken door allemaal even aan
kanten op, er is hier dan ook een
de haren van de kinderen te
zitten. Dat is even leuk, maar niet verkeersscheidingsstelsel
ingesteld. Onder de Spaanse kust
lang. Uiteraard moeten ze
merken we ook voor het eerst
allemaal een flesje of een slofje
sigaretten. Dat hoort erbij zullen iets van een soort kustwachtsysteem. We worden door een
we maar zeggen.
kuststation opgeroepen om te
checken of wij de echo zijn
21 Augustus wordt er vanaf
waarvan hij denkt dat we het
06.00 gewerkt aan dek. Het
zijn. Het klopt.
werken in Casablanca is niet
We arriveren zonder opmerkelijke
zoals je dat hier meemaakt. Als
gebeurtenissen in Sète. Uiteraard
de kraandrijver naar het toilet
is er onderweg elke dag
moet resulteert dat in een extra
pauze van 40 minuten. Niemand gezwommen en Rianne begint
wordt daar warm of koud van. Je zich steeds beter thuis te voelen.
Ze gaat volledig haar eigen gang
moet ontzettend opletten want
en is regelmatig ergens op
voor je het weet ontstaat er
schade aan de lading en als je dat bezoek. Het is zondagmiddag 25
niet in de gaten houdt krijgt het augustus 14.30 als we vast
schip” de schuld. Tegen het einde liggen. Er wordt niet gewerkt en
we hebben een barbecue
van de lossing begint het ritueel

administratie voeren, kombuis
schilderen, koken en wat al niet
meer.
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Lars is nog niet zo mobiel

regenval wordt er niet gewerkt
en zo ligt het lossen nog een
middag stil. Ook hier hebben we
de beschikking over
vujlcontainers. De 28ste
vertrekken we uit Sète naar
Marmara Eriglisi.

voorbereid. Uiteindelijk blijven
we met vier man over, de rest
gaat de wal op om daar wat
vertier te zoeken. 26 Augustus is
een feestdag en dus wordt er
alweer niet gewerkt. Het begint
op een echte vakantiereis te
lijken. We maken van de
gelegenheid gebruik om een
familie-uitje te houden. Het is
een leuk stadje en we vermaken
ons prima.
De volgende dag valt de tweede
stuurman in het ruim tijdens het
losklaar maken. Hij wordt
afgevoerd en ik vergezel hem.
Het is altijd prettiger als er
iemand bij is en je praat zeker als
je veel pijn hebt toch

gemakkelijker in je eigen taal.
Het was een dom ongeluk dat nu
eenmaal zo nu en dan gebeurt en
uiteindelijk viel alles nog wel
mee. Zijn rechter arm is uit de
kom. Dat betekent een unfit for
duty’ voor zeker 6 tot 10 weken.
Hij zou ons de volgende dag
gaan verlaten om iste stuurman
op de Bakengracht te worden.
Dat gaat nu dus niet door. Zijn
vervanger is al onderweg en dat
is dan een geluk bij een ongeluk.
Bij terugkomst aan boord blijkt
dat de stores klaarstaan om aan
boord gebracht te worden en
daarbij is iedere helpende hand
welkom. Werk aan de winkel
dus. Zwaar tillen laat ik echter
aan anderen over. Tijdens hevige

Bogaszi). De passage van de
Dardanellen valt wat tegen. Het
is breder dan ik verwachtte en
ook minder druk. Toch is het
interessant om aan twee kanten
land te zien en de omgeving is
heel anders dan je in Nederland
gewend bent. Er is een prachtig
Over deze haven is niets te
monument op een berghelling. Ik
vinden, niet in de Pilot en ook
weet het niet zeker maar ik denk
niet in het havenhandboek. De
ter nagedachtenis aan de eerste
naam doet vermoeden dat je
wereldoorlog. Er is veel
hem in de Zee van Marmara
gevochten in deze omgeving. De
moet zoeken. De bestelde
slag bij Gallipoli is wel bekend.
kaarten bieden ook niet veel
De Turkse regering schijnt nog
helderheid. We krijgen de
steeds de reis van Australiërs die
coördinaten van de ligplaats door dit slagveld willen bezoeken te
en gaan verder op zoek.
betalen.
Wederom biedt de kaart geen
uitkomst dus we zullen wel zien We hebben nog 1,5 maand te
waar we heen gestuurd worden. gaan in deze vakantie. Wordt
Je mag aannemen dat de
vervolgd.
ontvanger weet waar hij de
lading hebben wil. Het blijkt dat Carmen Loos (RIKZ Haren)
we aan een pier komen te liggen
die zes maanden geleden nog
niet bestond.
Om hier te komen moeten we
door de Dardanellen (Canakale

Aangenaam
Mijn naam is Els Feenstra. Per 1
januari 1997 ben ik bij het RIKZ
in dienst gekomen als hoofd van
de afdeling Delta.
Ik heb altijd al wat met water
gehad: op vakantie doe ik niets
liever dan beekjes tot de oor
sprong volgen, en ik zit heel lang
in bad. Dat komt vast omdat mijn
ouders op de binnen-scheepvaart
zaten: ik ben 38 jaar geleden aan
boord van ons schip geboren.
Ook professioneel vormt water
de rode draad: ik heb op de
Landbouwuniversiteit te
Wageningen tropische cultuurtechniek gestudeerd, en heb

daarna als irrigatie-deskundige
gewerkt in onder andere Zambia,
Senegal en Cambodja.

gedelegeerd aan drie nieuw te
vormen waterschappen.

Ik heb een leuke en zeer leer
zame tijd gehad, maar op een
gegeven moment kon ik in de
ontwikkelingssamenwerking mijn
ei niet meer kwijt, en ook mijn
man had er ondertussen genoeg
van om steeds maar weer te
moeten verkassen, met inmiddels
twee kinderen. Daarom hebben
we vier jaar geleden de knoop
doorgehakt, en zijn we voorgoed
naar Nederland teruggekomen.
Na wat oriëntatie, en veel
solliciteren, ben ik bij de dienst

Waterkwaliteitsbeheer van de
provincie Utrecht terecht
gekomen, als hoofd van het
bureau dat zich bezighield met
onderzoek, beleidsvorming en
monitoring. Per 1januari1997
heeft de provincie Utrecht het
waterkwaliteitsbeheer
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We hebben pas een huis
gekocht, in Nisse, een klein dorp
in de zak van Zuid-Beveland.
Daar hoop ik verder te kunnen
gaan met mijn hobby’s: fietsen en
wandelen met mijn gezinnetje,
tuinieren, en wijn maken van in
het wild geplukte vruchten en
bloemen. Maar ik versmaad een
toevallig langskomende partij
gekweekt fruit ook niet, dus als je
nog wat spannends heb, houd ik
me aanbevolen.
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GetijtafeIs voor Nederl
LEzINGENMIDDAG TER GELEGENHEID van de honderdste uitgave
van “Getijtafels voor Nederland” op 27 november 1996

“Daer sting’k da. Henk a me
vraegd om a Schevenings kleid te
draegen. Eremetije,
kraeg ‘k a slaepmusje o me oafd,
gien eizer. Binne se gekkelijk.
Ma jee, ‘k ben bugzaem”.

A Plots stapte Heer Bommel van
het scherm met in zijn handen de
eerste exemplaren van het jubileumboekje ‘Het Getij en Wij”.
Hij verzocht Peter Hoogweg deze te
overhandigen aan ir. J.R. Hoogland,
hoofddirecteur Water en de heer R.
Pronk, directeur van de SDU.

Â Prof.dr. J.T.F. Zimmerman (NIOZ) gaf zijn visie over “Het verschijnsel getij”.
A Ir. J. van Malde (oud-hoofdingenieur van de Waterstaat) ging terug in

Ook het koor van RIKZ wa

de tijd met “de geschiedenis van de getijtafels tot 1985”.
Â De beer H.A. Versteeg (Dienst der Hydrografie) sprak over de rol van
RWS en de Dienst Hydrografle bij de getijtafelvoorspelling.
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Ode aan de denktank van ‘Het getij en wij’
Wat weten wij

over het getij...
Eerst gaan we ons bezinnen
over de tijd in den heginne.

Alles gedijt
uit ijdelheid.
Al het niets
streeft naar iets,
en is het iets
wordt het weer niets.
Het oerniets
is een tijdloos iets
net zoiets
als het hiernaniets.
Beide vormen van niets
bestaan dankzij het iets.
Helaas weten we niets
over het ontstaan van iets.
Maar over het eind valt veel te zeggen
zoals ik u nu uit zal leggen.
De oerexplosie
bracht ons erosie:
stof, kometen,
sterren en planeten.
De aarde is er zo een
met een maan eromheen.
De wind zorgt er voor tocht
en de korst is doordrenkt van vocht.
Water is er overal tot last
behalve als men drinkt of plast.

De mens houdt zich in stand
door te leven op het land.
Wie leeft van het water
heet natte waterstater.
Alles wat hij weet
komt van wat hij meet.
Zo meet bij met zijn handen
de hoge en de lage standen.
Wie de standen wil vermijden
meet het liefst getijden.
Of u het wel of niet gelooft
dat doet hij uit zijn hoofd.
Maar laten we niet vergeten:
meten is niet altijd weten.
let daarom goed op:
Hier is het getij in notendop.
Het al dat trekt en rukt
en gaat onder zware druk gebukt.
De aarde draait om haar as
en om een hete ster van gas.
Ook de maan die rukt en trekt
zodat het getij wordt opgewekt.
Dagelijks trekt de maan haar baan
en zorgt voor een golf in de oceaan.
Nee, niet één golf maar twee
want ook de andere kant golft mee.
Zo zijn er twee hoogwaters tegelijk
en als ik het dan goed bekijk,
twee laagwaters aan de aan de andere kant.
Met als gevolg dat in Nederland
tweemaaldaags op onze kust
de zee na de vloed even rust,
om zich vervolgens weer langzaam uit te spreiden,
ziedaar, in het kort, de dynamiek van de getijden.
Ruud Hisgen en Ene Burgers (Direct Dutch)

—__

In het kader van bewust belonen
kreeg Koos Doekes tijdens het diner
tje voor alle nauw bij “Het Getij en
Wij” betrokken medewerkers een
schilderij. Hierop is de oude “Tafel
der Watergetyen voor de Maze en
het Goedereesche Zee Gat” afge
beeld door Heleen van Heuvel.

“Toe we onse buk vol adde
kraegen w’n kisje me
deuvelsdrank mee, saemen me a
glaesje. Theus mos’k toch effe
prove, ‘t smeakte goe. Henk ad
ezeit da’t wijn was. Eremetije, me
oafd draeide eilemael, as me
ouwe vaer me sien ad, non da
a’k wa’t oard.
Die mense van de Waetettaet

waeten veul. Zalle zo’k waeten of
men kleinzeun laeter ok nog op’t
strang kan kuieren? ‘k Gae se
meurrege vraegen. ‘k Wil nog ien
ding zegge, ‘k be gros op RIKZ”.
Mari/ke Schipper (alias Meu/e
Marie) (DEIB/ITE)

van de partij.

Namens de burgemeester van Den Haag ontving wet
houder mw. Engering de Getijkiok Scheveningen. De
Getijkiok, gemaakt door de beer Venker, krijgt een
mooi plaatsje in het nieuwe Stadhuis van Den Haag.
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Jaarverslag 1996 Dienstcommissie RIKZ
wil de DC graag ‘lij
en Taal” benutten voor het publiceren van
een kort jaarverslag over 1996.
EVENALS VORIG JAAR

Het jaar 1996 stond vooral in het teken van
IBO (helder maken wat je voor wie, hoe
doet, met welke middelen en binnen welke
termijn) en de bijsturing van het Verander
ingsproces IT (VIT).
In de DC hebben Janneke Lourens en Chris
Jonathans de opengevallen plaatsen van
Ruud Taffijn en Joop Jungman ingenomen.

De achterban
Waar wij als DC grote waarde aan hechten
en waar wij ook heel veel aan hebben is dat
wij door jullie serieus worden genomen. Een
aantal van jullie heeft dat op verschillende
manieren gedaan. Wij bedanken jullie voor
het voeden en het ondersteunen van de DC
in 1996. Zonder jullie vragen, jullie opmer
kingen, jullie klachten en jullie suggesties
kunnen wij als personeelsvertegenwoordi
ging onvoldoende uitrichten. Dus, blijf ons
bestoken, want je merkt dat werktl

overlegklimaat
De basis van het formeel overleg is goed,
maar toch staan DL en DC ten opzichte van
elkaar nog wel eens een beetje
wantrouwend.
Dit wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door het feit dat de DC meent
te bespeuren dat de DT-leden beschikken
over een behoorlijke dosis exegetische
creativiteit die mogelijk wordt ingegeven
door verschillende belangen. Een afspraak
wordt gemakkelijk geïnterpreteerd en dan
vervolgens niet meer uitgevoerd volgens de
oorspronkelijke afspraak.
Wat wij als RIKZ nodig hebben is een DT
dat zich in alle opzichten als een team, als
een eenheid, opstelt. Wat wij voor de
ontwikkeling van ons instituut nodig
hebben zijn niet-onafhankelijk van elkaar
opererende hoofdafdelingen, maar samen
werkende hoofdafdelingen. De DC roept
het DT op om de samenwerking tussen de
hoofdafdelingen verder vorm te geven en
dit tot persoonlijke missie te maken.
De DC blijft inzetten op constructieve
Het
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discussies, op de dialoog, in een zo vroeg
mogelijk stadium. Dit betekent dat de
huidige DC zich, zoals ook beloofd, vooral
bezighoudt met de fase van het voor
onderzoek, de fase voorafgaande aan de
definitieve besluitvorming. Dit vormt een
goede voorbereiding op de situatie onder
de WOR.

De DC als eenheid
We hebben eerder al aangegeven dat we
van de DC een eenheid wilden maken,
omdat we alleen zinvol en vruchtbaar met
de DL kunnen overleggen als team. Het
betekent in gemeenschappelijkheid
opereren, inzetten op teamgeest en
loyaliteit. Allemaal zaken waar wij veel
energie in hebben gestoken. Ons algemeen
gevoel is dat de teamgeest binnen de DC
zich goed heeft ontwikkeld en is gegroeid
in een goede richting.

Personeel
Nieuwe collega ¶s
Ons personeelsbestand werd uitgebreid
door het onderbrengen van het
Mobiliteitsbureau bij RIKZ. We hebben
deze collega’s welkom geheten en ons
laten voorlichten over de taken die dit
bureau heeft.
Kwaliteit
De DC hecht aan kwaliteit van het
personeel. Kwaliteit heeft een aantal
kanten. Er wordt op het moment hard
gewerkt aan het beschrijven en
vormgeven van gewenste
managementstijlen”. Daarnaast wordt
steeds meer aandacht besteed aan
basisvaardigheden, allemaal goede
ontwikkelingen.
Waar we echter al jaren grote problemen
voorzien is de garandering van de
kwaliteit van ons inhoudelijke werk, onze
adviezen. We raken steeds meer verzeild
in een situatie waarbij wij teveel als
kennismakelaar moeten gaan opereren en
we onvoldoende op de hoogte zijn van
alle ‘ins” en outs” van bepaalde
kennisvelden (zie discussies binnen
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ministerie VROM). Naar de mening van
de DC is dat een zorgelijke en ongewenste
ontwikkeling. We dienen als overheid de
kwaliteit van onze kennis en onze
adviezen voor 100% te garanderen door
onafhankelijke eigen toetsing. Het is in
verband met de inhoudelijke kwaliteit van
het werk van groot belang dat we
beschikken over een goed en eerlijk
personeelsbeleid. Dat is nu nog niet het
geval.
De generalisten (de toekomstige
managers) hebben voldoende
promotiekansen, omdat ze vrijwel overal
inzetbaar zijn. Dit geldt niet voor de
specialisten die in hoge mate de
inhoudelijke kwaliteit van het werk van
Rijkswaterstaat moeten waarborgen. Het
is niet fair dat specialisten maar een
beperkt loopbaanperspectief krijgen
aangeboden terwijl hun inbreng minstens
zo belangrijk is als dat van de managers.
Het is ook niet fair om de actieve creatieve
ervaren oudere medewerkers niet de kans
te bieden om door te stromen naar een
naasthogere rang. In plaats daarvan
worden deze medewerkers gestimuleerd
om vervroegd uit te treden en wordt hen
een substantieel aandeel van hun extra
verlofdagen (leeftijd-dagen) ontnomen in
het kader van de invoering van de 36urige werkweek. Hetzelfde verhaal kan
worden gehouden voor het personeel dat
ondersteuning verleent.
Een verbeterd algemeen loopbaanbeleid
zal een positieve, motiverende uitstraling
hebben naar zowel de oudere als de
jongere medewerkers binnen de
Rijkswaterstaat.
Flexibiliteit
Bovengenoemde aspecten rond de
kwaliteit van onze producten staat
volledig haaks op de wens tot het hebben
van breed inzetbare medewerkers
(generalisten). De verwerving van
generalisten gaat ten koste van kennis en
kwaliteit van de inhoud. Beide groepen
medewerkers zijn nodig maar het is meer
dan ooit van belang daartussen een goede
balans te vinden.

Omvang
Er is al jaren sprake van een krimpend
personeelsbestand, maar de taken blijven
zwaarder worden, door een toenemend
volume aan werk maar ook door een
toenemende complexiteit van de
problemen. Hierdoor s de werkdruk voor
het overgebleven personeel alleen maar
toegenomen. De Dienstcommissie heeft
daarom verheugd gereageerd op het
AOP-initiatief.
Op dit ogenblik kunnen we aan
bovenstaande nog toevoegen dat de
producten meer dan ooit ook op tijd dienen
te worden afgeleverd (IBO). Alles bij elkaar
betekent dit dat de grenzen van de rek
allang zijn overschreden. We hebben vorig
jaar richting HW al aangegeven dat men
daar moet ophouden met het spreken over
noodzakelijke verbetering van de efficiency.
Het is duidelijk dat er in termen van
efficiency geen enkele winst meer te
behalen valt.
Tenslotte hopen we dat de invoering van de
36-urige werkweek niet tot extra grote
problemen zal gaan leiden maar dat de
aangekondigde herbezetting de
werkdruk kan opvangen.
Volgens de DC is het van groot belang te
werken aan het in balans brengen van
kwaliteit, flexibiliteit en omvang.

Algemeen functioneren RIKZ
RIKZ dient tenminste eenmaal per jaar het
algemeen functioneren van de dienst te
bespreken in het formeel overleg tussen DC
en DL (DienstLeiding).
Dit maal hebben we dat wat anders
uitgevoerd dan vorig jaar. We hebben
samen met de DL een heisessie
georganiseerd waar we vervolgens zijn
gaan praten over de toekomstige situatie
als de DC tot OR (ondernemingsraad) is
geworden.
We hebben tijdens die heisessie goed naar
elkaar geluisterd over de lopende gang van
zaken en stevig gediscussieerd over wat we
van de nieuwe situatie verwachten waarbij
we elkaar niet hebben gespaard.

Onze conclusie is dat, onder de gegeven
omstandigheden, de samenwerking tussen
DL en DC een goede toekomst tegemoet
gaat. Een zorgpunt blijft echter het
algemene gevoel dat de communicatie, het
werkelijk met elkaar in contact komen en
het naar elkaar luisteren, aspecten zijn die
nog steeds veel beter kunnen.

ARBO-zaken
Op het gebied van ARBO is veel
inventariserend werk gedaan. Te denken
valt aan de risico-inventarisaties in alle
vestigingen de zogenaamde ARBO-scans.
De bedrijfshulpverlening is van start
gegaan, maar er valt nog veel te
verbeteren. Op het gebied van voorlichting
over ARBO is nog te weinig gedaan. Is er al
geoefend met een volledige ontruiming in
Haren, Den Haag en Middelburg?

Invoering van de 36-urige werkweek
Het overleg over de invoering van de 36urige werkweek is voor ons het
schoolvoorbeeld van hoe wij overleg willen
voeren. De DC zou graag op deze weg
willen doorgaan met de DL.
We spreken de hoop uit dat de 36-urige
werkweek niet een smeermiddel wordt voor
nog hogere werkdruk maar voor meer
werkgelegenheid.

Jakkerziekte
De DC heeft geconstateerd dat de
werkdruk onacceptabele vormen aanneemt
en zij baseert die waarneming op het feit
dat er tussen werknemers, meer dan
normaal, irritaties worden waargenomen.
De jakkerziekte maakt deel uit van onze
bedrijfscultuur en wordt veroorzaakt door
een onvoldoende planning, maar het hangt
ook samen met collegialiteit en
samenwerking. We beconcurreren elkaar
soms op leven en dood, alsof we in de Vrije
sector werkzaam zijn en ons inkomen
bedreigd zien door de activiteiten van een
collega. Wat ook voorkomt is dat er bij
afwezigheid geen rekening met je
gehouden wordt of je klussen blijkt te
hebben gekregen die anderen niet lusten.

Wij als DC vinden dat we meer respect voor
elkââr moeten opbrengen i.p.v. alleen voor
onszelf.

De 1996 specials
Interdepartementaal
BedrijfsOnderzoek (lEO)
Van middelen naar producten, een
nieuwe bedri/fsvoering bif RWS”.

Door onze HID werd dat als volgt
verwoord:
scherp luisteren naar wat de maatschappij
vraagt;
steengoed zijn in ons werk;
glashelder maken wat we doen;
het hardstikke leuk vinden bovendien.
-

-

-

-

De Dienstcommissie ziet voordelen in de
realisering van het IBO-proces ten opzichte
van de huidige situatie. Het meer op
output’ sturen en minder op input’ maakt
duidelijk waar we waarom mee bezig zijn.
De geleidelijke overgang van inputsturing
naar een vraaggestuurde en outputgerichte
organisatie sluit nauw aan bij de eerder in
gang gezette ontwikkeling van klantenplannen en zal ook naar onze mening
bijdragen tot een beter inzicht in de relatie
tussen product en kosten (financiën en
capaciteit). Maar, de DC heeft wel zorgen
over de aspecten kwaliteit, flexibiliteit en
omvang (zie paragraaf over personeel).
IT
De ontwikkelingen binnen l] die al in
september 1993 van start gingen, leidden
tegen het einde van 1996 tot
overeenstemming tussen DC en DL over
het Plan van Aanpak van de uitvoering van
deze reorganisatie.
Voordat het zover was hebben we echter
heel veel overleg gevoerd met allerlei
partijen met als inzet een reorganisatie die
zich niet zou beperken tot het veranderen
van alleen de organisatiestructuur.
Het Veranderingsproces IT (VIT) heeft het
afgelopen jaar een belangrijke koers
wijziging doorgemaakt. We hebben over IT
heel veel overleg gevoerd met BMW-ers,
Vervolg op pagina 10
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bed rijfsartsen, SMT, PX, HID en niet in de
laatste plaats de IT-ets zelf en onze
conclusie is dat de uiteindelijk gekozen
koers onze instemming heeft. De
aanvankelijke koers was vooral gericht op
een verandering van de harde elementen in
de organisatie, de organisatiestructuur. In
het huidige plan van aanpak krijgen ook
elementen als opleiding, vaardigheden,
communicatie, interactiestijlen,
managementstijl de nodige aandacht.
Er is afgesproken dat de managers bij IT
allemaal zullen worden onderworpen aan
‘management assessment”. Het doel van
management assessment is, zonodig, het
vastieggen van een verbeteringstraject voor
de betrokken managers.
We hopen dat al deze acties zullen leiden
tot een volledig herstel van het vertrouwen
tussen managers en medewerkers bij IT.
De DC is van mening dat de aandacht die
er is gekomen voor deze niet organisatiegebonden aspecten niet alleen van
toepassing behoort te zijn op l] maar op
de gehele dienst. De DL heeft in dat
opzicht onze steun om ook binnen de
andere hoofdafdelingen de managers te
onderwerpen aan een management
assessment, zoals dat is gepland voor de ITmanagers.

Productenplanning en Contract 1997
Blijkens de reactie van de DL heeft de DC
eind 1996 een tamelijk onverwacht
scherpe, maar kennelijk interessante,
bijdrage geleverd aan de
productenplanning en het contract 1997.
We waren het niet overal eens met de
randvoorwaarden die moeten leiden tot
een goede productie. We hebben behoefte
aan een pluriform loopbaanbeleid, omdat
we naast generalisten ook echte
specialisten nodig hebben om op termijn te
kunnen overleven. Een goede strategie
heeft alleen zin als we ook inhoudelijk de
hoogst mogelijke kwaliteit kunnen bieden.
Daarom deden we naar de DG enkele
constructieve suggesties om de know how’
veilig te stellen voor de toekomst en om
nog beter om te gaan met de oudere
werknemers. Het is van belang voor de
kwaliteit van onze producten, te werken
aan een verdere diversificering van het
huidige personeelsbeleid, dus meer
maatwerk dan nu het geval is.
De succesformule 1996
Weet u het nog? In 1996 formuleerden we
de succesformule voor 1996 als volgt:
1. inzetten op motivatie;
2. samenwerken bevorderen;
3. geslaagd samenwerken belonen.

Wat hebben we daaraan gedaan? Wat is
daar van terecht gekomen?
Het klinkt mogelijk wat zuur in een
jaarverslag maar als we kritisch terugkijken
dan moeten we vaststellen dat er binnen de
dienst veel is gepraat en dat dit nog niet
echt heeft geleid tot een vergroting van
motivatie en een verbetering in de
samenwerking. De beloningen die werden
verstrekt, zijn niet gebaseerd op een
geslaagde samenwerking maar op een
individuele prestatie.

Schreven we vorig jaar nog Laten we
samenwerken bevorderen en geslaagd
samenwerken belonen”, dit maal zouden
we willen zeggen “Zorg voor meer
betrokkenheid, meet interesse voor elkaar
en vooral meer respect voor elkaar”.

Victor de Jonge en Stan Jaworski,
namens Er/and Bakket Henk Baptis4
Mathi den ExteG Chris Jonathans,
Joop Jungman, Janneke Lourens,
Dirk van Maldegem, Peter Molegraaf

r
Nou daar zit ik dan, Karen van
Essen, projectmedewerker OSBN,
acht hoog, achter een groot
bureau met telefoon en nog
geen computer (die is in
bestelling) met uitzicht op een
deel van Den Haag. En wat voor
een uitzicht! Ik kan zelfs de flat
zien waar ik een kamer gehuurd
heb. Dat is niet zo verwonderlijk,
aangezien die maar twee straten
van de Kortenaerkade verwijderd

Iets meer dan twee maanden
geleden was ik nog student. Ik

studeerde milieukunde aan het
Van Hall Instituut te Groningen.
In deze stad heb ik heel mijn
leven (vanaf 24 augustus 1974)
gewoond. Mijn stages en de
plaats waar ik mijn afstudeer
onderzoek heb gedaan waren
niet erg ver verwijderd van
Groningen (allemaal in Haren).
Niet dat ik iets met Groningen
heb, maar het kwam allemaal
wat beter uit. Mijn tweede stage
en mijn afstudeeronderzoek
waren allebei bij het RIKZ,
afdeling OSBW (bij Jan van
Dalfsen en Harry Peletier). Van
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1

daaruit heb ik op de functie in
Den Haag gesolliciteerd.
In mijn vrije tijd doe ik veel aan
sport, voornamelijk softbal. Op
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het moment speel ik nog in
Groningen bij b.s.c. Caribe, maar
daar komt nog wel verandering
in. Tijdens de zomervakanties ga
ik meestal gedurende twee
weken kanovaren.

Nieuwjaar op Arnesteïn
HET NIEUWE JAAR was precies
één week oud toen RIKZ-ers uit
alle delen van het land naar
Middelburg (“Parel van den
Hollandsche Delta’) waren
gekomen om op Arnestein de
gezamenlijke nieuwjaars
bijeenkomst bij te wonen.
Een geïnspireerde Peter
Hoogweg mocht met zijn
nieuwjaarsrede uiteraard het spits
afbijten en ook Victor de Jonge
(DC-voorzitter) was op dreef. Hij
liet duidelijk horen én zien trots
te zijn op zijn noordelijke
afkomst.

het creatieve en enthousiaste
cabaretteam van Arnestein.

Na een uitstekend verzorgde
lunch (compliment aan de
mensen van de keuken!) kon
iedereen zich werpen op wat was
aangekondigd als de Tocht der
Beproevingen”. En of men nu
zelf ging bakken in de “Hel-van
Bolus”, de weg probeerde te
vinden in het “Oerwoud -vanOude-Obstakels”, de “Plaaten
van-Zeeland” bewonderde of de
habitat van collega’s probeerde te
determineren, iedereen was
minstens twee uur onderweg om
Traditiegetrouw was het daarna alle beproevingen te ondergaan
de beurt aan het cabaret van
en doorstaan.
Arnestein. Een cabaret dat veel
De dag kon geen betere
van een openbare repetitie weg afsluiting krijgen dan de
had, maar dan wel een waar alles afsluitende proeverijen’ met een
gesmeerd liep en precies op het
muzikale uitsmijter van het
juiste moment samenviel. De
huisorkest “de Arnesteinband”.
belevenissen van een aantal
Ook nu werd de inwendige mens
collega’s in het Rijksinstituut
niet vergeten door een weer
tussen Krank en Zinnig was
uitstekend verzorgde catering
ontspannend, verrassend en
(met een echte oesterbar!). Als
vermakelijk tegelijk. De vele
passend afscheidscadeau kregen
lachers en het klinkende applaus alle genodigden een pak ‘zuivere’
waren een mooie beloning’ voor koffie mee naar huis.

Victor de Jonge; trots op zijn
noordelijke afkomst.

Kortom, de troost die men kreeg
op Arnestein was voor iedereen
een mooie opstap naar het
nieuwe jaar. Alle medeorganiserende collega’s kijken
met een goed gevoel terug op
deze dag. Niet in ‘t minst door
het plezier wat ze er zelf aan
hebben beleefd.

De ‘openbare repetitie’ van het
cabaretteam van Arnestein.

Joost Eykman (DFM)

Een muzikale uitsmijter van de
“Arnestein band”.
Bakken in de “Hel-van-Bolus”.
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Intranet bij RIKZ!? !
Intranet RIKZ en Intranet
V&W. Intranet maakt gebruik
van dezelfde technologie als
Internet, maat is een informatiesysteem binnen een organisatie.
Omdat er al enige spraakverwar
ring is ontstaan over dit begrip
gebruiken we Intranet RIKZ voor
het systeem voor alleen RIKZ
(een soort Netmenu maar dan
veel uitgebreider) en Intranet
V&W/V&W-net voor het sys
teem waar heel V&W gebruik
van kan maken.
Daarnaast zijn er nog Intranets
mogelijk voor bepaalde clusters
/groepen, b.v. over lnfralab,
Onderzoek, en binnenkort voor
de Communicatie-coördinatoren.
Dit loopt allemaal via het
Projectbureau Intranet op de
Hoofddirectie.

werkgroep richtte zich echt op de
buitenwereld. Daarnaast werd
vanuit de overleggroep Presen
tatie en Kennis (PK) het initiatief
gestart om in een aparte
(werk)groep te bezien wat
Intranet en Internet voor RIKZ
kon betekenen.

In twee vergaderingen (septem
ber en oktober 1996) is getracht
helder te krijgen wat het lntranet
precies inhoudt, maar vooral wat
de toegevoegde waarde voor
RIKZ zou kunnen zijn. Toelichting
van de lnternet-coördinator van
DVO en presentaties door de
MD en Twijnstra Gudde (voor het
Projectbureau Intranet RWS),
maakten duidelijk dat de
aandacht binnen V&W zich tot
dan toe voornamelijk op het
Internet had geconcentreerd.
Toegevoegde waarde voor RIKZ lntraractiviteiten hadden ad
Intranet biedt alle V&W-directies hoc en ongecoördineerd plaats
een waardevol instrument om op gevor!
Voor deze bijeenkomsten waren
een snelle, goed toegankelijke
manier informatie aan te bieden onder andere stukken van Jan
Kuperus en Çjs Verdoorn en
en de kennisuitwisseling te
vergroten, zowel binnen de eigen Pieter [-1 aan
Organisatie als binnen V&W. Voor de opzet en het voorkomen van
dubbel werk.
RIKZ betekent dat twee vliegen
in 1 klap: positieve effecten op de
interne communicatie binnen
Navraag bij andere specialistische
RWS-diensten leerde dat een
RIKZ (RIKZ Intranet) en betere
contacten met de klanten van het aantal diensten bezig was met
het uitwerken van een plan van
RIKZ binnen V&W (V&W-net).
aanpak, of net als bij RIKZ
Daarnaast biedt lnternet de
nog in de nadenkfase’ zaten
mogelijkheid om buiten V&W
informatie over te dragen.
over meegaan met deze ont
Voor het bereiken van een goed, wikkelingen. De behoefte aan
kennisuitwisseling bij alle
actueel, betrouwbaar, volledig,
etc. Intranet en Internet is wel de geraadpleegde diensten bleek
groot. Dit resulteerde in een
betrokkenheid van iedere RIKZ
bijeenkomst voor alle specialis
medewerker nodig, zowel voor
tische diensten op initiatief van
het aanbieden als het bevragen
RIKZ op 11 december 1996. Op
van informatie.
die dag werd afgesproken om
medio juni1997 een vervolgAchtergrond
sessie te houden met dezelfde
De eerste activiteiten op het
gebied van lnternet kwamen van doelstelling: kennisuitwisseling
over tot dan toe ontplooide
de Elektronische Werkgroep
activiteiten.
Internet RIKZ (EWIR). Deze
-
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Huidige stand van zaken
Op 30januari jI. is een RIKZ
Colloquium gehouden met het
doel alle RIKZ-medewerkers de
gelegenheid te geven kennis te
maken met verschillende
Internet- en Intranet-activiteiten
en te horen welke mogelijkheden
het inzetten van dit medium kan
bieden bij het aanbieden en
verkrijgen van kennis en
informatie. Aan de hand van een
aantal stellingen in de einddiscussie is getracht de RIKZ’ers
te prikkelen huj1eën te
ventileren overl/niet
introduceren van Intranet en
Internet bij RIKZ.
Hoe verder?
Het is zaak op korte termijn een
project-/werkgroep te formeren
die concrete voorstellen
formuleert voor de aanpak van
lntranet,bijRlKZen dat RIKZ
breed duidelijk. aken. Iedere
RIKZ-er wordt uitgenodigd om
hierover mee te denken en
ideeënJenbaar te maken aan
and/Jacqueline Rousel.
Diana
Diana t Zand (DFD)

-
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Mijn naam is Kees van de Ven en
sedert 15januari ji. ben ik
werkzaam bij het RIKZ te Haren,
afdeling ABW.
Van jongs af aan intrigeerde
water mij al en daarom besloot ik
na de middelbare school een
opleiding HIS Weg- & Waterbouwkunde (Civiele Techniek) te
volgen. Na deze in mijn ogen te
eenzijdige opleiding wilde ik
meet van water weten en besloot
ik Water(kwaliteits)beheer te
gaan studeren aan de Land
bouwuniversiteit te Wageningen.
In die tijd werd tijdens colleges
mijn belangstelling gewekt voor
de Waddenzee en de Noordzee,
met die watersystemen wilde ik
wat gaan doen. Na mijn studie

heb ik circa 3 jaar voor de
Landbouwuniversiteit gewerkt,
deels in Wageningen en
voornamelijk in Lelystad bij
directie lisselmeergebied. Al die
tijd hield ik me bezig met de
ontwikkeling, het testen en de
toepassing van waterkwaliteits
modellen voor diverse projecten,
waaronder het project
Slibtransport lisselmeergebied.

r

[

-f

bezig met het beluisteren van
vele muziekstijlen en aan
verwante zaken (concerten).
Verder ben ik actief bij het IVN
als schoolgids, waarbij we
natuur- en milieu-educatie geven
aan schoolklassen, zoals bijv.
sloot- en boslessen buiten.

Daarnaast hoop ik me ook weer
meer met hardlopen en fietsen te
omtrent de Waddenzee en dat in kunnen bezighouden de
Na gesolliciteerd te hebben op de de vorm van rapportages,
komende tijd. Er zijn echter nog
functie van Kennismanager
Beslissings Ondersteunende
vele dingen die ik wil gaan doen
Waddenzee bleek ik daar als
Systemen (BOS) en Interwad: alle nadat ik verhuisd ben naar
kandidaat uit te rollen. In die
nuttige informatie omtrent de
Groningen (moet nog gebeuren),
functie ga ik mij o.a. bezig
Waddenzee op Internet.
maar of de tijd daarvoor
houden met het beheren van en Hoe het precies gaat lopen zal de beschikbaar is moet zich nog
vooral het makkelijker beschik
komende tijd uitwijzen.
wijzen.
baar maken van de kennis
In mijn Vrije tijd hou ik me graag Met een vriendelijke groet.

Mijn naam is Leo Voogt en m
ingang van 15 februari 1997 be
ik werkzaam bij het RIKZ als
hoofd van de onderafdeling
OSFM. Dat ik met veel
enthousiasme aan mijn nieuwe
baan begin moge blijken uit het
gegeven dat ik op een zaterdag
in dienst ben getreden.
Overigens werk ik al wat langer
bij Rijkswaterstaat, sinds 1979
om precies te zijn. De eerste acht
jaar van mijn loopbaan ben ik als
projectleider actief geweest bij de
Deltadienst. Eerst op het gebied

van stromingsmodellen, daarna
als één van de projectleiders bij
de zandsluitingen t.b.v.
compartimenteringsdammen.
Daarna ben ik vier jaar hoofd van
een onderafdeling bij het RIZA
geweest, gevolgd door ene
periode van ruim vijf jaar als
afdelingshoofd bij de DWW.
Aanvankelijk als hoofd van de
waterbouwkundige
adviesafdeling, daarna als hoofd
van de afdeling Waterbeheer. Die
laatste functie heb ik anderhalf
jaar lang gecombineerd met die

van landelijk projectleider
“Beheer op Peil”. En nu dus
terug bij de kust waar mijn
loopbaan ook begon.
Met mijn vrouw Ankie, die
maatschappelijk werker is in
Rotterdam, en onze drie kinderen
Eva, Mathijs en Merel wonen wij
al jaren in Delft en dat bevalt ons
prima. Tot mijn hobby’s
(waarvoor overigens nauwelijks
tijd meer is) behoren tennissen,
skiën, zeilen en het bezoeken van
concerten (klassieke muziek) en
musea.

Stappers gevraagd
raadt wie
hier staan afgebeeld is de prijs:
een hele avond GRATIS STAPPEN
MET RIKZ-COLLEGA’S!

gegeten, gedronken, gelachen en
gedanst. Als je de VOLGENDE
keer (april?) mee wilt, en je over
de geprikte datum een e-mail
wilt ontvangen, bel dan toestel
Er was van 31januari t/m 1
226. Hoe meer zieltjes, hoe meer
februari een gezellige stapavond vreugd. En op dat nummer kan je
voor Haagse RIKZ-ers die jong
ook kwijt welke collega’s jij denkt
van hart’ zijn, toen dit kunstwerk op de tekening te herkennen.
spontaan ontstond. Er werd
Tot ziensl
VOOR DEGENE DIE
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De SCHELDE-tocht
HET IDEE HAD me al lang
aangetrokken: fietsen langs de
Schelde. De kleinste van onze
Delta-rivieren, nog te overzien.
Maar toch stromend door drie
landen, in een rijke afwisseling
van landschap, vanaf de bron in
Frankrijk, via de valleien in België
en als estuarium in Nederland
naar de Noordzee. De gids van
Paul Maes (l) zou me verder de
weg wijzen. Met goed weer in
het vooruitzicht vertrok ik op een
maandag om 7 uur van huis naar
het station in Middelburg. Als ik
de fiets niet bij me had gehad,
zou ik misschien uit gewoonte
haast de trein naar Den Haag
hebben genomen.

Zulke routes zijn voor fietsers
echter niet weggelegd: dezen
worden geacht de warmte en de
heuvels te trotseren teneinde in
het stroomgebied van de Schelde
te geraken. Je wordt iets gewaar

Na de introductie van de
supersnelle Thalyss, die tussen
Brussel en Parijs nergens stopt, is
het tegenwoordig een hele kunst
om in St.-Quentin beginpunt
van de route te komen. De NScomputer heeft er geruime tijd
over moeten stampen om te
ontdekken dat dit slechts
mogelijk was met vier treinen en
via een omweg langs Charleroi.
Daar was in de reclame voor de
TGV nog met geen woord over
gerept! Overigens verliep de reis
verder perfect. In België is het
spoorpersoneel heel hulpvaardig.
In Frankrijk is geen regeling om je
fiets per trein mee te nemen,
maar doe je maar alsof je neus
bloedt. Wel zelf vanaf een laag
perron in en uit de trein tillen.
Ook van een fietsgoot langs de
trappen op de stations heeft men
daar nog geen weet.

van wat de Tour de France moet
zijn, alleen daar rijden ze zonder
fietstassen. De dorst is onlesbaar.
Maar ziet: daar zijn we aan de
bron van de Schelde! In een put
welt wat water op uit het
omringende heuvelland. Vanuit
Antwerpen heeft men de bron
aangekleed met een beeldje en
een gedenkplaat als om aan te
geven dat dit wat miezerige
begin van de Schelde toch de
oorsprong is van de levensader
voor een welvarende regio.
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fietstas) uitproberen. Het voldoet,
maar desondanks word ik door
een interne diffuse bron drijfnat.
Ik maak kennis met de gladde
kasseien van de Hel van het
Noorden. “Vas-y Lou-Lou” is op
de weg geschilderd ter
aan moediging van een
voorganger. Het is kiezen: 6f over
de keien die soms als een
dambord gelegd zijn, 6f door het
bermgras. Wat kan asfalt dan
Van het fietsen langs de rivier
toch een zegen zijn! De gids
moet men zich hier niet te veel
stuurt mij vervolgens met de
voorstellen. Soms kruis je hem (of aanwijzing: bij de laatste (!?)
is het haar?), maar als je niet
bocht rechtdoor” het bos in en
oppast, ben je het bruggetje
daarmee helaas langs het woud.
voorbij voor je er erg in hebt.
Maar de positieve verrassing is
Later fiets je vooral langs het
dat St.-Amand de eerste Franse
kanaal dat in de Scheldevallei is
stad op de route is met
gegraven, en is de rivier zelf een fietspaden.
nogal onbeduidende stroom
De tocht begint in het dal van de ernaast. De route die ik volg
Bij Condé kom ik weer terug aan
verlaat de vallei omdat deze in de de Schelde. De stad is interessant
Somme, langs het Canal de St.
buurt van Valenciennes vol zware door de historische
Quentin. Een enorm verval
maakt 5 sluizen op een traject
industrie staat. Ook interessant,
verdedigingswerken. Door een
van 10 km nodig. Verder gaat het maar ik prefereer de tocht door
lokale (schat ik) leeftijdgenoot
kanaal over grote delen
het woud van St.-Amand-les
word ik geattendeerd op de
ondergronds, door zgn. sous
Eaux. Ondertussen pakken de
indrukwekkende remparts” en
terrains, voor ons toch een
wolken zich samen en moet ik
op een enorme bunker die in 5
spectaculaire gewaarwording.
mijn regentenue (onder uit de
mans jeugd nog als “salle de
-

-
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fête” had dienst gedaan.
Vervolgens vertelt hij over de
gevaren van vandaag de dag.
Dat hij er alleen haast niet meer
durft te komen. Dat hij niet
begrijpt dat ik zo’n tocht alleen
durf te maken. Les jeunes
hommes chômeurs monsieur,
en dan nog in groepjes van twee
of drie! En: les drogues, vous
comprenez? Daar kan je als
Nederlander moeilijk nee op
zeggen. Van de weeromstuit daar
geen foto’s meer gemaakt.
-

-,

Het landschap is afwisselend.
Bizar zijn de restanten van het
industriële verleden van de
streek. In het Parc Naturel
Régional, waar de route
doorheen gaat, mogen geen
grootschalige veranderingen
worden doorgevoerd. Men richt
zich op een kleinschalige
economie die natuur en mens
respecteert, en bewaart het
landschap zoals het zich in de
loop van de tijd heeft ontwikkeld,
inclusief ruïnes van fabrieken en
de terrils” voor kolen en erts.
Langzaam herovert de natuur

uitvoering van het Sigmaplan,
een soort Belgisch Deltaplan.
Geen enkele aanwijzing hoe
verder te gaan. Als ik na vele
kilometers weer bij de Scheldeoever kom, blijkt het water de
verkeerde kant op te stromen,
een verwarrende constatering!
Voortaan toch de Getijdetafel
maar meenemen.

deze terreinen. Verder zijn er de
talrijke oude rivierarmen waar
wordt gevist. Maar ook tal van
dorpjes, veelal met
karakteristieke straten met
arbeidershuisjes opgetrokken uit
ruwe steen. En dan ineens op de
rivier een proper Nederlands
schip dat zand vervoert: een door
en door Hollands tafereel.

Onderweg herken ik veel van
een eerdere excursie per boot
onder leiding van de Scheldekenner bij uitstek, Patriek Meire.
Prachtige dorpjes, een
karakteristiek polderlandschap,
pittoreske veerpontjes enz. Maar
op de fiets blijkt het allemaal veel
aankondiging van frisdranken
lastiger. Als ik na weer vele
achterin de hof. Ter plekke somt kilometers omweg aan de
een struise dame me de
rivieroever kom, blijkt bij navraag
mogelijkheden op, beginnend
dat ik totaal verdwaald ben. Ik
met: pils, Palm
Men geeft
had me in de uren laten leggen
aan het begrip frisdrank hier
door de zijrivier de Durme, ook
kennelijk een ruimere invulling
een getijderivier, die in de
dan bij ons. De keuze is gauw
Schelde uitmondt. Het was
gemaakt.
inmiddels 6 uur. Hoe laat gaan er
nog treinen naar Nederland? De
Gent is een hoofdstuk apart. Ook laatste 30 km dan maat langs de
hier weer een stad waar het
oude autoweg” via Temse naar
leven goed is. De overal
Antwerpen. Onderweg Kruibeke
verkrijgbare Zeeuwse mosselen
gepasseerd, bekend van de
doen weer aan huis denken.
bezorgde burgemeester over de
Kinderen spelen in het zand, ma liefelijk begroeide oevers door
Eigenlijk vind ik het wel mooi
hoge waterstanden in de Schelde
maakt foto’s en pa staat aan het het landschap. Ook is de
geweest. Ik besluit de stad niet
als gevolg van de Deltawerken.
roer: werk, woning, gezin,
omgeving nu fiets-vriendelijker
(weer) te gaan bekijken, maar op Om 8 uur ben ik dan toch via de
vakantie, alles bij elkaar,
geworden, met heuse beborde
deze vijfde dag naar Antwerpen voetgangerstunnel in het
compleet met auto aan boord.
fietsroutes en, heel wat in het
te fietsen en daar de trein naar
centrum van Antwerpen. De rest
Ondertussen passeer ik de Frans- mooie weer pedalerende lieden. huis te nemen. Volgens schema
van de Schelde doe ik wel een
Belgische grens. Tegen de avond Wat echter ontbreekt zijn de
nog 100 km fietsen. Triest is het andere keer.
doemt het markante silhouet van speciale richtingborden voor
te constateren dat het
Tournai op. Het is werkelijk
fietsers, zoals we dat in
afgedamde stuk Schelde in Gent Maarten Knoester (OSX)
adembenemend mooi om langs
Nederland zijn gewend. Doordat totaal verwaarloosd en vervuild
de Schelde deze stad binnen te
de in de gids uitgestippelde route is. Als dank voor de welvaart die
rijden. Daarna is het op de
fraai, doch soms tamelijk
de Schelde bracht....? Verderop
Grande Place goed toeven en
ingewikkeld is (en mijn hoofd
ligt de rivierbedding droog: Dit is
eten.
geen pc), zal ik nog heel vaak
het uiteinde van de Zeeschelde
verkeerd rijden. Voorlopig gaat
die nog onder invloed is van de
Ook in België is de Schelde
het eerst richting Oudenaerde.
getijdewerking. Kennelijk is het
gekanaliseerd, maar minder
Ter plaatse is een zeer fraai
laagwater. Onderweg moet ik het
rigoureus. De rivier is hier minder Begijnenhof alles is nu weer
jaagpad op de dijk verlaten,
breed en slingert zich tussen
Nederlands. Uitnodigend is de
omdat men bezig is met de
-
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het MER Open Beerdam, naar
ruimtelijke ordeningszaken, naar
het MER Beheer
Haringvlietsluizen en naar de
dijkversterkingen in Zuid
Holland. Het taakveld
veranderde steeds.
En nu, bij RIKZ, leiding geven
aan een afdeling. Ik hoop
mensen samen te binden en het
beste er uit te krijgen. En buiten
de afdeling? Iedereen werkt. Ik
hoop dat mensen ook samen
willen werken. Daar wil ik me
voor inzetten.

Aangenaam.
Hallo allemaal, ik ben Rien van
Zetten. Sinds 1 januari van dit
jaar ben ik RIKZ-er. Bij de
hoofdafdelingAB ben ik
werkzaam als hoofd van de
afdeling Noordzee. Zoveel als ik
verschillende studies gedaan heb,
zo weinig ben ik nog van
werkgever veranderd. De reden
daarvoor is simpel. Ik vind
studeren leuk en probeerde
daarom steeds maar weer iets op
een ander terrein. Mijn vorige
werkgever vond ik heel leuk en
daarom bleef ik er maar.
Nieuwsgierig?, dan kun je de
volgende opsomming lezen, en
anders sla je gewoon om.
Ik heb in totaal ruim 17 jaar
gewerkt bij de directie Zuid
Holland en een van haar
voorgangers, de directie
Benedenrivieren. Na de HTS,

Ron Bosman, afdelingshoofd
OSC vanaf 1 maart 1997.
Na een lange sollicitatieprocedure
en een opzegtermijn van 3
maanden bij mijn vorige baas
INO-MEP ben ik nu dan
gelukkig echt aan de slag bij
RIKZ. In deze eerste week ben ik
in Haren (2x), in Middelburg en
in het veldlab Jacobahaven
geweest, zodat ik een laat tijdstip
moest vinden om dit stukje te
schrijven. Ik kom net als Aly van
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richting civiele techniek kwam ik
daar eind 1979 binnen bij de
afdeling die zich bezighoudt met
het bouwen van oevers, kades,
havens en baggerwerken, enz.
En intussen ook studeren. Na een
jaar Psychologie dacht ik, kom ik
begin eens wat anders. Het werd
het Hoger Uniediploma Milieu
beheer. Doordat ik betrokken
raakte bij de bouw van de slufter
(je weet wel, dat grote depot
voor baggerspecie bij de Maasvlakte) kreeg ik steeds meer
interesse in biologische achter
gronden. De opleidingen op het
gebied van Toegepaste Natuur
wetenschappen werden net
opgezet bij een aantal universi
teiten. Dat leek me op het lijf
geschreven. Nadat ik die studie
had afgerond was mijn eerste
gedachte: “Nu even niks”. Maar
het zit in de genen. Na drie

maanden was ik begonnen met
Filosofie.
Na 10 jaar in de uitvoering van
de natte waterbouw had ik het
daar wel gezien. Ik kreeg een
plek bij de afdeling die zich
bezighoudt met beleids
ontwikkeling voor het water in
Zuid-Holland. Van milieu
vriendelijke oevers, naar
natuurvriendelijke oevers, naar
integrale beleidsplannen, naar

der Plas (nu ITSG) van TNO
MEF waar ik 20 jaar geleden ben
begonnen. Na een universitaire
studie organische chemie aan de
RUL werd ik leider van een groep
Materiaalanalyse (Analytische
Chemie) bij TNO te Delft.
Vervolgens ben ik betrokken
geraakt bij onderzoek van
bodemverontreiniging (vooral
monsterneming en meetstrategie, zowel nationaal als
internationaal) en in 1989 ben ik
verhuisd naar de afdeling Milieuchemie van TNO waarbij ik het
groepje bodemonderzoek kon
meenemen naar mijn kluppie.

milieuchemie voor de comparti
menten bodem en lucht waren
de hoofdlijnen van het werk.
In 1995 werden de twee grote
milieu-instituten van TNO
samengevoegd tot het nieuwe
TNO-MEP en werd ik hoofd van
de afdeling Analyse en Sensoren
(ca. 20 vaste medewerkers en ca.
6 tijdelijke). Omdat deze afdeling
niet de inhoudelijke verbreding
bood die ik nastreefde, ging ik op
zoek naar een alternatief, Ik heb
lol in het managen van onder
zoek en onderzoekers maar wil
dat graag op een breder gebied
doen en dichter bij het beleid.

Milieuchemie werkt vooral aan
luchtonderzoek (zowel meten en
modelleren van emissies en hun
verspreiding als metingen en
modelonderzoek aan europese
achtergrondniveaus van kool
waterstoffen en peroxy
acylnitraat, een belangrijk
product van fotochemie).
Meetstrategie en experimentele

De afdeling Chemie
(hoofdafdeling Onderzoek en
Strategie) biedt die mogelijk
heden en maakt, na mijn
ervaringen met bodem en lucht,
met onderzoek van (zout)
water(bodem) de milieucompartimenten compleet.
Verder lijkt het er op dat ik mijn
TNO ervaring met projectmatig
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De avonden zijn zoveel mogelijk
voor mijn gezin, mijn vrouw en
mijn drie dochters. De filosofie zit
een beetje in de wachtkamer.
Sinds ruim een jaar ben ik actief
in het bestuur van de kerk waar
ik bij hoor.
Dus s avonds geen studie meer,
maar wel in de trein. En een
avond probeer ik mijn stem te
oefenen door te zingen.

en klantgericht werken, met
kosten-door-berekening en
begrotingen goed in het IBO
proces kan gebruiken.
In mijn vrije tijd houd ik mijn
hersens in conditie met
competitie bridge (zijn er RIKZ
ers die in de pauze bridgen?
Peter Hoogweg ook oud-TNOer was op de sportdag le bij
bridge maar is afgevallen) of met
schaak met één van mijn 4
kinderen (7-14 jaar).
-

-

-

Bij mooi weer (meestal op
vakantie) probeer ik wel eens
vlinders in het veld te
fotograferen (vooral een kwestie
van veel geduld of lang in het
zonnetje in het gras
zitten/liggen). Kom de foto’s
maar eens bekijken op mijn
kamer op de 7e etage en pak
dan een dropje uit de pot op
tafel (voor ander snoep moet je
bij Walter Tansini zijn).

Dik Tromp, werkzaam bij de
Rijkswaterstaat sinds 1966.
Begonnen bij het RIZA,
vervolgens naar de Directie
Noordzee, 1977 naar Londen (als
de eerste Secretaris van de
verdragen van Oslo en Parijs,
beide gericht op het verminderen
van de vervuiling van de zee), in
1980 terug naar de RWS, dit
maal de Hoofddirectie.
Vervolgens als adjunct HID naar
Zeeland (1985) en weer naar de
Directie Noordzee, nu als HID
(1988).

de Schelde en de Waddenzee tot
het werkterrein van onze directie
behoren.
Het RIKZ is een adviesdienst: wij
adviseren onze klanten” en
moeten er voor zorgen dat ze
niet alleen nu, maar ook in de
toekomst tevreden zijn over de
producten die zij van ons krijgen.
Overigens maken wij zelf ook
producten; daarbij is de DG-RWS
onze opdrachtgever.
Het is onze taak onze adviezen
en producten binnen de
afgesproken tijd en met de
afgesproken kwaliteit te leveren
Tijdens de 8 jaar bij Noordzee
voor het budget dat ons ter
beschikking wordt gesteld door
heb ik natuurlijk met RIKZ
contact gehad. Peter Hoogweg
onze opdrachtgevers. Een
en ik zagen elkaar regelmatig.
uitermate boeiende, uitdagende
Maar het werk van RIKZ merk ik taak! Ik besef best dat wij binnen
nu is toch heel anders. Veel
de RWS nog niet zo werken, en
minder contact met de
dat er, ook bij ons vast nog
gebruikers” van de zee, veel
behoorlijk wat moet gebeuren
meer contact met de
om die cultuuromslag” te
kennisinstituten” en de collega- maken. Er is gelukkig nog een
specialistische diensten van de
boel te doen!
RWS.
Ik ken RIKZ nog lang niet: dat is
In bijna al mijn functies heb ik
mij zeer duidelijk geworden nu ik
met de zee te maken gehad en ik iets meer dan een maand
heb daar nu echt profijt van. Ik
rondloop binnen de dienst. Ik
vind het overigens leuk en
leer veel tijdens de bezoeken die
boeiend dat ook de estuaria als
ik aan de afdelingen breng. Ik

ben ook van plan die
afdelingsbezoeken om de paar
maanden te herhalen om zo
goed (mogelijk) op de hoogte te
blijven van wat er allemaal
omgaat in de dienst.
Ik hoop overigens ook nog een
paar dingen te doen buiten het
werk. Luisteren naar (klassieke)
muziek en lezen nemen dan de
voornaamste plaats in denk ik.
Verder: fotografie (Connie vindt
dat ik veel te veel foto’s maak) en
tennissen.

niet meer thuis wonend. Uit mijn
goede Londense” tijd dateert
mijn Volvo; hij moet nog zeven
jaar mee, dan is het een echte
“oldtimer”. Maar of hij dat
haalt?
In mijn nog korte tijd bij RIKZ
heb ik gemerkt dat deze dienst
vol creativiteit zit, en dat er veel
mensen werken die echt
betrokken zijn bij het werk dat ze
doen. Ik hoop en verwacht er
met veel plezier te kunnen
werken.

Connie en ik hebben drie
kinderen, Tjeerd, Annemiek en
Lieneke, allen al volwassen en

-‘an-de-reda

1
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Marjan Vroom heeft het correspondentschap
in Haren van Rob Jungcurt overgenomen.
In Middelburg is Joost Eykman correspondent
voor Tij en Taal, hij heeft Albert Holland
opgevolgd.
Wij bedanken Rob en Albert voor hun inbreng
de afgelopen jaren. Hopelijk lezen we nog
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eens een artikel van hun hand in Tij en Taal.
U kunt kopij voor de volgende Tij en Taal
inzenden véér 23 april 1997. Het adres is:
redactie Tij & Taal
Peter Boekelman
Kortenaerkade 1, Den Haag
(070)311 4416
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Algemeen functïoneren RIKZ

Wat hebben we aan elkaar?
We stellen na de discussies vast
dat we er kennelijk goed in zijn
om informeel-informatief en toch
zakelijk (strijdige meningen in
plaats van strijdende mensen)
met elkaar om te gaan. Wij
moeten elkaar kritischer en
uitdagender benaderen om zo
beelden en meningen “los” te
krijgen, Immers, vaak trekken we

ons terug op een discussie in
meer” is dan de andere. Zij
detail en blijft de grote lijn liggen. staan alle voor goede advisering,
goed onderzoek, goede
Luisteren
basisgegevens.
De intentie om te luisteren is
belangrijk. Het nodigt dan ook
Kwetsbaar
uit om vaker in een informele
We stellen vast dat we elkaars
sfeer van gedachten te wisselen
praatpaal en klankbord kunnen
aan het begin van het
zijn. Daarin past het je kwets
besluitvormingsproces.
baar” op te stellen en te vragen
De DC(/OR) zal in de toekomst
om feed back. Overleg met
aangeven wanneer er onder
gevoel” lijkt geschikter dan
werpen komen die we vroegtijdig zakelijk en formeel overleg.
kunnen bespreken.
Vanuit die benadering is goed
duidelijk te maken wat je
Vertrouwen
beweegt en welke standpunten
We vermoeden wel eens dat de
je huldigt.
ander niet goed geïnformeerd is
of over meer informatie beschikt. Medezeggenschap
Dat is een vervelende situatie die Welke functie heeft mede
de kwaliteit van het overleg niet zeggenschap? Een uitmuntend
ten goede komt. We stellen vast werkoverleg maakt het overleg
dat niemand te verdenken valt
met de DC niet overbodig. Met
van moedwillige “misname dienstbrede aspecten
informatie”. Het hoort echter bij komen daarin tot hun recht.
de DC om met alertheid
Ook in de ogen van de DL is een
processen en rollen te bewaken.
personeelsvertegenwoordiging
(van de “achterban”) veel waard
De DL vindt het een gezonde
voor de kwaliteit van RIKZ.
zaak als de DC zich daardoor laat
motiveren. Het is een lastige zaak Optimum
als blijkt dat in de organisatie
Individuele en bilaterale contac
meer dan één perceptie is van de ten tussen DL en DC-leden zijn
juistheid en achtergronden van
ter voorbereiding op het overleg,
bepaalde DT-beslissingen.
waarin formeel beslissingen
worden genomen. We zullen dus
Eenheid
een optimum moeten vinden in
Voelt iedereen zich RIKZ-er? Daar de tijd die we in het overleg
openbaart zich ons beider streven steken, de kwaliteit die we willen
naar eenheid binnen de dienst.
bereiken en het draagvlak
Koers en strategie zijn fenomen waarop we mikken. Wanneer het
en die daar een antwoord op
werkoverleg goed verloopt is er
moeten geven. Één RIKZ is niet
minder aanleiding om in het
één Haags instituut. We moeten overleg de confrontatie te
er voortdurend oog en oor voor zoeken.
hebben dat sommigen van
mening zijn dat er verborgen
De DL maakt duidelijk dat het
agenda’s zijn. Dat doet zich nogal haar in het overleg niet te doen is
eens voor bij de discussie over de om “de DC te overtuigen” maar
taak en de rol van de neven
om te bereiken dat de beslissing
vestigingen. Dat beeld proberen met al zijn “voors en tegens” bij
we te bestrijden.
iedereen van RIKZ overkomt.
In dit verband merken we op dat Iedereen is betrokken, elk vanuit
geen der hoofdafdelingen
de eigen verantwoordelijkheid.
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S-GIvEt.ND o 21 EN 22
OKTOBER 1996
DISCUSSIE DIENsrLEIDING

EN

DIENSTCOMMISSIE

“Artikel 127c ARAR:
Ten minste eenmaal per faar
wordt in een overlegvergadering
de algemene gang van zaken in
de diensteenheid besproken”.
En als het ARAR dat zegt, dan
doen we dat (al waren Frans
Croonen, Job Dronkers en Leen
Droppert verhinderd).
Uiteraard stond dat algemeen
functioneren” centraal maar alras
waren we het over eens dat we
het zouden hebben over de
onderlinge samenwerking.
Cultuur
In de discussies nemen we vaak
het woord cultuur” in de mond.
We zien RIKZ niet als een
stabiele, homogene organisatie.
Wij zijn voortdurend in
verandering. Het blijkt lastig om
veranderingsbeelden onderling te
laten overeenstemmen en
gemeenschappelijk te maken.
Vraagstukken van cultuur zijn
niet alleen voorbehouden aan het
Directieteam en het DLDC
overleg. Het moet overal” in de
dienst gebeuren. Ook als de DL
en de DC het met elkaar eens
zijn, zijn de oplossingen er niet
vanzelf. Gemeenschappelijke
waarden en normen geven de
richting aan voor onze
organisatie.
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Mobiliteit en flexibilisering
Er is een spanningsveld tussen
vast werk” en vaste plek”. Het
hangt samen met het wisselende
werkpakket, dat flexibilisering
nodig maakt. Het P-budget
vertoont ook steeds meet
tijdelijke contracten. Er moeten
dus ook mensen zijn die kiezen
voor een kort contract.
Sommigen zijn van mening dat
mensen liever een vaste baan”
hebben. Het past in die gedachte
dat “vaste” medewerkers ook
tijdelijke klussen opknappen. Je
kunt daar immers ook veel van
leren. Nu lijkt het alsof dat type
Ieren eigenlijk alleen voor de
tijdelijk ingehuurde krachten is
weggelegd. Da’s jammer.
Bij RWS zou 50% in tijdelijke
dienst zijn. De DL stelt dat we
eigenlijk een nog hoger
percentage moeten zien te halen,
maar men heeft nog geen kans
gezien deze opvatting nu al in
het personeelsbeleid te laten
doorklinken.
RIKZ moet steeds meer de
organisatie afstemmen op een
voortdurend wijzigend aantal
klussen. Het streven is om 70%
van de P-inkomsten aan te
wenden voor tijdelijke functies.
Hoe dit in IBO gestalte zal krijgen
is op dit moment niet goed te
overzien. Het totale RIKZ-budget
is 85 Mf waarvan 25 Mf is
bestemd voor het P-budget. De
rest is dus bestemd voor
uitbesteding. Daarmee kun je
echter ook te ver gaan, sommige
zaken moeten we weer zelf gaan
doen (AOP).
Flexibiliteit
Flexibiliteit betekent niet per
definitie tijdelijkheid”. We
moeten steeds meer gaan
denken in termen van producten.
Daar moeten we steeds beter op
in gaan spelen en het attractief
maken onder het motto er zit
voor iedereen wat in”. Opleiding

en vorming moeten we er op
afstemmen en we moeten het de
gewoonste zaak van de wereld
vinden dat we wisselende
producten maken voor
verschillende klanten. De DL wil
niet denken in termen van
stimuleren van vertrek” maar
veel meer in de zin van het
bevorderen van het er over
nadenken en praten wanneer
blijkt dat je je werk routineus
verricht. Het werkoverleg, de
functioneringsgesprekken, Pl e.d.
zijn daarvoor goede
instrumenten. In dat geval weegt
het belang van de medewerker
even veel als dat van de
organisatie. Leidinggevenden
hebben hierin een belangrijke rol,
zij moeten de zelfwerkzaamheid
stimuleren.
RIKZ is niet vanuit zichzelf
vernieuwend, het nieuwe moet
van buiten komen. Jezelf
voortdurend vernieuwen” isje
eigen verantwoordelijkheid.
Nieuwe collega’s om je heen
stimuleert dat veranderen ook. IE
wordt gezien als een goed
instrument om de mobiliteit te
bevorderen. Mobiliteit is geen

doel op zich. Het moet echter
wel een positief imago hebben,
het moet aantrekkelijk zijn om op
het juiste moment iets anders te
gaan doen.
Tegen de achtergrond van het
carrièreperspectief (o.a. salaris)
zou het volgens de DC een groot
goed zijn als men op de eigen
werkplek/formatieplaats zou
kunnen doorgroeien.
De DC stelt dat het werken in de
nevenvestiging er voor zorgt dat
je niet makkelijk “in de picture”
komt. Daarom stelt zij voor op dit
punt meer met de Regionale
Directies samen te werken. De
DL is van mening dat die
samenwerking er al is. Er zijn
afspraken gemaakt en er gaan al
mensen over en weer. De
wisselwerking van personeel is
goed voor RIKZ. Het niet kunnen
vervullen van vacatures is
eigenlijk een veel vervelender
probleem.

zoeken naar de beste
bedrijfsdemocratische processen.
Toch moeten we het met elkaar
blijven hebben over de DT
besluiten die aan het eind van
dergelijke processen staan.
Over “het algemeen
functioneren van de dienst”
hebben wij ons bezighouden en
het is een bijeenkomst geworden
waarin wij elkaar beter hebben
leren kennen. Dienstleiding en
Dienstcommissie worden
Bestuurder en
Ondernemingsraad in 1997. Zij
staan voor een nieuwe uitdaging
en een nieuwe kans en na 12
maart 1997 met een nieuwe
medezeggenschapstructu u r.
Mathi den Exter en
Stan Jaworski

De DC heeft de wens om in een
zo vroeg mogelijk stadium
betrokken te zijn bij
beslissingsprocessen en wil dan

Aangenaam
Hallo, ik ben René Kint. Vanaf 15
januari 1997 werk ik als Project
leider Systeemontwikkeling bij
ITS 1.
Na mijn studie Elektrotechniek
aan de TU-DeIft ben ik eigenlijk
vanaf 7992 geleidelijk aan via de
digitale regeltechniek (proces
industrie, auto-industrie, robots)
in de systeemontwikkeling
beland. Na een enorme kater te
hebben opgelopen bij een ‘hi
tech’-bedrijfje in Noord-Brabant
heb ik ruim 3 jaar gewerkt bij het
ingenieursbureau OMEGAM in

vaak in mijn flat in Amsterdam
zit. Er zijn namelijk een aantal
hobby’s die nogal wat tijd in
beslag nemen. De belangrijkste
zijn muziek, voetbal en mijn
radioprogramma bij Haarlem
105.

Amsterdam. Daar heb ik een
meetnet ontworpen en gebouwd
voor het meten van de
luchtverontreiniging in de stad.
Op dit moment houd ik mij
voornamelijk bezig met de
nieuwbouw aan het ‘oude’
meetnet voor watergegevens,
MSW. Daarnaast ben ik
verantwoordelijk voor de
overgang naar een nieuw
meetnet, dat gebaseerd is op de
zogenaamde RMI-technologie,
die overigens zelf ook nog in

Als je me thuis zou proberen te
bellen zou je merken dat ik niet
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aanbouw is. Werk genoeg dus.
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Personeelsmutatïes
Indiensttredingen

Bevorderingen
Mw. T. Westerveld, CXO
01 -12-1996 Den Haag
Mw. L.L.E. Pekaar, DFM
01-02-1997 Middelburg

Mw. D.M. Winter, OSP
01 -12-1996 Den Haag
Mw. ir. GE. Feenstra, ARD
01-01-1997 Middelburg
Mw. W.M. Spaans, ABE
01-01-1997 Den Haag

Drs.ing. M. van Zetten, ABN
01-01-1997 Den Haag
Ir. M.I.0. Jonker, 05CM
01 -01-1997 Haren
lr.ing. C.L.M. van de Ven, ABW
15-01-1997 Haren
Ir. R. Kint, ITSI
15-01 -1997 Den Haag
Al. Brandt, ITSI
01 -02-1997 Den Haag
Mw. K. van Essen, OSBN
01-02-1997 Den Haag
K.J. Perdon, ABW
15-02-1997 Haren
Dr. J.W. Dulfer, 05CM
15-02-1997 Den Haag
Ir. L. Voogt, OSFM
15-02-1997 Den Haag
Mw. D.H. Sadacharan, BCs ABBI
01 -03-1997 Den Haag
Mw. H. van Heuvel, DFV
01 -03-1997 Den Haag
Drs. R. Bosman, OSC
01 -03-1997 Den Haag

Ambtsjubileum 12 1/2 jaar:
Drs. M.B.A.M. Scheffers, OSP
13-02-1997 Den Haag
H. Peletier OSEW
22-03-1997 Haren
Ambtsjubileum 25 jaar:
R lydeman, OSBW
13-03-1997 Haren
Gratificaties
Mw. drs. J.T. van Buuren, ABBL
Ir. K.C. van den Ende, ABBL
Dr. G.T.M. van Eck, ARD
Ir. J.H. Vroon, ABD
Drs. E. Stutterheim, ABN
Ir. M.J.RH. Waltmans, ABN
M. Dinar Bakkioui, CXFA
Mw. L.C. Mooijman-Krouwel, CXFA
H.M. Verlaan, CXFA
A. Wijtzes, ITHBA
Ing. F. Loman, MSc. I1HBM
Ing. PA.]. Ouwehand, ITHBM
Drs. J. Vogelzang, ITHO
Dr. R.W.P.M. Laane, OSCM

Uitdiensifredingen
Ir. M.A.F. Knaapen, ITHO
01 -12-1996 Den Haag
Mw. S. Reents, ABW
01 -02-1997 Haren
Ir. W. Bijl, ARD
01 -03-1997 Den Haag

Verplaatsingen binnen V & W
Y.M. Soliman ITIH
01 -03-1997 Haren
(naar directie Noord-Holland)
drs. A.RM.A. Vonck, OSCE
01-04-1997 Middelburg
(naar directie Zeeland)

20

Tij & Taal

AA.ARI 1997

7’
Nummer 2

JUNI 1997

TiJ&’TaaI
Contadbiad voor medewerkers en oud-medewerkers
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

-

InterWad-project is gestart
is door de media en processen. InterWad
de Rijksoverheid, de samenwer dient tevens een rol te spelen bij
kende Waddenprovincies en de
de beleidsvoorbereiding van het
Waddengemeenten beleid ont
Trilaterale Waddenbeleid (Dene
wikkeld en uitgewerkt in een
marken, Duitsland en Nederland)
Beheersplan Waddenzee en een voor de komende jaren.
Maatregelenprogramma (1996).
De doelstelling van het InterHierdoor is er veel informatie
over het Waddengebied bekend, Wad-project is: Het inrichten
verspreid bij verschillende over
van een WADDEN-site op Interheden, instellingen en organisa net, waarbij informatie over het
ties. Er bestaat geen centraal
Waddengebied inzichtelijk en
punt waar informatie eenvoudig toegankelijk gemaakt wordt en
beschikbaar is en/of van waaruit waar communicatie en discussie
over het (inter)nationale
men kan zoeken naar de juiste
Waddenzeebeleid kan
contacten en adressen die over
de gewènste informatie beschik plaatsvinden. De Inter
ken.
Wad-site op Internet
moet een nuttige functie
Naast dit informatie-aspect is het vervullen als aanvulling
(nationale en internationale)
op reeds bestaande tra
Waddengebied constant onder ditionele manieren van
werp van discussie over aspecten communicatie en discus
als natuur, milieu, water, ruimte sie over het beleid voor
lijke ordening, gaswinning en
de Waddenzee”.
windenergie, visserij, recreatie en
toerisme en zand- en schelpen
Vanaf het begin zijn ver
winning. Een goede informatie
tegenwoordigers van
voorziening en een open
diverse organisaties
communicatie tussen de betrok gevraagd mee te denken
ken instanties vormen belangrijke bij de opzet van het project.
voorwaarden bij de totstandko
Behalve de rijksoverheid (V&W
ming van beleid en het draagvlak Rijkswaterstaat directie Noord
voor de realisering daarvan in het Nederland en Noord-Holland,
Waddenzeegebied. Het medium RIKZ en de Meetkundige Dienst,
Internet kan in dit informatie- en LNV directie Natuur en Facilitaire
communicatieproces een vernieu Diensten) zijn ook provincies
wende rol spelen naast bestaan- (Friesland, Stuurgroep Wadden
VOOR DE WADDENZEE

InterWad’

provincies) en gemeenten (Den
Helder, Vereniging van Wadden
zeegemeenten en het Overlegor
gaan Waddeneilanden)
betrokken. Andere betrokkenen
zijn onder andere het Coördina
tiecollege Waddenzee, Common
Wadden Sea Secretariaat, Wadden Advies Raad, Instituut voor
Bos- en Natuurbeheer Texel,
Waddenvereniging en Ecomare.
Vertegenwoordigers van deze
organisaties worden via een
klankbordgroep betrokken bij het

—
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4’
Redactie:

Peter Schouten
Maaike van Huisstede
vacature
Redactie-adres:
Maaike van Huisstede
Kortenaerkade 1
Den Haag, tel. (070) 311 4421
Correspondenten:
Mddelburg
Joost Eykman
Haren
Marjan Vroom
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project. De klankbordgroep volgt
en beoordeelt de ontwikkelingen
binnen InterWad en functioneert
als discussieforum voor nieuwe
ontwikkelingen.
In de projectgroep InterWad
worden acht verschillende func

1

-

InterWad
ties al dan niet in deeltijd inge
vuld. In totaal gaat het om zes
formatieplaatsen. De verschillen
de taken liggen op het gebied
van techniek, inhoud, communi
catie en PR. Het projectbureau is
gehuisvest bij de regionale vesti
ging Haren van het RIKZ.

Binnen het projectteam InterWad
is nader overleg geweest op
welke manier de WEB-site voor
het project InterWad het beste
gestalte kan krijgen. Er is beslo
ten om nader te onderzoeken in
hoeverre de toekomstige Inter
Wad-site kan meeliften bij
bestaande ontwikkelingen binnen
InterWad i5 als voorbeeldproject de betrokken departementen.
ingebracht en gehonoreerd in het Het betreft hier de WEB-sites van
Nationaal Actie Programma Elek Netcoast, Waterland en de Meet
tronische Snelwegen (NAP).
kundige Dienst van RWS en de
Verder zijn er financiële toezeg
site van de Facilitaire Dienst van
het Ministerie van Landbouw,
gingen van het Hoofdkantoor
van RWS en van het Ministerie
Natuurbeheer en Visserij.
van LNV. Daarnaast stellen LNV
De planning is dat de technische
en RIKZ personele capaciteit
infrastructuur voor genoemde
beschikbaar.
werkdoelen in juni 1997 wordt

gerealiseerd. Aansluitend hierop
wordt geopteerd voor een interactieve koppeling met bestaande
Geografische Informatiebestan
den en Systemen op het gebied
van natuur en milieu, menselijke
activiteiten etc.

om te komen tot een gegevenscatalogus en Jaarboek van de
monitoringsgegevens van de
Waddenzee) en WADGIS (project
dat informatie over de Wadden
zee beoogt te koppelen aan
geografische kaarten).

InterWad heeft sterke relaties
met andere projecten van het
Ministerie van V&W, zoals
DEMOWAD (project in het
kader van trilaterale uitwisseling
van monitoringsgegevens),
2000WAD (project om te komen
tot een Beslissings Ondersteu
nend Systeem voor een effectief
integraal waddenbeheer), Ken
nisbeheer Waddenzee (project

Vanaf 1 april werden alle ontwik
kelde ideeën omgezet in concrete
acties en is het enthousiaste pro
jectteam van start gegaan. Meer
informatie is te verkrijgen bij
P. Feddema/K. van de Ven in
Haren.
Kees van de Ven (ABW)

Een groet uit Indonesïë
NA 5 UUR in de (gelukkig van
aircondition voorziene) auto
komen we eindelijk aan in Pama
lang. Hier wachten ons een paar
mensen op. Alhoewel we zelf al
zo’n half uur te laat zijn, nemen
de deelnemers van de workshop
die we hier gaan geven de tijd.

banaantje. Ik weet niet hoeveel
van dit soort lunches ik in de
afgelopen maanden heb gege
ten, maat soms lijken me het er
teveel.

Na een uur wachten kunnen we
beginnen. De workshop is
bedoeld om de projedcoöpera
ties een swot-analyse te laten
maken en vervolgens een werk
plan te maken. De sfeer is eerst
wat afwachtend. het officiële
gedeelte met speeches van over
heidsfunctionarissen en onze
nationale coördinator duurt niet
al te lang en al snel zullen de
deelnemers (voornamelijk leden
van het bestuur van een coöpe
ratie en hun managers) in groe
pen gaan werken. De lunch
wordt geserveerd in een karton
nen doos, wat rijst, een stukje
kip, wat te gaar doorgebakken
groenten en het onvermijdelijke

perd voor verbetering zoals het
vormen van kleine groepen boe
ren die intensief gaan samenwer
ken. Hopelijk blijven het geen
ideeën, maar dat valt hier nooit
te voorspellen. Na nog een stuk
Na de lunch mag ik mijn zegje
spekkoek, een rollenspel en het
doen. Ik ben in dit project aange schrijven van het werkplan wordt
nomen als assistent-expert in
met een spreuk uit de Koran de
memberrelations and member
zitting gesloten. Om 16.00 uur
participation’. Net als het RIKZ
vertrekken we (mijn 2 collega’s,
moeten ook de coöperaties in
ik en de chauffeur) weer richting
ons project een cultuuromslag
Semarang.
doormaken van een sociale
instelling naar een goed functio Een korte beschrijving van een
nerend bedrijf. Het is allemaal
dag in Indonesië.
niet zo makkelijk en ik moet er
Niet alles zit hier mee en makke
voor zorgen dat de leden van de lijk is het werken niet. Het leven
coöperaties, voor het grootste
in Indonesië is heerlijk, erg
deel arme boeren, niet buiten de modern en als je genoeg geld
boot vallen.
hebt is alles mogelijk. En een
Mijn speciale aandacht gaat
weekendje op het strand in Bali
daarbij uit naar de vrouwen. Mijn geeft weer wat energie.
Indonesisch wordt steeds beter
De toekomst is echter onzeker.
en vandaag ben ik zelfs in staat
Voorlopig loopt het project in juli
om met een grapje te beginnen. af. Gewerkt wordt aan een ver
Aan het eind is iedereen het met lenging maar of dat gaat lukken
me eens en zijn er ideeën geop is nog niet bekend. Enigszins
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zenuwslopend is dat wel als je
net vrienden hebt gemaakt, je
draai op je werk begint te vinden
en je huis ingericht hebt.
Straks misschien weer alles inpak
ken en opnieuw beginnen. Dat
was toch niet helemaal wat ik me
had voorgesteld. Maar in ieder
geval zitten er nog 2 volle maan
den aan te komen en zijn er uit
dagingen zat. Ik heb nog geen
spijt van mijn beslissing om het
RIKZ voor 2 jaar te verlaten.
Van een organisatie van zo’n 370
medewerkers naar een project
met 12 mensen is toch wel een
groot verschil, maar zéér leer
zaam.
Gelukkig bestaat er e-mail, ik blijf
zo redelijk op de hoogte van het
reilen en zeilen van het RIKZ, in
ieder geval van de roddels.
Sampai jumpah (tot ziens)
Margot Lobbezoo

Rijkswaterstaat 200 Jaar
jaardagstintje krijgen.
Iets meer over de ‘speciale’ uitga
ve. Er komt geen speciale ten
toonstelling. Met al dat
eeuwenlang ‘gesleutel’ aan ons
land door RWS en zijn werkrela
Verspreid over heel 1998 worden ties is Nederland zélf tot tentoon
stelling geworden. Ter
verschillende activiteiten ont
gelegenheid van RWS 200-jaar
plooid. Belangrijke data zijn: de
wordt een selectie van de RWS
viering van de verjaardag om
producten in een speciale uitgave
streeks 4juni; een personeels
feestop10,11 en 12 juni; de
op een aansprekende manier
Wetenschapsdag op 4 oktober;
neergezet en duidelijk gemaakt;
en een internationale conferentie een jubileumcatalogus.
op 23-27 oktober.
Er wordt gewerkt aan een popu RIKZ zelf zal in 1998 mee doen
lair wetenschappelijk jubileum
aan de Wetenschapsdag waarbij
Het jubileumprogramma heeft
Directie Noordzee met ons ‘meeboek, een jubileumfilm en een
twee doelstellingen: het wijgevoel binnen de organisatie ver ‘speciale’ uitgave voor een breed lift’. Omgekeerd zal RIKZ met
Directie Noordzee meeliften bij
publiek. Verder is RWS in 1998
sterken en het imago van RWS
haar open dag ter ere van Vlag
hoofdsponsor van de Stichting
verbeteren. Bij de voorbereidin
WeTeN (Wetenschap en
getjesdag Scheveningen. Daar
gen wordt getracht zo goed
naast zal RIKZ bijdragen aan de
mogelijk in te spelen op recente Techniekweek).
Internationale Conferentie over
maatschappelijke veranderingen.
delta’s waarvoor Anne van Urk
Zo is ‘infrastructuur’ steeds hoger Ook gebeurtenissen in de regio
op de politieke agenda gekomen zoals het opleveren van een werk de RWS-brede projectleider is.
en schenken de media volop aan- en/of open dagen zullen een ver- Nadere mededelingen over RWS

O 24 MEI 1997 bestond
Rijkswaterstaat fRWS) 199 jaar.
Nog maar één jaar en dan vieren
we het 200-jarig bestaan. Er
wordt hard gewerkt aan een pro
gramma van activiteiten om die
verjaardag te herdenken. Het
programma is enerzijds gericht
op de medewerkers en anderzijds
op de werkrelaties en op de
Nederlandse samenleving waar
voor RWS werken uitvoert en
beheert. Het motto is “voor en
door mensen” met de ondertoon
“o zit ‘t zo” (verwondering).

dacht aan grote infrastructurele
projecten. Daarnaast wordt bin
nen V&W een nieuwe communi
catiestrategie gehanteerd (open,
deskundig, flexibel).

200-jaar zullen de komende tijd
op verschillende manieren gaan
verschijnen. U hoort dus meer.
Peter Schouten, RIKZ-contact
persoon RWS 200-/aar

rstaa

Aangenaam
Hoewel ik mij al meer dan een
jaar RIKZ-er voel, stel ik mij graag
opnieuw voor: Emmie van Wijk,
vanaf 1 april 1997 personeels
consulent. Na ruim een jaar Cory
van der Kooij te hebben vervan
gen (bedrijfsmaatschappelijk wer
ker in dienst van DPZ) ben ik nu
echt RIKZ-er geworden in een
voor mij nieuwe functie, waar ik
met bijzonder veel plezier aan
begin.
Na 8 jaar bij de Gemeentelijke
Sociale Dienst Leiden gewerkt te
hebben, waar ik de laatste 5 jaar
deel uitmaakte van het crisis
team, ben ik bij elkaar 9 jaar
bedrijfsmaatschappelijk werker
geweest. Eerst ruim 6 jaar bij

TNO en daarna sinds oktober
1994 in dienst van de Rijksover
heid, allereerst bij het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat bij
Directie Zuid-Holland in Rotter
dam. In 1995 heb ik 9 maanden
bij het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
gewerkt. Per 1januari1996 werd
mij gevraagd terug te keren naar
V&W, en vanaf die datum werkte
ik onder andere voor het RIKZ.

eerst natuurlijk met mijn dochter
van 7 jaar. Maar ook op haar
school, waar ik (als vrijwilligster)
o.a. de leerlingen assisteer bij het
werken met de computer. Het is
geweldig om te zien hoe jonge
kinderen, vanaf de kleuterleeftijd,
zich vertrouwd maken met deze
leermethode.
-J

Met man (werkzaam bij het
Ministerie van Binnenlandse
demie maatschappelijk werk heb Zaken) en dochter woon ik in
In mijn opleidingen en werk heb ik een aantal aanvullende cursus Leiderdorp in het mooie groene
gedeelte van deze leuke gemeen
ben altijd mens en werk centraal sen gevolgd, alle gericht op
te. Maar misschien komen we
gestaan. Ik heb een aantal jaren
mensen in werksituaties.
ooit wat dichter bij kust en zee
sociologie gestudeerd, het laatste
jaar gespecialiseerd in organisa
Ook buiten mijn werk houd ik mij wonen.
tie-sociologie. Na de Sociale Aca graag met mensen bezig. Aller-
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Vakantieadres: ms Humbergracht
DE VORIGE KEER heb ik de eer
ste weken aan boord van de
Humbergracht beschreven. Nu
wil ik nog even op de taakinde
ling ingaan. Mijn opsomming
dient alleen om een indicatie te
geven en is zeker niet volledig.
Het wachtlopen gebeurt in een
schema van 4 uur op 8 uur af.
Ook voor het eten is er een strak
schema. Koffie of thee is er altijd
maar wordt op zee vaak geza
menlijk, op vaste tijden, op de
brug gedronken. In de haven is
het afhankelijk van de pauzes
van de laad- en losploegen.
Behalve het wachtio pen heeft
iedereen nog een aantal vaste
taken, zo is de 3stm verantwoor
delijk voor de veiligheidsmidde
len, de 2stm voor de winches en
dergelijke en de kapitein voor de
proviand voorraden. In nauw
vaarwater, tijdens gevaarlijke pas
sages, in loods- of zeer druk
vaarwater wordt er van de kapi
tein verwacht dat hij in elk geval
op de brug is, ook als dat niet tij
dens zijn wacht is.

AtIdnt,ch
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vervolg

Ocean

1

1
2
3
4
5
6
7
8

Las Palmas
Casablanca
Sele
Erigli
Istanbul
8ourgas
Gibraltar
Tampico

De wereldreis in kaart gebracht.

Uiteraard is het dragen van een
reddingsvest verplicht. Verder
dient hij de aan hem toegewezen
taak uit te voeren. Verdere
instructies volgen. Het komt er
op neer dat een oefening meestal
aangekondigd is zodat degenen
die dan normaal liggen te slapen
zich niet lens schrikken en men
niet in paniek raakt, of nog erger,
in geval van werkelijke nood
In geval van brand, man over
denkt het zal wel weer een
boord of schip verlaten heeft ook oefening zijn.”
iedereen zijn vaste taken. Er is
tenslotte geen 0611 om te bellen Het alarm gaat. Dat is een
voor de brandweer, politie of zie behoorlijke herrie. Rianne en ik
begeven ons naar onze hut om
kenwagen. De brand- en sloe
ons aan te kleden, Barry haalt de
penrol worden dan ook
regelmatig geoefend. Dit is zelfs spullen die hij nodig heeft en Lars
wettelijk verplicht. De taak van
is vrijgesteld en gaat mee naar de
brug. Rianne pakt tevens haar
de passagiers is vaak om te zor
gen voor extra proviand en
tasje met extra proviand, voor
iedereen een lolly, om aan onze
dekens bij schip verlaten en om
niet in de weg te staan bij alle
opdracht te voldoen. Als wij ons
volledig volgens voorschrift
voorkomende werkzaamheden
tijdens de rol. Op passagierssche gekleed melden zijn we niet eens
pen is er meestal geen taak voor de laatsten. De lstm meldt aan
de passagiers vastgelegd. Van de de brug dat hij nog 1 passagier
mist en krijgt door dat deze op
oefeningen volgt een korte
impressie.
de brug is. Vervolgens gaan we
naar buiten en wordt er nage
Bij een algemeen alarm dient
gaan of iedereen zijn taak kent
eenieder zich zo snel mogelijk,
warm gekleed, met hoofddeksel en ook weet wat die taak
en goed schoeisel (geen slippers) inhoudt. Dat is gelukkig het
te melden op het verzamelpunt. geval, zodat we kunnen hopen

dat in geval van nood de sloepen
ook daadwerkelijk heel te water
zullen komen en niet gelijk zullen
zinken omdat degene die daar
over gaat vergeten is de proppen
in de gaten te draaien.
Tijdens de vaart laat men de sloe
pen meestal niet echt zakken
omdat daar nog wel wat risico’s
aan vast zitten. Tijdens het voor
anker liggen op de rede wordt
dat wel eens geoefend en dan
kun je dus ook zien of alles echt
gangbaar is. Een david die niet
gangbaar is veroorzaakt dat de
sloep niet te water kan worden
gelaten en dat is toch wel slordig.
Na de controle deelt Rianne haar
blues uit en begeven we ons aan
dek om een brandoefening te
gaan houden, gevolgd door een
demonstratie met de brancard.
De brandoefening is wel grappig,
vooral als je ziet dat degene die
zich in het pak hijst een lolly in
zijn mond heeft en dan passen de
hoofdkappen zo slecht! Laten we
eerlijk zijn, je moet prioriteiten
stellen nietwaar?
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bluspomp moet worden gestart
en de brand moet worden
geblust. De pomp staat in de
bak, dat is een ruimte helemaal
voor op het schip, en degene die
hem moet starten is net twee
dagen aan boord en is onbekend
met deze pomp. Na ongeveer 15
minuten is de pomp gestart en
kan men met het blussen begin
nen. In de tussentijd zijn de
brandslangen aangesloten en
heeft iedereen, die niet naar
beneden hoefde, genoten van
het mooie weer. Nu er druk op
de slang komt gaat men fanatiek
aan de gang met het blussen van
de zee, want dat de brand in de
middenkuil was is iedereen al
lang vergeten.
Er volgt nog een demo met de
brancard waarbij een vrijwilliger’
zich hierop laat vastsnoeren en
wegdragen. Je kunt slechts
hopen dat je nooit in die situatie
komt te verkeren want zachtain
nig gaat het niet. Al met al zijn
we zo’n twee uur onder de pan
nen en heeft iedereen ook wel
weer een hoop lol, want oefenen
is best leuk. Zolang het maar niet
echt wordt.

Er wordt nu gemeld dat er brand
is in de middenkuil, dat is tussen
de twee luikhoofden. De brandslangen moeten worden uitgerold Onderweg naar de Dardanellen
en aangesloten, de noodbrand
zijn we Straat Messina, tussen de

In elke haven komt er een nieu
we expert aan boord, die weer
hetzelfde gaat doen als zijn voor
ganger en verzekert dat alles nu
goed zal komen. Helaas zijn de
meeste experts het Engels niet
machtig, zodat het op Las Palmas
in het Spaans, in Sète in het
Frans, in Erigli in het Turks en in
Bourgas in het Bulgaars gaat, niet
dat al die talen aan boord
gesproken worden, maar toch...
Voor elke poging om verbetering
in de situatie te brengen moet
zowel de koel-, als de vriesruimte
leeg worden gehaald en vooral
voor diepgevroren vlees is dit
geen ideale gang van zaken. Het
voedingscijfer (het bedrag dat
gemiddeld per persoon per dag
aan eten eten en drinken is
besteed) lag dan ook erg hoog.
Er is nogal wat naar de vissen
gegaan. Uiteraard zijn versnape
Al enige maanden is er een pro ringen als bier, sterke drank, fris
bleem met de vriezenj aan boord. drank, nooijes etc. voor eigen

vaste wal van ltaiië en Sicilië,
gepasseerd. Dat is echt een leuk
stukje. Op het nauwste punt is
het ca. 1 km breed en er staat
nogal wat stroom. Overdag is het
een komen en gaan van ferrÏes
en wemelt het van de vissersbootjes en pleziervaart, terwijl je
s nachts van die laatste twee
veel minder last hebt. Je kunt niet
veel kanten op en remmen is ook
niet zo eenvoudig. De “remweg”
is vrij lang en voor je helemaal
gestopt ligt ben je wel even
bezig. Wij passeren ca. 02.00 uur
en dat is een redelijk rustige tijd.
Uiteraard ga je bij zo’n passage
wel even boven (op de brug) kij
ken. Je kunt de auto’s zien rijden
en de disco bijna horen. Tegen 4
uur gaan wij naar bed en om 6
uur melden Rianne en Lars zich
weet. Kort nachije!

rekening. Alleen al voor de kanti
ne komt het volgende aan boord:
150 dozen (â 24 blikjes) bier, 100
liter frisdrank, 15 liter limonadesi
roop, 7 dozen chips, 6 dozen
borrelnootjes, 120 pakken vruch
tensap, 4 dozen Mars etc.
Over het algemeen probeer je
om in elke haven verse spullen
aan boord te nemen en om voor
voldoende voorraad aan houdba
re spullen te zorgen. Uiteraard
moet ook rekening met prijs en
kwaliteit worden gehouden.

cadeau-winkeltjes zijn er zat. En
natuurlijk kopen we een kilo
Turks fwit zodat we weer een
snoep voorraad hebben van ca. 1
dag. In de taxi moet ik de
chauffeur er van overtuigen dat
zijn hand niet op mijn been
hoort, waarop hij zich veront
schuldigt met de kreet dat hij het
toch kan proberen... Liever niet
dus.
We hebben nog 5 weken te gaan
in deze vakantie. Wordt ver
volgd.

Het bezoeken van Haydarpasa
met een hoog blonde dochter is Carmen Loos (Haren)
geen onverdeeld genoegen;
iedereen wil voelen of die haren
wel echt vast zitten. De stad is
prachtig, zelfs al is er geen tijd
om naar de Europese kant van
Istanboel te gaan, waar de mees
te bekende touristische attracties
zijn. Het vinden van een boek
handel is niet eenvoudig maar

Prïjs!
wernood de behoefte: 8 stuks.
De pot mosterd die er bij zit, is
echter genoeg voor het complete
RIKZ; rare jongens die leren.
Rond 19.00 uur vertrekken de 5
kanjers van vrouwen en de 2
stoere mannen naar eetgelegen
heid “Babbelen”. De bediening
wordt hier verzorgd door twee
rondborstige jonge dames, plus
een gladde barman achter de
Woensdag 7 mei, aan de voor
counter en volgens Henriëtte is
avond van hemelvaart. Een 7de kok, waarvan een glimps kon
koppig gezelschap heeft zich
verzameld in Fiddler & Firkin, een worden opgepikt, een lekker
ruime Ierse pub aan de Riviervis ding.
markt naast de Grote Kerk. De
eerste drankjes worden genuttigd Het is hier goed toeven: gezellig
na een lange werkweek van 2
babbelen en goed verzorgd eten.
dagen. Een portie “bitter balls”, Belangrijk leermoment: een slak,
zoals ze door onze Ierse vrienden zo’n ineengeschrompelde zoute
genoemd worden, dekt ternau
marsh-mellow, smaakt veel minIN VERVOLG OP “Stappers
gevraagd” in de vorige Tij & Taal:
niemand heeft geraden wie bij
dat artikel waren afgebeeld. Er is
dus geen winnaar van de prijs
seen hele avond gratis stappen
met RIKZ-collega’s’. Daarom
hieronder een korte impressie van
die prijs.
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der naar kauwgom dan ik had
gedacht. Na ons hapje en sapje
op naar de Grote Markt, waar we
de “Boterwaagh” binnendraai
den. Dit “grand-café” heeft dui
delijk een hoger yuppen -gehalte
en biedt ruim gelegenheid voor
het bestuderen van en lonken
naar elkander. Maar pas op! Er
komen hier ook wel mensen
(lees: mannen) die je bij binnen
komst direct ten huwelijk vragen,
zoals Conny een vorige keer
overkwam. Een gewaarschuwd
vrouw telt voor twee; we zijn dus
met z’n twaalven.
Bij een aantal sloeg de vermoeid
heid toch echt toe rond 23.00
uur en drie “die-hards” bleven
over: Conny, Sylvia en Otto.

Tij & Taal

RS. Mocht je verlegen zitten om
een goede of minder goede
reden om een afspraak te kunnen
afzeggen, hier volgen er enkele
uit het repertoire:
“ik moet een badmintoernooi
organiseren”,
“mijn ouders komen langs en
die unieke gebeurtenis wil ik
niet missen
“ik ben aan het klussen in mijn
huis”,
“mijn portemonnee is gejat”,
“iemand anders heeft al een
afspraak voor mij geregeld van
avond (blind date?),
“ik heb al een cultureel uitje
-

-

“,

-

-

-

-

“.

Sander Hoogewoning
(OS)
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Naar aanleiding van deze Horrorscoop geven wij u
graag de volgende adviezen zodat u in moeilijke
situaties beter met uw collega kunt omgaan:

complimentje over zijn goede prestaties of over
zijn uiterlijk wil er altijd in. Laat hem u eens hel
pen met een probleem, ook al is dat helemaal
niet nodig.

• U heeft pas die Ram nog een loer gedraaid, zeg
dan dat u het allemaal voor hem heeft gedaan.
Zo’n leider moet je wel bewonderen.

• Een conflictje met een Maagd? Ruim het kantoor
eens op! Of het nu nodig of niet nodig is.

• Uw collega Stier is in een slecht humeur? Leg
eens een tientje of iets eetbaars op zijn bureau,
dat maakt veel goed.

• U wilt wat gedaan hebben van een Weegschaal?
Belicht het probleem van twee kanten, bij voor
keur rustig tijdens een avondje stappen.

• Wilt u scoren bij een Tweeling? Lach eens om
zijn nieuwe mop, als is ie nog zo afgezaagd.

• Komt u niet meer uit die zeer complexe puzzel?
Een Schorpioen zal vastbesloten zijn om hem
voor u op te lossen.

• Ruzie gehad met een Kreeft? In huilen uitbarsten
wil nog wel eens helpen. Hij is tenslotte je enige • Met een Boogschutter is het moeilijk problemen
bespreken dat wordt moeilijk hij is namelijk altijd
vriend?
op reis. Als u hem toch te pakken kunt krijgen
dan weet hij u altijd op te beuren.
• Wilt op goede voet staan met een Leeuw? Een

• Geeft u die Steenbok maar gewoon gelijk ook al
heeft hij geen gelijk. Zo krijgt u toch echt het
meeste van hem gedaan.
• U heeft een probleem met een Waterman? Laat
maar, daar is toch geen vat op te krijgen.
• Een aanvaring met een Vis? Sorry hier weten wij
ook geen raad mee. (Vraag hierover eens raad
aan uw collega Vis).
• Het grootste deel van onze Arnestein-collega’s
bestaat uit: Boogschutter, Leeuw, Stier en Weeg
schaal. Het is maar iets om rekening mee te hou
den.
Horo en Scoop

Het jaarlijkse V & W Voetbaltoernooi in Arnhem
23 MEI 1997 was
het weer zover. De sterrenteams
van het RIKZ vertrokken vol
goede moed richting Arnhem,
waar we wel even een bekertje
zouden veroveren. Helaas, van al
onze goede voornemens bleef
niet veel over want de eerste
wedstrijd kregen we voetballes
en de cijfers logen er niet om: 07. We hadden weliswaar tien
man i.p.v. elf man maar of dat
iets had uitgemaakt.
Dat we goed hadden opgelet
bleek in onze tweede wedstrijd
want deze verloren we met de
kleinst mogelijke cijfers. En als
ondergetekende niet in de laatste
seconde een droomkans uitste
kend gered zag worden door de
keeper hadden we zelfs 1-1 en
niet 0-1 gespeeld. Dit zou meer
dan verdiend zijn geweest.
De opgaande lijn kon in de vol
gende wedstrijd worden voortge
zet en deze wonnen we met 1-0
door een doelpunt van Arie
Kraak. Helaas voor de tegenstan
der maar geen (monster)zege
voor hun.
VRIJDAG

Drie punten uit drie wedstrijden
is niet genoeg om de volgende
ronde te halen, dus na het dou
chen konden we ons storten op
de barbecue.

De dames (zie foto, een combi
natie van RIKZ en het Hoofdkan
toor) hadden wel een goede
start. Met 3-1 werd de tegen
stander terug gewezen. Helaas
hadden zij (in tegenstelling tot de
heren) een neergaande lijn en de
volgende wedstrijden werden
gelijk gespeeld (2-2) en verloren
(1-3). Ook voor hen viel het
doek vroegtijdig, voor het eerst
sinds jaren, en ze konden zich
voegen bij de heren (zie foto).

Ondanks de tegenvallende pres
taties hebben we het toch, mede
door het prachtige weer, prima
naar ons zin gehad en doen we
volgend jaar gewoon weer mee.
Hopelijk hebben we dan geen
afschrijvers en vergeten we niet
het gereedschap om de biervaat
jes te openen mee te nemen.

1-1. Het doelpunt werd ge
scoord door onze Koeman (Luck
Aalderink). De tweede wedstrijd
Rest mij nog om de Service One kwamen we weer met 1-0 achter,
maar nu ging Herman alleen op
Catering te bedanken voor de
koffie en de uitstekend verzorgde de keeper af; hoe hij het voor
elkaar heeft gekregen, weet ik
lunchpakketten.
niet maar hij miste. Het bleef dus
Rinus Surie (IT!)
1-0.

om een
elftal in de Middelburgse vesti
ging op de been te krijgen. Het
werd na een paar last minute
afmeldingen een tien en één
dame-tal” (Karien Luursema). Bij
het vertrek om 7 uur, samen met
directie Zeeland, was het wach
ten tot iedereen eindelijk uit zijn
bed was. Om half acht vertrok
ken we naar Arnhem.
HET WAS WEER ZOEKEN

De laatste wedstrijd tegen de
Bouwdienst wisten we de schade
te beperken tot 3-0. Dit was de
verdienste van het goede keep
werk van Gert.
Derde in de poule; geen slecht
resultaat voor Middelburg.
Geert den Hartog (ITLM)

Bij de eerste wedstrijd werd een
goed resultaat neergezet. We
kwamen met 1-0 achter, maar
door goed samenspel werd het

Overigens, de laatste twee wed
strijden kregen we aanvulling van
het Hoofdkantoor.
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INDIA:
heb ik een
5-weekse Group Study Exchange
(GSE) rondreis door het noordwestelijke deel van India
gemaakt. GSE is een uitwisse
lingsprogramma van Rotary
International. In het kielzog van
enthousiaste en uiterst gastvrije
Indiase rotarians heb ik op een
zeer intense wijze mogen kennis
maken met het volk, de cultuur
en het landschap van dit knots
gekke’ land. Op deze studiereis
werden mijn vier vrouwelijke
groepsgenoten en ik rondgeleid
langs de belangrijkste beziens
waardigheden, zoals tempels,
paleizen en forten, bezochten we
allerlei instellingen, bedrijven en
fabrieken en werden we waar
mogelijk in contact gebracht met
beroeps/branche-genoten. Maar
bovenal stond uitwisseling op het
persoonlijke vlak centraal.
Tijdens deze bijzondere reis in dit
zo van onze cultuur verschillende
land, heb ik natuurlijk vele din
gen beleefd, gezien en geconsta
teerd. Graag wil ik hier enkele
van mijn belevenissen met jullie
delen. Gezien de beperkte ruimte
die me ter beschikking staat, kan
het niet veel meer dan een
bloemlezing zijn.
AFGELOPEN WINTER

Coastal Zone Management
Centre

Detail van Meherangarh Fort te Jodhpur.

waterbeheer, het voorzorgsprinci
pe en mijn eigen bescheiden spe
cialistisch rolletje daarin.
Het was voor mij de eerste keer
dat ik voor een publiek van zon
650 mensen sprak en bovendien
in het Engels. Achter het spreek
gestoelte kreeg ik de indruk dat
de conferentie voor de rotarians
vooral een sociaal ontmoetings
punt was. Met gevoel voor pre
sentatietechniek (ahum) wendde
ik me namelijk naar alle richtin
gen in de zaal en naar het forum
op het podium. Maar weinig
mensen keken echter naar mij, in
het forum zelfs niemand. De
meesten kletsten geanimeerd
met zijn of haar buur. Tsjongejon
ge, wat een onbeschoft rumoer!
Toch wilde ik niet onopgemerkt
een verplicht nummertje opvoe
ren. Gelukkig had ik een foefje
voorhanden. Na mijn lezing
beëindigde ik mijn dankwoord
met het Hindi-woord Shukriya
(bedankt), onderwijl de Namasté
groet (een lichte buiging met
toegevouwen handen) brengend.
En onder donderend applaus kon
ik het podium verlaten!

Eén van de mijlpalen tijdens een
GSE-tour is de Rotary districts
conferentie. In India pakken de
rotarians dat groots aan. De con
ferentie is tweedaags en er
komen zo’n 1500 rotarians op af.
Als GSE-teamlid wordt van je
verwacht dat je daar in een lezing
iets over jezelf, je land en je werk
vertelt. Voor mij als Rijkswater
stater lag het natuurlijk erg voor
de hand om de strijd tegen het
water als uitgangspunt te nemen.
Startend bij de watersnoodramp Ik heb dit foefje tijdens de vele
kwam ik via het Deltaplan en de Rotaryclubmeetings (ik had er
stormvloedkering op integraal
16!) daarna, uiteindelijk tot
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ergernis van mijn teamleden, nog
vele malen toegepast. Zij oogstten trouwens applaus met een
ander foefje: zij vertelden hoe
veel kilo ze al aan waren geko
men!
Overigens bleken er toch nog
wel mensen in de conferentiezaal
te hebben gezeten die hadden
geluisterd. Eén rotarian kwam in
de wandelgangen’ naar me toe
en vroeg of ik soms wel eens
gehoord had van het Coastal
Zone Management Centre in
Den Haag. Uuuuh... nee, nog
nooit.

moment gebaggerd. Vanaf het
baggerschip liep een pijpleiding
naar de kade, die over een hoge
muur verdween. Op mijn vraag
waar de specie geloosd werd,
kreeg ik te horen dat de leiding
direct achter de nabij gelegen
duintjes eindigde. De specie werd
gewoon op het land geloosd.
Just barren land”, werd me ver
teld, “no harm”!
Vogelrijk

Hoewel noordwest India in het
algemeen een vrij droog klimaat
kent, heb ik er toch Vrij veel
oppervlaktewater gezien. Opval
Geen MER baggerstort
lend was dat er meestal vele
Hoewel we gedurende een week vogels op en nabij verbleven.
vlakbij de Arabische Zee-kust
Zelfs midden in de steden zag je
verbleven, heb ik helaas slechts
in gore modderpoelen altijd nog
één, vrij oninteressant, deel van
wel Steltkluten hun kostje bij
de kust gezien. Eerst bezochten
elkaar scharrelen. Omdat de
we er een haventje waar grote
hoofd-organisator van de GSE
houten schepen op ambachtelijke tour in India al snel doorhad dat
wijze werden gebouwd, op ver
ik bijzonder in vogels geïnteres
gelijkbare wijze als de Batavia in seerd was (toch ben ik geen
Lelystad. Vlakbij bevond zich een vogelaar), werd een bezoek aan
windmolenpark, waar men zeer
het wereldvermaarde Bharatpur
trots op was. Voor mij onver
vogelreservaat aan ons program
wacht en verrassend, stonden
ma toegevoegd. Dit aan het eind
hier enkele reusachtige molens
van de 19e eeuw aangelegde
keurig op een rij midden op het
gebied was voor de Maharadja’s
ca. 100 meter brede zandstrand. en de koloniale Britten een lustDe havenmond werd op dat
oord voor het schieten van
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watervogels. Thans geniet het als
Nationaal Park volledige bescher
ming. In augustus t/m oktober
broeden er vele soorten reigeren ooievaarachtigen in groten
getale, zoals bijvoorbeeld Lepe
laars en Aziatische Nimmerzat
ten. In de winter pleisteren er
grote hoeveelheden trekkende
watervogels, waaronder met
name eenden en ganzen. De
beroemdste wintergast is wel de
Siberische Kraanvogel die bijna
uitgestorven is. Deze winter ver
bleven er drie exemplaren van
deze soort in Bharatpur. Wij
zagen er één van. De vele uren
die ik in het park heb doorge
bracht, vormden voor
mij het absolute hoog
tepunt van de reis.

Ook het verkeer is een belangrij
ke bron van vervuiling. Mij werd
verteld dat het wagenpark in
India jaarlijks met 30% toe
neemt. De infrastructuur is
ontoereikend en de wegen slibben dan ook dicht. In de grotere
steden is het overdag een kake

ben voor de volksgezondheid.
Daarenboven is het in de steden
één grote bende. Overal ligt
afval. Toen ik met een zakje afval
in de hand aan mijn gastheer
vroeg waar ik dat kon laten,
opende hij de achterdeur, wees
me de tuinmuur, en zei dat ik het
1

—

j

Zomaar een

vrouw onder-

Over de muur

Tijdens de rondreis kon
ik me niet aan de
indruk onttrekken dat
India op milieugebied
nog een hele lijdens
weg te gaan heeft. Het
kan niet anders dan dat
de natuurwaarden
voorlopig nog hard
achteruit zullen hollen,
hoewel de grote fabrieken van
regeringswege wel verplicht wor
den om hun afvalstromen te
beperken. Ik heb enkele grote
fabrieken bezocht en kreeg de
indruk dat men daar wel werk
van maakt, ook al valt er nog
veel te verbeteren. Juist de talloze
kleine bedrijfjes en fabriekjes vor
men mijns inziens een zeer
belangrijke bron van vervuiling.
Men is hier financieel niet of nau
welijks in staat om de afvalstro
men te beheersen. Ik heb talloze
voorbeelden gezien waarbij men
zeer inefficiënt, verkwistend en
onveilig met milieubezwarende
stoffen werkt. Er wordt lustig
gemorst, verbrand en achtergela
ten.
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gedroogd en verzameld worden,
kunnen de Indiërs in ieder geval
toch nog bogen op een vorm van
recycling.
Luxe

Uiteraard werd ik niet vrolijk van
dit soort observaties. Maar mag
ik hier kritiek op hebben,
mag ik de Indiërs wat ver
wijten? In het dagelijks
leven wentel ook ik mij in
de luxe van onze gemaks
maatschappij. En ondanks
ons tegenwoordige voor
zorgs-principe en integrale
benadering van het gebruik
van onze leefomgeving,
nemen de natuurwaarden
per saldo in Nederland nog
steeds af. Nog steeds
maken wij geen echte keu
zes, die de natuurlijke kwa
liteiten van ons milieu recht
doen. Dus wie ben ik om de vele
Indiërs die simpel gezegd slechts
bezig zijn met overleven, te ver
oordelen?

L.

Lichtpuntjes f2x)

Overigens heb ik wel Iichtpuntjes
geconstateerd. Regelmatig zagen
wij op scholen door leerlingen
Â Kammenventer in
gemaakte posters die het bestrij
Gwalios.
den van milieuvervuiling als
Hindu-priester in de Heili
thema hadden. Hierbij had, voor
ge stad Pushkar.
mij opmerkelijk, niet alleen de
vervuiling van bodem, lucht en
water de aandacht, maar ook
fonische drukte van zich
4
geluidsvervuilingl
met gierende motoren
Dit brengt mij trouwens op een
langzaam voortbewe
ander soort vervuiling die de laat
gende voertuigen. De
ste tijd meer en meer in de
slecht onderhouden en
belangstelling komt, namelijk
afgestelde motoren van
Iichtvervuiling. Tijdens onze GSE
brommers, motor-riksja’s
daar maar overheen moest gooi tour had men in India grote pro
en trucks braken dikke wolken
blemen met het electriciteitsnet.
en. Iedereen gooit zijn afval
loodhoudende uitlaatgassen de
Men was onvoldoende in staat
lucht in. De lucht was er vaak dik gewoon over de muur of direct
om voldoende energie te leveren.
van de smog en de stof. Ik heb er op straat. Nog een geluk dat er
dan ook vijf weken lang last van hier zoveel koeien Vrij rondlopen. Dit had tot gevolg dat we gere
geld geconfronteerd werden met
Die eten in ieder geval nog de
geïrriteerde luchtwegen gehad.
geplande en ongeplande stroom
organische resten uit het afval.
Het kan volgens mij niet anders
uitval. Op een avond bevonden
Dankzij de koeievlaaien die
dan dat dit gevolgen moet heb-
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komen ook voor in India!), neus
hoorns, waterbuffels en krokodil
len aan de muren. Het was een
beestachtig leuk partijtje snooker
(ik werd overigens meedogenloos
weggespeeld).

Push up BH
Zoals gezegd, uitwisseling staat
centraal bij een GSE-tour. Één
1 Ouderwetse scheepsbouw in
anekdote in dit verband wil ik u
Mandri.
niet onthouden. Soms namen
leden van onze gastgezinnen de
wij ons in een stadje aan de rand instituut, voerde ik een gesprek
from The Netherlands and the
uitwisseling toch wat al te letter
van de Thar-woestijn. We wer
met twee vrouwen. Na een half
rotarians of Bundi” ingetikt, en
lijk. Zo bemerkten we dat onze
den net door de zoon van de
uur kwam er een man in het
vervolgens 3 minuten lang dwars bagage een sterke aantrekkings
Maharadja van Jobner door het
lokaal om de vrouwen, collega’s over het beeld van een populaire kracht uitoefende.
paleis rondgeleid, toen de stroom van hem, te vergezellen voor de soapserie ‘gewield’I
uitviel. Met zaklamp en kaars
lunch. Hij hoorde ons gesprek,
We troffen onze spulletjes soms
werd de rondleiding voortgezet
pakte een stoel, en nam vervol
Beestachtig
op andere plekken in de koffer
en zo bereikten we het dakterras. gens aan het gesprek deel. Na
Eénmaal heb ik het genoegen
aan, dan waar we ze achtergela
En daar zag ik iets wat mij nog
afloop vroeg hij mij wat ik hier
mogen smaken om te gaan ‘stap ten hadden. Op zich vonden we
nooit eerder was opgevallen.
eigenlijk deed. Ik vertelde hem
pen’. Een rotarian nam me mee
dat niet zo’n probleem, maar bij
Dankzij de zeer heldere lucht en dat ik op GSE-tour was. Ik hoef om te snookeren. Nou doe ik dat een groepsgenote ging men een
de stroomuitval viel het me op
de hem niet uit te leggen wat dat wel vaker, dus ik was er wel voor keer wel erg ver. Op een avond
hoeveel sterren er aan de hemel was, want hij was notabene door te porren. Hij bracht me naar het liet haar gastvrouw blijken het
stonden. Veel en veel meer dan
mijn gastheer (nI. president van
paleis van een voormalige Maha wel erg leuk te vinden om met
je op het donkerste plekje van
een Rotaryclub) in die stad gese radja. Sinds de onafhankelijkheid haar de spulletjes in de bagage te
Nederland kunt zien. En dwars
lecteerd als kandidaat voor de
van India zijn deze vorsten geen bekijken. Vooral de lingerie had
door die sterrenpracht heen viel
GSE-tour naar Nederland! Was
vorsten meer, en moeten ze zelf haar interesse. De push-up 8H
mij een lichte band langs de
dat al sterk, het verhaal wordt
aan de kost komen. Vaak exploi bekoorde haar zeer, ze wilde hem
hemel op. Ik realiseerde mij dat
nog ongelooflijker. Drie weken
teren ze hun paleizen dan ook als graag hebben. Mijn groepsgeno
dit onze melkweg moest zijn. In
later ging ik op ruim 500 km
hotels. Zo ook dit paleis. In de
te wilde de 8H echter niet
al zijn simpelheid was dit een
afstand van dat instituut op
voormalige jachtkamer stond de afstaan, maar stelde voor om
imponerend gezicht. Veel te snel ‘safari’ door het tijgerreservaat
snookertafel. Boven de tafel
terug in Nederland er één voor
naar mijn zin kwam de e!ectrici
Ranthambhore National Park. En brandde licht, terwijl de toch vrij haar te kopen en op te sturen.
teit weer terug, de lampen in het geloof het of niet, maar twee
kleine ruimte verder donker was. “Welke maat”, vroeg ze. “Een
stadje floepten weer aan, en vele bankjes voor mij in de open bus
Toen wij er binnenkwamen liet de ietsje kleiner dan die van jou,
sterren en de melkweg waren
zat diezelfde man weer!
rotarian zijn belangrijkheid gel
want die zat me vanmiddag toch
weer onzichtbaar geworden.
den en al gauw, zeg maar
wat te ruim”, antwoordde de
Soap
meteen, waren wij aan de beurt. gastvrouw...
Kleine wereld
Soms lieten onze gastheren ook
De mensen die er waren trokken
Is India groot? Met een opper
onwaarschijnlijke dingen gebeu zich bescheiden terug in de sche Ed Stikvoort (AAD)
vlakte die ruim 80 keer groter is
ren. In Bundi bezochten we de
mer langs de muren. Uiteraard
dan dat van Nederland vind ik
televisietoren die de signalen van voelde ik mij opgelaten en voelde
dat wel. Wonen er veel mensen
de nationale publieke TV-zender hun blikken op mij gericht. Op
P5.
in India? Dat vind ik ook: inmid uitzendt. Normaliter een zwaar
een gegeven moment bleken de Ook /i/ kunt als /e /onger bent
dels bijna een miljard inwoners.
bewaakte en ontoegankelijke
toeschouwers echter verdwenen dan 35 /aai in aanmerking
Desalniettemin had ik er vier
vesting. Nou viel er bar weinig te te zijn, terwijl ik toch het gevoel
komen om met Rotary Interna
onwaarschijnlijke ontmoetin
beleven in die toren, maar men
bleef houden van alle kanten
tional, bi/na gratis, een GSE
gen/gebeurtenissen. De onwaar had wel een aardige geste voor
bespied te worden. Toen pas zag avontuur te beleven.
schijnlijkste was wel deze. Tijdens ons in petto. Ter plekke werd de ik de opgezette koppen van de
Voor nadere in formatie hierover
een ‘beroeps-ontmoeting op een tekst “greetings to the GSE-team talloze tijgers, leeuwen (ja, die
kun /e bi/ mi/ terecht.
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De dag van de Groentjes
EEN INTRODUIEDAG met doel
om nieuwe medewerkers kennis
te laten maken met het RIKZ als
totaal en om eens wat verder te
kijken dan de eigen afdeling.
Ook een dag bij uitstek geschikt
om contacten binnen het RIKZ
uit te breiden.

het RIKZ nieuw leven ingeblazen.
Momenteel wordt er ook nog
gewerkt aan een introductiehandleiding.

Na de ontvangst met koffie en
thee werden de Groentjes in de
Colloqiumzaal welkom geheten
door het bekendste Groentje van
het RIKZ, Dik Tromp. Na een ver
26 maart ji. was het dan zo ver,
dere inleiding was het volgende
voor de eerste keer in jaren orga programma-onderdeel: de infor
niseerde het RIKZ een introduc
matieve ronde. Tijdens deze
tiedag voor nieuwe mede
ronde liepen de nieuwelingen in
De organisatie van deze introduc werkers: “de Dag van de Groen groepjes door het gebouw. Op
tjes’.
tiedag ligt in handen van de
basis van de meegekregen crypti
afdeling PX. Die heeft op deze
sche omschrijvingen bezochten
Den Haag, alwaar er haastig
manier het introdudiebeleid van
zij verschillende afdelingen, waar afscheid genomen werd om de
hen het een en ander verteld of trein te halen.
gedemonstreerd werd.
Met alle ontvangen, positieve
reacties, kunnen we met een
Om de inwendige mens niet te
verwaarlozen, volgde er een uit gerust hart terugkijken op een
gebreide, goed verzorgde lunch zeer geslaagde dag, die volgend
in het bedrijfsrestaurant. Na even jaar zeer zeker herhaald zal wor
uitgeblazen te hebben, was het
den.
laatste onderdeel van het pro
gramma aan de beurt, de excur Tanla Ansink
sie. Deze voerde de deelnemers (stagiair PX)
naar het sluitstuk van de delta
werken : de stormvloedkering
Nieuwe Waterweg. Na een rond
leiding en jawel weer een versna
pering, begon de terugreis naar

Mijn naam is Ben de Winder.
Vanaf 1 mei ben ik werkzaam bij
de afdeling AB Delta als project
leider ecologie.
Tot voor kort was ik werkzaam
op de negende etage van een
universiteitsgebouw in het cen
trum van Amsterdam. Met
enthousiasme verlaat ik het stof
fige en vaak enge onderzoeks
wereldje om me weer bezig te
kunnen houden met een breed
scala van “maatschappelijk rele
vante” onderwerpen die allemaal
wel iets te maken hebben met
zaken waar ik verstand van heb.
Mijn roots liggen op de hoge

zandgronden van Twente. Via
onderzoek aan heggen en hout
wallen aldaar, paardebloemen in
veenweide-gebieden en cyano
bacteriën (blauwwieren) in veenplassen, ben ik even afgestopt in
het afglijden naar laag Nederland
door onderzoek naar erosie in de
duinen, maar ben ik uiteindelijk
tot over mijn knieën afgezakt in
de getijdemodder van estuaria.
Bij de laatste projecten werkte ik
als bioloog in projecten die veel
te maken hadden met de veran
dering van de kustmorfologie.
Samen met anderen was het mijn
taak om de biologische invloed
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op de vastiegging van slib en
zand te kwantificeren. Deze
onderzoeken werden ook inter
nationaal uitgevoerd, vooral met
Groot Brittannië.

Tij & Taal

Ik hoop naast mijn werk nog wat
tijd over te hebben om een van
mijn grootste hobby’s, het fietsen
weet op te pakken. We wonen al
jaren bij Amsterdam. Het zal voor
mijn vrouw Carla, die in het
informatie management zit, en
voor mijn zoon Douwe van
zeven jaar oud dan ook wel even
wennen zijn om te verhuizen
naar Middelburg. Maar voorlopig
valt daar en in de rest van Zee
land nog ontzettend veel nieuws
te ontdekken, Ik verwacht ook
daarom de komende tijd met
veel plezier bij het RIKZ te kun
nen werken.
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veldwerk vegetatiekaarten wor
den gemaakt. Ik heb de vegetatie
van verschillende natuurgebieden
bemonsterd. De duinen en kwel
ders van de eilanden Texel, Ter
schelling, Ameland,
Schiermonnikoog zijn mij bekend.
Op de kwelders van de landaan
winningswerken, de schorren van
de Westerschelde en enkele bui
tendijkse
gebieden van het
Voordat ik bij RIKZ kwam heb ik
Haringvliet
heb ik menig voet
bijna 29 jaar bij de Meetkundige
begonnen
spoor
achtergelaten.
Bij deze
Dienst gewerkt. Ik ben
bedrijfsadministratie
in
kwam
ik
in
aanraking
afdeling
op de
Delft. Daarna heb ik als landme met GIS. Sindsdien alleen nog
maar geGiSt. We hebben GIS
ter met standplaats Strijen in de
gebruikt bij een Milieueffectrap
buitendienst gewerkt. In 1982
ben ik weer verhuisd naar Delft
poftage van de rijkswegen
en kwam ik bij een afdeling waar A4/A16. GIS is onder andere
ingezet om te berekenen hoeveel
met behulp van luchtfoto’s en

HaIlo, ik ben Gerard Poot en ben
sinds 1 mei 1997 werkzaam bij
RIKZ. Ik zit bij Afdeling ABK waar
ik als taak heb GeoKey, een
meta-informatie systeem, binnen
RIKZ te implementeren, geoge
gevens te beheren en als er tijd
over is, mee te draaien in projec
ten met GIS-ondersteuning.
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En nu ben ik dus hier bij RIKZ.
Een uitdaging om GIS binnen
RIKZ breder in te zetten dan dat
het nu al gebeurt. Ik zit in kamer
B7.18 met een riant uitzicht rich
ting kust.
ha van welke bodemsoort er ver Ik ben 47 jaar, 22 jaar gehuwd, ik
nietigd zou worden. Met GIS
heb een dochter van 18 en een
zoon van 15 die op de HAVO zit
hebben we ook het effect van
ten. Mijn hobby’s zijn tijdens
autosnelwegen op broedvogels
doorgerekend. De laatste 2,5 jaar vakantie met auto en tent rondheb ik me bij de afdeling Advies trekken door streken waar weinig
en Onderzoek Geografische
toeristen komen, naar het voet
ballen van mijn zoon kijken en
Informatiesystemen van de
Meetkundige Dienst vooral bezig computers.
gehouden met de nieuwste ont
wikkelingen op gebied van GIS.

parallelle algoritmiek; in één zin:
Hoe laat ik processoren zo goed
mogelijk samenwerken, opdat ze
mijn sommetje snel oplossen”.

Hallo, ik ben Eric ten Cate. Mijn
voorletters zijn: H.H.”, zoals je
ziet komt de ‘E’ van Eric daar niet
in terug. 0p 1 april (:-) ben ik
begonnen als projectleider wis
kunde bij OSFW. Ik zal mij voor
namelijk bezig houden met
nieuwe ontwikkelingen rond
SIMONA (Slmulatie MOdellen
voor de NAtte waterstaat).
Mijn ir-diploma als toegepast
wiskundige heb ik gehaald in
Twente. Vervolgens ben ik achter
hetzelfde bureau blijven zitten en
ben ik begonnen aan mijn pro
motiewerk. Dit gebeurde in het
kader van een ESPRIT-project
waar ik heb leren samenwerken
met Franse en Belgische collega’s.
Het was de bedoeling dat ik mij
ging concentreren op interessan
te wiskundige problemen, maar
ook hier moest er bezuinigd wor
den. Mijn wiskunde’ werd er uit
gesneden. Wat over bleef was

Onder andere prototypen met de
nieuwe GIS-tool MapObjects.
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grotendeels informatica. Het was
voor mij verrassend hoeveel wis
kunde daar nog in zit.

Het leuke van dat werk was dat
het een samenspel is van theorie
en praktijk. In mijn geval was de
praktijk TRIWAQ, het 3D-model
dat in SIMONA opgenomen is.
Samen met de twee AIO’s Edwin
Vollebregt en Mark Roest heb ik
gekeken naar parallellisatie van
TRIWAQ. Dat werk heeft gere
sulteerd in een versie van TRI
WAQ op één van de modernste
parallelle computers van deze
tijd: de CRAY T3E van de TU
Delft. Daarop kan een uur reële
tijd in een Rijn-Maasmond model
doorgerekend worden in enkele
minuten. Op een HP-werkstation
was dit één uur.

Bepaalde technieken die ik bij het
promotiewerk geleerd heb, heb ik
toegepast als universitair docent
aan de TU-DeIft. Daar besteedde
ik de helft van mijn tijd aan
onderwijs (je leert de vakken dan
pas echt) en de andere helft aan Het leuke van mijn huidige func
onderzoek. Het onderzoek betrof tie is dat ik, gelukkig, kan voort-
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bouwen op de kennis die ik heb,
en dat het mogelijk blijft me te
bewegen op het randvlak van de
numerieke wiskunde en de soft
ware engineering. Daar komt de
uitdaging zo goed mogelijk te
voldoen aan de wensen van de
SIMONA-gebruiker (daar zijn
veel soorten in) nog bovenop; nu
nog invullen.
In mijn Vrije tijd lees ik graag een
SF-boek of een stripboek. Daar
naast bespeel ik soms de keybord. De meeste tijd wordt
verteerd door mijn twee dochter
tjes van drie en anderhalf jaar
oud. Samen met mijn vrouw pro
beer ik ze in het gareel te hou
den.

Korte DFD/PR-mededelingen
Internet/Intranet bij RIKZ
Het is enige tijd stil geweest rond
de Internet/Intranet-ontwikkelin
gen bij bij het RIKZ. In een artikel
van Tij en Taal van maartjl. wer
den alle tot dan toe ontplooide
activiteiten op een rijje gezet.
Conclusie was dat een project
/werkgroep concrete voorstellen
zou moeten formuleren voor het
opstellen van een plan van aan
pak. RIKZ-medewerkers werden
ook uitgenodigd om mee te den
ken en hun ideeën kenbaar te
maken. Een kleine groep is daar
na een paar keer bijeen geweest
om te brainstormen over de
mogelijke aanpak.
Duidelijk werd dat er een officiële
opdracht van het DT noodzake
lijk is om in werkgroepverband
de acties uit te werken en een
plan van aanpak op te steflen.
Die notitie is nu in voorbereiding
en wordt binnenkort aan het DT
voorgelegd.

dingen gebruikt kunnen worden
over de organisatiestructuur van
het RIKZ zouden op een centraal
punt beschikbaar moeten zijn,
om voor meerdere doeleinden
gebruikt te kunnen worden. De
leden van de werkgroep Presen
tatie en Kennis (PK) zullen tekstmateriaal verzamelen. DFV
verzamelt beeldmateriaal.
Creatieve ideeën en suggesties
van niet PK-leden zijn natuurlijk
altijd welkom. Heb je die, neem
dan even contact op met mij.

dentiereeks zijn:
de gehele correspondentie is
op één papiersoort te printen;
alle zwarte tekst, inclusief de
naam van de dienst wordt
geprint;
de mogelijkheid bestaat om,
binnen bepaalde grenzen,
dienstspecifieke corresponden
tieformulieren te maken, zoals
‘agenda’ of ‘overeenkomst’.
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groep RIKZ-medewerkers zullen
voortaan in de kalender worden
opgenomen. Gebleken is dat
RIKZ-medewerkers (toch nog) te
weinig van elkaar weten wie,
welk evenement bezoekt om
navraag of een terugmelding te
kunnen doen als hij/zij zelf ver
hinderd is. Daarom lijkt het goed
om ook daarvoor ruimte te creë
ren in het overzicht.

Eenmaal per maand zal de eve
nementenkalender worden bijge
werkt. Naast de beschikbaarheid
via het netwerk, worden ook
copieën voor de medelingenbor
tentoonstellingsruimte
Thema’s
den in de vestigingen en één in
Huisstijl
aanbod
handboek
is
Aanvullingen
weinig
Momenteel er
Den Haag op een centrale plek
Huisstijl
handboek
is
thema’s
Voor
het
wat
betreft
actuele
voor
gehangen.
ont
supplement
elfde
een
recent
wisseltentoonstellingen
voor de
vangen. Daarin zijn onderdelen
in de ruimte van de RIKZ-vesti
Diana ‘t Zand (DFD)
wordt
Gestreefd
met betrekking tot: vertalingen
Den
Haag.
ging
en
directoraten-generaal
een
de
maanden
van
de
eens
in
om
drie
nieuw onderwerp in de tentoon HDTP, visitekaartjes CD, vertalin
gen van voorgedrukte gegevens
stellingsruimte te presenteren.
voor vreemdtalige documenten
geschikt
ideeën
Heb je
of een
als brief, nota, verslag, zendbnef
graag.
Ik
hoor
onderwerp?
het
de
en telefax. Dit met het oog op de
zodat
zijn
welkom,
ideeën
Alle
Zodra het DT zich heeft uitge
invoering van de vernieuwde cor
kan
worden
effectief
ruimte
sproken over de koers die RIKZ
respondentiereeks.
ten opzichte van deze informatie benut.
technologiën moet volgen, wor
Verder betreft het suppiement
den alle medewerkers
huisstijlrichtlijnen voor autobord
vernieuwde
Invoering
geïnformeerd.
routekaartjes, legitimatiebe
jes,
correspondentiereeks
wordt
en lnternet. Exemplaren
wijzen
termijn
afzienbare
Binnen
inzage in de Den Haag
ter
de
liggen
van
de
invoering
met
gestart
Presentatiematerlaal
bij DFV en bij
bibliotheek,
correspondentiein
de
vernieuwde
RIKZ Algemeen
in
Haren
en Mid
‘t
Zand,
Diana
Hierbij
worden
za]
tevens
reeks.
In de werkgroep Presentatie en
vestigingscoördina
bij
de
in
nieuwe
delburg
voorzien
macrosets
Kennis werd reeds geruime tijd
nagedacht over het vervaardigen voor Word. De voorgedrukte for toren. Neem eens de tijd om het
handboek door te bladeren. Er
van algemeen presentatiemateri muliermodellen zullen spoedig
vele nuttige wetenswaar
staan
verleden
dat
behoren,
het
aal voor het RIKZ. Materiaal dat tot
Toepassen van de
papier
dat
digheden.
van
wisselen
betekent
gebruikt kan worden bij work
blijkt dan heel een
huisstijlregels
niet
voortaan
papierbakken
congressen.
de
in
shops, symposia,
zijn.
verbeterde
te
voudig
hoeft.
Met
de
Informatiemeer
Gedacht werd aan
panelen, dia’s met beeldmateriaal functionaliteiten beoogt de direc
tie Voorlichting van het ministerie
en creatieve teksten over de
Evenementenkalender
een verhoogde motivatie bij de
taken van de verschillende
om
te
De evenementenkalender RIKZ
gebruikers
toe
huisstijl
de
om
hoofdafdelingen. Dit
bezoe
krijgt een andere vorm. Ook eve
passen.
ver
kers een snelle indruk te
die niet door RIKZ
nementen
RIKZ
zich
mee
schaffen van waar
maar
georganiseerd,
veranderingen
worden
belangrijkste
die
bij
De
bezig houdt. Ook sheets
een
grote
zijn
voor
interessant
correspon
vernieuwde
binnen
de
van
het algemene gedeelte
inlei
Het technisch traject van de
invoering wordt door III in het
project KARMEN meegenomen.
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Het college FYKUS van prof. dr. J. Dronkers
Ai BIJNA ANDERHALF jaar werk
ik in Den Haag bij OSFM voor
het KUST*2000 programma. Wij
zijn met een aantal nieuwe pro
jectleiders aangesteld om, vôér
het komende millennium, de
geheimen van de mysterieuze
ondoorgrondelijke Wadden, de
vriendelijke en gemoedelijke Hol
landse kust en de gevaarlijke en
bedrieglijke Zeeuwse delta te
ontfutselen. De zandhonger van
de Wadden laat zich echter niet
zo gemakkelijk temperen en zelfs
de Hollandse kust, met zijn lief
tallige golfjes en vlakke stranden
met strandhuisjes en paviljoenen
houdt zijn mysteries liever voor
zich en versteilt stiekem daar
waar wij het net niet meer
meten. Een oplossing werd lang
zaam duidelijk: wij moesten aan
de Universiteit van Utrecht het
vak Fysica van Kustsystemen vol
gen; beter bekend als HET COL
LEGE VAN JOB.

FYKUS is een keuzevak voor
derde en vierdejaars studenten
van Fysische Oceanografie in
Utrecht.
De eerste twee colleges dienen
als inleiding: een vogelvlucht
over de belangrijkste elementen
en processen die een rol spelen
bij kusten: sediment, flocculatie,
aardrotatie, getij, dichtheid, wind,
storm...
Tot slot komt een diagnose van s
werelds grote delta’s en kusten;
dia’s tonen luchtfoto’s van de
machtige Mississippi, de sedi
ment beladen Huang-Ho, de uit
gewaaierde Kalimantan Delta en
natuurlijk onze eigen Hollandse
fenomenen: de Eems-Dollard en
de Rijn-Maas-Schelde monding.
Het inzicht begint al te dagen en
wijselijk worden diagnoses
gesteld alsof het om een spelletje
gaat.

De verdere colleges volgen als
een rivier in zijn natuurlijke loop
Menig OSF-er was ons op deze
naar zee: vanaf getijrivieren naar
weg al voorgegaan. Hun reactie estuarium, getijdebekken en ver
was ook eenparig: “Het college
volgens zeegat of zandkust en
van Job? Het is ERG veel werk,
tot slot kustzee. Vrijdag na vrij
maar wel hééél goed”. Deze raad dag worden wij ingewijd in de
had de smaak van vitaminen of
erfenis van Van Veen, de formu
levertraan ‘het is vies maar je
les van Bijker en Van Rijn en in de
wordt er groot van’. Een collega sporen van die groep wijze cory
adviseerde nog: Ga geen relaties feeën die het forum vormen van
aan en laat je vrienden en hob
het NCK; de Ribberinks en RoeI
by’s gedurende een half jaar zit vings, de Vrienden en Zwarten de
ten”. Troostend voegde ze er nog Stives en Steetzels.
aan toe: Maar het is wel een
héél goed college”. (Waarom
Een klein groepje studenten volgt
smaken medicijnen altijd zo
het college. Door een ongeschre
ven wet zitten zij altijd op de eer
vies?). Andere collegae, die het
vak niet persoonlijk hadden erva ste rij. Wij, die dit vak vrijwillig
ren, glimlachten medelijdend met volgen, zitten een rij erachter.
een blik van bewondering ten
Studenten nemen geen blad voor
aanzien van dit moedige voorne hun mond: Wat u NU staat te
men. Met het gevoel van iemand doen is toverij voor mij”. Wan
die van zijn galgenmaal genoot
neer aangegeven wordt dat de
heb ik de Kerstvakantie beleefd, afleiding tussen twee stappen
want in januari begon HET COL recht toe recht aan is, ontlokt dit
LEGE VAN JOB.
het commentaar: Ja, DAT geloof
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‘1 think you
houId be
more explicit
here in step
two
“.

ik niet meer”. Hun reactie is uit
ons hart gegrepen en vanaf de
achterste rij knikken wij instem
mend mee. Marcel Stive (die een
deel van het college verzorgt) ziet
met een enigszins geamuseerde
glimlach dit hele tafereeltje aan.
Een verloren VWO-er, die op de
open dag van de Universiteit
komt kijken, loopt verschrikt
weg.
FYKUS is een wisselwerking tus
sen docent en student. De
docent getroost zich grote moeite
om de stof over te brengen met
behulp van een successie verbe
terde dictaten, sheets uit het
RIKZ arsenaal, besprekingsmid
dagen van sommen, video’s en
een dag-practicum op een RWS
meetboot. De student doet zijn
best om dit alles te consumeren.
Na ieder hoofdstuk volgt huis
werk, dat twee of drie weken
later weer ingeleverd kan wor
den. De stelregel is dat de som
metjes meestal in een dag of
anderhalf te doen moeten zijn.
De studenten hebben hier echter
een andere opvatting over: “De
sommen van NU waren mooi, ik
heb er NIETS van begrepen”.
Na een week worstelen met de
stabiliteit van de Zeeuwse getij
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debekkens begeef ik me, een
beetje ontmoedigd, naar het col
lege. Het huiswerk van de vorige
keer is al nagekeken. Een acht
glimt mij toe en ik voel mij geluk
kig als een eerstejaars. Blijkbaar
heb ik het toch aardig begrepen!
Vol goede moed ga ik dat week
einde in; ik blijf de Zeeuwse zee
armen wel boven!
Als dit stukje verschijnt hoeven
wij alleen nog maar het tentamen
voor te bereiden. Voor wie door
middel van de sommetjes aan de
stof gewerkt heeft, schijnt deze
laatste hindernis geen groot pro
bleem te zijn. Jullie zullen het
college nog missen” ,zegt Job. En
als ik denk aan de gezamenlijke
ritten heen en weer naar Utrecht,
de magische prioriteit die het col
lege boven alle vergaderingen en
afspraken had, de discussies met
Sander en Annewendie en de
lunches in de krappe kantine tus
sen studentikoze gesprekken en
kandidaten voor de Nobelprijs,
moet ik bekennen dat dit toch
een band schept. Misschien, heel
misschien, heeft Job wel een
beetje gelijk.
Jean-Marie Stam (namens de
OSE-ers die dit college hebben
doorlopen)

Aangenaam
winkel is. Voor het geval dat al
dat werk ooit afkomt zijn we al
druk bezig met het in gang zet
ten van nieuwe projecten en ont
wikkelingen, zoals het MFPS
nieuwe stijl en op het gebied van
Internet. Voor mij zijn deze snelle
ontwikkelingen tegelijkertijd ook
het aantrekkelijke van werken in
de IT-hoek.

Mijn naam is Alexander Thomas
Brandt, ook wel Alex genoemd.
Met ingang van 1 februari ben ik
in dienst bij de afdeling 1151. Hier
houd ik me op deeltijd basis
bezig met het technisch beheer
en de kwaliteitsborging van het
MSW.
Op dit moment ben ik in de
afrondingsfase van mijn HEAO
studie Management, Economie
en Recht aan de Haagse Hoge
school. Naast deze studie heb ik
drie jaar lang parttime gewerkt
bij een software ontwikkelbedrijf,
dat onder meer diensten verricht
voor RIKZ. In dit verband ben ik
in aanraking gekomen met het
MSW en wat daar mee samen
hangt. Ook heb ik de nodige
ervaring opgedaan op het gebied
van informatietechnologie.

Omdat ik het gevoel had op het
gebied van IT goed mijn ei kwijt
te kunnen heb ik, toen er bij RIKZ
een vacature voor informatie
technisch beheerder ontstond,
direct gereageerd. Nu zit ik al in
de derde maand dat ik in deze
functie werkzaam ben, en het
bevalt me prima.

Ik hoop een collegiale en vrucht
bare samenwerking tegemoet te
gaan. Zoals ik het inschat zal dat
best goed komen. Tevens wens ik
iedereen een goede zomer toe.

De tijd gaat erg snel wat waar
schijnlijk te maken heeft met het
feit dat er een hoop werk aan de

Een goed begin is het halve werk.
Nog niet eens in dienst en toch
wordt mij al gevraagd om een
stukje (over mijzelf) te schrijven
voor Tïj en Taal. Deze voortva
rendheid bevalt mij wel.
Mijn naam is Alfred Westplat en
per 1 mei jI. ben ik in dienst
getreden bij het RIKZ bij de afde
ling PX.
Lang geleden ben ik ooit begon
nen bij een (toenmalige) dienst
van V&W, nI. de PTT. Na een
periode van 7 jaar ben ik overge
stapt naar de Rijksdienst voor het
Wegverkeer. Na V&W lag mijn
nieuwe uitdaging bij het Ministe
rie van Justitie. Nu keer ik weer
terug naar het voor mij oude,
maar vertrouwde nest en wel bij
het RIKZ.

Hopelijk ben ik in staat de voort
varendheid waarmee er binnen
het RIKZ gewekt wordt gestalte
te geven, Ik zal in ieder geval
mijn uiterste best doen om daar
aan gevolg te geven.
Vanuit mijn nieuwe werkveld zal
ik zeker met meerdere lezers van
dit stukje kennis maken, dan
praat ik graag verder want ik ben
ook benieuwd wie mijn collega’s
zijn.

Eigenlijk hoef ik me niet voor
te stellen. Jullie kennen mij al
van de receptie van het R)KZ
in Den Haag, waar ik parttime
werkte als tele foniste/recep
tioniste. Nu werk ik parttime
bij de afdeling Visuele Vorm
geving als illustrator/vormge
ver Als free/ancer heb ik
eerder opdrachten uitgevoerd
voor Rijkswaterstaat. Dit werk
hangt momenteel tentoonge
steld in de hal op de eerste
verdieping van het RIKZ
gebouw. Dat deze opdrachten
zouden resulteren in een baan
bij het RIKZ had ik nooit
gedacht ik ben er erg bi/
meel
Natuurlijk werk ik naast het
RIKZ ook nog als freelance
illustrator. Ook hier is wat van
te zien op bovengenoemde
tentoonstelling: het altabet
van Spier de hond wat is ver
schenen, elke week een letter
in het NRC-Handelsblad. Met
Spier heb ik grote plannen en
bij deze stel ik hem dan ook
aan jullie voor (mijn gezicht
ken je nu wel), aangenaam!
Heleen van Heuvel, DFV
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Personeelsm utaties
Indiensilredingen
mw. C.F.M. Withagen, ABD
01-03-1997 Middelburg
mw. drs. C.M.J. de Hoogh, MB
01 -03-1997 Den Haag
Ing. R.M.W. Sam, ABW
01-04-1997 Haren
R.P. Oudshoom, DFK
01-04-1997 Den Haag
drs. J.G. Hartholt, OSBN
01-04-1997 Den Haag
dr.ir. H.H. ten Cate, OSFW
01-04-1997 Den Haag
mw. E. van Wijk, PX
01-04-1997 Den Haag
drs. J. Stapel, ABD
15-04-1997 Middelburg
G.J.M. Poot, ABBK
01-05-1997 Den Haag
dr. G.B.M. de Winder, ABD
01-05-1997 Middelburg
ing. P. Feddema, ABW
01-05-1997 Haren
P. Mahabaii, CXFA
01-05-1997 Den Haag
C.A.E.M.A. Westplat, PX
01-05-1997 Den Haag
mw. CC. de Groot, DFM
01-06-1997 Middelburg
F.T. Ardaseer, 05E
16-06-1997 Den Haag
mw. S.E. Bergakker-Ammerlaan, 05E
16-06-1997 Den Haag
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Uitdiensftredingen
Ing. M.J. Zekhuis, ABD
01-04-1997 Middelburg
P.J. Boekelman, PX
01-06-1997 Den Haag
mw. Ir. J.C.A. Joordens, ABBL
15-06-1997 Den Haag
Ing. RA. van de Stadt, ITSGV
01-07-1997 Den Haag
mw. S. Sewratan, ABE
01 -08-1997 Den Haag
drs. A.C. Smaal, OSBD
01-08-1997 Middelburg
mw. M.M. Althuijzen, 05E
01-08-1997 Den Haag
Verplaatsingen binnen V & W
Ing. F. Loman MSc., ITHBM
01-06-1997 Den Haag
(gaat naar Noord-Holland)
dr. M.H.M. Ebben, ITHO
01 -06-1 997 Den Haag
(gaat naar A.V.V.)
Bevorderingen
mw. dr.ir. J.M.T. Stam, OSFM
01 -02-1997 Den Haag
mw. drs. C. van Zwol, ABBI
01-03-1997 Den Haag
mw. Ir. M.J. Smit, ABBK
01 -03-1997 Den Haag
Ir. RA. Blokland, ITHO
01 -03-1997 Den Haag
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dr. D.W. Dunsbergen, OSFM
01-03-1997 Den Haag
ing. R Roelse, ABD
01-06-1997 Middelburg
A.S. de Jong, ITLHV
01-06-1997 Haren

Ambtsjubileum 1 21/2 jaar
drs. J.C. Klamer, 05CM
24-07-1 996 Haren
Ir. T. van Heuvel, ABBK
01-05-1997 Den Haag

Ambtsjubileum 25 jaar
J.R van der Wiel, CXP
11-05-1997 Den Haag
drs. J.C.H. Peeters, OSBN
01-07-1997 Middelburg

Gratificaties
C.A.C. Dam, DFK
J.C. van Ham, DFK
J. Mooiweer DFK
M. Veerman, DEK
W.D. Bil, ITIM
J.A. van Dienst, ITIM

Inleveren kopij volgende
Jij & Taal véôr 1 aug. 1997
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lad,voor medewerkers en oud-medewerkers

VANDONDERDAG 2 4 APRIL tot en er professionele zeef- en
en met zaterdag 26 april 1997 is mengdemonstraties gegeven
bij het IT-laboratorium in Haren
de QUASH Inception Meeting
gehouden. QUACH staat voor
"Quality Assurance in Sampling
Handling " en is een EU-project
binnen het "Measuring and Testing Programme". Het is een

Namens de HID heefî Frank van
der Valk de bijeenkomst gekunnen worden.
opend. Hij demonstreerde dat
met eenvoudige middelen zand
Zo'n 30 personen uit 17 Europe- en mosselen gescheiden en aanse landen gelegen aan de Midsluitend met smaak geconsudellandse Zee, de Noordzee en
meerd kunnen worden. Waarom
de Atlantische Oceaan hebben
dan toch zo'n project?
deelgenomen.
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Hortus met de Chinese ijsbeeldententoonstelling, een rondvaart door de vaarten van de
stad Groningen en een afscheidsdiner in Abrahams Mosterd
Museum in Eenrum.

internationale uitwisselbaarheid
van meetgegevens in het mariene milieu zijn onmisbaar voor
ICES en het OSPAR-conventie
gebied. Na het Quasimeme-project voor analyse resultaten is
QUASH een logische volgende
stap in het traject van kwaliteitsverbetering.

Binnen een kwaliteitssyteem
draait alles om aantoonbaarheid.
Daarom heeft Abraham, weiiswaar wat vertraagd, persoonlijk
het certificaat voor het bereiken
van de 50-jarige leeftijd aan de
QUASH-projectcoördinator David
Welk uitgereikt.

De verschillende werkgroepen
hebben vervolgens per onderwerp de resultaten gepresenteerd
van de vragenlijsten die vooraf
zijn ingevuld door alle deeinemende landen. Deze inventarisaties waren vervolgens de rode
draad bij de discussies over de
verdere aanpak. Verder hebben
i<ees I<ramer, Gerard Spronk en
Foppe Smedes inhoudelijke presentaties gegeven over respectievelijk sediment cofactoren, totaal
organische koolstof en nieuwe
vetbepaiing.

Samenvattend kan gesteld worden dat QUASH uitstekend van
start is gegaan en dat het project
zeker zal bijdragen aan verbete;van de meetresultaten in het
riene milieu.;Het IT-laboratoriheeft in deze zijn ambitie om
zoute RWS:laboratorium te
waar gemapkt, gezien de
ikbrief van tiet Quash-projectm.

De demonstraties op het laboratorium waren welkome onderbrekingen van de presentaties en
discussies. Grietje Nummerdor en
Foppe Smedes hebben het zeven
van sediment met behulp van
een doorstroomcentrifuge met
titaan rotor laten zien; belangrijk
bij de bepaling van organische
microverontreinigingen gezien de
hoge opbrengst vergeleken bij de
statische ultrasone extractie die
met name in Duitsland wordt
gebruikt bij de analyse van zware net een commercial voor een
nieuwe James Bond-film.
metalen in sediment.

Tot slot dank aan alle betrokIken medewerkers van de ITlaboratoria die aan dit succes
hebben bijgedragen. Bijzondere dank gaat uit naar
Foppe Smedes, zowel voor
de organisatie als voor zijn
inhoudelijke bijdragen.

Dik Bril, hoofd IT-laboratorium
drempels makl<elijl<.In het programma is aan de sociale interac- Haren
tie dan ook de nodige aandacht
Voor het welslagen van een der- besteed. I<offie pauzes, lunches
I<arin Koning en Ton van der
gelijlCe bijeenkomst en van het
en diners zijn geschilde elemenZande hebben vervolgens het
is
een
goede
ten voor persoonlijke interactie.
QUASH-project
homogeniseren van verschillende
Door de inzet van met name
communicatie
tussen
alle
deelnebiologische monsters laten zien.
rners
een
voorwaarde.
Bij
zo
veel
Paula
Groenboom waren deze
Hierbij stonden paling. mosselen
nationaliteiten
zijn
achtergronden
onderdelen
prima geregeld.
en bevroren blokjes koolvis op
'
van
de
deelnemers
heel
verschilhet menu. Verbazing en ongelooi
Verder stonden voor zaterdag
lend evenals de kennis en faciliover de prestaties van de semiteiten
van
de
laboratoria.
Ook
de
een aantal afsluitende evementen
automatische mixer waren alom
op het programma. Hoogtepuntaal is een barrière. Goede perte horen.
.....Olafsson uit IJsland vond het soonlijke contacten slechten deze ten waren een bezoek aan de
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IN HET KADER van ons aankomende 200-jarig bestaan past
ook een kleine terugblik naar het
ontstaan van Rijkswaterstaat in
1798. Hieruit blijkt dat er in 200
jaar veel is veranderd. In die tijd
is onze organisatie gegroeid van
twintig medewerkers toen tot
zo'n tienduizend nu. Voorwaar
geen geringe uitbreiding en een
goede illustratie hoeveel meer
inspanning thans vereist is om de
waterstaatstaken naar behoren te
vervullen.

Hoewel i
eeuw de
waterstaat gingen bemoeien,
kwam de organisatie van de
waterstaatszorg pas echt in een
stroomversnelling na het binnenvallen van de Fransen in 1795.
Met hun revolutionaire ideeën
over een centraal bestuurde
democratische
met behulp van patriotten de
Bataafse Republiek. Binnen dit
ideaal past een centraal geregeld
orgaan voor de waterstaatszorg.

bliek" vastgesteld. in dit plan
begin dus met zo'n twintig man
werden drie taakvelden onderNa dit bescheiden begin hebben
scheiden: "(..I de stroomende
rivieren, de zek!dllien en zeewe- in de loop van 200 jaar vele verringen en de binnenlandsche
anderingen plaatsgevonden. Zo
waterstaat (..)". M e t '"binnenzijn de taken aanzienlijk omvanglandsche waterstaat" werd
rijlker en de uit te voeren werken
& :veGÏd &ilè>ler geworden Ook
%$&%
d'e:l
aa&le,&
kerijen die in die periode
zijn er bij voortduring interne
voor het eerst door de overheid
reorganisaties geweest en is ook
werden gefin
de aanleg de verdeling van verantwoordevan publiel(&!
afzandinlijkheden tussen Rijk, Provincie,
gen, kanalen, nationale sluizen,
Waterschappen en Gemeenten
Drie jaar lang is er over dit onder- enz. Naast het aannemen van het een voortdurend punt van herTot ver in de 18e eeuw was de
de instelling van
waterstaatszorg de taak van de
werp, en me
innen de maatqp den !#'*$
regionale polder- en dijkcolleges. een concept
f&;
De gewestelijke Staten bemoei- sieerd. De p
igd.
oplossingen te Ikomen. Dat dit
den zich destijds met enige alge- (tegenstanders van centraal
200 jaar lang is gelukt geeft vermene regelgeving en conflicten. gezag) en unitaristen (voorstan- Het "Bureau van den Watersen,voor de toekomst.
Daarnaast namen zij. op grond
ders van eenheid van nat'
4 i/
van economische motieven, het staat op basis van een 'cïe
initiatief tot het aanleggen, of
tisch tot stand gekomen grondvoegde assistent "(LIhet teeke- Proiectteam RWS 200-laar
wet) stonden lijnrecht tegenover nen met passer en pen
verbeteren van vaarwegen en
havens. Dat werd nogal eens
elkaar. Beiden waren niet bereid
doorkruist door handelsbelangen tot enig compromis. Er was een
van steden langs de rivieren en
staatsgreep voor nodig (22 janu- tekenaar en een amanuensis. Er
ari 1798) om de zaak in bewewas ook een buitendienst,
door internationale disputen.
. . .... ._..
zoals met Pruisen bij het splitging te krijgen. Na de staatsgreep besfàande &zestien medewérsingspunt van de Rijn en de
en het aannemen van een consti- kers, waarvan er drie werden
tutie werd op 24 mei 1798 een
ingezet bij de "stroomende rivieWaal.

::

.$d.

I

~
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.

schelde en dan met name de velligheid tegen overstromen en
alles wat daarmee samenhangt,

-

gemodelleerd. Eerst moestewer
ruim een maand metingen
gedaan worden om het gebied in
kaart te brengen en daarna heb kelingen op de lange termijn in
ik de monding van de lagune bij
het Lanka Hydraulic institute met
Nadaiik mijn jeugd in Maastricht een 1D-model gemodelleerdl
heb doorgebracht ben ik in Delit Tijdens mijn afstudeeronderzoek
afgestudeerd heb ik dus nog niet
zo'n lang arbeidsverleden achter
de run, maar ik zal kort iets over
mezelf vertetien.

Civiele Techniek gaan studeren.

~

Buiten mijn werk probeer ik in de
weekeinden de omgeving beter
te leren kennen, maar ben ik ook
nog regelmatig in Delft te vinden. Verder houd ik van reizen,
lezen, sieraden maken en sporten
zoals volleybal en fietsen.
Ik hoop dat.ik hier nog enige
jaren met plezier kan werken eh
tot nu toe zie ik geen aanleiding
om aan te nemen dat dat niet zo
zou zijn.

heb ik de morfologische ontwik-

-
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Vakantieadres; ms Humbergracht
HETVERTREK UIT Haydarpasa is
om half vier's middags en dat
geeft ons de gelegenheid om de
Bosporus goed te bekijken. Dat is
echt prachtig. De Bosporus is 15
N M (27 km) lang en 7.5 cables
(1300 m) breed en doorsnijdt
Istanboel. Je vaart midden door
de stad. Een paar jaar geleden is
er een groot ongeluk geweest
aan het begin van de Bosporus
met een grote Russische olietanker. Daarna zijn de regels met
betrekking tot loodsplicht, VHFverkeer en verkeersscheidingsstelsels nogal aangescherpt. Over
de Bosporus hangen twee intercontinentale bruggen op 64
meter hoogte. Hierover vindt

heerst een gemoedelijke sfeer.
We moeten hier koperconcentraat laden voor Tampico (Mexico). De International Maritime
Organization (IMO) stelt een
Sinds 1990 is Bulgarije een
democratie en de overgang van aantal eisen voor opslag en verhet communisme is vreedzaam
voer van deze lading. Daar hadverlopen. Aan de bureaucratie is den ze hier nog nooit van
echter nog geen einde gekomen gehoord. We zijn al twee dagen
bezig als de papieren, die voor
en diverse regels zijn nog niet
veranderd. Damesbezoelc is ver- aanvang laden aan boord moeten zijn, er nog steeds niet zijn
boden, maar als je vantevoren
Na de mededeling dat het laden
een fles drank weggeeft aan de
wachtsman levert het niet echt
stop wordt gezet als de papieren
veel problemen op. Doe je dat
niet binnen twee uur aan boord
niet, dan wordt het een ander
zijn komen ze ineens te voorverhaal. Je moet er wat voor over schijn. Vooral het feit dat de koshebben en er lopen dan ook
ten voor rekening van de ,.,,."
diverse dames rond. Uiteraard
verscheper komen maal
komen we om 03.50 uur aan en
nemen de loods aan boord.
Afgemeerd om 05.10 uur LMT.

e. maar nu

derde episode

bemanning gewisseld. We krijgen
een nieuwe meester ( I e machinist) en een nieuwe tweede
machinist aan boord. Ook proberen we hier afval af te geven. Dat
valt nog niet mee want de afvalcontainers gaan hier na kantoortijd op slot. Na overleg mogen
we alles, bij wijze van uitzondering, gewoon op de Ikade zetten,
waar het de volgende dag opgehaald zal worden.
De eerste en enige ervaring met
zeeziekte hebben we in dit stuk
van de reis gehad. Helaas vond
Lars het nodig om over mij heen
zeeziek te zijn en dat was niet
cht plezierig. Ik had nog een

Mexico en de reis naar huis.

worden gelaten, worden.rondgetrolcken. Hoewel ook hier de,
ili,
normale regels gelden is er maar .<'
één manier om te passeren, aan
de fluit hangen en dan gaan ze
meestal wel aan de kant. Je ziet
regelmatig noodingrepen maar
het gaat zelden echt mis. Vooral
onderling hebben de ferries nog
wel eens moeilijkheden. Als je er
drie vlak bij elkaar ziet die alledrie
een rondtorn maken kun je er
zeICer van zijn dat dat niet de
bedoeling was. Stuurboordzijde
van het vaarwater houden is hier
een verplichting voor de doorgaande vaart, behalve als er een
loods aan boord is schijnbaar.
Nou ja, dat zie je wel valCer. Eenmaal in de Zwarte Zee gaan we
de Noord wat in om in Bourgas
(Bulgarije) te komen. Daar
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SINDS NOVEMBER vorig jaar heb-

ben 3 medewerkers van RIKZ een
extra PC op hun bureau staan.
Het betreft hier een initiatief van
de afdeling Organisatie en Informatie (OW van het Hoofdkantoor om na te gaan in hoeverre
video-communicatie een geschikt
middel is binnen projecten van
RWS.
De drie medewerlkers(Harry
Otten. Jan Theune en Tjark van
Heuvel) maken deel uit van de
werkgroep "kustlijnkaart". die
samen met 4 medewerkers van
I<ustdirectiesen de Meetkundige
Dienst jaarlijks de toetsing van de
ligging van de kustlijn uitvoeren.
Voorzitter van de werkgroep is
Tjarlk van Heuvel. Voor deze eerste RWS proef heeft O&I projectleider John van de Woude door
EDS 8 PC's laten configureren.
Waarom de werkgroep kustlijnkaart?
De afdeling O&I zocht een groep
RWS medewerkers die, verspreid
door Nederland, samen werlkzaam zijn in een projectstructuur.
Hier voldeed de groep aan. Vanuit het project was het de verwachting dat met dit hulpmiddel
beter gecommuniceerd zou kunnen worden over het sneller
opleveren van de toetsingsresultaten. Bij een snellere oplevering
van de toetsing Ikan een werlkschema voor zandsuppleties eerder aanbesteed worden
Hoe werkt de techniek?
Bij de toegepaste PC-configuratie
hebben 2 mensen via een dubbeIe ISDN-lijn (digitale telefoonlijn)
rechtstreeks verbinding met
elkaar. De PC toont op het
scherm beide camera- beelden.
Geluid loopt via een speciale telefoon. Naast beeld en geluid i s het
ook mogelijk software met elkaar
te delen. Dat wil zeggen datje
samen aan een tekst, tekening
kan werken, files kan versturen

hebt aanstaan. Omdat
de camera lokaal als fotocamera Haren, of contact hebben met
gebruikt kan worden, is de werk- Zuid-Afrika en Finland maken het
plek soms gebruikt als studio
mogelijk zonder lange reis je toch
voor het smoelenboek.
even dichtbij de gesprekspartner
te wanen.
Evaluatie van het gebruik
Wanneer eind oktober de proef
Hoe gaat het verder
afgelopen is, wordt door O&I
Op basis van de evaluatie blijft
RIKZ, met haar 3 vestigingen,
een evaluatie gemaakt over het
gebruik van dit hulpmiddel door voor O&I een interessante dienst
de werkgroep en de beoogde
voor de tweede proef. Het verfunctie: het stimuleren van
schil met de eerste proef is dat nu
samenwerking tussen RWS'ers.
niet 3 medewerkers, maar de 3
Een tussen-evaluatie leert echter bibliotheken van RIKZ voorzien
worden van de speciale PC. Het
dat na de hype-periode van 2
maanden het systeem buiten de is dan voor iedere medewerker
RIKZers niet zo heel vaalk
mogelijk om het systeem uit te
gebruikt is. Bij collega's onderling proberen.
die elkaar goed Ikennen IS de (niet
perfecte) beeldkwaliteit niet zo
Tjark van Heuvel (ABBK)
erg storend. Het direct toespreken van Gerard Janssen door de
HID vanuit Den Haag richting
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EINDELIJKWAS

HET dan 20 mei
1997, mijn stage van vier weken
bij RII<Z kon beginnen! Om 8.30
uur moest ik op de kamer van
Diana 't zand zijn bij de afdeling
DFD. Een behoorlijk groot
gebouw van Rijkswaterstaat,
maar toch voelde ik me er snel

Eén van mijn taken was het
maken van een acroniemenlijst
voor de Wegwijzer. OOI<de
inhoudsindeling en -opgave van
de Wegwijzer heb ik gewijzigd
Dat vergde veel tijd. maar was
wel interessant omdat il<zo
steeds meer te weten kwam over

nen het gebouw alles beter kon
vinden. De Zoutkrant behoorde
elke week wel tot mijn taken, dat
vond ik ontzettend leuk. Ook
moest ik een evenementenl<alender maken van evenementen die
interessant zijn voor de medewerkers van RIKZ. De kalender is

Die week moest il( een enquête
houden onder de lezers van de
Zoutkrant waarvoor Diana en ik
van te voren een keuze uit de
abonneelijst hadden gemaakt. II<
heb toen van ell<te enquêteren
lezer het telefoonnummer achterhaald en dat in een overzicht

die toch wel weer anders is als bij
RIKZ. Uiteindelijk heb ik gedurende de vier weken heel veel
werkzaamheden mogen uitvoeren. Daar ben ik erg blij mee.
want nu heb een duidelijk beeld
gekregen van hoe de stof, die ik
dit jaar tijdens mijn opleiding PR-
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AI wat vaker naar je baas getrapt?
'TRAP'NS

naar Arnestein gaan, jezelf aanmelden, je streefkilometers invulpagne om het gebruik van de
len, je afgelegde kilometers
fiets in het woon-werkverkeer te bijhouden en in oktober je Ikaari
stimuleren. De campagne is in
met gegevens inleveren. Als deel1992 van start gegaan als initia- nemer maak je kans op een prijs
tief van het Zeeuws Platform
en krijg je dit jaar een T-shirt.
Duurzame Ontwil<keling. Het
Deelnemen is niet alleen aantrekPlatform organiseert de actie
kelijk voor het milieu o f vanwege
'Fiets naar je werk /Maak werk
de kans op een prijs. Fietsen is
van fietsen' om een bijdrage te
gewoon een hele gezonde
leveren aan een beter leefmilieu manier van bewegen Je houdt je
en een duurzame ontwikkeling.
conditie ermee op peil als je tenminste niet vlakbij je werk woont
Vijf jaar geleden hebben alle
en niet teveel vakantiedagen
leden van de Verenigde Naties op opneemt In de grafiek is te zien
de wereldconferentie verdragen dat in Zeeland vooral mensen
ondertekend om mondiale protussen de 35 en 50 hard aan hun
blemen ais armoede, milieuverconditie werken door op de fiets
vuiling, uitputting van natuurlijke naar het werk te gaan (midlife
hulpbronnen en klimaatverande- crisis ook in Zeeland?)
ring aan te palkken
Het Himalaya-koninkrijk Bhutan Veel Arnesteiners wonen niet
en het vlalkke Nederland z i p
vlakbij het werk en hebben
partners in duurzame ontwikke- beperkte mogelijkheden van
ling. Bhutan wil zo veel mogelijk openbaar vervoer. Een aantal
fietst al regelmatig naar het werl<,
gebruik maken van duurzame
energiebronnen. De fietsactie,
anderen af en toe. Door de actie
gericht op het terugdringen van
WAT VAKER NAAR JE

BAAS' IS het motto van een cam-

SEPTEMOEK 1997

worden ze (hopelijk) gestimuleerd om meer de fiets te pakken.
In 1997 nemen 34 Arnesteinse
RIKZ-ers deel aan de actie. Procentueel scoort RIKZ daarmee
redelijk hoog op de lijst van deelnemende bedrijven en instellingen. De gemiddelde afstand naar
het werk is 9 km. De gemiddelde
streefafstand. de afstand die men
denkt te fietsen in de periode
aprii-oktober, is 1 192 kilometer
per persoon. Of die ongeveer
41.000 kilometer in totaal worden gehaald weten we pas in
olctober. Maar dat er kilometervreters zijn bij RIKZ weten we uit
voorgaande jaren.

in Zeeland is de actie dit jaar flitsend gestart door Iigfietser Bram
Moens die met een gestroomlijnde ligfiets met een gemiddelde
van 60 kilometer per uur over de
autoweg van Middelburg naar
Goes fietste. Dat de actie in een
hogere versnelling staat, blijkt uit
het aantal deelnemers in 1997 in
Zeeland: 3.770 (t.0.v 1 755 in
1996) wericnemers streven gezameniijk naar zo'n 4 miljoen fietskilometers. En als ze dat
inderdaad allemaal fietsen in
plaats van met de auto rijden is
de C02-uitstoot naar schatting
zo'n 800 ton minder. 'Alle beetjes
helpen'.

Anja Phernambucq (ABD)
Enlcele IT-ers. inmiddels ook al
bekend als fietsfanaten op sportdagen, presteren het om toch
zo'n kleine 4.000 I<ilometerte
fietsen tussen april en oktober. Zo
fietste Martin Steendijk in 1996
maar liefst 4.094 kilometer heen
en weer tussen woonplaats en
Arnestein.
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2 1 MEI jl. heeit de afdeling
Hydro-Instrumentatie (HI) van de
Hoofdafdeling IT zich in een workshop samen met de klanten beziggehouden met vragen als: "wat
vinden jullie van HI?", "wat moet
er anders?" en "wat moet of kan
HI wel en niet doen, en in welke
prioriteitsvolgorde?".
Omwille van de hanteerbaarheid is
de workshop beperkt tot klanten in
de operationele hoek (dus niet strategisch). In de voorbereiding, de
dagleiding en de verslaggeving
hebben we gebruik gemaakt van
een externe adviseur. Hier volgen
wat impressies op hoofdlijnen. '

Inhoud van producten en
zou gaan. De reacties waren posidiensten
tief-kritisch. Een paar opvallende
In 4 groepjes is parallel gediscusuitspraken:
- dienstverlening SD is veel heldersieerd over de inhoud van de verschillende soorten producten en
der geworden. Goed dat regio's
diensten (zie hierboven). Ook hebgehoord worden;
ben de klanten aangegeven hoe ze - ik kom uit het bedrijfsleven, maar
tegen de huidige prestaties van HI
die kan hier nog wat van leren;
aankijken. Het globale beeld is dat - dit is toch wel heel erg 180, om
zo samen met je klanten af te
men de huidige specifieke producspreken watje gaat doen,
ten en dienstverlening belangrijk
'%cht, en graag een grotere inspan- - kunnen we dit vaker doen?
ning zou zien. Enkele specifieke
Maar uit de reacties sprak ook een
.,
kanttekeningen waren.
kritische houding: EN NU DE
Prioriteiten in het werkveld
; . HI moet meer een intermediaire DADEN!
Over het gehele werkveld van HI , ' ;rol vervullen tussen de problema("ondëkteuning van het natte
~ t i e kin de rneetpraktijk en wat er H o e verder?
meten") hebben alle deelnemers
..aan deskundigheden en midde- Er wordt veel van ons verwacht,
dat is wel duidelijk. Maar we kunWelke klanten waren er?
indivlgueel aangegeven hoe voor
: ~ l 6 nbestaat (zowel intern als
nen dat zeker niet allemaal uitvoehen de prioriteiten en~wensen
Voor de workshop waren twee :
extern);
- 'HI moet ook voor z'n Onderzoek ren. We zullen daarom in de
1 lagen. Hier een korte schets.
soorten klanten uitgenädigd.
- Meetnetbeheerders die belast
- vooral de fysische parameters
S, Ontwikkeling een expliciete
desbetreffende overlegorganen
zijn met metingen o& langere
(golven;.Stroming, transport, ..)
opdrachtgever zoeken (zoals
BOVAM (Meetnetbeheerders) en
tijd. Hiervoor moeten.de senen systegmparameters (temperaMeetkundige Dienst);
POHM (Meetdiensten) afspreken
wat we wel en niet doen, en hoe
- het producten-assortimentvan
soren (meetsystemen),gewoon, ,:
tuur, salinlteit, ..) hebben hoge
we het doen (samen, zelf, in uitbelang (zonder.zorg) goede metin.- ' prioriteit. Meten van chemische
het LIB,moet worden verbreed
gen uitvoeren. Achter-de sensor
en biologische parameters heefi
(grotere diversiteit);
steding en wie betaalt). Daartoe
maken we op grond van de resulta, - er is behoefte aan een Helpdesk
lagere
prioriteit,
en
,
is
vooral^
is nog een hele (meetngt)infra. .
ten van de workshop een eerste
g o m degegevens , gekoppeld aan WVO-handha-, ' voor instrumentatie.vragen;
1s. het mogelijk om.verder uit te
concept-werkplan voor 1998 (met
: ving. Er wo'rdt,meer aandacht ~,I
aatsen tekrijgen
.gevraagd voor~hetmeten van
. besteden in het testen en~callbre- een mogelijke doorkijk naar volDus naast de sensor zijh nog een
' ,:ren.van meetsystemen en het .
gende laren). In onderling overleg
heleboel componenten (';bouwfluorescentie, zwevende stof,
met BOVAM en POHM zal het
troebelheid en voor olie-detectie;
technisch beheer van meetstastenen") nodig om alles'aan
- aan,'de waterkolom en het water- tions?
jaarplan worden aangepast en vastelkaar te knopen.
gesteld. En dan aan de slag. Tijdens
- Meetdiensten die vaak metingen
oppervlak (golven) werd het
grootstebelang toegekendj de
Kwallteit van de dienstverlening het jaar willen we regelmatig aan
over kortere tijd,(pcojectmetinbodem (zowei ligging als kwali-, Alie deelnemers hebben individueel 'BOVAM en POHM onze vorderingen) moeten uitvoeren. Hiervoor
teit) scoorde beduidend lager, Er : hun waardering gegeven voor uit- .ge.n rapporteren. In de tweede helft
moeten de sensoren in ieder
van 1998 maken we een concept: i5 wel behoefte aan ondersteu- ,' eeniopende aspecten van,dienstgeval voor korte tljd,gpede
hing bij "subbottom-profiling"; ' verlening. Daaruit kwam'het, beeld plan 1999, en bind 1998 een eerste
metingen kunnen uitvoeren,
naar voren dat know-how; commu- evaluatie 1998 en'vaststelling plan
eventueel met de nodige~extra - v a n de producten.en diensten
inspanning. Verdere verwerking
hebben Advisering (kennis'prak- nicafle en werkwijze (o.a, afspraak 1999. En ZO verder. Tussendoor,
van de gegevens gebeurt vaak ,
tisch inzetten). Methodenkennis = alspraakjgoed worden geuon- ' misschieneens.per2 of 3 jaar
opnieuw'een.Work
(doorgronden van achterliggende den. Verdeeld zijn de meningen
op (min of meer) adhoc-basls,
omdat veel van zulke metingen
werking) en Ondersteuning ~. :~over terugkoppeling, nazorg, klant-. , ,
Meetsystemen (o.a. LI6 = i$nde:~ gerichtheid en levertijd (te lang), ' Jan,Bosrna*'
eenmalig zijn.
.
,
Ook al zijn de klanten als vraagstel- . -]ijk Instrume&nbestand) alle, :: ::.SI&ht vindt,men onze klachtenaf, .
, ,
een:hoge prioriteitgekregen. ., ' handelingen-hetinspelenop de, . ' 1 ,
Ier verschillend, het zijn wel deels
., . , ,
dezelfde personen omdat regionale De wens werd geuit dat Hl bet
.: véranderende vraag.
,
,
, . ,
,, . ., I. i, ., ~
meetnetten vaak beheerd worden "behecr,van.de RMI-bouwstenen" . ' .
. ,
..
.~, . .
door de meetdienst. Maar bv. bij de op zich zou'gaan nemen, en~dat Bagwaardering
~~,
directies Noordzee en Zeeland is dit ook ondersteuning zou word&: , Aan het~eindevan.de dag i5 aan
gescheiden. Vanuit de historie
gegeven bij."optimalisatie bemon- alle,deelnemers gevraagd met welk
w e k t HI vooral aan (automatische) steringsmethodën/-system&n'i!- :' gevoel men:van deze.dag,naár huis . .
.,. .
..
,
.
OP

meetnetten: het landelijke net
MSW, regionale netten (bv. Overijssel), en lokale netten (bv. M.ER:
Haringvliet). De laatste jaren wordt
een steeds breder beroep op de. !
.
,
expertise van HI gedaan.
Behalve Noord-Brabant waren alle
regionale directiekvertegenwoor-',
digd (Noord-Brabant had helaag
geen geschikte vertegenwoordiger
beschikbaar). OÒk,RIKZ was als ..'
klant (MSW) aanwezig in totaal, I
waren 1 8 klantenaanwezig. ' :
i

~

i

'

:

i

'

~

'

i

~

>.,,

~

~~

.,

,

SEPTEMBER 1997

.~

,
, ,,,

., .,
,

,

,

,
i

. ,. , ,

.

,,

,

,

.

,,

Tij &Taal
,
,

.,'

.~,.

,

,

,.

:

,,

,

.

, .

I.,

,

..

. ,
~.

. ,. -

.

:'

'. .
,

,~

.

. , .

,

. ,

,

. .: .

, ,,

, "

~,

,.i

I _ ) .

. . , :

,

, ,

,

, ,

. , ,

,

,

... . .

,

>

I

'

RWS 200 J ubileum-conferentie; Sustainable
L

Development of Deltas 1998 (SDD'98)

IN 1998 BESTAAT de Rijkswaterstaat 200-jaar, wat uitgebreid
gevierd gaat worden en waar jullie nog meer van zullen horen.
Van 23 - 27 november 1998
vindt in dit kader een internationale conferentie plaats voor buitenlandse relaties met als naam
"Sustainable Development of
Deltas". De conferentie wordt
gehouden in het newMetropolis
in Amsterdam, een nieuw instituut dat ontwikkelingen op het
gebied van wetenschap en techniek voor iedereen toegankelijk
wil maken. De zes specialistische
diensten van de Rijkswaterstaat
organiseren de conferentie en
ikzelf ben hiervan de RWS-brede
coördinator

In de 'Onferentie
gaat het Om de
biidraee
, - van Publieke Werken
(inclusief waterbeheer en transport) aan een duurzame ontwikkeling van dichtbevokte delta's in
de 2lste eeuw. Het idee is dat de
Directeur Generaal van de Rijkswaterstaat zijn collega's uit dichtbevolkte deltagebieden uitnodigt
om samen na te denken over de
behoeften van de departementen
van Publieke Werken voor de
toekomst Er worden overigens
ook deelnemers verwacht van
internationale organisaties. de
NCO's en de onderzoekswereld
Het totale aantal deelnemers
wordt geschat op ongeveer 250

Het newMetropolis in Amsterdam.

men de Ikern van de conferentie steld zodat voor iedereen duidelijk is waar de kern van de proen deze worden steeds plenair
blematiek in de deelnemende
ingeleid door internationaal
landen ligt. Parallel kunnen er
bekende figuren. Zij geven een
presentaties worden gehouden
beeld van hoe PW er uit zou
moeten zien in hun ogen. Uit de over mobiliteit, realisering infrastpresentatie en discussies kan dan ructuur, verbetering van de verkeersveiligheid, integraal
geconcludeerd wat de PW's
nodig hebben voor de toekomst waterbeheer, beheer natte en
droge infrastructuur, etc.
aan capaciteiten en kennis.
Vooraf wordt een state-of-the-art Aan de volgende dichtbevolkte
van de diverse deltalanden opge- deltagebieden is in de eerste

plaats gedacht: de Neva-delta
met St-Petersburg in Rusland, de
Ganges-vallei en de Narmada
Delta in India, de Indus-delta in
Pakistan. Bangla Desh, de Chao
Phraya-delta met Bangkok. de
Rode Rivier-delta en de Mekongdelta in Vietnam, de Yangtze- en
de Huang He-delta in China, de
Nijl-delta. de Parana in Argentinië, Jakarta in Indonesië en het
gebied rond Manilla in de Filippijnen.
Het belooft een hele boeiende
bijeenkomst te worden waar we
zelf heel veel van kunnen leren
en die ook de toekomstige
samenwerking met die landen
sterk kan verbeteren.

Publieke Werken (PW) werkt
overal in de wereld in een spanningsveld tussen politiel<edoelen,
publieke opinie, lokale en regionale belangen en snelle techiiische ontwikkelingen hetgeen
nogal eens conflicten oplevert.
Allerlei vaardigheden moeten dan
ook worden ontwikkeld om aan
de vraag van de maatschappij op
een verantwoorde manier
"sustainable" te voldoen. De vier
polen van het spanningsveld vor-

Anne van Urk

De delta van Bangla Desh.
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Afscheid van RIKZ
ALSJULLIE DIT lezen is het
inmiddels alweer 4 maanden
geleden (22 mei 1997) dat ik
officieel afscheid nam van RiIiZ.
Terugkijkend op dit afscheid kunnen Linda en il<alleen maar
memoreren dat het in elk opzicht
onze stoutste verwachtingen
verre heeft overtroffen. Het
receptie-album na afloop bel+
Ikend, telden wij 162 verschillende namen uit alle delen van het
land. Daarnaast ontving ik vele
brieven van mensen die verhinderd waren op die dag persoonlijk aanwezig te zijn. Alles bij
elkaar een fantastische ervaring!
Ook tijdens de receptie gemaakte
video-rapportage is voor ons een
onuitwisbare herinnering aan
deze dag. Bedankt hiervoor Peter
van Elk! Velen van jullie zullen
zich al dan niet afvragen: "En
Peet, hoe bevalt je het nieuwe
(andere ) leven nu?" Ze zeggen
immers vaak: 'Partir c'est mourir
un peu'.
Na enige gewenning (hetgeen
soms best wei vreemd was) kan
ik inmiddels zeggen dat er wat
mij betreft geen sprake is van ...
'mourir un peu'. maar dat ik de
huidige situatie ervaar als een
geschenk uit de hemel, een

nieuw begin. Zelfs mijn inmiddels
nieuwe werkgever (Linda) ervaart
het zo. want haar huishoudelijke
werkzaamheden zijn inmiddels
tot + O ) gereduceerd. Sterker
nog, mijn culinaire (?) hoogstandjes worden door haar hooglijk gewaardeerd.
Tot slot zou ik een ieder die een
bijdrage heeft geleverd aan de
succesvoBe receptie en die mij in
de afgelopen jaren in staat heb-

ben gesteld mijn werk (met het
daarbij behorende vertrouwen)
met plezier uit te voeren van
harte en oprecht danl<willen zeggen.
Lindaen ik wensen u allen
gezondheid ( het ailerbelangrijkste!) en veel succes. Het gaat u
allen goed en nogmaals bedanld
voor alles!
Linda en Peter Boekelman

Water heeft me van jongs af gcfascineerd. Na een warer ge o;o1og;crtJoie Degon ,k n '86 een

werkt: integraal Nateroeheer Eeii
rnoo' streven, maar weerbarstig
in net dage i,ns gebrdk. r i e t
vergt veel creariv'teit en een ster-

vakgcb ed. sector en bencersgeb ed heen te k Iken.
Bij net RIK2 noop in snel re ntegreren en mijn grenzen, tenm'n-

12

Tij d 1.1~11

..>,-<.I
, I ( ,Y,"

toestel 363 .., ,
.L

I

LISSABON
STAAT van mei tot en
met september volgend jaar in
het teken van de Wereldtentoonstelling, waar de oceanen centraal staan. Hoe kan het ook
anders. 1998 is immers het
"Internationale jaar van de Zeeën
en Oceanen". Nederland ontbreekt niet op EXP0'98. In het
Nederlandse paviljoen is te zien
wat wij te maken hebben met de
zee, en dan specifiek de Noordzee.

show getoond wordt. De 9 beelden zijn samenhangend, De dia's
zijn beelden van wat er op zee
o* gebeurt en ook foto-impressies
van een foto-kunstenaar.
In de grote tentoonstellingsruimte ziet men
LNV en VROM werken er hard
foto'slthema's als
aan. De inhoudelijke coördinatie natuurlijke duinen,
ligt bij DNZ. De directie Voorlich- wadden, zandsupting coördineert de vele organisa- pletie. het achtertorische aspecten die EXP0'98
land, windmet zich mee brengt.

Thema's

Spectaculair ontwerp

EX p0 '98"

als onderwerp in te zenden.
Minister-president Kok i s formeel
opdrachtgever en er is 6 miljoen
gulden voor gereserveerd,
Twee architectenbureaus (Quist
Wintermans uit Rotterdam en
Total Design uit Amsterdam) kregen de opdracht vorm te geven
aan de Nederlandse inzending.
Het Nederlandse paviljoen is met
een oppervlak van 1.620 m2 één
van de grootste.

ken. Het tweede doel was om
echt geïnteresseerdennader te
informeren.
Het ontwerp dat nu voorligt is
vrij spectaculair. De bezoeker zal
zich wanend in een golf schuin
naar boven lopen. AI lopend
hoort hij onderwatergeluiden en
ziet hij diverse soorten die in de
Noordzee leven. Spiegels en
lichteffecten geven de indruk van
de onmetelijke ruimte van de
Noordzee. Bovenaan krijgt men
een uitzicht over de hele tenSamenwerking
Het is een hele klus om invulling toonstellingsruimte. Achteromkijkend ziet men een 36 meter
te geven aan het Nederlandse
Paviljoen. De ministeries van Ver- brede wand met 9 aaneengeslokeer en Waterstaat (RIKZ, directie ten schermen van 3 meter hoog,
waarop voortdurend een diaVoorlichting, DNZ en DCSM).

SEPTEMBER 1997

ter ere van de tentoonstelling. Zo
Peter Schouten (DF)
stuurt Zweden een ijsbreker en
Denemarken een Viùing-schip.
Nog bezien wordt of het nieuwe
combi-vaartuig van DNZ naar
Lissabon zal varen.

In aansluiting op het thema (De
oceanen, een erfenis voor de toekomst) heeft de VN het jaar 1998
uitgeroepen als het Internationale
Jaar van de Zeeën en Oceanen.
In dat jaar zullen mondiale organisaties zoals de VN, UNESCO,
de Independent World CommisSion on the Oceans discussiëren
over belangrijke onderwerpen als
integraal management van de
oceanen. Bud Slabbaert ígehuis-
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Korte DFWPR-mededelingen

zen om het adviestraject te begeleiden. Op 26 juni vond er met
een twintigtal RIKZ-medewerkers
die reeds initiatieven hadden ontplooid op het gebied van Internet
of Intranet een zeer constructieve
discussiebijeenkomst plaats, in
aanwezigheid van TG. Doelstel-

rapporten, projectplannen e.d.).
De brochure wordt aan iedere
RIKZ-medewerker met een begeleidende memo bij het cursuspakket KARMEN uitgereikt, waarbij
benadrukt wordt om de Handleiding publicaties en correspondentie RIKZ als leidraad te

Zoutkrant positief wordt gewaardeerd. Kritische kanttekeningen
waren: artikelen mogen korter,
de journalistieke regel (5xWtH)
nadrukkelijker hanteren, dat wil
zeggen duidelijker aangeven wie,
wat, waar, waarom, wanneer, en
hoe. Ook artikelen op organisa-
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aas0

aw
Hja
Mat,
iaat,
Mat,

en
"WAZDA?"
WAS EEN veel
gehoorde kreet in Arnestein
gedurende de laatste weken van
september. in ieder geval ais men
van de ontvangsthal naar de Agang liep. "Da" was toen ook
nog een groot raadsel.
Het leek wel een klok, maar was
het toch niet. Het had bijvoor-

zijn beurt het vooBtt-1 in het vestigingsoverleg had gebracht.
Waar een wil is. is een weg en
ook nog wel een geldpotje waar
dit mee gefinancierd kon worden.
Zo geschiedde en op woensdag
17 september hing daar, op de
plaats waar eerst onze koningin
met haar prinsgemaal ons ZO

Maar nog zonder enige vorm van
uitleg. Zoals ook al in het voorjaar was aangekondigd zou het
DT ons op dinsdag 14 oktober
verblijden met een werkbezoel<,
waarbij tevens de mogelijkheid
zou worden geboden om een
aantal vestigingsbrede aangelegenheden (lezingen, onderlinge

Redactie:
Pelei Srtioiitcri
Maaikc, var, i - I u ~ ~ < I c d c
Frank Iliii$:eniaii

Redaclie-adres:
Mnniki: van kluissictle
i<orteiiarrkaiie 1
Dcr! liaag. lci (010) 3, I 1 44 21

Correspondenten:

Middcibiirg

Joosl iykmnri

Haren

l V \ d r j m Vrooiri

getijklok* de heer jaap "enker uit
St. Anthonis, had contact gelegd
met Johan Vreeke (ITEM). die op
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Dik Tromp onthulde de nieuwe aanwinst in Arnestein door het weg-

trekken van een grote papieren strik.
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U zou het bijna vergeten, want
de laatste tijd is het publicitair
wat stil geweest rondom de OR,
maar ook bij RIKZ bestaat een
Ondernemingsraad. In het begin
wilde er nog weleens een SenSOU verschijnen met daarin een
verslag van een laatste vergader ng, maar daar bieel her dan ook
UIJ. Met ait artike tje n T i en Taa,
tracnten we om het rc,len en ze
len van de OR oinnen hccl R M Z
ockena tc maden en zo te berelnen dat edereen het gevoel krijgt
dar de Ondernemingsfaad van cn
voor ,cdereen is.
Laten we eefsr maar weer bil net
beg.n begmen. Nadat n inci
1995 de Wet op ae Ondernemlngsraden (WOR) ook voor dc
overhe d van kracht was geworden werden op 12 maan 1997 btj
Verkeer en Waterstaat en dus
ook b1; het Ri.ksinstltu-t voor
Kust en Zce ondernem ngsraaen
gekozeri. Bij het RIKZ bestaat ae
OR d t negen leden. In neein aan
dal ui! eden benena 7i.n. maar
za ze voor <Ie goeuc orae tocn
iiog even noenieii A .ererrst V c ror de Jonge li; 5 gcdoi.cn a s
voorzilter. zi,n pldar~vetvangcr.s
Krystyna Kobaczcw5ka Dc f-nct i e vilii iecrerar 5 worat v~'rvula
aoor onatrgtrtdcnuc p aatsvervdrigcnd sccreimc s IWr<van
Mddegeni. 'Cewone" caen z ,n
n a fabet sche vo gorue: rlcnn
Hapiist. Erlanu Banker. Rik V-i,ts,
Jdnnedc Lourenc en Peier Moirgraaf
De Onuerncm iigsraao Nordi
onucrw-nd door een ambre i,<

secretaris. Deze is voor de leden
van de OR de spil waar alles om
draait en moet voor de medewerkers van RIKZ uitgroeien tot
het OR-aanspreekpunt. De functie van ambtelijk secretaris wordt
sinds 1 augustus 1997 vervuld
door Yolande Lukkien. Yolande is
op maandag, dinsdag en aonderdag re vinden n kamer ü5.12
aan de Kortenaerkade en is teiefon sch te bereiken via 070 31 14
456.De OU is overigens ook via
E-mail te bereken. het adres is:
ondernemingsraad@rkz.rws.m nvenw.nl.
Een van de redenen van de relarleve radiosrilre 's het felt dat ae
OR voornamelijn met naar interne organ rat e bezig is (geweest)
Onder andere met ae vraag
welke zaden hoc aangepakt
moeten woruen Vaarvoor I: jn
wo in ,bni drie dagen de nel op
geweesc. Daar zl:n de structdrcn
Litgezet. maar terug in de dagcI ;kw wrrkc i,nhi.ia mocren ae
woorucn omgezet Norden in
omen Vat ui ,kt meer ri,d tc vcrgen aan voormm want het
"ycwonc" wei< vraagt ooi< I ;(I
ü a t laatste is geen excuus. maar
wel een Iect Om ac ti (1 70 n-rriy
niogel jk Ie ben-[ten Iieoocn we
hei werkpander verweid Zo zi,n
er ccn ar era wcrngroepen ingesre u A lereerst ac ARBO-zaden.
li'ervoor staan ErI<iiiaeii tiend
mi ue 131. Inni'uuc s 's cr prr 1
okroocr 1997 een vaste comm;,.
s e Vei igne a. We zi.ri c'ti
Geionuhc d ngrstcla waarin
na& oe reeds genoeinde OR-

leden ook een niet-OR-lid is
opgenomen. Dit is Alfred de Jong
uit Haren, hij Ikrijgt hiervoor van
de dienstleiding de benodigde
faciliteiten en de OR heeft nu op
VWC-gebied in eke vestiging
ogen en oren. Het werkgebied
Personeel en Otieidinaen
._ wordt
bestreken aoor'Dir< en Frann.
Blijft over Organlsat;e, Bedrijfsvoering en Celtuur, dit Atgebrelde geoiea wordt onacriianaen
genomen door Rik, Janneke,
Peter en Krystyna. Naast aeze
drie wersgroepen hebben we
ook nog een agendacomrnissie
ingesteld, aeze bestaat uit de
voorzitter, piaarsvervangend
voorzitter, ambielilk secretaris en
secretar's. Dit z,;n respect'eve,i,n
Victor, Krysryna, Yolandc en
Frank. De korte verslagen ZL len
worden verzorga door Rlk en
Frank. Extern neboen we aai< een
veriegenwooraig'ng in de
Croepsonderiiemlngsraad,aeze
voert over eg mei uc DG ovtr
R',Kswalersraats-brcac.onacrwcrpen Onze vcrtegenwoora ger n
ue GOR i5 Pcrcr, z In p narsvcrvangcr is Frann O t wiii belrett
uc rdaKvcracl ng
het streven van oe Onaernem ngsraad 5, naast ae vrotgr jd ge bcoordei tig van de door de
ioesiii.inler (h.D) voorgenomen
oes ten ook i i e t ze f inorengcn
van onderwerpen in net overleg.
Welde onuerwerpen in a t dader
in uanmcrn ng komen wordt
momentee vooroere d n dc derscni lende ihiiir<grocpen tgaanuc van een probleemste i rig
~

.,

(vervolg Getilklok Vlissingen)
uitgelezen mogelijkheid om de nieuwe getijklok officieel te onthullen

wordt een doelstelling geformuleerd waarna bekeken wordt
welke (bestaande) middelen tot
het gewenste doel kunnen leiden. Deze geschetste werkwijze
hanteren we in principe voor alle
onderwerpen.
Inmiddels is voor het overleg
., met
ae h D een convenant vastgestela. rllerln Is onder andere
geregeld hoe en aoor w'e het
secretariaat van het over.eg
wordt gevoerd, wie her overleg
voorzit, en wie verantwoordelijn
Is voor het pJol'carieverslag. 0 0 6
in het over.eg mei de HiD is net
vaak nog zoeken naar de juiste
o,ngangsvorm. Dir komt voorai
omdat in tegensreiling rot de
Dienstcommissie-periodede OU
n~ een limitatief aantal overlegonderwerpen heeft en nlcr meer
afhankelljk is van de aevoegdneden van de HID. Dezc advies- en
insrcmmingsonderwerpen staan
opgesomd 'n de Wet op de
Ondernem ngsraocn en wel n ae
m i k e en 25 en 27.
k noop dar k voorlopig weer
een beetje op de noogrc ncb
geuracnt van dc ocz gncaen van
uw Ondcrnem'ngsraao A s a. e
wwngroepcn n,n wer<p.anneri
gcreca nemen en o06 iwt ORplan boor oe domende t jd &tr
s zal < of een anacr OR- .d u
h eroter zo snel mogc i,n via ' I j
cn Taa of SensOR iiauer nformeren.
Fraiik Dnngenian
s r c r e l m 011

met Jaap Venker de nieuwe aanwinst door
hoe IBO (Ikort daarvoor bediscussieerd met
alle aanwezigen in de Scheldezaal) eigenlijk
het wegtreklken van een grote papieren strik.
in de pralktijk werkt. Bijna terloops en bijzon- En inderdaad, naast de klok hangt nu wel
der subtiel vertelde hij dat dit soort klokken
een korte uitleg over de werking van dit bijEn natuurlijk zou dit moeten gebeuren door ook geleverd kunnen worden in grotere uit- zondere instrument.
onze eigen HiD, Dik Tromp. Jaap Venker
voeringen (bijvoorbeeld met een 18-lkaraats
werd bereid gevonden om voorafgaand iets goud ingelegde wijzerplaat!) en dat het toch Joost Eykman,
meer te vertellen over de totstandkoming en wel aardig zou zijn om ook een model op de Vestigingscoörd~natorMiddelburg
achtergrond van zijn uitvinding en deed dat Kortenaer te laten plaatsen.
vervolgens meer als uitstekend. Jaap liet zien Niet lang daarna onthulde Dik Tromp samen
2
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OP 1 2 SEPTEMBER 1997 vond
op Sportcomplex Verburch de 4e
RKZ-sportdag plaats. Deze
sportdag werd gekenmerkt door
een aantal bijzonderheden. Zo
was het de eerste RIKZ-sportdag
van HID Dik Tromp, werd er voor
het eerst op het Sportcomplex
van Verburch een spelprogramma
georganiseerd en voor het eerst
was de organisatie uitbesteed.
Naast alle 'eerste' was er OOI( een
laatste, het was namelijk de laatste sportdag die door de huidige
RIKZ-Sportcommissiewerd georganiseerd.
Na de officiële opening door Dik
Tromp, waarbij de scheidende
sportcommissieleden werden
bedanld voor de jarenlange
inspanningen en werden beloond
met een etentje samen met de
partners, werd de leiding van het
spelprogramma door het Evenementenburo Vanderkruit overgenomen.

sproken. De deelnemers voor de
jarenlange sportieve inzet, de
dienstleiding voor het beschikbaar stellen van tijd en werkruimte, de vrijwilligers van
Sportcomplex Verburch voor alle
goede zorgen, het Evenementenburo Vanderkruit voor de goede
organisatie, en natuurlijk de
mede-bestuursleden, Hanny
Cohen, Chris Jonathans. Willem
Ros en niet te vergeten ex-voorzitter Jo de Brabander, en "last
but not least" de dames van de
bestuursleden die het team
deden uitgroeien tot een hechte
vriendengroep, niemand werd
vergeten. Daarna was het tijd
voor het afscheid, de voorzitter
Na de prijsuitreilhg werden de
legde nog maar eens uit waarom
gebruikelijlCe danl<woorden uitge- "het team" besloten had in zijn
geheel te stoppen. Hierna riep hij
Eén van de spellen uit de spellencyclus; boogschieten. V
de aanwezige RIKZetters op zich
aan te melden voor de nieuwe
sport- of evenementencommissie.

fanatiek om de punten gestreden. Achteraf kan gesteld worden dat de wegblijvers ongelijk
hebben gekregen en waren alle
aanwezigen het er over eens, dat
het ontzettend leuk en verfrissend was geweest en dat er nog
nooit zoveel contacten met andere collega's waren geweest als
juist nu, vooral doordat de groepen door loting samengesteld
waren. De spellencyclus. die
bestond uit spellen als paalwerpen, boogschieten, jeu de boule,
notenkraken, paalvangen en een
hindernisrace, werd afgesloten
met een heuse finale in de kantine. De teamcaptains moesten tijdens het tafelbalspel met een
hamertje de laatste punten verdienen wat tot algemeen ver-

maak en de nodige hilariteit leidde.
Geen sportdag zonder prijsuitreiking, maar ook hier was een verrassing ingebouwd. Zo was de
grootste prijs, een tas met
inhoud, niet voor de ploeg met
de meeste punten maar juist voor
de ploeg met de minste. Dit
onder het motto dat deelnemen
belangrijker is dan winnen. De
teams op de tweede en derde
plaats werden "beloond" met
een handdruk van Job Dronkers
die als plv.hid de prijzen uit
mocht reiken, hierbij geassisteerd
door "speaker" Willem Ros, of
was het andersom?

Daarmee was de dankwoordenkoek nog niet op want oud-voorzitter Jan van Winkel en Peter de
Kam overhandigden het scheidende bestuur namens de deelnemers een fraaie bos bloemen en
een goede fles wijn. Als laatste
deed ook Job Dronkers, namens
de dienstleiding, een duit in het
dankwoordenzakje en ook hij
riep de aanwezigen op zich te
melden voor een nieuwe sportcommissie. Overigens heeft zich
tot op heden nog niemand voor
deze taal( gemeld.
Na het in ontvangst nemen van
de fles wijn met dankwoord van
de sportcommissie ging iedereen
moe maar voldaan huiswaarts.

Hoewel de opkomst enigszins
tegen viel, van de 185 aangemelden verschenen er maar 135,
werd er toch enthousiast en
Dankwoorden en een bloemenhuldiging voor de aftredende sporicommissie. V

Adrie Hokke
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WE MAKEN

ONS OP voor de
oversteek van Gibraltar naar
Tampico dat ligt aan de Pamuco
in Mexico. Ongeveer twee uur
varen de rivier op. Normaal
gesproken een oversteek van zo
ongeveer 15 dagen. In die tijd
kan iedereen een redelijk regelmatig schema volgen van werken, eten, slapen en vrije tijd. Wij
vervallen al snel in een routine
waarbij we s avonds na het eten
met de kinderen nog even in de
matrozen messroom naar een
video kijken. De kinderen worden
daar grandioos verwend door de
bemanning, wat niet zo verwonderlijk is a i je weet dat die ook
Dit iB 2e dan, ms
biina allemaal kinderen hebben
en een termijn voor de Filipijnen
tien maanden duurt. Terwijl ze
ook meer last. De barabecue ver-

naar films ais Terminator of
Robocop. Ze worden daar niet

22.

...

Het weer wordt
aar echt warm is het
meester en
komt een k
Uiteraard is
ook want die begint
uur met zijn wacht.
tijdverschil met Mexico gaat
ongeveer om de twee dagen de
klok 1 uur achteruit. De eerste
dagen is het overdag heerlijk om
tussen 14.00en 16.00 uur met
de kinderen in het zwembad te
spelen. Vier dagen na vertrek
hebben we een barbecue. Dan
zijn we al op de hoogte van de
eerste tropische cycloon waar we
mee te maken krijgen. Hij heeft
de naam Hortense gekregen en
zit ca. 400 mijl zuidwest van ons.
We hebben ongeveer dezelfde
snelheid en koers. Zolang hij niet
dichter bij komt hebben we wel
wat last van swell maar verder
valt het wel mee Helaas is het
zeker dat hij de noord in zal
komen. Zolang zijn snelheid niet
oppikt krijgen we dus hoe dan

zi
geveer
,. ,_,-,.,
350 mijl:in de loop van d e dag
lopen we weer wat uit. 's Avonds
lezen we in het weerbericht dat
hij nu de Noord in draait. In de
loop van de nacht gaat hij achter
ons langs. Zijn snelheid is dan al
van ca.12 naar ca. 25 knoop
opgelopen. Dat hij achter ons
langs kwam hebben we gemerkt.
We slingerden dat het een lieve
lust was. Aangezien de stoelen bij
ons in de hut niet vast stonden
gleden we onder het kaarten met
stoel en al door de hut. Het is
even wennen en je moet er relCening mee houden dat ook de
hapjes en drankjes niet blijven
staan. Tijdens het eten valt dat
mee want een nat tafelkleed

rd hebt om los te staan
uurlijk niet leuk als ze
m de grond te
gaan bewegen. Rianne heeít
minder moeite met haar evenwicht dan wie dan ook. Zal wel
komen doordat ze zelf niet zo
groot is.
Elke dag wordt er twee keer bij
de lading gekeken om te zien of
er niet teveel water op komt te
staan. Gelukkig is dat niet zo
want met het weer en de luchtvochtigheid die we nu hebben
helpt ventileren niet zoveel. Rianne houdt via de portofoon contact met de stuurman in het ruim.
Als er echt wat te melden is roept
ze iemand anders om het over te
nemen. Na een paar dagen hebben we geen last meer van HorElke 6 uur krijgen we een regulier
tense maar we liggen nu wel
twee dagen achter op schema.
weerbericht en elke drie uur een

4
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. ; , abwe dichter in ,
?van Hortense komen..

is nogal ver-

, ogisch want als je

over een orkaan in de Caribien.
Deze zit vlak onder de MexicaanSe kust. Hij is ontstaan op een
plaats waar nog nooit eerder een
orkaan ontstaan is en gedraagt
zich ook behoorlijk vreemd. We
zitten nu in de buurt van de
Bahamas. Zo nu en dan een
eiland waarop je behalve de
vuurtoren geen licht kunt ontdekken. Vervolgens komen we in
een schitterend gebied waar je
aan stuurboord op ongeveer 5
mijl Miami ziet liggen. Veel licht,
veel jachten en veel radioverkeer.
Daarna kom je in de buurt van de
Bahamas. Zo nu en dan een
eiland waarop je behalve de
vuurtoren geen licht kunt ontdekICen. Vroeger kon je vlak
onder de kust varen maar tegenwoordig mag dat niet meer.

extra in verband met de orkaan.
Die heeft een pal oostelijke IkPt is
niet normaal. Noordoostelijk kan
nog en noord komt ook voor
maar pal oost is nog nooit voorgekomen. De Amerikanen hebben een weerlcundige afdeling
die zich alleen maar bezighoudt
met orkanen en die geeft normaal gesproken ook verwachtingen omtrent de baan van de
cycloon uit. Nu dus niet! Ze durven geen voorspelling te doen.
Normaal gesproken is zon fenomeen natuurlijk heel interessant
maar nu hebben we een Iklein
probleempje. Als de cycloon zijn
huidige koers aanhoudt passeren
wij hem met onze voorgenomen
koers op ca. 50 mijl. Dat is te
weinig afstand om je lekker te
voelen. Er zijn regels met betrekIking tot het ontwijken van een
orkaan, helaas gaan die regels
niet op als je geen kant uit Ikunt

en als de orkaan dan ook nog iets
ongebruikelijks doet wordt het
erg lastig. Inmiddels zitten we op
een afstand van ca. 250 mijl en
dan zit je goed in het invloedsgebied van een orkaan. We hebben
van deze nog niet zoveel swell als
van de vorige maar rustig ligt het
schip niet meer. Gelulckig voor
ons besluit hij toch de Noord in
te gaan. Wij zijn van hem af,
maar dat kunnen de inwoners
van Florida niet zeggen. Daar
raast hij met een noodgang en de
nodige schade overheen. We
hebben nu nog een dag verloren
en gelukkig gaat het verder goed
zodat we nog op tijd in Tampico
aankomen. Terwijl wij de rivier
opvaren zien we het vliegtuig
met de aflossers landen. Ze zaten
er nog in OOI<.We arriveren 's
avonds 22.00 uur op de ligplaats
en vliegen de volgende avond
om 18.00 uur. Dan hoopje nog

even de stad in te kunnen maar
door de bureaucratie krijgen we
onze walpassen pas na de middag en dan moeten eerst de
bemanningsleden die afgelost
worden en dan de kinderen en ik
nog langs de immigratie. Om
16.00 uur worden we dan opgehaald om naar het vliegveld te
gaan waar we aan de iange
vlucht naar huis beginnen. Met
Mexikana in een uur naar Mexico
City, 6 uur wachten, Air France
naar Parijs, 3 uur wachten, KLM
naar Amsterdam en daar worden
we dan afgehaald om 20.30 uur
13 oktober. De 14de om 14 O0
uur is onze afspraak, dus het is
weer gelukt. We zijn terug van
een fantastische reis, en nog op
tijd ook!
Carmen Loos (Haren)

Het nieuws van het plotselinge overlijden van Peter Cünrher op 23 novemvrr 1997 was een
grote schol<voor ons Een gevoel van verslagenneia over.?eerst.
Peter is maar 49 jaar oLa geworden. Bij Rijnswarerstaat heeft nil bi:na 20 Jarengewerdi
W j mochten de aarstc v j f ,aar met hem samcnworken i) nneii de afde ing ABBI. h j was een
zeer nauwgezet persoon waarop .e kon vertrowen. Daardoor was h j voor ons een steun en
toeveriaat. Met veel p,ez'er rege de hij veel vinnen het Coartal Zone Managemenr Centre.
Als nij "ja" ze' Kon ;e er zeker van zijn dat her geoeurde, maar als Iets nier Ikon was z jn "nee" ook heider.
Door zijn oprecnthe'a in even en werk en met zijn vriendelijke, oeschciden houaing was nij een rmpunr op onze afdelhg Maar flij
was ook een rustpunt ,n persoonlijne contacten. d s t ale persoon,:jke band zullen we meert van al m ssen. Wil z d en onze D crbare
herinner ngen vewaren.

de coilega's vaii Peter
Afdeilng A B N
Coasra Zone Management Centre
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VLAK NA DE 160-speldag van

10 september organiseerde het
klantenteam Wadden
(Eric Jagtman, Nico Kaaijlk en
Arike Tomson) 3 planningsdagen
in Haren. Zo konden de projectleiders tijdens de speldag ontdekken wat er allemaal komt kijken
bij het plannen van de productie.
Twee weken later werd deze kennis in praktijk gebracht in een
sessie die drie dagen duurde.
Hierbij waren niet alleen projectleiders betrokken, maar ook
medewerl<ersdie een nuttige
inbreng hebben in het planproces
of specifieke kennis hebben.

Nederland in nauw overleg met
RII<Z bepaald welke producten in
1998 voor de Wadden gewenst
waren en welke prioriteit ze
haddtolgens is er een lijst met
(deel-)producten gemaakt, die
RIKZ in 1998 zou moeten leveren Deze lijst en andere Waddenproducten die in Haren
worden getrokken (WONS, Internationaal, Basisinformatie,etc.)
vormden de basis voor de 'planningsdagen'.

Er werden 8 'productgroepen'
gevormd:
- overgang.
- gebruik,
De centrale vraag bij de planning
- bodemdaling/zandwinning/
was: "hoeveel en welke inzet
Kust en veiligheid,
heeft RIKZ nodig om de gewens- kennisbeheer,
- waterkwaliteit,
te Waddenproducten in 1998 te
leveren?"
- baggeren.
Tevoren hadden de opdrachtge- internationaal.
- gegevensmanagement.
vers Noord-Holland en Noord-

Per groep werkten ca. 4 mensen
aan de planning, waaronder één
'trekker' Per deelproduct werd
een formulier ingevuld, waarbij
diverse collega's en de klant
moesten worden geraadpleegd.
De meesten zaten in meerdere
productgroepen. Daarom Ikwamen de groepen verspreid over 3
dagen een dagdeel bij elkaar. Er
deden ruim 20 mensen mee en
het resultaat was een planning
voor 80 (!) deelproducten Het
resultaat was OOI<dat de globale
inschattingen voor de producten,
die vóór de zomervakantie waren
gemaakt, twee keer te laag bleIken. We kwamen uit op een

totale benodigde inzet van 25
mensjaar! De prioriteiten moesten nog strakker gesteld worden
(is inmiddels gebeurd).
De aanvraag voor capaciteit, op
specifieke kennis en niet op specifieke mensen, gaat nu naar het
Managementteam waar het deel
gaat uitmaken van de totale
RIKZ-planning.
In de groepen werd heel intensief
gediscussieerd en concreet
gewerkt. Een dergelijlk werkwijze
is aan te raden aan de rest van
RIKZ!
Marjan Vroom (ABW)

ij RIKZ
VANAFEIND 1997 is in een
vleugel van het RiKZ-gebouw in
Den Haag een Ikantoor van United Nations Environmental Programme gehuisvest Dit kantoor
verzorgt de coördinatie van het
Wereld Actie Programma (Clobal
Action Programme/GPA) voor de
bescherming van het zeemilieu
tegen de gevolgen van menselijke activiteiten op het land. Dit
actieprogramma is in 1996 goedgekeurd door de algemene vergadering van de Verenigde
Naties.

nen uitwerken waarmee de
voortgaande vervuiling en
bedreiging van het zeemilieu
teruggedrongen en gestopt zal
worden. De bedoeling van het
CPA-bureau is landen en regio's
te stimuleren en te assisteren in
de ontwikkeling en uitvoering
van die actieprogramma's. Landen en regio's met veel ervaring
zoals Nederland en het Noordzee-actieprogramma kunnen
hierbij assistentie verlenen aan
landen waar die ervaring nog
ontbreekt. Van groot belang is
tevens dat mogelijkheden voor
financiering van acties worden
onderkend en toegepast.

krijgen. Het UN/CPA-bureau
krijgt een omvang van 10 mensen. De laatste tijd is de begane
grond van de zijvleugel A onder
leiding van de afdeling Facilitaire
Zaken verbouwd en volledig
ingericht. inclusief PC's en communicatie-apparatuur. Door
RWS/RIKZ worden twee mensen
gedetacheerd bij dit bureau: Rob
Droop (afkomstig van VROM) en
Leo de Vrees. Zij zullen naast 4
mensen uit Nairobi en 4 nog te
werven lokale medewerkers
invulling gaan geven aan de
talken van het bureau.

Het CPA-bureau zal de acties
coördineren die voortvloeien uit
de zogenaamde Washington
Declaration uit 1995. De UN-lan. V&W, VROM en DCIS hebben
den zullen in de komende tijd
gezamenlijk een aanbod gedaan
nationale en regionale actieplan- om dit bureau naar Den Haag te

Door het bureau zal dankbaar
gebruik gemaakt worden van de
faciliteiten die RIKZ heefî zoals
visuele vormgeving, computer
netwerk, vergaderfaciliteiten,

6

Tij & Taal

NOVEMBER 1997

reisbureau en niet in de laatste
plaats het bedrijfsrestaurant. Dat
is ook de plek waar je 'ons' kunt
treffen onder het genot van een
snack of maaltijd.
Leo de Vrees (AB/)

.T. Club 1997

op het programma De foto van
de hele club, op de trappen in de
hal. Inderdaad een hoogstandje.
want dit was vorig jaar mislukt.
Wij waren er wel, maar het fototoestel was niet in orde. Ook dit
jaar dreigde er iets. Nu was de
belichting bij de trappen in de hal
niet in orde. De kordate fotografe
nam echter een kloek besluit: dan
maar op de buitentrappen. In
mijn gedachten zag ik de fotografe al vertrekken richting
Koninklijke Stallen, om vanuit de
overkant de gewenste hoogte en
breedte te bereken Maar zie. dit
was met het vernuftig fototoestelletje niet nodig. De foto's
werden gewoon - nadat de hele
club was ingedikt - vanaf de
overkant van de straat genomen.
En nu maar hopen, dat er een
filmrolletje in zat. Waarom die
hoop? Wel, dan hebben we daar
- met z'n allen - inclusief de baas
- niet voor paal gestaan en ook
niet voor joker, maar gewoon
voor een heel prettige herinnering aan deze dag. Na dit fotogebeuren, begon het etapsgewijze,
deel na deel beklimmen van de
Brouwers Tours dubbeldekker. O,
wat reed dat lekker. En snel....!
Voordat de chauffeur kon vertellen wie hij was, waren we al bij
het museum op het Lange Voorhout, een voormalig paleis van
de IKoninklijke familie. Door die
verplaatsingssnelheid zagen we

amper de lindebomen op het
Lange Voorhout en een blik op
het Hotel des Indes was al helemaal niet mogelijk. Gelukkig kregen we na het uitstappen
ruimschoots gelegenheid dit alles
te beldjken. Het museum ging
toch pas om elf uur open. Enige
senioren verpoosden zich op de
Denneweg. Zouden die Paul van
Vliet nog tegengekomen zijn?
Aan de hand van door Juleke
vervaardigde papieren bezochten
we toen dit ex Koninklijk Paleis,
met zitkamer van IKoningin
Emma, enz. Ook liepen we langs
de in dit gebouw aanwezige uitgebreide tentoonstelling over
allerlei dandy's in de loop der
eeuwen. Wat is dat toch een
dandy? Dat konden we, uitvoerig
toegelicht, vinden in de paperassen van Juleke, vanaf "een man
die zichzelf op een voetstuk zet",
tot en met: "zijn grootste vijand
is de burger". Na dit dandyverhaal tot me genomen te hebben,
kon ik concluderen, dat ik gedurende mijn 40-jarige loopbaan bij
de Rijkswaterstaat niet één zo'n
dandy ben tegengekomen.
Voldaan van het bekijken van al
dat schoons bestegen we rond
12.00 uur de dubbeldekker. We
reden in één ruk door naar
Shooters Waterfront Restaurant
Bar aan het Valkenburgse meer

voor de lunch En wat voor een
lunch en in wat voor gelegenheid!
Is er voor zo'n dag elders iets
gezelligers en iets voortreffelijkers
te vinden? Ik denIC. dat dat heel
wat moeite zou kosten. Trouwens, ik denk dat dit OOI<wel
wat heefî gekost en niet alleen
moeite. Na de lunch werden we
getrakteerd op een treinrit van de
Stichting Nationaal Smalspoor.
Dat was formidabel. Alles op z'n
echts in open rijtuigen en maar
rammelen. Gelukl<igwas deze rit
gepland na de lunch want als het
rammelen van de honger daar
nog bijgekomen was, dan had
men het vast in Keulen horen
onweren Het was een prachtige
rit door het natuurgebied van en
langs het Valkenburgse meer. Ik
denk, dat deze rit voor menig
opaatje met z'n kleinkind voor
herhaling vatbaar IS. Het bezoelc.
na de rit, aan het Nationaal Smalspoor Museum viel zeICer bij een
ieder in de smaak. Alleen, het
was alles nogal aan de warme
kant.
Iedereen kent toch Timofeef mijn kleinkinderen zeggen: Timoteef - wel, die vroeger ook deel
uitmaakte van onze dienst en die
nu het weerbericht verzorgt voor
RTL5? Die had eens een uitzending vanuit de warmste plek van
de aarde. Nou, daar had hij vol-
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gens mij niet zo ver voor hoeven
reizen. Hij had die uitzending
best vanaf het Valkenburgse
meer kunnen laten plaatsvinden.
Had hij ook nog kunnen vertoeven tussen oudcollega's. Rond
15.00 uur werd de terugtocht
aanvaard. Na een prachtige rondrit door Wassenaar werd de Kortenaerkade weer opgezocht.
Daar volgde nog een gezellig
samenzijn met de medewerkers
van het RIi<Z, onder een drankje
en een hapje. Ontegenzeggelijk
kunnen we terug zien op een
zeer geslaagde dag, waarvoor we
de organiserende dames - en ik
weet het zeker, dat ik spreek
namens alle senioren - d e hoogst
mogelijl<edank zijn verschuldigd.
En toch, ik heb de gehele dag het
gevoel gehad iets te missen. Niet
zo zeer iii de daad, want daar
was voor een prima vervangster
(Janny van Pijnenburg) gezorgd.
Het gemis lag meer in het op
zo'n dag beleende geluid. de
stem en de gulle lach van Emy.
Hopelijk kunnen we volgend jaar
samen en dan ook met Emy weer
zo'n geweldige dag met elkaar
meemaken, zoals het is geweest
in 1997.
Arend Burg
vroeger medewerker van het
bureau directiesecretariaat
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De insprekers kunnen vóóraf
BIJ RIK2 DRAGEN projecten ais
MER*HARINC en MER*MAASVL
punten aandragen die in het
bij aan de totstandkoming van
MER moeten worden beschreeen milieu-effectrapportage. In
ven en kunnen achteraf aangehet eerste geval gaat het om het
ven op welke punten ze het
niet eens zijn met de inhoud
bepalen van een alternatief
van het MER;
beheer van de Haringvlietsluizen.
in het tweede geval om de effec- - commissie voor de m.e.r.: geeft
ten van een eventuele tweede
onafhankelijk van elk van de al
genoemde partijen aan wat in
Maasvlakte. Maar aan welke
het MER moet worden besproeisen moet een milieu-effectrapken. Verder toetst de commissie
port (het MER) voldoen en volhet MER op Ikwaliteit en vollegens welke stappen verloopt de
procedure voor het opstellen van
digheid van de informatie voor
een dergelijk rapport (de mer.)?
het te nemen besluit;
-wettelijke adviseurs: adviseren
over de inhoud van het MER
Doel
De m.e.r.-wetgeving is in Nedermaar ook over de verhouding
land in 1987 ingevoerd. Het doel
van de activiteit tot het geldenvan een milieu-effectrapportage
de beleid.
is het volwaardig mee laten
wegen van het milieubelang in
De startnotitie

advies voor de te geven richtlijgen rekening is gehouden, en
nen gevraagd. Het advies van de wat is overwogen omtrent de in
commissie is hierbij niet bindend. de MER beschreven alternatieven. Eventueel kan compensatie
Het milieu-effectrapport
voor de nadelige effecten worden
Met de afgegeven richtlijnen kan geboden.
nu het MER door de initiatiefne- Na uitvoering van het besluit
mer worden opgesteld. In het
dient in theorie het bevoegd
MER wordt de voorgenomen
gezag de optredende gevolgen
activiteit beschreven, inclusief
van de activiteit te onderzoeken.
mogelijke alternatieven. Deze
In de praktijk wordt deze evalualternatieven kunnen van elkaar atie echter vaak niet uitgevoerd,
verschillen in bijvoorbeeld locaiie, omdat er geen tijd en geld voor
of in manier van uitvoering. Het beschikbaar is, en er geen duidealternatief waarbij nadelige effec- lijke meerwaarde aan wordt toeten voor het milieu zoveel moge- gekend.
lijk worden voorkomen, wordt
aangeduid met 'het meest milieu- Relatie met mijn werk
vriendelijke alternatief'. DaarSinds ongeveer een jaar werk ik
naast i s er het nulaiternatief De aan het project MER"MAASV1.
te verwachten ontwikkeling van Een omvangrijk landaanwinhet milieu als niet tot de voorge- ninastxoiect. waarbii binnen

een m.e.r. zijn:
- initiatiefnemer: degene die de
activiteit wil realiseren, en het
MER moet opstellen;
- bevoegd gezag: de overheidsinstantie die besluit over het al
dan niet doorgaan van de activiteit, en de wijze waarop dit
gebeurt. Het bevoegd gezag en
de initiatiefnemer kunnen één
en dezelfde zijn;
insprekers: belanghebbende
particulieren en organisaties.

beschreven.
Aan de hand van de startnotitie
worden door het bevoegd gezag
de richtlijnen voor het MER
bepaald. Hierbij wordt aangegeven welke onderwerpen het MER
in ieder geval dient te bevatten,
de wijze waarop de rapportage
moet worden gestructureerd en
de mate van detail waarin gerapporteerd moet worden. De commissie voor de m.e.r. en de
wettelijke adviseurs worden om

Ikelijk zijn.

en organisaties vormen een
waardevolle achtergrondkennis
uitvoering en evaluatie
bij het meewerken aan een MER.
Na de inspraak over het ontwerp Aanrader1
neemt het bevoegd gezag een
Edith Kuiiper (ABN)
besluit, waarbij het verplicht is
met alle milieugevolgen rekening
te houden. Maar ook andere
aspecten zoals werkgelegenheid
spelen bij het nemen van dit
besluit een rol. In ieder geval
moet worden aangegeven op
wélke wijze met de milieugevol-
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TERERE

VAN de verjaardag van
Rijkswaterstaatwordt er volgend
jaar een Jubileumboek uitgebracht. De werl(groep Jubileumboek 0.1. van Pieter de Wilde,
historicus van Rijkswaterstaat
werkt momenteel hard aan dit
boek dat tot stand komt in een
samenwerkingsverbandtussen
Rijkswaterstaat en de stichting
Historie der Techniek. Deze stichting bestaat uit een groep wetenschappers aan de universiteiten
van Delft en Eindhoven, die zich
bezig houdt met de geschiedenis
van de techniek.

'

de geschiedenis van Rijkswaterstaat zal het boek meer een 'verantwoording' inhouden: waarom
Ri
is Riikswaterstaat ontstaan. hoe
en met wie heeft ze haar talcen
y
uitgevoerd, wat IS haar &g
voor Nederland (geweest).

-- 5
-

1

*

Wij kijken met jullie uit naaCdit
boek en de andere festiviteiten.=
O p de RWS 200-intranetsite vinden jullie een artikel over de eerste grote projecten waarmee
Rijkswaterstaat na haar oprichting belast werd.
De redactie

Omdat er op dit moment geen
behoorlijk overzicht bestaat van

j k waterstaat

gs
c

'+

5
9 , s
sI
<* 5

/
'

op weg naar 200 jaar

-

waar Ik mij oezig heb gehouden
met het opzetten van databases,
het docmenteren van Doeken,
het leveren van informatie en het
opzetten van een blbiiotheek.

'

het ontwinkelen van comphtermoaeliep yoor waterbewegingen sedlmenttransportberekenlngen t.b.v. het projen Verdiep.

maanden, heb I K 4 jaar als ontwerper gewerkt bij de hoofdaf.
deling Watcrbodw van de
Bouwdienst.

Verder heb Ik een man. een
dochter en een kat. Eind jqnuarl
verwacht Ik'ons tweede knd. Ik
heb als habby drJmmen en

mdek.
ik ben Slmone ZWlerS-Rog.
äinds 18, abgustus 1997 ben.lk .
vapr 18 uur per week werkzaam
.bij het RIK2 en wel op.de afdeHe, mLziek en hlm (beide pa$IingpFIR (het archief). Hier ben
sief). ik hoop op een leuke,
. .Ik bezig mot hctdigltaal dpculeerzame tijd bij het RIKZ.
areaa. Mijn grootste hobay Is re:zen, vooral lange trektoeliren In
de bergen. Andere hobby's:
squash en figtsen (ATB). fotogra-

fifgeiopen zomer ben li<iifgptudq!d aan de Haags Hope. :ahpol, StLdierichting Informatie.
.,: dlenstverien:ng en -management
' ' (IQM).'Ik
heo bi] verqchillende
bedrilven en insteilingen gswgrkt
'
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erfeest!

NAAST
SALSA-LES, CABARET en
koor was op het Niet-ZomaarEen-Zomerfeest ook een heuse
panorama-camera te winnen.

Voor al diegenen die vertwijfeld
naar de foto-poster hebben staan
kijken maar geen formulier hebben ingevuld, volgt hieronder de
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.huishouding: onmisbaar
nnen
Einde van een (openp1an)proces milieu om nieuwe of krachtiger
maatregelen vragen. De vierde
Degenen die de afgelopen jaren Nota waterhuishouding moet in
bot vingen bij hun poging de ver- deze tekortkoming voorzien.
gaderzaal op de 5e etage K K I te
Van belang voor alle waterbebespreken, kunnen opgelucht
heerders
ademhalen. Het projectteam
NW4 - waarin RIK2 met 4 man- De Nota waterhuishouding
behelst het rijksbeleid voor
nen(!) participeerde - is niet
meer; de zaal is weer beschikoppervlakte- en grondwater voor
baar. Onlangs heeft men, na een de Ikomende 8 jaar met hier en
proces waarin discussies met het daar een doorkijk naar latere
jaren. Als zodanig is de Nota rich'waterveld' een prominente
plaats innamen. de pen neerge- tinggevend voor handelen van
beheerders van rijks-. provinciale
legd. Het slotconcept van de
vierde Nota werd overgedragen en andere wateren.
aan functionarissen van het
Hoofdkantoor. Aldaar zorgde de Een 'openplanproces' ging vooraf
Directie Water voor het afronBij de start van het NW4-proces
dende interdepartementale over- is, als aanzet voor een maatleg.
schappelijke discussie, in de door
inmiddels is de Nota, gelijktijdig het projectteam NW4 uitgemet de rijksbegroting voor 1998, brachte nota 'Ruimte voor
Water', een visie geformuleerd
als beleidsvoornemen aan de
Tweede Kamer aangeboden. Een op het toekomstige waterbeleid.
NW4-forumdiscussie waarbij OOI( Ook werd in dit stuk een drieluik
onze minister aanwezlg.was,
(versterking. verbreding; vermarkeerde op 30 september ji, de diéping).gepresenteerd waarin
start van de Inspraakperiode.
een mogelijike uitwerking van de'
Waarschijnlijk zal in de volgende hoofdlijnen van het nieuwe
beleid: (Het drieluik heeft In de
regeerperiode het dan zittende
kabinet met een definitlef stand- Nota een duidelijk herkenbaar
punt komen.
stempel'gezet op de praktische
uitwerking.van die beleidslijnen.)
Waarom een nleuwe Nota water- Vervolgens is het'projectteam 'de
boer op gegaan'.,In vele"discushuishouding?
M e t de In 1989 verschenen
sies met koepelorganisatiesén
derde Nota Waterhuishouding
waterbeheerders werd op:fle
werd de toon gezet voor.water- wenselijkheid en de gevolgen van.
beleid waarbij rekening wordt
het nieuwe beleid ingegaan.
gehouden met de samenhang '
Een 'Schetsboelwooreeh vierde
tussen landelijke plannen op het . Nota waterhuishouding' vergebied van waterkwantiteit,
woordde eind 1996 de'bevindlnwaterkwaliteit en grondwater
gen van het projectteam. Brede
(integraal waterbeleid). In de
verspreiding van dit stul<luidde
de laatste fase van het NW4-proafgelopen jaren is duidelijl<
geworden dat men met dit beleid ces in.
-hoe integraal het ook heette te
zijn- een aantal van de destijds
De hoofdlijnen van het nieuwe
gestelde doelen niet zal halen.
beleid
Diverse studies maakten duidelijl< Versterking van de uitvoering
dat maatschappelijl<evraagstukUit o.m. de watersysteemverken rond water in zijn relatie tot
Ikenningen (WSV) blijkt dat
ruimte, economie, natuur en
voor realisatie van doelen en

In zicht
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streefbeelden van het huidige
(NW3bbeleid versterking van
de uitvoering noodzakelijk is.
Met name gaat het hier om
zaken als emissieproblematiek,
vervuilde waterbodems, terugdringing van verdroging, herstel
en inrichting en -in de eerste
plaats- de veiligheid tegen
overstroming.
Verbreding van het beieidsmatige blikveld
Afstemming met andere beleidsterreinen is een absoiute voorwaarde voor modern
waterbeleid De nieuwe Nota
kondigt initiatieven aan voor
verbetering van de samenwerking tussen de verschillende
waterbeheerders. Ook wordt
aandacht gevraagd voor een
sterkere koppeling met andere
planfiguren.
Verdieping van het beieidsmatige blikveld
Tijdige identificatie en het anti'clperen op de langetermijnef,fecten van processen die nu
reeds in gang zijn -te denken
,!valthibrbij aan de gevolgen van
I klimaatverandering, bodemda' iin& verdroging en;.
- is de
'derde hoofdlijn yamhet nieuwe

speelt. Duidelijk moet worden op
welke punten wij ons als RIK2
moeten versterken en wat we
eventueel moeten laten varen. In
die geest wordt gewerlct aan
RIKZ-klantenplannen die kunnen
bijdragen aan de taal<waar wij
als 'natte' waterstaters voor
staan: een succesvolle implementatie van de vierde Nota waterhuishouding.
Bari Deviiee. projectsecretaris
vierde Nota waterhuishouding

beleid:

Ferk aak de w1nkel:naareen

'

'

'

;

(up to'date) RIKZ.klanfenplan
Het.zal duideiijki1jn:~wat van
belang is voor beheerders van
rijkswate,ren, ráaktook het RIKZ.
Immers, impliciet beschrijftde
Nota waterhuighpuding de problemen waarmee 'RiKZ-klanten'
te maken krijgen en dus ...
mogelijke RIKZ-producten. Anticiperend op de vaststelling van
de Nota is men bij AB al begonnen met een inventarisatie. Aan
de hand van concepten van de
nieuwe Nota waterhuishouding
maar ook van plannen van
beheerders tracht men er achter
te komen wat er op zowel
beleids- als op uitvoeringsniveau
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'.'Reto urtje Bresk.en

$1,

. . ,, ..

.

SINDS ENKELE JAREN IS er bin-

nen de Personeelsvereniging
Rijkswaterstaat Zeeland (RIKZ
Middelburg en Directie Zeeland)
een fotowerkgroep actief. Een
nieuw initiatief van de fotoclub is
het inrichten van een permanente tentoonstelling van zes foto's
in gebouw Arnestein. Drie tot
vier maal per jaar zal de expositie
ververst worden rond een nieuw
thema. Vanaf oktober is in de Agang van het RIKZ-gebouw
Arnestein de eerste expositie te
bezichtigen.

.
,,, ,

. .,..

.

.,

De titel luidt: "Retourtje Breskens". In deze serie worden
afdrukken van foto's getoond,
die door leden van de fotowerkgroep tijdens een gezamenlijke
fotografeersessie in mei ji. op het
veer Vlissingen-Breskenswerden
gemaakt. Bij de selectie lag de
nadruk op de kwaliteit en/of
kunstzinnigheid van de foto's.
Volledigheid ten opzichte van het
thema speelde hierbij een minder
belangrijke rol.

Ed Stikvoort
'trekker' fotowerkgroep

Annemiek van der Pluijm. ongedeíinieerde
hardware van het schip.

Jan Hendriksen. lijnenspel aan de reling.

Fred Tank: 'bewogen' opname van passagiers die het autodek
verlaten).

P S Heb ie ook
intererre om aan
de expositie deel
te nemen? Ie bent
van harte welkom
bij de fotowerkgroep
Ce'intererreerden
kunnen contact
met Ed Stikvoort
opnemen

Fioor Arts. de fuik.
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Ed Stikvoort, passaglersdek en brug van het schip.
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Internetilntranet
Na de zomer is er, hoewel niet
voor iedereen zichtbaar, heel veel
gebeurd op dit gebied. Inmiddels
heeii Twijnstra Cudde een presentatie in het DT verzorgd en is

hopen we de stand van zaken
van het RIKZ-beleid en van de
lopende acties te kunnen presenteren. We maken dan gebruik
van videoconferencing zodat ook
de vestigingsmedewerkersin

alleen het RlKZ ondervindt veel
problemen met het werken met
de nieuwe macro's, omdat die
niet zijn afgestemd op onze
dienst; dit speelt binnen heel
VenW. De directie Voorlichting

documenten, adressenetiketten,
tabellen e d. Het URL-adres is:
http://www.venwnet.minvenw.nl
/cend/dvo/prdiec/word.htm.
Beeldcommunicatie

veau wordt gecommuniceerd
vanuit een vast basisstramien.
waarop gevarieerd kan worden.
In 1998 wordt de beeldcommunicatie dienstbreed door DVO
geïntroduceerd.
Oh, ôh Den Haeghl
O p DONDERDAG
( i ) 8 januari 1998
zien wij elkaar dus in het jarige
Den Haag, voor ons nieuwsjaarsfeest. Kleed je warm en neem ijsschuivers meel Alvast een goed
uiteinde en gezond en gelukkig
1998.

Diana 't Zand (met dank aan Job
Dronkers voor riln bildrage aan
Tien jaar Zoutkrant)
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Indiensttredingen
mw. J.B. van de Merbel
mw. P Zuidema
K.J. van der Zwan
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R.F. Marseille
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mw. B.C. Sluyter
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Uitdiensttredingen
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01-09-1997
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01-11-1997
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01-10-1997
01-10-1997
01-10-1997
01-10-1997
01-11-1997
01-10-1997
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01-11-1997

Verplaatsingen binnen V & W
H.M. Otten
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Den Haag
Den Haag
Den Haag
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Den Haag

Den Haag
Den Haag
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R.M. Salden

OSCT

01-07-1997

Den Haag
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mw. K.B. Robaczewska
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OSFG

01-11-1997
01-11-1997

Den Haag
Den Haag

Ambtsjubileum 25 jaar
rnw. J.C. Harteveld
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01-11-1997 Den Haag
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E.J. Huldman
L.J. Buffari
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mw. S.W. Sewmar
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Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
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