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Liever een amoebe om de
hals, dan een miljoen
amoeben in het water
Daar al sinds tijden de heren, bij verdienstelijke gebeurtenissen verrast worden met een
DGW-stropdas, was het onvermijdelijk dat er ook voor de dames iets dergelijks moest
komen.

Nieuwe huisstijl V en W
De nieuwe huisstijl van V en W gaat per 1 maart
1991 van start. De meest in het oog springende elementen zijn het nieuwe beeldmerk en de nieuwe huiskleur.
De visuele vormgevers van DGW (BXV) hebben ais
eerste actie TIJ en Taal in nieuw jasje gestoken.
Peter Schouten

Of de stropdas afgunst
wekte bij de dames is mij
niet bekend, maar het zegt
natuurlijk wel iets over het
beleid. Vroeger, in die goede oude tijd gingen dames
nog vóór, nu met frisse tegenzin worden ze gelijk
behandeld dat wil zeggen
ze krijgen of mogen het
wei, maar ietsje later, of
ietsje minder. Aan mij en
André viel de beurt een
ontwerp voor de sjaal uit te
kiezen. Dus togen André
Akkerman en ik naar een
groothandelaar in Bussum.
De keuze was niet moeilijk
daar hei gros van de sjaaitjes onmiddellijk afvielen
door saaiheid en afgezaagdheid. Het geijkte motief was in overvloed voorradig, de golfstick-, paardesport-, scheepskabelprint.
U moet eens opletten op
de Denneweg, u komt ze
geheid tegen zowel op
straat als in de etalage.
Een sjaal, blauw met groen
gestreept die ook voorradig
was, had gekund, want hij
zou mooi bij de DGW-

stropdas passen. Persoonlijk heb ik iets tegen die
kleurencombinatie, bovendien zijn het koude vreugdeloze kleuren. Daar de
verkoper ons inschatte ais
geavanceerde ambtenaren,
kwam hij enthousiast aan
met het nieuwste ontwerp.
Dit ontwerp is samengesteld door verschillende
ateliers en samengevoegd
door een keur van kenners. Het resultaat was (is)
een unieke vormgeving en
een
unieke
kleurencombinatie. Het toeval wil,
dat het ontwerp door de
verkoper betiteld als rozeblad door een erkend
DGW’er
onmiskenbaar
werd herkend ais een
amoebe. Nu schijnt het dat
een amoebe een soort
vormloos slijmdiertje is met
wortelpoten. Ik ben hem
dus niet dankbaar voor
deze herkenning. De sjaal
viel helemaal in goede aarde bij de heren die verzot
zijn op die slijmdiertjes die
vervolg op pag. 2
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Liever een amoebe om de hals, dan
een miljoen amoeben in het water
vervolg van voorpagina
hun werk verschaffen. Het blauw van het
waterrijk is er ook aardig in vetiegenwoordigd en zelfs een strakke golfslag is te
herkennen voor wie dat wil. Het
rozebloempje bestaat uit wat fuchsiarood
en oranje blaadjes. Probleem is nu de
kleur van deze amoebe. is een amoebe
wel fuchsiarood met een vleugje oranje
(wortelpoten)? Vanaf heden is dit zo want,
die dames die over 12 en een half jaar
deze sjaal verdienen weten niet beter dan
dat een amoebe er zo uit ziet. Hoe verdienen die dames nu zo'n sjaal vraagt u
zich af, dat is toch godsonmogelijk, want
net als de stropdas zal deze sjaal verdiend moet worden. Met een beetje geluk
zeilen ze wel door die krimp, reorganisatie, grote efficiency operatie heen.
Maar een unieke prestatie leveren d.w.z.
een fascinerend rapport schrijven, of ijverig overwerken zonder opdracht dat zit er
niet in. De schalen liggen dermate op
amoebe niveau, dat het verdraaid moeilijk
wordt om die amoebe boven water te krijgen en om je hals te kunnen vleien.

De Sporthal aan de Steenwijklaan
zinderde van
spanning. DGW-Den Haag
trad in het strijdperk tegen
de vervaarlijke teams van
"Vliet en Burgh", "Woutershof", "BAdger", " P O G en
"TZB. Dankzij subliem voileyballen van Jan AI, Larry
Buffart, Gerard Groeneveld, Stan Jaworski, Remi
Laane, John Schobben,
Pieter van Vessem en Jan
Visser en donderend applaus van de tribunes wist
DGW vier keer overtuigend
te winnen. Slechts voor het
verschrikkelijke
"POG"
moesten zij het hoofd buigen en verloren zij met nipte ciifers. DGW werd twee

Wat betreft de stropdas, die wekt toch wel
afgunst op, niet bij de dames maar kennelijk wel bij de heren. Er wordt heftig gecontroleerd of deze wel verdiend is. Hoe komt
zo'n HID nu aan zo'n DGW-stropdas? Dat
is voor u een vraag en voor mij een weet
en zo biijit het1 Er gaan zelfs geruchten
over zwarte handel. Misschien kunt u mij
vertellen hoe de prijs bij de stropdassen
ligt. Dan kunnen wij onze sjaalprijsopgave
daaraan spiegelen, dat zal dan zowel ietsje lager als ietsje minder worden. Hoewel,
een sjaal zonder reclameletters ligt natuurlijk beduidend hoger in de markt. De afspraak was oorspronkelijk dat er op zo'n
vlakke golfslag de letters DGW kunstig ingeweven zouden worden. Maar door mij
niet bekende omstandigheden is dit niet
doorgegaan en hebben wij nu een sjaal
met een soort waslabel eraan. Men heeft
het vernuftig met 3 steekjes vastgezet zodat wij het er moeiteloos ter plekke bij ontvangst af kunnen knippen.
Juleke Durgaram

en bemachtigde een fraaie
prijs.
Op vrijdag 22 februari
speelt DGW opnieuw een
toernooi aan de Steenwijklaan. De namen van onze
tegenstanders voorspellen
weinig goeds: Lavivo, Lisman, PTT/DNL, Sail Center, Hobbema.
Supporters, belangstellenden en applaus zijn welkom op 22 februari.
Coach

Berichten uit de bibliotheek
Als u de nieuwe Gids voor bibliotheekgebruikers al bekeken en gelezen hebt, dan bent
u weer op de hoogte van wat de bibliotheek u nu te bieden heeft.
Een bibliotheek blijft natuurlijk altijd in beweging (we hebben tegenwoordig zelfs al bewegende boeken in de bibliotheek, n.1. video's). Daarorn proberen we in deze Tij en Taal
een blik op de toekomst te werpen.

Ik

-

Voor ons, als biiliotheekpersoneel, is er
geen twijfel over mogelijk dat er de afgelopen 5 jaar heel veel veranderd is in de bibliotheek. De automatisering heeft gezorgd voor overzichtelijker aanwinstenlijsten, betere en uitgebreidere zoekmogelijkheden in de catalogus (V&W-Lis) en natuurliik een efficiëntere bibliotheekadministrati'e. U als gebruiker heeft hier al veel
van gemerkt. De gevraagde informatie
(o.a. in de vorm van kopieën) komt sneller
naar u toe; met een half uurtje zoeken in
internationale bestanden bent u een stuk
wijzer over waar uw collega's in de wereld
mee bezig zijn etc. etc.
Bovendien kunnen we u tegenwoordig met
1 druk op de knop vertellen welke boeken
u in uw bezit (zou) moet(en) hebben, al
dan niet te lang.
In de komende jaren gaat er echter nog
veel meer veranderen, deels veroorzaakt
door de verdergaande automatisering in
het bibliotheekveld en in de orqanisatie,
deels door de (veranderende) vräag van u
als gebruiker.
We ctr reven ernaar een echt 'documentair
informatiebureau' te worden, met de nadruk op kwaliteit en actualiteit van de in^
formatie.
In onze intermediairfunctie kunnen we ondermeer gebruikers erop attenderen dat
collega's (intern of extern) met ongeveer
hetzelfde onderwerp bezig zijn (geweest).
Twee ontwikkelingen gaan in ieder geval
de komende jaren spelen.
Ten eerste is dit een persoonlijke benade-

ring van de gebruikers, waarbij we zoveel
mogelijk proberen de vraag voor te zijn.
Dit IS alleen mogelijk als we door u op de
hoogte worden gehouden van wat er
speelt op uw onderzoeksgebied.
Hiertoe zullen we binnenkort een begin
maken met een eenvoudig gebruikersonderzoek, waarvoor in eerste instantie de
afdelingshoofden benaderd worden. Het is
de bedoeling interesseprofielen te maken,
die in een proefperiode worden bijgesteld.
Ten tweede is dit een meer gebruikersvriendelijk zoeksysteem.
In onze gemeenschappelijke catalogus
V&W-LIS is weliswaar zeer veel te vinden,
de vraag is echter vaak: hoe.
Daarom zijn we in samenwerking met andere V&W-LIS deelnemers op zoek naar
o.a. een menustructuur, goedkoper zoeken, en tenslotte, de mogelijkheid om vanachter het eigen bureau rechtstreeks in
V&W-LIS te zoeken. Weliswaar gaat het
dan voornamelijk om eenvoudige vragen,
maar op deze manier houdt het bibliotheekpersoneel als expert wat tijd over
voor ingewikkelder vragen.
Op het ogenblik zijn het nog maar plannen, en moeten we zien hoeveel tijd en
geld dit bovenstaande gaat kosten, maar
we hebben er alle hoop op dat we over 5
jaar kunnen zeggen: er is weer veel veranderd in de bibliotheek.
Jacqueline Rousel, Ctan Jaworski,
Torn Eennink, Marloes Besters,
Connie van Eaaren

Vraag en aanbod
In het Kerstpakket zat thee.
Als j e j e afiraagt "Wat moet ik er mee?"

De thee is in de winkel niet te koop.
Locs heefi blaren van het geloop
Wil je iemand echt blij maken en
bij haar in de gunst geraken

Neem die thee dan mee naar het kantoor.
L»es Nagesser geeft j e er een zoen voor

Bericht van een slaaf
Er werken bij DGW zo'n slordige 350 mensen die allemaal het WIJ-GEVOEL wel zullen
kennen. Daar is de laatste tijd zoveel aandacht aan besteed door de top van het ministerie, de RWS en de DGW dat we daaraan niet meer behoeven te twijfelen. "Plezier in het
werk, de rage van het moment, is kennelijk zo aangeslagen dat er van al die DGW-medewerkers nauwelijks een te vinden is die nog tijd wil of kan vrijmaken om voor Tij en
Taal eventje een zogenaamde één pagina versie te schrijven.
Na een zoveelste wanhopige poging van
de redactie via de Correspondent van het
Noorden moest opnieuw worden vastgesteld dat er in deze Tij en Taal (als tegenhanger van de Zoutkrant ook wel Schoutkrant genoemd) geen noordelijke bijdrage
zou verschijnen. Nou, dat was geen probleem. De correspondent stelde zich met
mij in verbinding, omdat hij van de DC als
personeel vertegenwoordigend lichaam
heel wat verwacht. Hij meldde dit contact
ook in de lijn aan de directiesecretaris welke mij ook weer (direct!) benaderde.
Ik probeerde voorzichtig uit te leggen dat
mijn taak voornamelijk zou bestaan in het
motiveren van mijn collega's, in dit geval
om een kort verhaal i e schrijven. Zelfs een
mogelijk thema was al vastgesteld. Het
enige dat ik mijn collega's vroeg was informatie om over te kunnen schrijven.
En.....daarmee hing ik.
Na enige tijd, het probleem werd serieus
behandeld, belde de personeelsconsulent
mij op met de vraag "hoe het ging" en "of
ik het werk wel aan kon" en "wanneer een
bijdrage verwacht kon worden". Ja, ja hieruit bleek al weer dat zorgzaamheid in de
omvang met het personeel iets is wat
hoog staat aangeschreven bij onze dienst.
Ik probeerde het nog eens en legde het
opnieuw uit en voegde er aan toe dat ik
over anderhalve dag op vakantie zou gaan
(iets waar ik, als ik terugkijk naar wat er in
die tijd allemaal gebeurde, strikt zakelijk
gezien mooi spijt van heb). Er klonk in de
redactie iets door van begrip en ik dacht
onnozel dal ik eraf was. De redactievergadering zou kort daarop plaatsvinden,
Na de vakantie kreeg ik heel wat te verwerken en dus dacht ik allang niet meer
aan de nooit meer verschenen personeelskrant maar.......ik rekende bulten de
waard.
Toen ik halverwege januari voor belangrijkere zaken (Vergadering Dienstcommisie.
afstemmingsoverleg tussen verschillende
projecten in verband met de levering van
bijdragen in een Quality Status Report
voor de North Sea Task Force I.b.v. de
volgende Noordzee Ministersconferentie,
Afscheid van hoofd AOC [drukke dagen
hoor!] in Den Haag verscheen lag er een
bericht van de personeelsconsulent "of ik
even langs wilde komen". Nou als er zo'n
bericht ligt "of u even langs wil komen"

pas dan op want dan is er wat aan de
hand.
En jawel, de personeelsconsuient "was er
even niet" en ik dus haastig als altijd even
bij de directiesecretaris langs welke met
zijn hoofd in zijn hand en een gezicht van
"hier kom ik nooit meer uit" naar een vei
papier zat te staren (zeker een opdrachtje
om een A4-tje te vullen). Of hij wist waar
ik de heer Peter Boekelman kon vinden.
Nee...nee .....maar hij wist wel waar het om
ging. En ik, nog steeds niet wetend waar
het om ging, "oh ja". Ja het ging om een
stukje in Tij en Taal. En ik maar denken
dat het al om een nieuw nummer ging.
Nee hoor, het was nog steeds het nimmer
verschenen nummer van december 1990.
Nou.....ik kan jullie wei zeggen dat ik ter
plaatse niet goed werd. Er wordt ieder jaar
bij onze dienst vele meters en kilo's tekst
geproduceerd maar het vullen van een
A4-tje voor het personeelsblad lukt nog
niet eens.
Dus opnieuw leg ik uit maar nu aan de
directiesecretaris, de heer Peter Schouten,
dat ik samen met de plaatselijke correspondent zonder enig persoonlijk belang bij
herhaling heb gepoogd om de noorderlingen te stimuleren. "Ja" repliceert nu de
Prima Donna van onze dienst "nu ....eh al
die pogingen zijn natuurlijk prachtig als het
dan ook maar resultaat heeft". Hoorde ik
daar nu de directie of de secretaris....? En
zo beste collega's kon ik dus vertrekken,
opnieuw een opdracht rijker.
En zo ziet U dat zelfs iets onnozels als de
drukte om het vullen van een A4-tje inderdaad kan leiden tot enkele minuten ontspanning, althans voor de lezer.
Voor diegenen voor wie het geen ontspanning was, verwijs ik graag naar de volgende aflevering met een bijdrage van een
van al die andere 349.
Victor de Jonge (WSW-Haren)

Bogen en schommels
Neen, geen artikel over kinderspeelgoed, maar over oefeningen met je lijf.
Sinds 9 januari 1991 probeer ik onder leiding van Marian Voets "hatha yoga" te beoefenen waardoor ik meer bewust wordt van mijn eigen ademhalingsproces. Je hoeft er niet
bijzonder lenig voor te zijn, want elke oefening kunt je aan je eigen souplesse aanpassen. Het belangrijkste is bewuster te worden van je eigen lijf. Elke DGW-er kan dus
meedoen in zijn middagpauze in het Provinciehuis.
Marian Voets vertelt:
Het woord Hatha betekent
vereniging van energie of
harmonie. Wanneer dit
woord in tweeën wordt gedeeld is er het woord Ha
hetgeen positief betekent
en het woord Tha hetgeen
negatief betekent. Het lichaam wordt door positieve en negatieve krachten
in het leven gehouden. Belangrijk is om naar het
evenwicht te streven (de
middenweg. Het is niet alleen het één, ook niet alleen het ander maar een
samengaan van deze twee
krachten. De buitenwereld,
die iedereen anders ervaart, verdelen we constant in positief en negatief; het positieve proberen
we vast te houden terwijl
we het negatieve het liefst
de rug toekeren of daaronder lijden. Een werkelijke
harmonie is daar wanneer
we deze twee levenskrachten kunnen accepteren.
Om je energieën te verenigen moet je met ze leren
omgaan, dus ze leren kennen. Hatha Yoga leert je te
luisteren naar je lichaam,
want daarvan vervreemden
we meer en meer in een
maatschappij waar onze
aandacht heel sterk door
de buitenwereld wordt
beïnvloed. De vraag is of
het lichaam en de geest al
deze activiteiten die we ondernemen wel prettig vinden. Tijdens de oefeningen
(asana's) leer je jezelf te
observeren.
Het gaat niet om het resultaat of om de bekwaamheld van de buurman, het
gaat om de intentie waarmee je de oefening beleeft.
De aandacht is naar binnen gericht en om de concentratie te verdiepen houden we veelal de ogen gesloten. We spannen en

strekken het lichaam zó
dat we het niet forceren.
Leer dus luisteren naar je
lichaam. Het 'blijven doorademen' heeft tot gevolg dat
de geest sterker wordt, dat
je je spanning uitademt 'loslaat'.
De oefeningen hebben een
gunstige uitwerking op
onze spieren, bloedsomloop, organen en klieren.
Stijfheid van het lichaam
dient als verdediging: het
vasthouden van energie
blijkt noodzakelijk te zijn
om ons te kunnen handhaven. Een slap lichaam, het
contrast, is energieloos,
zonder kracht. Wat stijf is
moet soepel en open worden. Wat slap is krachtig
en bewust. Dit is iets waar
je je op kunt richten, kunt
observeren en je zo meer
'thuis' en ontspannen voelen in je eigen lichaam.
Als je interesse hebt kun je
de les ' s woensdags en
donderdags in de pauze
tussen 12.30 en 13.00 uur
in de Statenzaal volgen.
Het is handig om t uur van
te voren niet te eten, anders kun je er last van krijgen tijdens de oefeningen.
Je bent welkom.
Marian Voets

Aanmelding en inlichtingen: Stan Jaworski, tst.
5238, Kr. 241

Arbeidsomstandigheden
(ARBO)
Interne milieuzorg
Werken met plezier
Drie DGW-onderwerpen waarvan de overeenkomst is: "Het werkgedrag en het welzijn
van de DGW'ers".
ARBO

Plezier in het werk

Sinds i987 heeft DGW een ARBO-werkgroep. Huidige samenstelling Joop Jungman, Jan Stuivenberg en Peter Schouten.
Tot nu toe richtte deze groep zich vooral
op de veiiigheidsaspecten van het werken
binnen DGW.
Voorbeelden hiervan waren: de onveilige
werkomstandigheden in het oude veldlaboratorium Sophiahaven, het onzorgvuldig
werken met formaldehyde (een kankerverwekkende stof) en de verbouwing van
het Biologisch Centrum Haren waarbij
naast geluidshinder, ook moest worden
gezorgd dat de medewerkers geen last
hadden van vrijkomend asbest. Vanaf januari '91 zal ook aandacht worden besteed aan de aspecten welzijn en gezondheid. Enerzijds omdat de ARBO-wet dit
gewoon voorschrijft. Anderzijds omdat de
DL en de DC een groter verloop en ziekteverzuim hebben geconstateerd. Welzijn en
gezondheid hebben daar mogelijk mee te
maken, maar zijn moeilijk te meten begrippen. In maart en april zal een groepje bestaande uit de bedrijfsarts, de maatschappelijk werkster, Hans van Zeiji (IOL) en
Peter Schouten alle DGW-vestigingen bezoeken. Dit om mogelijke problemen te
inventariseren.

Zoals eerder is gemeld is het ziekteverzuim en -verloop bij DGW de laatste tijd
iets gestegen. Naar de mening van de DL
niet verontrustend. De DC maakt zich wel
zorgen. Beide vinden echter dat arbeidsomstandigheden altijd wel te verbeteren
zijn. Om mogelijke problemen te signaleren en op te lossen zijn onder meer de
volgende afspraken gemaakt: Het weer
opstarten van de exit (vertrek) interviews,
toezien op jaarlijkse functioneringsgesprekken,
meer
individuele
verantwoordelijkheid per medewerker, duidelijke procedures en afspraken, mensgericht management, zo min mogelijk ambteIijke/bureaucratische procedures en aandacht voor nieuwe medewerkers.

Interne Milieuzorg
Op initiatief van de hoofddirectie heeft de
DC en de DL besloten een project interne
milieuzorg te starten. Onder interne milieuzorg wordt verstaan: "De te treffen voorzieningen bij de Dienst Getijdewateren,
gericht op het verminderen van de negatieve beïnvloeding van het milieu". Ook
hier is een werkgroepje voor. Leden Jan
Stuivenberg, Albert Holland, Joop Jungman, Hans van Zeiji en Peter Schouten.
Een aantal zaken is al goed geregeld bij
DGW, zoals: gescheiden chemicaliën afvoer, afzonderlijk ophalen van batterijen
etc. Op korte termijn wordt nagegaan welke zinnige maatregelen er verder kunnen
worden genomen.

Zo dat was het. Als u zich straks intens
gelukkig voelt bij DGW dan weet u tenminste waardoor dat komt.
Pefer Schouten

Interne milieuzorg bij DGW
In de decentrale vestiging Arnestein zijn al geruime tijd een aantal regels van toepassing
die te maken hebben met de interne zorg voor het milieu.
Energiebesparing:
Het oorspronkelijk ais semipermanent opgezette gebouw was nauwelijks geïsoleerd. Daar is zes jaar geleden veel aan
gedaan door dubbel glas te zetten en het
dak van binnenuit te isoleren. Een verdere
besparing van de energie wordt bereikt
door op de kamers een deel van de TLbuizen uit te schakelen. Sommige medewerkers van Arnestein werken in het licht
van een burolamp.De medewerkers zorgen zelf voor het vervangen van defekte
TL-buizen. De oude buizen worden opgespaard tot er voldoende zijn om door de
firma Boon uit Middelburg opgehaald te
worden. Die zorgt dan dat de buizen (tegen betaling) recycled worden.

Afvalbehandeling:
Papier wordt gescheiden verzameld in papier-containers voor centrale verwerking.
Plastic verpakkingsmateriaal en dergelijke
moet in een speciale container op het terrein worden gedeponeerd. Het klein chemisch afval, zoals: oplaadbare en gewone
batterijen, resten toner, tipe-ex, oude ballpoints en fine-hers etc., kan men kwijt in

ling Interne Zaken, verantwoordelijk voor
het inkoopbeleid van allerlei verbruiksartikelen, zorgt ervoor dat het materiaal van
een zodanige kwaliteit is dat de belasting
van het milieu tot een minimum wordt beperkt. Medewerkers kunnen, als zij willen
omschakelen, een ouderwetse vulpen krijgen. Centrale richtlijnen worden inzake het
aankoopbeleid gevolgd. Interne Zaken
controleert ook de contracten met derden,
zoals voor tuinonderhoud en gebouwschoonmaak, op milieuvriendelijke aanpak.
De vestiging Arnestein produceert ook een
(afva1)water stroom. Het laboratorium moet
aan bepaalde eisen voldoen vanwege de
Hinderwet en de WVO (Wet Verontreiniging Oppervlaktewater). De omvang
van de hoeveelheid afval wordt zoveel
mogelijk beperkt. Gelukkig valt keukenzout, dat in grote hoeveelheden in het
monsterwater voorkomt, niet onder de categorie Afvalstoffen
Uitbreiding van de interne milieuzorg van
Arnestein is op de volgende punten te verwachten:
aanschaf van kringlooppapier;
een compostbak voor keukenafval;
onderzoek naar de mogelijkheid energiezuinige burolampen te gebruiken
en vooral:
het verruimen van het milieubewustzijn van de medewerkers.
Dit artikeltje helpt daar ongetwijfeld bij.
Albert Holland

de milieubox op de kamer van Adrie Visser en Jeannet Platteeuw. De gebruikte
plastic koffiebekers worden in een speciale container verzameld om hergebruikt te
worden. Dat plastic gaat als bermpaaltje
van RWS een tweede leven tegemoet!
Indien mogelijk wordt er dubbelzijdig gecopieerd om papier te besparen. Ook de verdergaande invoering van de PC en het gebruik daarvan als werkstation maakt dat
het papierverbruik daalt. In de toekomst is
het wellicht zinvol om verzamelboxen voor
gebruikte floppy's aan te schaffen!
AI deze maatregelen kunnen door de Arnesteiners zelf genomen worden. De afde-

Koffie

~

Een lekker bakje koffie is
belangrijk voor de werksfeer. De mens heeft er
baat bij nu wetenschappelijk is vastgesteld dat koffie
niet slecht is voor het hart.
De dienst vaart er wel bij:
immers een goede werksfeer is randvoorwaarde
voor kreativiteit en produktie. Koffie versterkt de
saamhorigheid, de ver bon^
denheid tussen mensen.
En dat niet alleen tussen
koliega’s. maar ook tussen
de mensen uit het rijke
westen en die uit de arme
landen.
Immers de koffiebonen
worden rechtstreeks ingekocht bij boerencoöperaties in Mexico, Costa Rica.
Guatamala, Peru, Haiti.
Zaire.
Met
de
lage
wereldmafktariizen van dit

ducenten van de zo ge^
naamde
Max
Havelaarkoffie ruim twee keer
beter af. Er wordt een hogere prijs geboden en jaarkontrakten worden gegarandeerd Zo kunnen de levensomstandigheden in die
landen verbeteren, kunnen
de mensen zelf gezondheidszorg en onderwijs
bekostigen. Niet via giften
maar door een eerlijke prijs
voor een (h)eerlijk produkt
te ontvangen. Dit is de
meest efficiënte en doeltreffende
ontwikkelingshulp, n.1. géén ontwikkelingshulp Er wordt betaald
voor een gewenst produkt.
Iedereen kan zijn steentje
bijdragen om het marktaandeel van koffie met het
Max Havelaarkenmerk te
vergroten leder voor zich

persoonlijk, in gezinsverband of binnen een groter
geheel zoals een kantoorgebouw. De bovengeschetste gang van zaken is voor
een flink aantal overheidsdiensten, vele gemeenten,
de provincie Zuid-Holland,
Buza. Tweede Kamer, al
werkelijkheid. Dat zouden
er meer kunnen worden.
Daarom wil onderstaand
initiatiefgroepje eens nagaan hoe de kaarten erbij
liggen in het RWS-centrum
Koningskade 4. Graag
zouden wij a.d.h.v. reakties
op dit artikel horen hoe
men er over denkt Suggesties voor de verdere aanpak zijn eveneens welkom.
Bar1 de Jong (isi.4866).
Ank de Jong (tsi.4286),
Frank de Wit (tst. 4257).
Jelle Jelsma (tst. 5 1 B i j

Nieuw sporttenue DGW’ers
Na een paar mislukte sponsorpogingen,
kwam S.Jaworski bij de sportcommissie
met het verzoek zijn volieybalteam te
sponsoren
Onze penningmeester zag geen financiele
problemen en zag zelfs mogelijkheden om
alle DGW vestigingsteams van shirtjes
(met DGW logo) en broekjes te voorzien.
Alles voor algemeen gebruik.
De kleur verdeling is als volgt :
Den Haag
- groen
Rijswijk
-wit
- blauw
Middelburg
HareniGroningen - geel
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden in
Middelburg de eerste shirtjes (zonder
logo) aan de verschillende sportvertegenwoordigers aangeboden.

V&W voetbaltoernooi
Op 24 mei a.s. vindt een groot V&W voetbaltoernooi plaats. Dit sportspektakel
wordt in Utrecht of Arnhem gehouden.
Voetballers kunnen zich voor 15 februari
aanmelden (zie onderstaand telnr.) Er
vindt een selectie van 15 man plaats. De
bedoeling is, om een sterk en gezellig
team te creëren. Technisch directeur van
dit team is Willen- Ros hij zet de grove iijnen uit, technisch onder directeuriadviseur
wordt Ton Schilperoort; hij zet de stippellijnen uit.

namens de sportcommissie Willem Ros
(070-374.508.2)

Lief en leed rond de
Westerschelde
Het Beleidsplan Westerschelde is recent
vastgesteld door hel bestuurlijk kiankbordforum. Dat gebeurt dan na een uitvoerige
inspraak- en consultatieprocedure.
Onderdeel van deze procedure vormen de
kleine 50 schriftelijke reacties op de tekst
en inhoud van het beleidsplan die ai kom^
stig zijn van departementen, Belgische en
Nederlandse provincies, gemeenten, haven-, landbouw- en waterschappen, jachtclubs, milieuverenigingen, scheepvaart- en
visserij-organisaties en een enkele particulier. U ziet ook in Belgie leeft de west er^
schelde. Dit blijkt ook uit de goede kwaliteit van de reacties.
Natuurlijk zijn de reacties bestudeerd,
weerlegd of verwerkt. Maar ook lief en
leed worden ons deel bij het lezen van
wat menig opsteller de nodige zweetdruppels heeft gekost. Zeker geldt dat
voor de particulier die voor enkele organisaties apart een schriftelijke reactie opstelde Soms ook werden de taken binnen de
familie verdeeld; de één schreef voor de
recreanten, de ander voor oud-gedienden.
Te doen krijg je met de man en vrouw die
-blijkens het als reactie ingestuurde besprekingsverslag- allebei ziek geworden
tijdens de schorsing de verdere vergadering niet meer konden bijwonen.
En altijd heeft de buurman het gedaan!
Niet de Belgische schippers varen roekeloos. Vooral de Franse schippers die toe^
vallig de rivier bevaren, zondigen door hun
gebrek aan uitrusting, leert ons een Belgische schrijver. Er is ook veel te leren uit
de binnengekomen reacties. Ongelooflijk
hoe iedereen zorgt voor ons milieu. De
watersporters zijn zeer natuurminded en
verstoren deze in geen enkei opzicht en
worden alleen gefrustreerd door beperkende maatregelen. De visserij vindt slechts
gedurende een paar weken van het jaar
plaats, en dan ook maar door een paar
schepen en dan nog heei plaatselijk. Kortom, de boodschap is dat je niet moet
overdrijven. Dat vindt ook een andere
schrijver, die stelt dat menselijke uitwerpselen in het water biologisch afbreekbaar
zijn en gezien de zeer kleine proportie een
te verwaarlozen feit vormen. (Hoezo met
de ongezuiverde lozing van Brussel op de
Schelde?). Op kleinere binnenwateren
misschien een probleem, maar op de
Westerschelde volstrekt niet. Want anders
zouden zeehonden, bruin- en walvissen
pampers moeten dragen.
Hoe het ook zij: Allen maken zich ongerust over de Westerschelde. Het mooist is
dit onder woorden gebracht in het nu volgende gedicht van dhr. Venekamp, fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale
Staten van Zeeland:

wordt de sfenz vun hPf w u m

met zijn levende kïuchtcri

g e n q y e ï d en Rrsmoord.
Cees-Jan van Westen

Dienstcommissie, Visie en
Kommentaar
In het laatste kwartaal van het vorige jaar werd, zoals gebruikelijk in die periode, door de
dienst de "DGW-bijdrage functieplannen 1991-1 996" opgehoest. Bijna gelijktijdig rolde het
Kontrakt 91 uit de repro. Niet zo verwonderlijk deze gelijktijdigheid want beiden zijn nogal
verwant. Aan de dienstcommissie werd respectievelijk om een visie en een kommentaar
gevraagd.
Dit was niet zo eenvoudig zeker gezien de
aard van beide produkten. Ten eerste
schijnt het namelijk niet nodig te zijn dat
de bijdrage functieplannen intern begrepen
wordt. Want op de opmerking van de
Dienstcommissie dat in het voorliggende
functieplan de werkvloer, en dan met
name de projektleiders, zich moeilijk kan
terugvinden, kreeg de DC als antwoord
dat de bijdrage voornamelijk voor extern,
lees Hoofddirektie, gebruik is. Gelukkig
wordt de cijferbrij vooraf gegaan door een
ietterbrij. Daar zijn wij als DC in eerste instantie dan ook maar in gedoken. En zo is
uiteindelijk toch een "Visie DC" op papier
gekomen.
Het kontrakt daarentegen geeft een aardig
overzicht van de door de DGW aangegane verplichtingen. Maar ook hier is de
"tekst", met name in bijlage 1, "mandarijnentaal" en dus moeilijk te doorgronden
voor niet ingewijde lezers.
De totale onverkorte versie van de DC-visie op de bijdrage functieplannen en de
hoofdlijnen van het kommentaar op het
kontrakt willen wij u niet onthouden.

Functieplan
"In grote lijnen kan de Dienstcommissie
DGW zich vinden in de visie van de HID
op de "DGW bijdrage functieplannen
1991-1996".Dit neemt niet weg dat de DC
de behoefte heeft om nader op een aantal
punten in te gaan.
Sinds de oprichting, welke het resultaat
was van een Waterstaatsbrede reorganisatie, heeft de dienst inmiddels alweer
een drietal interne reorganisaties achter
de rug. De hoofdafdelingen Algemeen Onderzoek (AO) en Watersystemen (WS) zijn
aan de "huidige eisen des tijds" (de krimptaakstelling) aangepast. De hoofdafdeling
Informatie en Ontwikkeling behoeft nog de
formatieve afhandeling van wat begon als
het "gladstrijken van weeffouten".
In haar reaktie op het vorige functieplan
hoopte de DC op een periode van reorganisatierust. Iielaas....., mede gezien de eisen die o.a. HW stelt aan de controllerfunctie, voorziet de DC een forse reorganisatie binnen de hoofdafdeling Economie
en Bedrijfszaken. Deze organisatie aan-

passing zal, volgens de DC, ook zijn invloed hebben op andere (hoofd-)afdelingen binnen de dienst. De gevolgen van de
"grote efficiency operatie" zijn nu nog niet
te overzien.
Dit alles heeft geleid en leidt nog steeds
tot onrust en een hoge werkdruk, resulterend in inefficiënt tijdsgebruik, een stijgend
ziekteverzuim en het, naar de mening van
de DC, onnodig verlies van gekwalificeerd
personeel
Een ander punt van zorg is het krappe
opleidingsbudget. Dit budget komt neer op
nog geen 400 gulden per medewerker per
jaar. Aangezien het voor een Technisch
Wetenschappelijke dienst noodzakelijk is
dat het kennisniveau op peil blijft, zodat
adequaat ingespeeld kan worden op de
veranderende omstandigheden, is een
ruim opleidingsbudget een eerste vereiste.
Wellicht kunnen goede opleidingsmogelijkheden en daaraan gekoppeld ruimere
carrière vooruitzichten mede leiden tot het
aanblijven van de noodzakelijke kwaliteit
zodat kennisuitholling wordt voorkomen.
De invoering van kontraktmanagement, inclusief daadwerkelijk mandaat, vereist een
goede bestuurlijke informatievoorziening.
Alleen het renoveren van het MJPIOJPsysteem is in de ogen van de DC onvoldoende. Tegelijkertijd zullen alle medewerkers bewust gemaakt moeten worden
van de gevolgen, de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en de voordelen die het kontraktmanagement met
zich mee kan brengen. Projectleiders zullen degelijk moeten worden voorbereid op
het inhoudelijk leiden en beheren van
projecten. Dit mede gezien de eisen die
de
bestuurlijke
informatievoorziening
RWS-breed stelt, o.a. de uniformering
contracten administratie. Hiertoe zal het
MJWOJP-systeem zodanig aangepast
moeten worden dal het niet alleen HW
van informatie voorziet, maar voor alles
zowel de afdelingshoofden, de projectleiders en niet te vergeten de "gewone"
medewerkers. Deze informatie uitwisseling
zou het meest efficiënt gerealiseerd kunnen worden via PC-netwerken. Hiervoor
zal dan voldoende budget moeten worden
vrijgemaakt.

De uitwisseling van gegevens tussen de
DGW-vestigingen onderling dient een
hoge prioriteit te krijgen."

Kontrakt
Het kommentaar van de Dienstcommissie
op het kontrakt '91 is analoog aan de reactie op de DGW-bijdrage functieplannen.
Lijkt ons ook logisch gezien de relatie tussen beide.

Tevens neoben w I gewezen op oe .n z i n
a gemeeniie a oepernie Inancie el spoo rumie ten aanzen van onvoorzonc onisiano giieaen o nnen de te rea iseren prooJnien Een aspect aai naar onze men ng
o nnen hei onoerzoen schrome I,< worot
ondersciiat.
TOI zovor onze v s e op ae UGW-oi,orage
I-nci epiannen en ons kommeniaar op tiei
nonirant.

Ook bij ons kommentaar op het kontrakt
lag de nadruk op de reorganisaties, de
hoge werkdruk, het opleidingenbudget, het
stijgende ziekteverzuim en de toenemende
"mobiliteit" van met name specialisten.

Ken uw werkomgeving
De oplossing van de vraag
"Ken uw werkomgeving 2"
was: PSALM CIII.
Na loting is de winnaar
Ruud Louwersheimer, gefeliciteerd met uw cadeaubon.
Het "Rusthof" ligt in de
Parkstraat tussen het bureau van de Unie van
Vrijwilligers op nr. 63 en
Café De Hienten op nr. 39.
De toegang tot het hofje is
alleen een groene buitendeur.
Andrè Demeninf (PX)

DGW-Nieuwjaarsbijeenkomst
1991
Een korte terugblik op de nieuwjaarsbijeenkomst in Middelburg. Een impressie voor degene die er niet waren; voor degene die er wel waren een gelegenheid om even na te
grinniken.

Voorspel
Zowel over de plaats als over de datum
van de nieuwjaarsbijeenkomst heeft enige
tijd verwarring geheerst. Middelburg was
aan de beurt om de organisatie te verzorgen, Haren had gevraagd om de jaarlijkse
happening te combineren met de opening
van hun aangepaste gebouw. De verhouwing kwam niet op tijd klaar dus Middeiburg kon alsnog aan de slag. In de eerste
aankondiging werd 8 januari als datum genoemd, dit bleek de dag te zijn dat de DG
zijn nieuwjaarsrede uitsprak. Voor sommige mensen van groot belang. Uiteindelijk
is voor 9 januari gekozen. Uit de regio
Den Haag kwamen ca. 100 aanmeldingen.
Het vervoer werd geregeld met een rokers- en een niet rokersbus. Achttien man
stapten 's morgens vroeg in Groningen in
de trein. Boris hield hun vanaf Utrecht gezelschap. (in het begin zonder dat hij het
zelf wist).

de ene hand koffie en in de andere hand
een Zeeuwse Bolus was niet altijd even
simpel. Na het welkomstwoord van vestigingscoördinator Frans Minneboo werd
een start gemaakt met hel programma.

Nieuwjaarstoespraak Peter Hoogweg
De HID-nieuwjaarstoespraak had als thema samenwerken. Samenwerken tegen de
achtergrond van integraal management en
contractmanagement. Hulpmiddelen als
administratieve
organisatie,
controlleriunclie etc. werden toegelicht. Melding
werd gemaakt van de grote efficiency operatie, waarbij geen extra bezuinigingen bij
V&W worden verwacht (een beetje optimistisch misschien?). Na een terugblik op
de geleverde prestaties en hel vooruitkijken naar de uitdagingen die voor ons iiggen werd afgesloten met de traditionele
nieuwjaarswens.

Nieuwjaarswensen Frank Dingeman
Middelburg
Het programma bevatte naast direct herkenbare elementen als koffie, nieuwjaarsrede door HID, en "nieuwjaarswensen" door de DC-voorzitter ook minder
herkenbare punten. Naar de betekenis van
een Sprong in het duister, Tijd voor TIJ en
TAAL, happening aan boord van de
Schorpioen moest voorlopig nog geraden
worden. Elkaar nieuwjaar wensen met in

Inderdaad begon de toespraak van Frank
met een nieuwjaarswens. Maar ook voigens hem was dat onvoldoende om de
beschikbare 15 minuten te vullen. Hij had
Demenint heel goed in de gaten gehouden
het afgelopen jaar en wist op een bondige
wijze te verklaren dat vanaf maart 1991 de
letters V&D staan voor Vroom en Demenint. Ais voorzitter van de DC had hij een
speciale uitleg bij het Sint Nicoiaas rijmpje
dat bij de V&D-cadeaubonnen was ge-

voegu. "weer is een jaar verstreKen met
hard werken bij DGW. Er is niet op een
klus gekeken er was veel inzet, soms voor
twee", had alles te maken met de door de
DC gesignaleerde hoge werkdruk. Het
tweede couplet "veel is onderzocht dit
jaar, het werk, het functioneren, en een
ding is zonneklaar ... ieder moet voortdurend klaar staan om te leren", riep de
vraag op: Hoe is dit mogelijk bij DGW met
een te krap opleidingsbudget? Uit deze interpretatie blijkt dat de DC-leden niet alleen goed de DT-stukken lezen maar ook
bij andere zaken de achterliggende gedachten goed doorhebben.

gen in Middelburg kon de happening op
het Ramschip de Schorpioen beginnen.
Over de geweldige samenzang leest u elders in dit nummer. De Schorpioen bleek
een uitstekende plaats om een feestje te
voeren. Alleen de drankvoorziening was
uiterst traag. Ondanks dat was de sfeer

Een sprong in het duister
Voor de sprong in het duister werd aandacht gevraagd voor Hermien Kromzwaard en Peter Hoogstraten. Ondanks ingrepen van Voskuil en Schouten werd via
indringende vragen van Hermien aan Peter duidelijk hoe je Hit wordt. Veel over jezelf praten schijnt te helpen. Om even uit
de sleur te raken schijnen buitenlandse
dienstreizen te helpen. Binnen het P-beleid is het openhouden van vacatures van
belang en het bedenken van de "groeifunctie" werd als een gouden greep gezien. De vierdaagse werkweek bij DGW
schijnt alles te maken te hebben met mev!ouw Hoogstraten. De Zeeuwen willen
niet naar Den Haag, die hebben liever gewoon griep in plaats van sick-building syndroom. Een zeer goede analyse van de
zaken die leven binnen DGW.

prima en is misschien later nog wel beter
geworden. Iemand naast me plaatste vrij
luidruchtig de volgende opmerking. "Als
die lui uit Den Haag straks weg zijn wordt
het pas echt gezellig". En ik maar denken
dat het al gezellig was!
Peter Schouten

Via de muziekspecial, Tijd voor Tij en
Taal, lopende lunch en lopen door de re-

Voor Rebecca en Charlie
HIJ en ZIJ, het verhaal van een tocht vol ontberingen

Quiz
Het laatste onderdeel van het ochtendprogramma van de nieuwjaarsbijeenkomst 1991
was het spel: Tijd voor Tij en Taal. Onze vrouwelijke collega's: Alinda Bron, Jannette van
Buuren en Maaike van Huisstede waren bereid de regio's Groningen, Middelburg en Den
Haag te vertegenwoordigen in dit spel, waarvoor de TV-quiz "1 O voor taal" model stond.
De tekst van het spel volgt hierna; per onderdeel is de score van de deelneemsters
aangegeven. De aanduiding van de punten is overeenkomstig bovenstaande volgorde
van de kandidaten.
ZOEK DE FOUT: zinnen bevatten
spelfouten (10,10,20).

SPELLING: drie schrijfwijzen van
"moeilijke" woorden (30,30,20).

1. Een aantal onderzoekers lagen al geruime tijd op de loer om de zeldzame butskop eens van nabij te zien.
2. De ambtenaar hield er rekening mee
dat de onlangs verbouwde enigszinswoningen op korte termijn beschikbaar zouden komen.
3. De bepalingen van het kleinste gemene
veelvoud en de grote gemeenste deler
waren belangrijk voor het ecologisch onderzoek.
4. De zwarte kater spon dat het een lieve
lust was toen hij zijn baas na lange tijd
weer ontwaardde.
5. Pierenspitters en zagers worden op de
Marlemonse plaat als ongewenste personen beschouwd.
6. De comptabele merkte in de vergadering op dat de prijzen van analyses wel
erg duur waren.
7. De directieraad verklaarde dat zij haar
amendementen binnen een jaar zou uitvoeren.
8. De passagiers worden door de kondukteur verzocht zich vóór de volaende halte
te legitimeren.
9. Er wordt bii DGW vaak onterrecht van
beheersplan gesproken als beheerplan
wordt bedoeld.
10. Advies, gegevens en onderzoek zijn
de drie pellers waarop Dienst Getijdewateren rust.
11. De gemmak waarvan somlgen meende andere zijn meening opdringen te kunen begrensd de ongelovelijke.
12. Het Noordzeeboek dat bij gelegenheid
van het vijfjarig bestaan is uitgekomen is
nu al aan een tweede druk toe.

Gedesillusioneerd
Hovercraft
Hemelvaartsdag
Amaryllis
Dienstcommissaris

~

DIALEKT: Zeeuws, Brabants of
Limburgs dialect met drie mogelijke
betekenissen (20,0,30)
Maliemok (drinkgerei, ruzie, stormvogel)
Flodders (abrikozendrank, misvattingen,
vaatdoek)
Touter (peperbus, zaag, schommel)
Piepetollerear (politie-agent, meikever,
gluurder)
Bimd (rivieroever, korenschoof, boerenbroodi

PRAATLETTERS: spreekwoorden
en gezegden criptisch omschreven
(10,5,10)
Kijken naar nagels bij eb - spijkers op
laag water zoeken.
De-oever draait de sampan - de wal keert
het schip
Pias aan de plas geven
- water naar de
zee dragen
Nimmer is het zo brak opgenomen - Zo
zout hebben we het nog nooit gegeten
Beter een ornitholoog in het veld dan tien
biologen op kantoor - beter een een vogel
in de hand dan tien in de lucht.
Voorbij TV 2 haringen vangen - achter het
net vissen.

ETYMOLOGIE: de herkomst van de
plaatsnamen Brugge en Antwerpen
worden op video uitgelegd door
resp. de HID van Dir. Zeeland Henk
Saeijs en de directeur van het DIHO
Carlo Heip.
Brugge komt van het Scandinavische Brigia (aanlegsteiger) en dat was de uitleg
van Saeijs. Antwerpen komt van: aangeworpen land, overeenkomstig de uitleg
van Heip.
De juiste herkomst van de plaatsnamen
werd in geen der gevallen geraden, zodat
de puntenverdeling voor dit onderdeel
(O,O,O)is.
De einduitslag van hei spel komt daarmee
uil op: winnares Maaike van Huisstede
met 80 punten, als tweede eindigde Alinda
Bron met 70 punten en Jannette van
Buuren haalde met 45 punten de derde
plaats. De plaatsing is echter minder
belangrijk dan het spelen van het spel en
daarom kregen de kandidates tot slot in
de kantine alle drie een fles wijn.
Frans Minneboo, Louis Peperzak en Albert Holland

Moment voor de dirigent
Maar wij als jongens en meiden van Hanja, maken van elleke werkdag een feest. Komen
te voet of per trein of met d'auto, maar als je thuis blijft dan scoor je t'meest.
Uitbundig gezongen door het Groot DGWkoor tijdens de laatst-gehouden nieuwjaarsreceptie in Middelburg. Lied en refrein
van een Zeeuws volkswijsje voorzien van
tekst op ingeving van jaargang '90 van de
dienst. Het gelegenheidsorkest voerde de
boventoon. De DIRIGENT liet ze glunderend begaan en zwaaide acht coupletten
lang de scepter! In de buik van het ramschip Schorpioen smoorde de akoestiek
onder het lage scheepsdek. Je proefde
even de sfeer en de stemming uit het moment van de dirigent.
Tobias Walhout (47) projektmedewerkerspeciale-opdrachten bij de afdeling Watersystemen Delta is een heuse DIRIGENT.
En voor die ene keer wilde hij best van
zijn gebruikelijke repertoire afwijken.
En daar wil het feitelijk bij laten, want de in
Sint-Annaland geboren Zeeuw heeft zijn
hart verpand aan de meer gewijde koormuziek, zoals cantates en koraalmuziek
uit oratoria.

01' IPER 'TREIN OF

MET D'AII--TO

en gemengde zangverenigingen geleid in
diverse gemeenten in Zeeland.
Momenteel dirigeert hij de christelijke gemengde zangvereniging Sursum Corda in
Middelburg.
Met dit koor maakte hij in 1985 zijn eerste
IP.
Eind vorig jaar leidde de DIRIGENT vijf
koren in een gezamenlijk optreden naar
een cd-primeur.
Zeg maar gerust hobby tegen twee of drie
avonden in de week voor repetities, vergaderingen en studie.
Voorop staan kwaliteitsverbetering voor
koor en eigen persoon.
En wij stellen het zeer op prijs dat ONZE
DIRIGENT voor de meer ludieke tussentijdse bijdragen altijd een gewillig oor
heeft.
Frans Minneboo

MAAR ALS JE 'illlllS Bl.IJFT.DAN SCOOR JP T'MBES'I'

De muzikale belangstelling stamt al uit zijn
jeugd; op veertien-jarige leeftijd begon hij
met orgellessen.
De dirigentstok werd in 1970 opgepakt nadat hij bij de Stichting Zeeuwse Muziekschool de opleiding Koordirectie had gevolgd.
Inmiddels heeft de DIRIGENT kerkkoren

Evenementen Arnestein 1991
Ook in 1991 is er weer regelmatig gelegenheid voor sociaal contact tussen medewerkers van DGW. De laatste woensdag van iedere maand is er borrelcontact,
behalve in juni want dan wordt de traditionele barbecue gehouden op de laatste
vrijdag van die maand. leder borrelcontact
wordt zo mogelijk voorafgegaan door een
voordracht. De aanvang is steeds 15.30
uur. Voor de laatste maanden van het jaar
kunnen liefhebbers zich nog bij Albert Holland opgeven.
Een andere bijzonder evenement dat door
de barcommissie wordt georganiseerd is
een paasmaaltijd op woensdag 27 maart
in de namiddag, voorafgegaan door eieren
zoeken en schilderen -dÖor de kinderen
van medewerkers.
Door de personeelsvereniging Zeeland is
Arnestein dit jaar uitgekozen om begin december St. Nicolaas te ontvanaen.
De evenementenlijst 199'1 vande! vestging
Arnestein in Middelburg ziet er als volgt

dagdatumvoordracht
(onder voorbehoud).

of

activiteit

do 21 maart LABINSYS: laboratorium informatie systemen, door Wim Schreurs,
IOL. Jelle Jelsma neemt afscheid van
DGW, Sjors vid Kamer en Maarten Knoester verlaten Arnestein.
wo 27 maart In verband met Pasen: eieren zoeken en verven door de kinderen,
gevolgd door een paasmaaltijd.
wo 24 april IMPAQT het organische microverontreinigingen-model Westerschelde
door Jan Pieters, AOC.
wo 29 mei DIJKTUIN en TIJPAD door Jon
Coosen, WSD.

vr 28 juni BARBECUE
wo 28 augustus SAWES: systeem analyse Westerschelde, door Eert van Eck.
AOC.
wo 25 september GIS: geografisch informatie systeem, demonstratie door diverse
WSD-medewerkers.

V

Overzicht personeelsmutaties
Indiensttredingen:
R. Kruijt
mw. J.C.M. Besters
A. Arts
mw. C.L.F.M.G. Groenink
van Emstede
drs. M.E. P hilippart
ing. T.G.M. Sijben
mw. C. Loos
mw. C.J.M. van Baaren
ir. S.D. Kamminga
ing. A.E. van der Zande

N.H.B.M. Kaag
ir. E.A. Bannink
ir. M.H.J. Ettema
drs. E.J.A. Kleverlaan
dr. W.P. Cofino

Ontslag: verplaatst binnen V&W:
AOA
BXB
AOB

O1 -12-'90
o1 -12-'90
01-01-'91

drs. P. Oost

IOSB
inaar DGSMi

ir. F.P. Hallie

WSN

AOBD
AOFG
IOHO
WSWA
BXB
IOHO
IOLGA

01-01-'91
01-01-'91
01-01-'91
07-01-'91
15-01-'91
15-01-'91
01-03'91

ir. J. Jelsma

WSDB
AOA
WSDC
AOC
IOSO
AOP
IOL

29-12-'90
01-01-'91
01-01-'91
O1-02-'91
01-02-'91
21-03-'91
01-04-'91

o1 -02-'91

o1 -02-'91
(naar Noordzee)
O1 -04-'91
WSD
(naar Zuid-Holland)

Bevorderd:
P. Frantzen
E.J. Huldman
F.A.J. Maat
dr. F. Colijn
H.M. Verlaan
dr. J.P.M. Mulder

BXFA
BXFB
IOHM
AOB
BXFA
AOFM

01-01-'91
01-01-'91
01-01-'91
o1-02-'91
01-02-'91
01-03-'91

IOIA

16-03-'91

Ambtsjubileum 12,5 jaar:
ing. C.J. Françoijs
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Het leven na de kering
vervolg van voorpagina

één over het -gebruik van
de kering waar wordt ingegaan op de veiligheid en op
het sluitpeil en dergelijke,
en een nota over de effecten van de werken op de
Oosterschelde. De brochure
en de nota's zuilen deze zomer gereed komen, en via
de Raad van de Waterstaat
voor een inspraakprocedure
over het definitieve beheer
van de kering, worden gebruikt. In 1992 zal er een
Engelstalig boek verschijnen
met daarin in meer detail
de resultaten van het onderzoek dat in de afgelopen
tien jaar in de Oosterschelde is verricht.
Ter afronding van de rapportage heeft de EOS re-

dactie zich onlangs drie dagen opgesloten op een geheime lokatie, ergens in
Renesse,
teneinde
de
'boodschappen' uit de grijze
brei van conceptteksten te
destilleren. We hebben
daarbij voor een top-down
benadering gekozen door
na te gaan welke veranderingen er 'bovenin' het ecosysteem zijn geconstateerd
bij vogels, vissen, schorren,
zeegrassen, bodemdieren,
en hoe deze zijn gerelateerd
aan veranderde oorzakelijke
factoren zoals abiotische
randvoorwaarden, en in
hoeverre dit weer te relateren is aan de effecten van
de werken. Het resultaat
van deze destillatie, een pit-

tig Oosterschelde drankje,
zal binnenkort ten doop
worden gehouden. Noteer
alvast de datum donderdag
27 juni in uw agenda, want
dan is er op Arnestein een
colloquium over EOS.

A. Smaal (AOBD)

Koningskade en
Rijswijk
gaan erop uit
O p de langste en één van de meest romantische dagen van het jaar heeft de aktiviteitencommissie een grootse reis gepland naar ... Mokum.
Medewerkers en ex-medewerkers van DCW van de
Koningskade en Rijswijk
gaan op 21 juni een dagje
uit.
Na een kopje koffie in de
hal van de Koningskade
vertrekt de bus richting
Schiphol. Op deze luchthaven nemen we een kijkje in
het Infocentrum en brengen
een bezoek aan het Aviodome.
's Middags, na de lunch,
kunnen we Amsterdam
vanuit de grachten bewonderen. Met de rondvaartboot krijgen we een rondleiding door deze prachtige
oude stad. Na deze 'natte
tocht' is er gelegenheid om
te slenteren door de Kaiverstraat en omgeving, of een

bezoekje te brengen aan de
Venus Tempel.
Als iedereen zich weer heefî
verzameld op de Dam, vertrekt de bus naar oribekeiide bestemming voor het diner. Om 21.30 uur komen
we aan op de Koningskade.
Het belooft een leuke dag
te worden.
Emy Broekhuizen,
Brigitta Scheffel

Brigitta Scheffel - Voorlichting
"Stel je even voor, dan weet iedereen meteen wie je bent", riep Peter Schouten een dag
nadat ik bij DCW binnenkwam en mijn hoofd nog duizelde van alle afkortingen die mij
overvielen als beginnend ambtenaar.
Waar kan dat beter dan in Tij en Taal. Het volgende nummer wordt toch over een paar
dagen gemaakt.
Wat vooraf ging
' ' W a t is je voorgeschiedenis?'' i s een veel gehoorde
vraag wanneer ik aan collega's wordt voorgesteid.
Voordat ik het ambtenarenbestaan koos, heb ik bijna 9
jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Bij het Nederlands
Bureau voor Toerisme begon ik aan de produktie
van de Nationale Hotelgids.
De
afwerking
hiervan
maakte ik mee op de afdeling Drukwerk en Tentoonstellingen. Na een interne
reorganisatie (die niet alleen
hier plaatsvindt) kwam ik bij
de afdeling Personeelszaken
terecht.
Via een korte omweg bij
een personeelswerving- en
selectiebureau kwam ik bij
Amoco. Bij deze oliemaatschappij kreeg ik al zijdelings te maken met de public relations en voorlichting
van het bedrijf. Dat werd
voor mij de nieuwe richting,
begon aan een opleiding en
ging naar de RA1 Persdienst. Deze afdeling onderhoudt de perscontacten.
Dat wil zeggen o a het opstellen en verzenden van
persberichten, het organiseren van persconferenties en
noviteitenshows, het organiseren van ontvangsten
buitenlands persbezoek, het
samenstellen van persmappen met informatie over de
evenementen Zelf was il<
nauw betrokken bij zo'n 30
evenementen die de RA1
organiseerde. Dat was zeer
afwisselend: van Huishoudbeurs tot Aquatech en van
AutoRAl tot de World Congress on Non Destructive
Testing, o m maar wat produkties te noemen.

En nu
" W a t doe je dan? Iets naar
buiten toe?", vroeg een
van onze collega's die ik
voor het eerst tegenkwam.

Nu Jan Hendriksen projectleider is van Public Relations
Integraal Waterbeheer heb
ik een deel van zijn taken
overgenomen. Dat betekent
dat ik deel uitmaak van de
projectgroep Presentatie en
Kennisoverdracht. Verder zit
ik in de redactie van Tij en
Taal en ben betrokken bij
de samenstelling van de
Zoutkrant. Daarnaast onderhoud ik de perscontacten, wat Peter Schouten t o t
nu toe deed. Maar ook
wanneer er een symposium
o f bijeenkomst georganiseerd wordt door DGW zal
ik mijn steentje bijdragen.
W a t me meteen opviel was
een goede collegiale sfeer
die hier bij de dienst hangt
Dank zij de hulp van directe
collega's heb ik ai veel geleerd over de DGW en zie
de komende tijd dan ook
met plezier tegemoet
Maaike van Huisstede voeide zich eerst wat eenzaam.
Dat probleem is inmiddels
opgelost. O f ze er blij mee
is ...? Ik in elk geval wel.

Erigitta Scheffel

Een beter milieu begint bij jezelf
in mei vorig jaar startte de afdeling Interne Zaken met een actie om binnen de eigen dienst
meer zorg aan het milieu te besteden
Middelburg
Middelburg was als eerste aan de beurt,
daarover heeft u in de vorige Tij en Taal
kunnen lezen De medewerkers van de onderafdeling Materiële- en Huishoudeiijke
Zaken zijn er al volop mee in de weer. De
aanpak van Middelburg wordt overgenomen door de andere vestigingen van de
Dienst Getijdewateren, in samenwerking
met de overige bewoners van de gebouwen.

Den Haag
Den Haag en Rijswijk hebben de afgelopen
periode al het een en ander georganiseerd.
Zo is in het pand aan de I<oningskade 4
een vestigingswerkgroep in het leven geroepen waar alle inwonende diensten lid
van zijn. De Dienst Getijdewateren wordt
vertegenwoordigd door Jan Stuivenberg en
ad hoc door Peter Schouten.
Aan de Koningskade is het e.e.a. ai van de
grond gekomen. Hieronder ziet u een opsomming van de reeds uitgevoerde mogelijkheden om tot beheersing van het milieu
+e komen:
Op alle etages van het gebouw zijn
blauwe roicontainers geplaatst, waarin
papier, karton, e d . kan worden verzameid;
De rode chemische afvalbakken zijn
bestemd voor toners, ballpoints, fineliners, inktpatronen, e.d.;
Iedere kamer is voorzien van een kartonnen doos, gemaakt van kringloop
grondstoffen, voor het verzamelen van
papier. O p deze dozen zijn stickers geolakt met de tekst: 'Liefdewerk? Oud
papierl'.
Bij de liften op de begane grond staat
een verzameibak voor batterijen
'Kamer uit, licht uit' staat nu op de
deuren van de kamers;
De beheerder van het pand gebruikt
nu milieu vriendelijk papier voor het afdrukken van kopieën;
De reprografische sector van de onderafdeling Materiële- en Huishoudelijke
Zaken verwerkt alles in principe dubbelzijdig;
Alle medewerkers wordt gestimuleerd
om (indien mogelijk) dubbelzijdig af te
drukken op de printers.
De Afdeling Interne Zaken maakt zich tevens sterk om schoonmaakbedrijven te stimuleren om milieuvriendelijke stoffen en
materialen te gebruiken. Deze bedrijven zijn
dan ook verzocht om een offerte uit te
brengen.

Een beter milieu begint bij jezelf, is de aanhef van dit stukje. Doch, Een beter milieu is
geen zaak voor de dienst alieen, maar ook
voor u en de uwen.

Rijswijk
In Rijswijk zijn de afdeling IOH, een deel
van de afdeling IOL en twee medewerkers
van A 0 op het gebied van remote sensing
gehuisvest. Tevens is het projectieam tolheffing op de vierde verdieping werkzaam.
Deze situatie is nieuw, daarom was er nog
niet veel aandacht besteed aan extra zorg
voor het milieu Sinds een aantal maanden
is er een DGW-vestigingsoverieg in het leven geroepen waarin o.a. de interne milieuzorg aan de orde kwam. Er werd afgesproken om een aantal punten met behulp van
posters en voorlichting onder de aandacht
van de medewerkers te brengen, zoals het
verzamelen van batterijen (ook die van
thuis). verzamelen oud oaoier
en dubbel
, ,
kopiëren.
Ook voor het laboratorium van IOL ziin afspraken gemaakt om de belasting van het
milieu tot een minimum te beperken Behalve onbewerkte zeewatermonsters die door
de gootsteen gespoeld mogen worden,
moeten alle andere oplossingen ais chemisch afval worden afgevoerd. Flessen waar
chemicaliën in hebben gezeten worden gereinigd en door EX afgevoerd naar de glasbak van de vestiging Middelburg. Dat geldt
overigens ook voor het afvoeren van te
vervangen TL-buizen door BX.
We zullen trachten het projectteam tolheffing, in gevallen waar dat mogelijk is ook in
de interne milieuzorg te betrekken.

Jan Stuivenberg,
Hans van Zeijl

Bereikbaarheid DCW
Zowel de SC als de DG hebben rond de jaarwisseling gewezen op de slechte telefonische bereikbaarheid van de
V&W-diensten De helft van de binnenkomende telefoontjes blijft onbeantwoord. Dit kunnen we ons niet permitteren in een tijd waarin terecht kritisch naar de ambtenarij
wordt gekeken Ook D C W biijkt soms moeilijk te bereiken
Een poging van een DCW-hoofdafdelingshoofd (altijd
haast) o m vanuit Delft naar iemand in Haren een fax te
zenden mislukte volledig. In de telefax-gids van 1991 worden we als volgt vermeid:

een fout die op rekening
komt van PTT-Telecom. AI
bij de oprichting van DGW
is door Jan Stuivenberg actie ondernomen o m alle
vestigingen op de juiste
manier vermeld te krijgen.
Enige jaren geleden i s ook
Haren aangemeld (misschien voortaan even controleren?) Fouten van anderen zijn moeilijk te voorkomen.
Maar met enige moeite
kunnen wij zelf onze telefonische bereikbaarheid verbeteren De Administratieve
Ondersteuningen
kunnen
hierin een rol spelen. Ze
moeten dan wel weten
waar je uithangt. Vermeid
je afspraken in je bureauagenda, zodat ook anderen
inzicht hebben in je aan- of
afwezigheid Laat je telefoon niet onbemand Ben je

met verlof, op dienstreis of
moet je even weg schakel
dan je telefoon over naar
een ander toestel
Laat weten wanneer je terugbelt en doe dat dan ook.
Het versturen van een fax
heeft alleen zin als hij aan
de andere kant wordt opgehaald Waarschuw even
van te voren Antwoord geven aan mensen buiten
D C W is een must en verbetert ons slechte imago op
dat terrein Ook intern is
het wel aardig om niet
meer dan één of twee keer

D e onde rtekeninr van
de samtwwerkingsovereenko,rnst i n Rijswijk

DGW gaat
meer samenwerken
met RIVM en RIZA
Onlangs sloot de Dienst Cetijdewateren een samenwerkingsovereenkomst met het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RVA) en het Rijksinstituut
voor VolI<sgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), onderdeel van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM).
V & W en V R O M sloten ecrder een principeovereenl<omst om mecr samen te werken,
waarvan dit een gevolg is. Er zijn onderling
duidelijke afspraken gemadld om te voorI<omen dat drie instiluten hetzelfde onderzoek
verrichten
Een van de belangrijkste punten van deze
afsuraken is dat het RIVM zelf geen Ikennis
meer opbouwt voor de normzelling voor
route wateren Daarvoor ral het nu een beroep doen op de expertise van D C W
Doordat RIVM nu verantwoordelijk is voor
onderzoek naar de grondwaterkwaliteit zal
het KIZA op dit gebied geen taken meer op
zich nemen
Voortaan vindt er eerst onderlinge afstemming plaats over de onderroeksvragen
voordat een van de instituten een onderzoekprogramma opstelt
D C W en RIZA kunnen nu onderzoek laten
uitvoeren door h e l RIVM, maar het kan
ook voorkomen dat D G W op verzoek van
het RIVM onderzoek gaat verrichten Daar-

bij worden alleen directe kosten verrekend.
O m de samenwerking zoveei mogelijk te
bevorderen worden de informatiesystemen
gestandaardiseerd zodat de drie instituten
gebruik kunnen maken van elkaars systemen
Birgiffa Scheffei

Ken uw werkomgeving ...3
en win een cadeaubon van f 50,-In de tweede aflevering van 'KEN U W WERI<OMCEVINC' riep André Demenint op om eens
een middagwandelingetje in de buurt te maken om de ochtendstress kwiit te raken. Nog
leuker is het om de (dienst-)fiets te pakken U zult dan ontdekken dat e; nog veel mee;
" bere-interessante'' plekjes zijn.
Hoewel ik nooit in Den
Haag heb gewoond, meende ik deze stad toch goed
te kennen. Ik ben geboren
in Voorburg en woonde
daar ruim 20 jaar. Zowel de
lagere als de middelbare
school heb ik in Den Haag
gevolgd. Na Delft, Schiedam, Berkel en Dronten
ben ik na opnieuw 20 jaar
teruggekeerd naar de omgeving van Den Haag. Om
mijn geheugen op te frissen
fiets ik in de weekenden en
soms in de middagpauze
door Den Haag en kom dan
op prachtige plekjes. waar
ik vroeger nooit ben geweest
De DCW-ers die een groot
deel van hum ambtelijke
carrière aan de HOOFTSkade hebben doorgebracht
vinden dat die kade tot het
mooiste behoort dat Den
Haag te bieden heeft. Het
aantrel(ke1ijkste van de
HOOFTSkade is de gracht
zelf, water boeit altijd. Verder heb je natuuriijk de karakteristieke gevel
van
"ons" voormalige weeshuis.
Veel meer stedeschoon is er
aan de HOOFTSkade niet
te vinden. Beter klinkt wat
dat betreft de HOOFTSkadelaan. een onooglijk zijstraatje van de HOOFTSkade. Ik kon er nooit toe komen dat straatje in te gaan.

Toch is er een heel mooi
plekje dat het voorvoegsel
HOOFT5 draagt. Op loopafstand van de HOOFTSkade en op fietsafstand van
de Koningskade kwam ik
op een van mijn omzwervingen het HOOFTShofje
tegen. Dit hofje is gesticht
door "Juffrouw Angenis
Hooft", een Amsterdamse
patriciërsdochter Dit hofje
is om twee redenen uniek"
de etagebouw en de dubbele regentenkamer, een
Haagse en een Amsterdamse. Vanwege haar Amsterdamse afkomst wilde Angenis dat één van de regenten
uit Amsterdam kwam Het
hofje werd gerestaureerd in
1937 Het is er prachtig,
midden in de drukke stad.
Het lijkt of de tijd er heeft
stil gestaan
Om de waardebon te winnen heb ik twee vragen bedacht Als je de eerste zo
kunt beantwoorden, zal je
voor de tweede toch de
(dienst-)fiets moeten pakken Boven de toegangspoort vind je namelijk het
antwoord op de tweede
vraag
In welke straat bevindt
zich het HOOFTShofje?
Welke namen van notabelen staan op het gebouw
vermeld?
Onder de goede antwoorden wordt weer een waardebon van f 50;- verloot.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd. De winnaar kriiat wel een eervolle

fel, kamer 209, Koningskade 4, Den Haag.
. . .

...
Peter Hoogweg

..

Voorjaarsgri len van IJsheiIigen en
Sint-Jan

De voorbije aprilmaand bood ons naast voortreffelijk lenteweer een periode met veel Iklimatologisch ongerief.
M e t name in de tweede helft van Grasmaand was er sprake van een gevoelige temperatuurdaling met aanzienlijk beneden-normale temperatuurwaarden. Zware nachtvorsten
deden de vroege veldgewassen huiveren.
Weerkundige statistici becijferden inmiddels dat er niets bijzonders aan de hand was: ons
Nederlands klimaat veinst niet!
Nu wil aloud volksgeloof dat mei tenminste nog drie als het
ware voorgeprogrammeerde koude, gure dagen te bieden
heeft. Bedoeld worden de Ilsheiligen Sint Marmertus (12
mei), Sint Pancratius (13 mei) en Sint Servatius (14 mei)
De weerkunde van weleer bediende zich van tal van spreuken die momenteel nog een zekere belkendheid genieten:

"

,

'

I

1

"

I

H Het groen des veid het oog bel<oort,
H
H
H
W
H
H
H

doch zelden houdi April haar woord
Crasmaands gril is Hooimaands wil.
Vrouwen en Aprillen hebben bei hun grillen.
Heren en Aprillen bedriegen wie ze willen.
Guur wind in Mei maakt landman blij
Een koude Mei, een gouden bij
Juniregen voor wijn en trijn ongelegen.
Maar bij Sint-Jan slaat de maaier an.

Ook in de hedendaagse weerlkunde wordt Sint-Jan (Johannes de Doper, 24 juni) nog gezien als een soort kenterpunt
in de weersgesteldheid van ons land.
Vooral in de kuststrook van de Wadden t o t de Zeeuwse
Delta getuigt een aantal historische weerregels van een meteorologische gedragsverandering Die Ikondigt zich in de
regel aan omstreeks de langste dag van het jaar.
M e t name het verloop en de trelk van buien worden al eeuwenlang in verband gebracht met Sint-lan. Onderzoel<
heeft uitgewezen dat de volkse weerregels voor Sint-Jan inzake buien redelijk betrouwbaar zijn:

H Voor Sint-Jan neemt de zee, na Sint-Jan geeft de zee.
H Na Sint-Jan neemt de zee geen buien meer an
Voor Sint-Jan blijven de buien achter de rivieren hangen; na Sint-Jan komen ze erover heen.
Nader beschouwd niet ZO verwonderlijlk als we bedenken
dat de zeewatertemperatuur tegen eind juni normaal gesproken op gelijk niveau Ikomt met het daggemiddelde van
de luchttemperatuur Onderzoek heeft verder uitgewezen
dat onwcecsbuien in activiteit steker geremd worden door
Ikoud zecwater dan buien in het algemeen en dat buien in
de kuststrook overdag relatief weinig voorkomen
En voor wie op valaniie wil in eigen land bedenke dat:
H Regent het op Sint Margriet (22 juli)
't wordt zes welken natte tied

Frans Minneboo

Verhuizing
van Groningen
naar Haren

Alle noor,
Haren!

f

medewerkers vanaf 8 mei in

adres:
I<erl<laan30,
9751 NN Haren
telefoon: 050 - 331331

Twee persoonlijke meningen over
de Wegwijzer en het vervoersplan
van V&W
Verkeer en Waterstaat WIJZER
Verrassingspost van V&W en nog wel in
zo'n dure enveloppe. Wat zou daar in zitten? Was u ook zo razend nieuwsgierig?
V&W is tegenwoordig nogal scheutig met
cadeaus, zo'n kerstpakket valt toch niet te
versmaden. Meestal weet je maanden van
tevoren of een goedheiligman, kerstman, of
V&Dman je komt verrassen. Maar nu niet.
Vol verwachting maakte ik de enveloppe
open. Een mooi boekje, dat kan ik niet ontkennen en er is veel zorg aan besteed, een
mooie lay-out, waterstaatskleur (aquamarijnblauw of zo u wilt zeegroen). mooi
papier, grappige tekeningen, zelfs losbladig
zodat je ze nog kan gebruiken om te kopiëren. Allemaal perfect. Kosten noch moeite
zijn gespaard. Wie het breed heeft laat het
breed hangen Maar heeft V&W het zo
breed? Drieluikoperatie, Reorganisatie, Crote efficiency mooie woorden, maar het synoniem is gewoon "Krimpen". Vroeger
dacht ik bij dit woord altijd aan textiel,
maar nu associeer ik het met V&W De
badlakens van vroeger zijn gastendoekjes
geworden Armoe troef dus. AI lezend
kreeg ik het gevoel, ik heb dat boekje al
eens gelezen. Het is eigenlijk een samenraapsel van kranteknipsels en V&W-leesstof, in welke vorm dan ook aangeboden
En dan lekker laten "krimpen". Een beknopt boekje dat wel, maar het blijft oud
nieuws. De plaatjes intrigeerden me wel
Zo'n lekkere koto misi tante uit de "Negerhut van Oom Tom", alleen zie ik daar geen
herkenbare allochtoonse in. O f die Turkse
dame in broek met rok erover en met chinese oogjes. Jammer dat ze niet gehandicapt is, want zo zullen onze toekomstige
collega's eruit zien volgens de top van
V&W. Dat plaatje met die hond. Eerst kon

de link niet leggen, maar daar ik een panische angst voor honden heb, dacht ik zie
je wel het zijn monsters, ze bijten j e kreupel
met die schijnheilige grijns. Ze maken een
werkwillige rijp voor een baan bij V&W. En
dan die hint bij ongewenste intimiteiten,
een zweepslag op de hand. Vast inet zo'n
sadistisch, ouderwets Spaans rietje. Simpel
toch! Er komt geen BMW (bedrijfsmaatschappelijk werkster) aan te pas.
Maar nu mijn probleem. Wat moet ik met
dit boekje? Zonde om het weg te gooien.
Daarvoor is het véél te duur. In de boekenkast thuis vindt ik ook wat overdreven. Als
naslag w e k op kantoor tussen de woordenboeken? Er valt niets in na te slaan.
Wat is nu de bedoeling van dit boekje
Moest je dit lezen en werd je dan wijzer?
Of was V&W zelf wijzer geworden en
schreven ze daar nu over? Of was het een
soort goudengidswegwijzer. maar waarheen
dan7 Het zwerft nu over mijn bureau en als
mijn blik erop valt denk ik, waar doen ze
het toch van Er moet gewoon meer gekrompen worden daar bij V&W, weg met
dat overtollige personeel dat hun tijd verdoet met prachtige boekjes maken waarvoor woudreuzen zijn geveld en giftige
verfstoffen zijn geproduceerd Hoeveel vergaderingen zijn hier niet aan gewijd met als
agendapunt: hoe binden WIJ het boekje in,
in een metalen ringbandje of een milieuverpestend plastic ringbandje?
Eigenlijk was ik een fan van Hanja, maar dit
kostbare nutteloze boekje heeft daar een
stippellijn door gezet
ik

Juleke Durgaram (DXi
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Vervoersplan of een emmer snot.. . .?
Zoals zoveel dossiers van de
regering zullen de vervoersplannen ook wel vallen onder het hoofdstuk sociale
vernieuwing. Een belangrijk
regeringsitem
voor
de
komende tijd.
Wat heeft het vervoersplan
van een aantal liefhebbers
nou te betekenen?

Vorig jaar kreeg ik een
mooie brief thuis met veel
vragen hoe ik elke dag naar
kantoor kwam Warempel,
een tijdje later zelfs antwoord met een heus advies.
U kreeg toch ook zoiets?
Advies .???? Omdat ik op
niet meer dan 8 km afstand

woon, zou het voor het milieu het beste zijn als ik de
fiets gebruikte. Dan moet ik
natuurlijk wel een fiets hebben want ik kreeg er geen
cadeau. Als het regent, hagelt, sneeuwt of stormt kortom als het rot weer is stond er in de brief niet
eens bli dat het alternatief

de tram kon zijn! Mooi ad-

vies.
Nu heb ik toevallig een fiets
- er zijn genoeg goede
tweedehandse te koop - en
als het even kan kom ik ai
iaren op de fiets. Als alternatief neem ik wel eens de
tram.
Helemaal zelf
bedacht,
komt mijn situatie even
goed
uit
met
het
uitgebrachte advies!
Ik heb me wel afgevraagd:
wat is nu de toegevoegde
waarde van zo'n advies dat
uitgebracht is door een extern bureau en bijgestaan
door een aantal bobo's van
het ministerie en ....ook één
van D C W (een verstokte
automobilist)?
Een advies wat een bevestiging is van de situatie. is
wat mij betreft een zinioos
advies. Hoeveel zou dat
kosten, een paar ton per
jaar?
Bovendien vind ik het erg
kinderlijk en betuttelend o m
eerst uit te gaan leggen dat
er zoiets als een fiets bestaat. Volgens mij sinds
zeventienhonderdzoveel al!
Ook al is er aan mij geen
alternatief geboden maar
aan anderen wel, dan n o g
is dat zinloos. Ik neem aan
dat ais u w geëigend vervoermiddel kapot is (lekke
band, garage) dan weet u
toch allang - en waarschijnlijk al vanaf de eerste de
beste dag - hoe u op kantoor moet komen? Misschien wel met wat ongemak maar u komt er. O f
veronderstellen die bobo's
dan dat we rustig thuis blijven en wachten l o t we opgehaald worden door Van
Ccnd & Loos?

biiisten gestraft moeten
worden door bijvoorbeeld
f 100 pm voor een parkeerplaats bij kantoor te betalen.
De bobo's zijn van plan de
verkeerden te belonen.
AIS je wilt dat er meer gebruik wordt gemaakt van
bijvoorbeeld de fiets dan
moet dat juist beioond worden met f 100; kijk naar de
gemeente Den Haag De
automobilisten draaien dan
voor de fietsers op. Eindelijk
gerechtigheid! Tevens IS dat
dan ook een soort ongemakkentoeslag, want je leven als fietser - even afgezien dat bijna alle fietsers
door rood licht rijden - ben
je af en toe niet zeker.
En waar blijven al die pendelbussen die ons zouden
komen ophalen in, en weer
terugbrengen naar Oegstgeest, Alphen aan de Rijn,
Waddinxveen, Naaldwijk en
ga zo maar door
Flauwe kul in optima forma
Die pendelbussen zijn er al
lang, alleen niet van V & W
maar van de NZH of WestNederland of andere maatschappijen. Het is de beleidsmakers van het vervoersplan kennelijk te vermoeiend dat uit te leggen.

Kortom, wat zijn we eigenlijk aan het doen met al die
vervoersplannen en het besteden van nodeloos duur
belastinggeld. Lekker in
rondroeren zoals in een emmer snot?
Stop die verkeerd aangewende energie en laat al
die bobo's hun eigen, in ieder geval zinnig werk doen
Beloon ook niet diegenen
die zonodig moeten veranderen maar beloon diegenen die al veranderd zijn,
dan volgen er meer.
Een goede Nederlandse uitdrukking is: stoppen met
die handel! Overigens hebben we al een tijdje niets
gehoord, misschien is de
werkgroep slapende
Zo
gaat het toch na verloop
vanzelf met veel werl<groepen?

André Demenint
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Carpooling
Nog
zo'n
hoofdstuk. Er werken ai jarenlang
carpoolsystemen:
trein, bus en tram. O f je er
gebruik van wilt maken, is
een ander hoofdstuk
Carpooling hoeft toch niet
meer te worden uitgevonden?
En dan een wezen apart
de automobilist. Het is helemaai verkeerd een automobilist te belonen o m "het"
uit de auto te krijgen O n zin natuurliik.
Belonen met proefabonnementen, combikaarten, fiets
lenen is natuurlijk waanzin.
Feitelijk zouden de automo-

BETEROPDE FIETS!

DAN VERVUI 1JE NIETS

Spreuk van de maand

Renovatie Koningskade

Sportdag
6 September is het zover,
dan kunnen alle DCW-ers
en ex-DCW-ers er weer
spoitief tegenaan. De sportcommissie, bestaande uit
l o o p de Brabander, Chris
Jonathans. Adrie Hokke,
Hanny Cohen en Wim Ros,
heeft zich al ingezet om
deze dag te organiseren.
Dit jaar wordt het een
sportdag 'ouwe stijl'. W e
kunnen weer gebruik maken van het sportcomplex

'Verburch' te Poeldijk.
Voor diegenen die niet zo
van een volley-, tennis-,
voetbalvolley-, of tafeltennisbal houden is er ook nog
de shuttle en de hengel,
maar natuurlijk ook de spelenkermis en puzzeltocht.
Ter afsluiting kunnen we
genieten van de 60-metersprinters.
Ook de innerlijke mens
krijgt een goede verzorging.
Zo beginnen we met koffie,

tussendoor met elkaar lunchen en na de sprinters
kunnen w e genieten van
een aperitief tijdens de prijsuitreiking.
Laten we er net zo'n sportieve dag van maken als de
vijf vorige keren. Tot 6 september!
Erigitta Scheffel

waarom hij vraagt, maar toch niet komen
Vindt zichzelf het hoogst subtiel en top
intelligent met een plaat voor de kop
Zegt de verschrikkelijkste dingen geheid
roekeloos en in alle eerlijkheid
Enfant terrible en politicus is troef
manipulator en onschuldige boef
Ambitieus, rusteloos, komediant, idealist
voor het geval je het nog niet wist
Hij schiet pijlen af op allen
die te vroeg op de grond vallen
Maar wel een leuke kameraad gewis
met wie het goed lachen en huilen is
Max Henderikx

Randverschijnsel
Heeft u wel eens een gat in de dag gebrand?
Het blussen van deze brand is mogelijk, door overdag het
kunstlicht te doven.
Dit is, door zijn eenvoud reeds voldoende.
Veel succes met het blussen van dagbrandjes.
K. Smid

Paashaasjes
te Arnestein
Woensdagmiddag 27 maart organiseerde de barcommissie van Arnestein een paasmaaltijd
voor jong en oud. Een terugblik op dit zeer geslaagde gezinsevenement.
Voor ons gezinnetje kwam
deze datum in eerste instantie niet helemaal gelegen. Tja, wat doe je als de
barcommissie zo'n speciaal
evenement net organiseert
op de dag waarop één van
de "huus" jarig is? Mede
gezien het aantal vingertjes
dat de jarige job vanaf die
dag op mocht steken (iets

meer dan de helft van het
aantal op één hand) leek de
beste oplossing o m het verjaardagsfeestje te verplaatsen naar Arnestein. Daar
hebben we geen spijt van
gehad.
Voor de medewerkers van
Arnestein waren de voorbereidingen voor de paasmiddag al enkele weken waarneembaar. Op de patio lag
al enige tijd een grote tak
die verdacht veel weg had
van de paastakken die bloemenzaken en tuincentra in
de weken voor Pasen tegen
voor hun aantrekkelijke prijzen te koop aanbieden "Te

groot voor de kantine"
moeten enkele medewerkers gedacht hebben en
snoeiden de paasboom bij
Dit leverde bovendien enkele leuke takjes op voor de
eigen huiskamer De barcommissie greep tijdig in,
zodat de paasboom enkele
weken de kantine opfleurde O p de paasmiddag zelf

was de boom weer zeer in
trek bij de kinderen die snel
in de smiezen hadden dat
de versierselen deels van
chocolade waren.
O p de dag zelf klonken
rond half vier 's middags de
opgewonde hoge stemmetjes en voetstappen van
kleine mensjes op de kantoorgangen van Arnestein.
Nieuwsgierig werden gangen, kamers (vooral die van
papa of mama), toiletten en
alle andere hoeken en gaten verkend. Uiteindelijk
verzamelden zich zo'n twint i g kinderen in de vergaderzaal bij de kantine (en bar).

Daar toverden Peter de
Kam en Aphrodite Niggebrugge de kinderen eerst
o m in paashaasjes. Vervolgens werkten ze zich anderhalf uur in het zweet o m
het creatieve proces van
versieren, schilderen en
kleuren van eieren van met
name de kleinste haasjes in
goede banen te leiden.
De ouders hielden zich ondertussen op in de omgeving van de bar. Het bleef
hun echter niet onopgemerkt dat er een beetje geheimzinnig werd gedaan
wanneer ze af en toe binnenvielen in de knutselzaal.
N a verloop van tijd werd
ons duidelijk dat het in het
programma aangekondigde
"eieren zoeken" niet voor
de kinderen maar de ouders
bedoeld was. Veertig eieren
hadden de paashaasjes in
de tuin verstopt. Of we die
even wilden zoeken, anders
viel er weinig te eten Celukkig besloeg het verstopgebied niet de gehele Arnestein-tuin en werd het localiseren van de eieren vergemakkelijkt; vooral de
jongste paashaasjes hielden
uit angst voor een definitief
zoek raken nauwlettend de
wacht bij hun eieren.
Rond de klok van vijf konden we aan de paasmaaltijd De gerechten waren
goeddeels door de barcommissie zelf klaargemaakt en
op feestelijke wijze uitgestald. Een voortreffelijk
koud buffet met creatieve
verwijzingen naar het paasfeest. Eieren in allerlei variaties.
Het typisch Zeeuwse gebruik o m bij Pasen "krentebroad mie krukels" te
eten was (voor sommigen
gelukkig) achterwege gelaten. De combinatie van
paasbrood met alikruiken is
niet voor iedereen het top-

punt van culinair genot.
Iedereen deed zich te goed
alleen de twee jongste deelnemers (enkele weken of
maanden oud) verkozen
moedersborst
of
de
(melk)fles De kinderen kozen na verloop van tijd het
paashazenpad en dartelden
door kamers en gangen
Nadat we ons, inmiddels
driejarig dochtertje, enige
tijd druk voetballend met
een door haar geschilderd
ei hadden gadegeslagen,
leek de tijd rijp om naar
huis te gaan. Rond zeven
uur liep de zaal leeg en trok
een ieder huiswaarts om de
paashaasjes in hun legertjes
te stoppen De barcommissieleden, nog druk met het
vullen van de vaatwasser,
zagen terug op een zeer
geslaagde paasmiddag.
Sinds deze dag heb ik "de
huus thuus" nog vele malen uit moeten leggen dat
ze niet elke dag mee kunnen naar m'n werk en dat
daar ook nog wat anders te
doen is dan feesten en
eten De barcommissie kan
bovendien niet elk jaar een
verjaardagsfeestje organiseren.

Barcommissie en andere
vrijwilligsters: Names het
hele gezin bedankt voor dit

--

Overzicht personeelsmutaties
Indiensttredingen:
drs H.C. Toussaini
E.L. Klamer
P.A. Wolf
mw. drs. B.J. Kater
mw ir. J van der Linden
ing P. Verburgh
ir. P.F Heinen
ir O.G. Swertz
ir. A.P de Looff
drs. J.H.M de Ruig
drs 1J.A Althuis
drs. M.A van der Caag
mw. B.I. Scheffel
mw. drs. A Cramer
ing. F. Loman
R.F.A. Weeber
Y M Soliman
ing. P C Dekker
D. Dijkhuizen
C.W. Bultman
drs. C. Storm
drs. M.H.M. Ebben

DX
IOLG
WSDA
WSDB
AOFW
IOHO
IOC0

AOCT
AOFD
IOHO

18-02-1991
18-02-1991
18-02-1991
18-02-1991
01-03-1991
01-03-1991
01-03-1991
O1 -03-1991
01-03-1991
O1-03-1991
18-03-1991
O1 -04-1991
O1 -04-1991
22-04-1991
O1-05-1991
O1-05-1991
O1-05-1991
O1 -05-1991
01-05-1991
01-06-1991
O1-07-1991
15-07-1991

AOC
WSLB
IOL
WSN

01-05-1991
16-05-1991
O1 -07-1991
O1 -07-1991

1050
WSN
WSN
IOLC
AOC
DX
WSN
IOHMC
IOHMC
101

IOSBD

wsw

Uitdiensttredingen:
drs R A Louwersheirner
drs. H. Kuijvenhoven
dr J.W. Hofstraat
ir. A Roos

Verplaatsingen binnen V & W
drs R.A Pasmanter

AOY
(naar KNMI)

O1 -05-1991

IOLC
AOFC
AOFC
IOIA

01-02-1991
01-03-1991
O1 -03-1991
01-03-1991

WSDA
WSN
PX

O1-03-1991
01-03-1991
O1-04-1991

AOCM
AOFW
IOIA
WSN

O1-04-1991
01-04-1991
O1 -06-1991
14-06-1991

WSDB

25-05-1991

Bevorderd:
F. Srnedes
J. Hoekema
M. Soerdjbali
F Hazelaar
mw A J W. Phernambucqvan Iwaarden
ir J P C. van de Kamer
A. Demenint

Ambtsjubileum 1 2 3 jaar:
A de Vries
prof.dr.ir. A.W. Heernink
R.E. de Jong
drs E. Stutterheim

Ambtsjubileum 25 jaar:
ing. J. Consemulder

dienst aetlidowateren
bibliotheek
,
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vacature
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Rob Jungcurt
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V&W Fietsweek bij IOL in Rijswijk
In de laatste week van mei verscheen er plotseling een poster in de lift waarop de fietsweek
van V&W werd aangekondigd. Tijdens de koffiepauze die ochtend ontstond een stemming
van: daar moeten we aan meedoen. Toen Hans Hofstraat dan ook aankondigde dat we
desnoods bij hem konden komen ontbijten waren de meesten overtuigd van de noodzaak
tot deelname.
O p maandag moest iedereen vroeg uit de veren om
omlhalf acht te verzamelen
aan de ontbijttafel van
Hans Hofstraat, die ook
nog jarig was die dag. Bart
kwam met de trein uit Amsterdam en vanaf Leiden
met de fiets naar Leiderdorp. Ikzelf vertrok op de
fiets uit Zoetermeer en
Marcel de Vreeze kwam
met de auto uit Heemskerk.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Riikswaleistual

Dienst Gelodewaleren

Na wat navraag over de regels bij Brigitta was het duidelijk dat er op maandagochtend een ontbijt zou
plaatsvinden bij huize Hofstraat in Leiderdorp.
Oe donderdag ervoor werd
Bart Althuis er op uit gestuurd om de 20 tellers op
te halen bij de Plesmanweg,
want een aantal mensen
van IOH deed ook mee.
Overigens heeft het niet
veel gescheeld, of we hadden toch nog zonder tellers
gezeten. Bij de haast om de
trein vrijdag in Den Haag te
verlaten had Bart de tellers
laten
liggen.
Gelukkig
kwam alles nog goed en
was iedereen op vrijdag
voorzien van een teller.

Het regende die ochtend
soms flink, met als gevolg
dat een aantal andere mensen afbelden zodat het bij
deze vier doorzetters zou
blijven.
Na een heerlijk en uitgebreid ontbijt met gekookte
eitjes die op zeer bijzondere
wijze waren bereid (tweemaal koken omdat ze nog
te zacht waren) vertrokken
we pas om 8:40 uur naar
Rijswijk. Na een tocht met
tegenwind en een beetje
regen bereikten wij om
10.00 uur onze werl<plek.
Die dag werd de verjaardag
van Hans gevierd met het
versieren van zijn fiets en
het uitreiken van enkele
kado's, zoals een fietstasje.
reparatieset en een lekzoekertje.

De terugreis ging via dezelfde weg al waren we
nog maar met drie man
over want Bart was met de
trein richting Amsterdam
vertrokken. Onderweg hadden we nog een zonnetje
maar wederom tegenwind
omdat deze was gedraaid.
De volgende ochtend hadden Hans H. en ondergetekende om 7.00 uur afgesproken bij café Cronensteyn (Leiden) om Jan
daaruit naar Marion Rademaker te fietsen in Leidschendam om het ontbijt te
nuttigen Daar om kwart
voor 8 aangekomen, bleek
dat ook Hans Vink van de
partij was. Ook hier was het
ontbijt geweldig en het is
maar goed dat we moesten
fietsen want anders zouden
we dichtgroeien van al die
ontbijten. Rond half negen
vertrokken we weer zodat
we een uur eerder dan de
vorige dat op onze werkplek arriveerden. Die avond
ging eenieder zijn eigen
weg naar huis.
De volgende ochtend was
er een ontbijt in Zoetermeer, maar aangezien er
vervolg op pag. 2

V&W Fietsweek bij IOL in Rijswijk
vervolg van voorpagina

minder mensen uit die richting komen, was het gezelschap inmiddels uitgedund
tot Hans Vink en mijzelf.
Het ontbijt smaakte er overigens niet minder om. De
tocht was vandaag korter.
zodat we deze keer om half
negen al met de dagelijkse
werkzaamheden
konden
beginnen.
Vanuit Leiderdorp had Hans
Hofstraat weer een nieuwe
medestander gevonden in
de persoon van Max Latuhihin die eerst met de auto
vanuit Almere naar Leiderdorp was gekomen. Zij ondervonden dat de route, die
inmiddels twee dagen werd
gereden, was opgebroken
(zonder aankondiging). zodat zij enkele kilometers
moesten omrijden bij de
Vlietlanden. Overigens is
het daar wel mooi dus was
dit misschien wel een welkome afwisseling.
Die middag gingen Hans
Vink en ik weer naar Zoetermeer. Dat deden we redelijk vroeg zodat we ook
nog naar het voetbal konden kijken. Hadden we het
maar niet gedaan, want
veel genot hebben we er
niet aan beleefd tegen die
Finnen.
De andere twee rinren 5amen met Marioñ Rädemaker via Voorschoten weer
terug naar Leiderdorp waar-

bij Marion hen gezelschap
hield tot Voorschoten en
vandaar naar Leidschendam
terugkeerde. De tocht voerde door de Horsten, zodat
je je kan voorstellen dat er
niet alleen gefietst werd
maar dat deze mensen zeker ook van het uitzicht genoten.

se bodem. Toch een slordige 65 km en dat tikt lekker
aan.

De volgende dag was het
allemaal wat gecompliceerder, want Hans H., Marcel
en ondergetekende moesten naar een technische
flowcytometer-bijeenkomst
aan de Universiteit van Amsterdam. Daar kwam nog
bij dat er regen was voorspeld. Maar bij het opstaan
bleek het droog te zijn. dus
ging ik toch maar op de
fiets naar Rijswijk. Ik had
eventueel de fiets in de
trein naar Amsterdam mee
kunnen nemen om vanuit
Amsterdam naar huis te
fietsen, maar Hans H. had
besloten om met de auto te
gaan en moest ook nog
even in Rijswijk zijn. Zo kon
ik met hem meerijden naar
Amsterdam

Natuurlijk waren er nog
meer mensen in Rijswijk die
speciaal of, zoals normaal
met de fiets naar hun werk
kwamen. Dit blijkt wel uit
de lijst van afgelegde kilometers van de vestiging
Rijswijk, wat in totaal bijna
1500 km is. Dat is met 16
personen toch bijna 100 km
per persoon. Van de personen die echt veel gefietst
hebben vallen te memoreren: Job Korving met 205
km, Hans Hofstraat met
161 km en ondergetekende
met 324 km. Dit laatste is
op zich niet verwonderlijk
want als tourfietser leg ik
regelmatig afstanden af van
meer dan 100 km, ook op
werkdagen wanneer ik negen uur moet werken. Overigens waren er in het Middelburgse nog IOLers (Rene
de Leeuw en Martin Steendijk) die dit overtroffen met
ca. 350 km.

Om half vier vertrok ik op
mijn fiets huiswaarts. Via
het Amsterdamse bos, de
Ringvaart van de Haarlemmermeer, Leimuiden, IKoudekerk a/d Rijn en Hazeswoudedorp was ik om half
zeven weer op Zoetermeer-

Vrijdag fietste ieder voor
zich van huis naar werk.
Dat is niet verwonderlijk
want de laatste kilometertjes wegen altijd het
zwaarst.

Hans van Zeiii

Licht
Kind van het licht
Drinkt van het morgenlicht
Laaft zich gulzig aan het middaglicht
Nipt aan het avondlicht
Tot nagenoeg geen licht
Dag i5 ten einde en op i5 het licht
Ik kijk naar het kind van het licht
M e t een kinderlijk rossig blosgezicht
Want kijk het kind van het licht
Geeft zelf ook licht
Allicht
Max Henderikx

V & W Fietsweek II
Ongeveer een half jaar geleden ben ik verhuisd. Nu woon ik op zo'n 11 km van mijn werk
en aangezien mijn vrouw de auto heeft opgeëist ben ik verplicht gebruik te maken van de
fiets. Om mijn prestaties daarop af te lezen heb ik een fietscomputer aangeschaft. Daarop
kan je de snelheid, de afstand en de totaal gereden afstand aflezen. Het ding kan voor elke
wieldiameter worden ingesteld. Voor de fietsweek Verkeer en Waterstaat werd mij een kilometerteller uitgereikt. Wie de meeste kilometers rijdt, maakt kans (1:lO) een fiets te winnen.
O m in de klasse van kanshebbers te geraken zijn op onze vestiging verschillende manieren
aan de hand gedaan:
fietsweek kun je gezamenlijk aan het wieltje draaien.
teneinde de afstand per
koffiepauze te vergroten

3. ook handig is, op elke
spaak een pal t e plaatsen.
zodat per omwenteling het
aantal kilometers ongeveer
gelijk is aan de afstand Rotterdam-Den Haag.
4. echt oneerlijk is natuurlijk

de methode om de pal verkeerd te plaatsen. zodat
achteruit geteld wordt en
na één week fietsen de
stand op ongeveer 9880
km uitkomt.
1 bij een wieldiameter van
26 inch moeten de banden
worden opgepompt, logischer is, ze zachter te laten,
dat levert meer tikken en
dus een grotere afstand op.
Nog efficiënter is: een wiel
met een nog kleinere diameter plaatsen

2. ais je overdag tijdens de
koffie met je collega's aan
het babbelen bent over de

5. met behulp van een mecanodoos (maar wie heeft
zo'n ding nog) i s het mogelijk een overbrenging op de
teller te realiseren en elke
gewenste afstand te verkrijgen.
6. absurde ideeën als
"mixer" en "boormachine"
hebben slechts illustratieve
waarden als vermeerderingsfactor

Uiteindelijk is de eis, om de
kilometerstand op vrijdag in
te leveren niet in overeenstemming met het uitgangspunt, dat een volledige week mag meetellen.
Juist op vrijdagavond was
een avondvierdaagse fietsen
gepland, wilde ik boodschappen doen in een dorpje op een afstand van 85
Ikm en kon de afstand kantoor-huis niet worden meegerekend Wellicht dat de
evaluatie van de fietsweek
oplevert dat een dergelijke
actie in een tijd van bezuiniging en verbeterde taakstelling op z'n minst onzinnig is.
Peter Molegraaf, WSW Haren

Dagje...
21 Juni jongstleden, 08.45 uur: bijna negentig slaperige koppen, hier en daar al wat vrolijk-

heid, koffie (toch nog!). Iedereen aanwezig? Dan gaan we!
Het jaarlijkse dagje uit van DGW (maar dan wel 'regio Den Haag') is begonnen.

Een mooie dubbeldekker
staat voor de deur. Hij
maakt in mij 'Pietje Bell' los;
ik wil boven zitten en wel
vooraan! Helaas, sommige
'Pietjes' waren sneller (uitgeslapener .) dan ik. Enfin,
ik kom dus achterin te zitten in een soort kolenhok,
maar dan wal schoner. Dit
blijlkt achteraf het voorteken
te zijn van wat ik later het
motto van deze dag ging
noemen: 'DGW moet krimpen'.

U ..

1

De eerste Ikilometers zitten
erop, de eerste bulten op
m'n achterhoofd trouwens
ook. Weer koffie, nu met
een enorme kluit gebalk erbij. Symboliek van overvloed, het doet je beseffen
dat het met iets minder OOI<
wel had gemogen (weer
zo'n krimpgedachte). De
koffie is goed, het weer nog
beter.

Gezellig, de eerste gesprekken komen op gang: "werk
jij hier?, waar zit je eigenlijk.
wat doe je tegenwoordig?;
Aaah, oh ja natuurlijlkl".
"Jaartje ouder geworden
hè, niet te zien hoor" Koffie op, de bus weer in
Terug in de bus ga ik op
zoek naar een ander plekje.
Trapje op, langs wat later
het 'martelkamertje' zou
zijn (kamer 100, heerlijk in
de bocht) en ja hoor, daar
is een plek. Als een marionet er naar toe want m'n
knieën moeten iets meer
doorbuigen. Mijn schaarser
wordend hoofdhaar heeft
eveneens te lijden van het
te lage dak Ik heb het gevoel dat ik er een heel
spoor op achterlaat.
Het is een 'krimpbus', ze
doen het erom!
Weer onderweg, maar niet
voor lang. We kunnen het
Schipholse Aviodome bezoeken. Een interessante videofilm verhaalt van de
enorme expansiedrift van
onze nationale luchthaven.
Als in een slagroom-smijtfilm vallen er klodders gebouwen, pieren en torens in
de maquette van het vliegveld. Zij kunnen dus nog
wel uitbreiden, ruimte zat.
werk genoeg, geld ook zo
te zien Wij niet, wij Ikrimpen vandaag.
Schiphol doet ook aan milieu We zagen immers
foto's van vogels en Ikonijnen. Gelukkig maar! En eerlijk is eerlijk - ze lieten
ook wat grafieken zien van
een aaiital hele vieze stoffen, waarvan ik de namen
weer ben vergeten, die
door het bestaan van Schiphol in het milieu terechtkomen.
Het museum in. Weer is
daar die 'Pietje Bell' in me.
In gedachten (gelukkig
maar) loop ik met mijn armen wijd een luchtvaartpionier na te doen. 'Gelkke
jongens in hun vliegende
krattenl' Met soms oDen

mond bekijk ik de enorme
staalmassa's die de mens de
lucht in hadden weten te
Ikrijgen Petje af!
Verzamelen!! Ik lijk wel een
Japanner, ik moet overal
even langsrennen om nog
wat meer te zien. Kennelijk
Ikrimpt de tijd ook vandaag.
Het geeft niet, ik kom hier
vast nog wel eens terug.
Weer een paar kilometer in
de bus. De gezelligheid bereikt z'n top.
De lunch! En ja hoor, na
wat verbaasde blikken met
reikhalzende nekken ("waar
blijft 'ie, zie jij wat?") is 'ie
daar. 'de
RWS-kroket'.
Geen kleintje, geen krimpkroket, we zijn weer een
beetje blij. Hij smaakt.
Het is inmiddels nog gezelliger geworden, iedereen
heeft het wel ergens over.
We kunnen nog even in de
zon bakken. We gaan er
echter snel weer vandoor.
Op naar Amsterdam, rijen
maar!
Dat hadden we dus gedacht. Eén persoon wilde
vorig jaar eigenlijlk al in
Antwerpen achterblijven wat hem toen niet lukte en was daarom stiekem
achter een boom gaan zitten. Na een paar kilometer
hadden we hem toch door.
Terug! Mee jij!
In Amsterdam gaan we
spelevaren in een oceaanstomer op Madurodamformaat. Weer door de knieën
dus, een 'krimpboot'. Alsof
de duvel ermee speelt. Ook
anderen gaan nu spontaan
met bulten lopen. Sommiae
collega's gaan in hun loyditeit erg ver
Schilderachtig, dat Amsterdam van eendhoogte. Ik
had het al eens gedaan,
maar met zo'n club DGWer8 is het toch wel apart.
Tussen ons gezegd en gezwegen: soms schaam je je
ervoor dat j e erbij hoort
Maar wel leuk!
De boot komt gelukkig be-

Tenslotte gingen we op
weg naar het diner O p zol.
der in de bus is het een te
gekke boel. W e hopen dat
we de benedenburen niet
te veel overlast bezorgen.
uiteindelijk komen we via
een wirwar van gekrompen
straatjes voor de deur van
otis eet-etablissement. Hartelijke ontvangst, aardige
mensen, uitstel<ende bediening, heerlijk eten en gezelligheid!
Het blijkt een uitstekende
afsluiting te zijn van een
leuke dag.
houden aan. We hebben
niet voor Pdmpus gelegen.
Dat kwam later ....
W e worden voor de rest
van de dag losgelaten.
Winkelen, terrasje zitten,
(vreemde) vogels bekijken,
slenteren. Ik geloof dat ik
toen een halve meter ben
afgesleten. Later in de bus
kon ik naar het dak springen, de bus was niet gekrompen.

Huiswaarts
Tijdens de rit neemt niemand de moeite o m het organisatiecomité te bedanken (of heb ik dat vanwege
het dansgala op zolder gemist?). Ik denk dat het
goed is wanneer ik het hier
n o g even doe. Bedankt
mensen, het moet jullie veel
moeite gekost hebben om
alles zó voor elkaar te krijgen. Klasse!
De bus zet ons op een zeer
acceptabel tijdstip op de
Koningskade af. Gegroet iedereen! Volgend jaar ga il<
weer mee, zeker als het

Overal zie je DGW-ers. Gevolg: muzikanten hervinden
nieuwe energie, winkeliers
staan handenwrijvend in de
deuropening, het begint
spontaan te regenen Ook
waren er dames die eigener
beweging in hun ondergoed in de deuropening
gingen staan of uit het
raam
gingen
hangen.
Vreemde koopwaar Rare
jongens die Amsterdammers.
Ik kom zelfs DGW-ers tegen die in een dure kledingwinkel een plastic tasje
hadden gevraagd. Zij hadden daar hun eigen jas in
gedaan en maakten niettemin goede sier met hun
'aankoop'. Ook een manier
o m op je uitgaven in te
krimpen. Daar had je het
weer!

weer bijna voor niets is.
Ik loop lekker ontspannen
naar mijn bushalte, het is
weer lekker weer geworden.
De wind is gekrompen. Nou
ja ..!!I
M a t h i den Exter

Efficiënte Tussen0peratie?
Je kan zeggen wat je wil maar de Tussenbalans houdt de gemoederen flink bezig. En niet
alleen de gemoederen, want onderhand is half, zoniet heel ambtelijk Nederland elkaar aan
het bezighouden in het kader van die tussenbalans en de daaruit voortvloeiende Grote
Efficiency Operatie. Dit blijkt onder andere uit een stapeltje post dat ik onlangs in handen
kreeg. Hierin stond informatie over decentralisatievoorstellen van diverse instanties met betrekking tot GEO. ik zal proberen voor u op een rijtje te zetten wie er allemaal mee bezig
zijn.
Allereerst hebben we een club van Amici en
Amicaque, de politieke Regiegroep Decentralisatie-Impuls (DI) die onder leiding staat
van onze Minister President. In deze groep
zitten de ministers en staatssecretarissen
van Financiën en Binnenlandse Zaken.
Daarnaast bestaat er een ambtelijl<e Regiegroep DI. Deze ambtelijke pendant zorgt
voor de afstemming met de operatie Grote
Efficiency en voert overleg met de departementen ten behoeve van de DI-operatie.
Bestuurlijk overleg vindt plaats tussen de
Regiegroep -ik neem aan de politieke-, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNC) en het Inter Provenciaal Overleg
(IPO). De zogenoemde lagere overheden
zijn tenslotte de efficiënt werkende
ontvangers van de over te dragen rijkstaken
Ais intermezzo enkele aardige zinsneden uit
een brief van onze MP aan de Amici en
Amicaque.
Ik citeer : "de regiegroep benadrukt dat het
kabinet de DI-operatie open ingaat en niet
op voorhand onderwerpen buiten haICen
plaatst" en "het is een kwestie van argumentatie en voorts van zaken die vast lijken
te staan opnieuw creatief tegen het decentralisatie licht houden. Voorts zullen OOI<de
suggesties van VNG/IPO aan snee dienen
te komen." AI met al Lubberiaans taalgebruik.

Het IPO heefî decentralisatievoorstellen gedaan die er populair gezegd op neerkomen
dat de uitvoerende taken van de Regionale
Directies naar de Provincie kunnen. Ten behoeve van deze discussie is door RWS een
notitie opgesteld, de 'Bijdrage RWS aan discussie over decentralisatievoorstellen IPO'
Deze notitie heefî als basis gediend voor
een gesprek met Biza. Conclusies zijn in dat
gesprel< niet getrokken, eerst komt er een
advies van een commissie van 'wijze mannen', bestaande uit de heren Van Dijk, Van
Aardenne en Etty. Als ik het goed heb zijn
zij afkomstig uit resp. CDA, VVD en PvdA
kring, een netjes verdeelde commissie dus.
Naast de bijdrage RWS aan de discussie is
er ook een 'RWS-reactie op specifieke decentralisatievoorstellen IPO' opgesteld. Voor
wie deze reactie bedoeld is of was is mij
niet duidelijk.
AI met al zijn er dus heel wat mannetjes en
vrouwtjes in de weer om voorstellen te
doen, voorstellen af te wijzen, discussiebijdragen te maken, reacties op voorstellen te
maken, overleg te voeren, te reageren op
reacties en ga zo maar door. En dan spelen
overlegorganen als Bijzondere Commissie
en Dienstcommissies nog niet eens mee.
Zou het n u echt niet efficiënter kunnen?
Frank Dingeman

Beperken we ons nu even tot de inbreng
van Rijkswaterstaat.

Spreuk van de maand 1
I<ennis is als het varen met een luchtballon.
Om te kunnen stijgen moet je voldoende ballast bij je
hebben om overboord t e kunnen zetten.
..........................L

.....................................................................................
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V&W Voetbaltoernooi

M e t volle moed, en met een 'I<oeien met gouden horens belofte',
door A Demenint, vertrokken de drie DCW- en Hoofddirectieteams voor een V & W voetbaltoernooi naar Arnhem Op 24 mei
1991 zouden WIJ DCW'ers de rest van Waterstaat eens een voetbalpoepie iaten ruiken.
minga deed het uitstelkend.
Kortom, een elftal o m op te
zoenen
De twecde wedstrijd tegen
het K N M I verliep wat moeizamer. Uitslag: 1-1 met een
doelpunt van Ril( Kasnawi.
Toch was D C W ook hier
beter met 10 man. (Een van
onze
(zaa1)voetbaispelers
punterde een tegenstander
iets te hard)
Ook in deze wedstrijd goed
voetbal In de laatste minuut wist I<NMI langszii te
komen.

Alles was prettig geregeld.
onze brede selectie was zo
breed dat we zonder probleem mannelijk voetbalvlees aan de hoofddirectie
Ikonden afstaan. Ter compensatie werden enkele
vrouwelijke
pingelaressen
aan ons geschonken om het
D G W damesteam te versterken
Volgens pioegleiders, coaches, begeleiders
en fotografen een uitstelkende zet
In de bus werd met veel
moeite de opstellingen gemaakt en een slimme sluipweg bracht ons met bus en
al door het achterdeurtje
van sportpark 't Cranevelt
M e t de nieuwe tenue's van
de sportcommissie wonnen
wc de eerste wedstrijd tegen RDW Den Haag (1-0)
een doelpunt van Leo Heinen. Voetbalkenners onder
ons ontdekten in dit elftai
grote klassc, want D C W
voetbalde strcssvrij.
Ook werden er regelmatig
kansen gecreeerd De achterhoede, onder Iciding van
Hetik Oostcrwiik en Kam-

Nu moesten wij de laatste
wedstrild winnen van de ijzersterke Directie Gelderland. M e t 3-0 werden we
verslagen. Het was een
wedstrijd waarin Leo Heinen en Frans Hazelaar geweldige kansen kregen. Zij
konden deze wedstrijd volledig anders laten verlopen.
Het toernooi werd afgesloten met het nemen van 3
series strafschoppen waarvan WIJ de eerste wonnen
AI met al toch nog goed
voor
een
welverdiende
twaalfde plaats
Onze indrukwekkende beker is te bezichtigen tussen
12 O0 en 13.30 op de Koningskade, tweede etage.
Namens alle deelnemers
willen we onze sponsors, de
sportcommissie en D C W
bedanken
Willllillllem

V&W Voetbaltoernooi i i
Eerste DCW darnesteani naar V&W voetbaltoernooi
Ongeveer een maand voor het V&W voetbaltoernooi werd ik door Willem Ros geronseld
om een damesteani samen t e stellen. "Voor de gezelligheid", zoals Willem zei, Een leulk
idee, maar .... waar haal je zo snel dames vandaan die bereid zijn hun benen op het spel te
zetten? Omdat dit het eerste darnesteani van DCW LUU worden. moesten de dames niet
alleen gezellig zijn, maar ook Ikunrien voetballen
Na de iiodige oriizwervingeri, snieekhedcs en o m
kooppogiiigeri kwam i/( cr
nog sleeds diie t e l a i Ge.
lukkig was de Hoofddirectie
bereid oin drie vdn hadr beste voctbdlslers bil ons tr
laten speieri Zo werd uiteindelijk hei eente [ X W damcstcarn geboren

was hel weer iiiei goed genoeg
O m 10.00 u w begonnen
wil onze eerste wedstrijd
tiet goede veld, de verICeerde tegeristanders, goede tij
den, slechte tijderi Wij
wonneri deze wedstrijd met
2-0 Het doeipunt w r r d g e maakt door Lindd MOOIJmari, wat tiaar wel een en
Ikelblesiiic opleverde
AI met al waiei-i er loveei
.rijdeiis de tweede wedstrijd
dageri verctreken dat wij
geen tijd meer hadden (im
werd
Petra Ravenstein.
te trainen Voordat wij het
onze keepster, uitgeschawisten was het zover Met
lkeld door een blessure aari
haar voet Wij verloren stijlde belofte var! Andrc Demenint (ecn Ieukc. verracvol Wij lieten ons niet uit
h e i veld siaan Pn begonnen
sing) staplen wij up 24 mei
]I om 7 O 0 iiur op de bus aari onze 3e wedstrijd Ja, ja
naar Arnhem (zi~nderkoídeze wonnen wij wei (3.2).
fie!) In Arnlieni hesen wij
echter ten Ikoste van l.inda's
onszelf in de tenue's van
zus Sandra Een trap van
DCW Middelburg die d u i ~ een onsportieve tegenstandelijk voor stevige Zeeuwen
der belel<endc voor haar
bcsienid waren c i i riiei voor
hel einde v a n hei voetbalIcleine Haagsi! daiiiei (het
ioernooi
zat wel lel<l<erruiiii, tieeeel
l ~ o e i ibcgon het 'feest' de
ruim))
reserves waren op. Alleen
Een vdii dc heien st<!lde
krampen hadden wij nog
dan ook voor oin jarretels
volop Het zat ons niet mee
te drageii, maar daarvoor
en wij moesten iiog verder.
I

Wij wormen nog één wedstrijd en de rest was een
(K)ramp.

l-ot onze verrassing eindigden wij toch nog op de 4e
plaats Wij kregen een beIùer en, als enige team, een
mooie bos bloemen namens
onze dierist.
EIND GOED. AL GOED
Volgend jaar doen wij het
zeker over, maar eerst trainen, iraineri en n o g eens
trainen.
Rebecra van Loon

Inbreng Canadese stagiaire Juliette
Legler:

Nieuwe
methode voor
zout water
onderzoek

m

.

M

.

De Canadese Juliette Legler
(21) vat haar algemene indruùken spontaan en enthousiast samen. Ze heeft
het in het stagejaar, dat ze
via Rijkswaterstaat directie
Zeeland, bij de Dienst Getijdewateren doorbracht, geweldig naar haar zin gehad
en ze vertrok in april daaro m toch wat verdrietig richting universiteit Waterloo bij
Toronto.
Juiiette kwam op de stageplaats bij Rijkswaterstaai
dankzij het studenten-uitwisselingsprogramma IAESTE (International Association for the Exchange o f
Students for Technica1 Experience). Directie Zeeland
heeft haar niet veel gezien,
al onderhieid ze wel een
nauw contact met "baas"
Wouter ledema van AXW.
Hij stuurde haar meteen na
aankomst naar D G W (Joost
Stronkhorst en Peter v.d.
Hurk) waar ze zich in eerste
instantie bezig hield met
het ontwikkelen van waterkwaliteitsnormen voor zout
water. Deze normen bestonden n o g niet Er was
wel al een standaard voor
zoet water en omdat juist
kustwater fracties zout en
zoet water heeft, was het

De mensen zijn hier anders dan in Canada,
vindt ze. Opener en kritischer. Het is ook
fantastisch dat er hier zoveel geld wordt besteed aan de bescherming van de natuur.
De koffie is sterker, de mogelijkheden om op
rijwielpaden te fietsen zijn geweldig, de Deltawerken indrukwekkend en Nederland is
vol maar héél netjes.
zo belangrijk .dat deze normen werden vastgesteld
Voor het zoute water werd
daarbij uitgegaan van een
referentiewaarde. die hoe
de zee ZOU moeten zijn ais
hij niet verontreinigd was,
zoals bijvoorbeeld honderd
jaar geleden. Voor het zout
en zoet water werd een
waarde hier tussenin genomen, geschikt voor het onderzoek naar het kustwater.
Ze verteld dat dit onderzoek ondersteunt, wat we
al wisten. De Westerschelde
is nu in het oosten zo vuil,
dat de kleine organismen er
dood gaan. M e t de Oosterschelde en de andere wateren valt het best wel mee.

Invloed
Eij het veldstation in Jacobahaven deed ze hierna
acht maanden onderzoek
naar de invloed van de verontreinigingen in de bodem
op kleine organismen "Ik
heb in dit jaar meer geleerd
dan ik had verwacht", zegt
ze. "Vooral die acht maanden in Jacobahaven vond ik
heel prettig. Er hing daar
een heel andere sfeer dan
op een kantoor Alleen jammer dat de mensen die daar
werken zo snel wisselen

Daardoor wordt het veel
moeilijker om continuïteit in
de onderzoeken te krijgen."

Boeiend
Intussen zijn de verslagen
over haar bevindingen klaar
en goed beoordeeld. "Ik
ben geweldig begeleid. De
medewerking was enorm."
Vanaf 1 mei zit ze weer in
de collegebanken o m verder te gaan met haar studie
milieukunde, o m over een
jaar haar Ikandidaats te
doen en over twee jaar
haar doctoraal Daarna wil
ze zich vooral gaan richten
op wetenschappelijk onderzoel< op eco-toxicologisch
gebied Juist het werken in
het Zeeuwse vond ze zo
boeiend omdat ze voordien
nooit dergelijke oiiderzoeken op het gebied van marine-ecosystemen had gedaan. "Daar was ik meteen
verliefd O D ! "

staande bebouwing in stevervolg op pag. 10

Reorganisatie BX
De hoofdafdeling BX bevindt zich op het moment in een reorganisatieproces. Andere hoofdafdelingen hebben dat proces al achter de rug, maar zijn als zodanig wel blijven bestaan. in
het geval van BX ligt dat anders
BX wordt om twee redenen
gereorganiseerd De belangrijkste, en meest aangrijpende, is het invoeren
van de controllerorganisatie.
De controller zal met medewerking van zijn staf de
HID terzijde staan om de
bedrijfsvoering te bewaken.
De andere reden voor de
reorganisatie is een aantal
knelpunten in de bestuurbaarheid van BX.

De hoofdafdeling BX houdt
op te bestaan. Dat maakt
deze reorganisatie anders
dan die de andere hoofdafdelingen hebben meegemaakt. In grote lijnen komt
het erop neer dat het financiële en economische deel
met de staffunctie administratie organisatie van EX,
de controllerorganisatie en
het facilitair bedrijf elders

worden ondergebracht
Werkgroep
Het Directie Team heeft
een werkgroep aangesteld
om de reorganisatie voor te
bereiden. Naast medewerkers van BX zitten er ook
vertegenwoordigers in van
de lijn, PX en DC. De laatste twee zijn waarnemer.
Vanuit de HW zit ook een
adviseur in de groep. Een
van de eerste aktiviteiten
waar de werkgroep zich
mee bezighoudt is het inventariseren van knelpunten
bij BX en een beeld vormen
van de controllerfunctie.
Hoewel hiervan een omschrijving is gegeven door
V&W en een blauwdruk
van de controller, zijn er
verschillende varianten mogelijk.

De werkgroep wil voor de
zomer het concept reorganisatierapport
afronden,
waarin staat aangegeven
hoe de reorganisatie zich
kan ontwikkelen. Alle medewerkers van BX, de staven, het DT en de DC zullen dit bespreken. Zodra die
het eens zijn over de uitgangspunten zal de werkgroep de alternatieven verder uitwerken.
Werkgroep reorganisatie BX

Nieuwe methode voor zout water onderzoek
veivolg van pag. 9

den en dorpen. "Dat vind
ik gezellig". AI wandelend
en kijkend heeft ze zich
verwonderd over de manier
waarop hier met de natuur
omgesprongen wordt. "Ik
vind het geweldig dat er
zoveel geld wordt uitgegeven om de natuurwaarden
te behouden. Kijk bilvoor-

beeld eens naar de Oosterschelde. In zo'n groot land
als het onze heb je nog
heel veel natuur, je kunt er
uren wandelen zonder dat
je iemand tegenkomt. Maar
omdat er zoveel is wordt er
ook zoveel gemakkelijker
mee amgesprongen, terwijl
er ook daar een einde aan

kan komen. Hier is men
zich daar al veel meer van
bewust".
Uit. ZeeAandvisie van de
directie Zeeland, /uni 1991

Gissen bij DGW
Het gissen is de laatste tijd bij DGW vestigingen aan de orde van de dag. Niet dat de
kwaliteit van het werk achteruit gaat, daar heeft het gissen wellicht een positieve invloed
op. Natuurlijk doel ik hier op het gebruik van de GIS (=Geografische Informatie Systemen)
apparatuur die het laatste jaar respectievelijk in Den Haag, Middelburg en Haren is geplaatst,
Wat is een CIS?
In een CIS worden gegevens van een gebied vastgelegd. Binnen Rijkswaterstaat zullen dat bijvoorbeeld gegevens zijn over
grondsoort,
waterkwaliteitsparameters,
kom-bergingsgebieden en biologische gegevens als voorkomen van bodemdieren.
De verzamelde gegevens kunnen allerlei
bewerkingen ondergaan, het eindresultaat
zal door het systeem worden gepresenteerd
in de vorm van een kaart De grote kracht
van CIS is de ruimtelijke analyse. Door bijvoorbeeld twee verschillende metingen over
elkaar te leggen ontstaat een nieuwe kaart.
Van een kaart met slibpercentages en een
kaart van de droogiiggende gebieden kan
een kaart worden gemaakt die gebieden
aangeeft waar kokkels kunnen voorkomen,
door selectie van een bepaald slibpercentage en een bepaalde diepte. Naast ruimtelijke analyse Ikan een CIS afstanden en opperviakten berekenen, contourlijnen bkrekenen en tekenen, frequentietabellen maken
en statistische interpolaties berekenen. AI
met al een zeer uitgebreid pakket met veel
mogelijkheden. Het zal duidelijk zijn dat het
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In het Eems-Dollars gebied zijn substraafmetingen en lodingen uitgevoerd; de gegevens (coordinaten en waarden) zijn in het
CIS ingevoerd en de kustlijncoordinaten zijn
geschematiseerd weergegeven
Na het berekenen van de contourlijnen is
het nu mogelijk elke gewenste dieptelijn
van dit gebied te laten tekenen, maar ook
gebieden met bepaalde percentages van
zand, slib, lutum of sik Het programma is
voor de niet-ingewijder; te benaderen met
behulp van een zogenaamde 'makro' waardoor het programma menugestuurd is Van
de zijde van de Waddenadviesraad is al een
interesse getoond in h e l systeem; men wil
graag weten wat de mogelijkheden zijn.
Ook de Directie Noord-Holland toonde interesse M e n wil graag met behulp van een
CIS verschilkaarten maken; zeg maar het
van elkaar aftrekken van twee lodingen
waardoor het verschil in diepte van een bepaald gebied in kaartvorm naar voren komt
Het is duidelijk: de belangstelling voor het
werken met CIS bij medewerkers in Haren
en buiten D C W is gewekt.

IL
I

nog enige tijd zal duren voor de medewerkers die met het CIS werken de kneepjes
van het 'vak' onder de knie hebben.

DROOG + 25% SLIB

W e hopen in een van de Ikomende afleveringen van Tij en Taal nader in te gaan op
de mogelijkheden vaii Cis aan de hand van
een uiteewerkt aroiect
Wellicht hebben de
, ,
andere vestigingen ook al enige resultaten
bereikt met CIS en loont het de moeite
hierover te schrijven?
Y

CIS in Haren
In Haren is het systeem sinds eind januari
van dit jaar operatief. Alhoewel we nog in
een inwerkperiode zitten, kunnen we wel
het een en ander melden in september of
oktober zullen we voor Harense medewerkers en andere belangstellenden aan de
hand van een uitgewerkt voorbeeld laten
zien wat een CIS kan betekenen voor de
dienst.

Bob Milwaard, WS Wadden
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Vervoersplan
In de vorige Tij en Taal heeft André Demenint zich als Verkeer en Waterstater en voornamelijk als kritische fietser afgereageerd op de vervoersplannen makers. Persoonlijk kon ik mij
heel goed in zijn reactie vinden. Ik heb soms het idee dat het aantal bedachte plannetjes
belangrijker is dan de oplossing van het probleem. En: wat is het probleem eigenlijk.
Dat het ook anders kan bewijst een artikel in het ledenblad van de AbvaKabo,
'Aaneen'. In dit artikel. met
als titel "Autostraf Werkt",
zijn een aantal van Demenints ideeën verwerkt. Vanaf 1 maart moeten ambtenaren van de provincie Croningen die met de auto komen tweehonderd gulden
per jaar betalen voor een
parkeerplaats. Carpoolers,
fietsers en lopers, bussers
en treiners worden beloond.

Een fietser die meer dan 10
kilometer van zijn werk
woont krijgt tweehonderd
gulden. Een carpooler die
meer dan 20 kilometer van
zijn werk woont krijgt vierhonderd gulden per jaar
Openbaar vervoer reizigers
krijgen de helft van hun
abonnement vergoed. Dat
het werkt moge blijken uit
de cijfers. Het aantal autokilometers is met 27 procent
gedaald.
Er is dus een effectief beleid

mogelijk, de portemonnee.
NU we het toch over auto's,
parkeerplaatsen en voorbeeldfuncties
hebben.
Waarom hebben alle DT-Ieden eigenlijk een gereserveerde parkeerplaats?
Frank Dingeman

Ken uw werkomgeving
De oplossing van de vraag 'Ken uw werkomgeving ...3 was:
'T Hoofts: Hofie ligt aan de
Assendelftstraat

en de namen van de notabelen die op het gebouw
staan vermeld zip:
E. van Velsen
Angenis Hooft
C. Steen

Onder de goede inzendingen hebben we een waardebon verloot
De winnaar is Max Henderikx

Dit is geen tekst
In het kookboek 'Koken voor je kind' staat op blz. 76 letterlijk het volgende recept te lezen:

EI in vorm
Per persoon: 1 ei; boter; zout en peper.
Beboter een borstplaatvorm. Smelt de boter
in een koekepan en breek het ei in de
vorm. Bak op een niet te hoog vuur het ei.
Bestrooi het ei met wat zout en peper.
Ik snap die voorschriften nooit, heb ze
nooit gesnapt en zal ze nooit snappen ook.
Terwijl ze zo kunnen helpen o m het gevoel
van zelfstandigheid en zelfredzaamheid te
vergroten. Nou ja, dan maar zonder
De titel slaan we over, moeten maar in het
diepe: de eerste regel Bij 'ei' staat 'I',
dat
zal de kwantiteit, het aantal, betreffen, en
wat een 'ei' is, zal toch ook niet al te moeilijk zijn. Maar waarom staat er geen hoeveelheid bij 'boter' en dan: wat voor boter?
Waarom wordt boter wel afgesloten door
een ',' en zout niet? Waarom staat die samen met 'peper'? Het gaat toch om twee
afzonderlijk te onderscheiden entiteiten? die
eik een eindquote zouden moeten verdienen?
Ik smelt een lukrake hoeveelheid willekeurige boter in de koekepan
Ogenschijnlijk geen problemen t o t 'breek
het ei in de vorm'. Welke vorm? Daar hebben ze het n o g niet over gehad. Wel over
een 'borstplaatvorm'. Zouden ze die bedoelen? Ik heb eigenlijk helemaai geen borstplaatvorm 'Breek het ei in de vorm': moet
ik in die vorm gaan staan? Of zitten? Er
staat nergens hoe groot die vorm moet zijn
Ze laten erg veel aan het eigen initiatief
over.
Je hoort het zo vaak: "ik kan niet koken,
maar wel een ei bakken". Hoezo, hebben
jullie dan allemaal een borstplaatvorm? Nou
ik niet.
Stel dat ik een ei zou breken, dan hou ik
wit, geel en een schaal (beschadigd) over
Wat moet ik daar nu mee gaan doen?
Op het gevaar af een enorm fiasco te veroorzaken, besluit ik het ei te deformeren t o t
breuk optreedt. Geel en wit in een vorm te
mikken en de schaal toe te vertrouwen aan
de afvalberg.
Ik zal op een niet hoog vuur gaan bakken.
Hier kan je ook wel iets flauws over zeggen, maar daar zijn we te groot voor, hoor.
Voor de zekerheid scan ik de laatste zin:
"Bestrooi het ei met wat zout en peper".
Nou breekt mijn klomp. Het 'ei' uit regel 2
heb ik net getraumatiseerd t o t irreversibele
kwetsuren, de te onderscheiden delen zijn
gesegregeerd en nu moet ik het 'ei' met
'zout en peper' bestrooien.

IK HEB HET EI NIET MEER! HET IS
STUK!HALLO,HET I S S T U K ! !

Ik vraag u: wat is een ei?
Laten we de volgende proef doen. U (lezer)
sluit in gedachten de ogen (niet in het echt,
want dan kunt u dit niet meer lezen). En u
stelt zich voor: een afbeelding van het ei,
met daaronder het onderschrift: Dit is een
ei (Lukt het?
Dan zuilen alras de volgende gedachten
door u heen vlieden. Ja, dat is een ei. Gevolgd door de gedachte: Nee, dat is helemaal geen ei, het is een afbeelding van een
ei. Dit is een ei. dit is OOI<geen ei, dit zijn
vier woorden, 10 letters + 3 spaties. Het is
een logische sequentie van zwarte vlekjes
op een ondergrondje van vermalen boom.
Terzijde: hoe kan een twee-dimensionale
representatie de 3D-werkelijkheid creeren?
Als zo'n recept al zulke problemen opievert,
hoe doe ik het dan in m'n w e k ? Beleid (en
geen maal) voorbereiden?
Simpel, truc. M e n neme een paar oude
RWS-nota's, zoek zinnen die meer dan 30
woorden bevatten en minstens eenmaal
'wat betreft' of 'ais zodanig'. Hak die in
tweeën en zet ' m in je eigen nota. Natuurlijk snap ik die zinnen niet Degene die ze
schreef vermoedelijk ook niet en de lezer,
de 'klant', zeker niet Maar dat zal ie echt
nooit toegeven. (Oud Hollandse wijsheid.
Hoe hoger de schaal, des te hoger het ikukeleku) Nee, we hebben n o g nooit klachten gehad over onbegrijpelijkheid. Nee, ook
nooit naar geinformeerd. Te drul<ke bezigheden
Ik denk dat ik maar een Chinees uit de
muur ga trekICen.
Rik Stut

P.S.: aangeboden t.o. tegen e a.b, gesmol
ten boter in de koekepan.
P.P.S.S.: met hartelilke dank aan foucault
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Zijn we nou jong of ogen we
alleen maar jong......?,
Het lijkt mij aardig een beeld te schetsen van een doelstelling van DCW voor de komende
jaren: instroom van jonge collega's. Het is nog vroeg maar is er een trend waaruit blijkt dat
DCW die doelstelling haalt? En "waar heb dat nou voor nodig?"

Onze leeftijd. Bij het ouder worden een gevoelig onderwerp. Waarom is dit nou zo'n
belangrijk beleidsitem voor DGW? Ais je
ons bij elkaar als DGW-ers zo voor de vuist
weg beschouwt dan oogt de dienst als geheel aan de jonge kant. Althans dat vind ik;
misschien komt dat ook wel omdat ik zelf
ouder word.
Zijn we dan jong? "Nee", is het botte antwoord We ogen misschien wel jong - snel,
vlot, flitsende kleding. goeie babbel (kortom
mensen van deze tijd) - maar zijn het niet.
Bekijk de grafieken maar. De ene geeft een
overzicht van 1989 en 1990 en de situatie
halverwege 1991, de andere geeft onze geboortejaren weer. De uitspringers in de jaren na de oorlog is normaal, maar waar
komt de piek vandaan uit 1961? Is er toen
vaak elektriciteit-storing geweest?
Voor dit artikel voert het erg ver om een
vergelijking te mal<en met de ieeftijdsopbouw van de gehele RWS en de samenstelling van de beroepsbevolking van ons land.
Zo'n inventarisatie IS onlangs wèl gemaald.
Belangstellenden kunnen dat bij mij inzien.
Als geheel is de leeftijdsopbouw bij ons in
het algemeen gesproken wat gunstiger dan
bijvoorbeeld bij de regionale directies.

Geboortejaar DGW'ers
aantal

ren belast worden met onderzoek of ander
interessant werk bij DGW. en zijn daarna
-in algemene zin- voorbestemd voor doorstroom binnen de RWS. Zowei voor inhoudelijke als voor management-functies, afhankelijk van mogelijkheden en individuele
voorkeuren. Deze functies zitten veelal in
het beleid, bestuur en beheer. De (aan1oop)fase bij een specialistische dienst, dient
er voor om een werk-/onderzoeksveld te
leren kennen, contacten op te bouwen, de
organisatie en de pikorde daarin te leren
kennen enzovoorts.
Het voorafgaande geldt hoofdzakelijk voor
academici. Maar ook voor anderen geldt
min of meer hetzelfde, waarbij dan de
doorstroom meer op de eigen dienst is gericht dan op het totaal van de RWS.
In de verantwoordingsrapportage over vorig
jaar staat vermeld dat de samenstelling van
medewerkers voor wat betreft de leeftijd
drastische zijn gewijzigd.
De leeftijdsgroepen onder de 40 en boven
de 40 zijn nagenoeg even groot.
Met het beleid in het achterhoofd is dat
een ongunstig beeld. Daarbij moet u ook
bedenken dat de doorstromers veelal komen uit de leeftijdsgroep onder de 40. In
die leeftijdsgroep zit dus nog beweging.
Er is natuurlijk één ding waar we rekening
mee moeten houden en er gelukkig geen
invloed op kunnen uitoefenen: leuk of niet
leuk, we worden vanzelf ouder. In de diagrammen zijn voor DGW een paar belangrijke trends zichtbaar:
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In het loopbaanbeleid van DGW en andere
specialistische diensten, speelt de aanname
van jongeren een belangrijke rol......nieuwe
kennisgebieden, nieuwe/andere kijk op zaken, jongeren van deze tijd, enzovoorts.
Deze jongeren zullen een redelijk aantal ja-

De groep tim 30 jaar neemt weer wat toe.
Vooral tussen de 26 en 30 jaar, dankzij
het in dienst nemen van een behoorlijk
aantal nieuwe collega's de afgelopen tijd.
Ik erken: de toename is niet spectaculair,
maar de trend is er.
De groep tussen de 31 en 40 jaar: de duikeling in omvang is hoofdzakelijk het gevolg van doorstroom en verloop de laatste
tijd.
De leeftijdsgroepen van 41 tot 55 jaar
hebben de neiging alleen maar toe te nemen!
Het aantal in de leeftijdsgroepen onder de
21 en boven de 56 jaar, is een onnatuurlijk verschijnsel, dat we overigens zelf zo
hebben laten ontstaan. Bij de overheid is
dat voor wat betreft onder de 21 jaar als
normaal te beschouwen. Voor vrijwel al
die functies wordt een ho(o)g(er) opieidingsnlveau geëist.

Leeftijdsverdeling 1989.1990-1991
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Aan de trend te zien is DGW als totaal op
de goede weg om de doelstelling van jonge
instroom te verwezenlijken. De komende jaren zal het accent echter nog sterker moeten zijn. Een verantwoord evenwicht tegenover de 40-plussers is beslist noodzakelijk.
Het geldt overigens niet voor en bepaalde
werkgroep, discipline of werkveld maar
voor DGW als totaal. Dit is ook é4n van de
redenen dat er in onze advertenties staat
dat sollicitaties van pas afgestudeerde medewerkers (mbo, hbo en universiteit) op
prijs wordt gesteld
Ik hoor velen van u als manager ai zeggen
dat je dan moet inleveren op de ervaringseis en soms veel. Ja, dat klopt. Maar het
vasthouden aan een strikte ervaringseis
geefî DGW nog grotere problemen in de
toekomst. Dan staat bij voorbaat vast dat
we snel ouder worden want ouderen hebben in het algemeen gesproken de meeste
en beste ervaring.

Bij het aantrekken van jongeren treedt er
een effect op dat mooi wordt meegenomen: DGW draagt ook zijn steentje bij aan
de oplossing van de grote, landelijke jeugdwerkloosheid. Overigens geldt dat meer
voor minder geschoolden, maar toch. En
dat past prachtig in het regeringsbeleid
(niet de regering als onze werkgever maar
de regering als landsbestuur, onderscheid
moet er zijn.
Biedt het gaan met de VUT en pensioen de
komende jaren nog soelaas om jongeren
aan te trekken? Ook dat antwoord luidt:
"Nee, nauwelijks". Uitgaande van een toekomstige VUT-leeftijd van 61 jaar (regeringsvoorstel vanaf 1992). dan zijn er tot
het jaar 2000 slechts vijfendertig collega's
die die leeftijd dan bereikt kunnen hebben.
Lang niet iedereen kan of wil met de VUT.
Stel dat aantal op circa vijfentwintig. dan
zijn dat slechts gemiddeld drie VUT-ers per
jaar! Eén ding staat echter wel vast, tot het
jaar 2000 zijn er slechts elf (??I) collega's
die met pensioen zullen gaan.
Kortom: tot 2000 zullen er door VUT en
pensioen niet meer dan zo'n vijfendertig
collega's vertrekken en ruimte kunnen maIken voor eventueel jongeren. In acht jaar
tijd een zeer bescheiden aantal, gemiddeld
zo'n vier per jaar! Het is en blijft een belangrijke management-taak om driftig aan
verjonging te werken.
Met jonge flitsende medewerkers alleen komen we er ook niet. Een verantwoord
doorstromingsbeleid - en in incidentele gevallen wel eens uitstroombeleid - is eveneens een noodzakelijke voorwaarde om
van succes verzekerd te zijn Wellicht wordt
het bij de komende Grote-Verdwijn-Truc
(TUBA. CEO, enzovoorts) wel allemaal heel
anders dan we ons hadden voorgenomen(?!?)

André Demenint.

Aardrijkskunde
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de DGWpost uit Rijswijk altijd zo
snel op de plaats van bestemming is? Dat heeft te
maken met de voorsortering. De post moet namelijk
gesorteerd worden aangeleverd. Dat betekent dat de
medewerker Algemene Secretarie over een gedegen
geografische kennis moet
beschikken. Dat dit bij Mahindre Sobnath wel goed zit
blijkt uit het in een clubblad
van een voetbalvereniging
uit een groeikern in de
buurt van Den Haag aangetroffen verhaaltje.

Van Onze Correspondent
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nummer 4

Van de redactie
Het is al enige tijd geleden dat u Tij en Taal in de bus kreeg. De zomervakanties zijn al lang
voorbij en DCW draait weer op volle toeren.
Nieuwe rubriek
In de rubriek 'Even voorstellen' laten wij u kennismaken met nieuwe DCWers. Zij stellen zich in een
paar regels aan u voor,
schrijven waar ze vandaan
Ikomen en wat ze bij DCW
doen.
Bij de personeelsmutaties
(in dit nummer nogal veel)
worden nu ook de vestigingen aangegeven.
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Verder in deze Tij en Taal onder andere aandacht voor de
sportdag, waar menigeen aardige herinneringen aan heeft
overgehouden. Wat voor invloed hebben rivieren op zee?
Wie binnenkori naar een DGW presentatie wil treft in deze
Tij en Taal een overzicht aan. Vindt u Haren of Rijswijk te
ver weg, dan kunt LI uit de videolijst een keuze maken.

Pennen

Minfiterie van Verkeer en Watestaal
Directoraat-Generaal Riikrwatcritnat
Dienrt Getijdewateren

Iedereen, waarvan een
stukje in Tij en Taal of een
artikel in de Zoutkrant geplaatst wordt ontvangt
voortaan een pen. Vanaf nu
zijn er originele DGW-pennen (rollerbollers) en Zoutkrant-pennen (vulpennen).

Het zesde, de zesde
Na maanden voorbereiding werd onder ideale weersomstandigheden op 6 september het
zesde DCW-sporttoernooi gehouden. Opnieuw was de locatie 'Poeldijk', nu voor de 5e
maal
maakte een praatje met zijn
vroegere
medewerkers.
Natuurlijk ontbrak Jan Winkel ook nu niet, hij had zijn
videocamera bij zich en
heeft ook veel handen
moeten drukken.

Vanaf half acht waren
Adrie. Hanny, Martin en
Chris al aanwezig. In een
mum van tijd werden de
aanwijsborden op de muren, deuren en ramen geplakt. Welkom op de zesde
DCW-Sportdag werd bij de
ingang van de sporthal Verburg gehangen.
Nadat de voorzitter van de
sportcommissie, Jo de Brabander. iedereen welkom
had geheten, opende Peter
Hoogweg officieel de sportdag. De banen, zalen en
velden werden door de
ruim 200 DCW-ers ingenomen.
Insiders ontdelden een
nieuwe tactiel< bij de Haagse en Rijswijkse teams. Er
werd direct 100% ingezet
omdat, juist in de morgenuren, de Harense en Middelburgse collega's vermoeid
zouden zijn van de lange
busreis? Nee, niets van dit
al. Juist op deze sportdag
van DGW was een geweldig ontspannende sfeer te
zien. Er was natuurlijk een
wil om te winnen, maar
niet zo fel als we op voorgaande sportdagen zagen
zoals in het verleden bij andere directies.
Enlde oudgedienden waren

ook weer van de partij. De
heer Lagestee, een van de
'gepensioneerde'
deelnemers, was verrast nog zoveel bekenden te zien en

Dit jaar leek DCW wel volleybalgek. Niet minder dan
18 teams, verdeeld over
drie poules streden met elkaar om een plaats in de finalepoule. Hier werd zoals
bij de meeste sporten op
tijd gespeeld. Het spelpeil
van onze DCW-ei's was van
een vrij hoog gehalte. De
ploegen gaven elICaar niets
cadeau en gingen fanatiek
aan de slag
Behalve binnen, werd voor
het grootste deel ook buiten
getennist.
Ondanks de
wind, het was gelukkig
droog, zaten velen gezellig
OP het terras naar de verrichtingen van hun collega's
te kijl<en.
Net als bij tennis speelden
de badmintonners een soort
tuttyfrutty toernooi. Oolc
hier werd met een tijdIClol<
gespeeld. Ondanlc hun
minderheid hadden de dames hier het hoogste
woord. Hun gelach kwam
soms boven hët geluid van
de volleyballers uit.
Een verdieping hoger werd
ook een balspel afgewerkt.
Dit jaar konden we ook tafeltennissen. Volledige wedstrijden werden gespeeld.
Dit beteICende dat een enIkele in de ochtend geplande
wedstrijd naar de middag
werd verschoven.
De 'rustigere types' wierpen
hun hengel uit. AI dan niet
met hulpmiddelen. Heeft
het nog geholpen Joop?
Het animo voor spelenkermis en de puzzletocht was
dit jaar niet zo groot. Deelnemers moesten midden in
het bos o.a. de hoofdstad
van IKenia noemen en

mochten niet trillcn bij de
zeren draad.

ij-

Tussen half een en half
twee werd er gezamenlijk
gegeten. Het kantine personee! had voor ons 600
broodjes gesmeerd. ledereen kreeg ook een slaatje
dat voortreffelijk smaakte.
O m half vier kon iedereen,
die nog puf over had, meedoen aan de 60 meter
sprint De dames liepen
tweemaal een finalesprint.
Voorzitter Jo de Brabander
reikte OD de hem bekende
wijze de prijzen uit. HIJ
werd daarbij geassisteerd
door Peter Hoogweg die op
een piezierige manier de
winnaars feliciteerde.
Een van de hoogtepunten
was het uitreiken van een
presentje aan drie Zeeuwse
deelnemers, die op de fiets
naar de sportdag waren geIùomen (ongeveer 120 km)
en rond 13.00 uur waren
gearriveerd.
Prijzeninkoper Adrie Hokke
had voor hen speciaal aangepaste prijzen ingekocht.
Van de drie, Rene de
Leeuw, Martin Steendijk en
Geert den Hartog, was alleen de laatste nog aanwezig, de eerste twee waren
weer op weg, terug naar
Middelburg, juist ... op de
fiets!
Maar de wel aanwezige
Geert, plalde er toch ook
n o g 3 serie's 60 meter
sprint aan vast!

Bijzonder kul< was de huidiging door onze HID van Jo
de Brabander en Adrie Hokke die respectievelijl< 25 jaar
en 20 jaar in de sportcommissie zaten dit jaar, een
zeer fraaie ruiker bloemen
werd hun aangeboden.
Ook dit jaar had de sportcommissie voor alle deelnemers weer een bijzonder
Ieui< presentje. was het vorig jaar een kubus met notitieblaadjes, nu kregen de
deelnemers een pen die via
een magneetpiaatje aan een
standaard hangt.
Voorzitter Jo de Brabander
kijkt tevreden terug naar de
zesde sportdag. "Het aantal
deelnemers viel m e dit jaar
100% mee Daarbij was het
een van de betere sportdagen wat betreft sfeer en ge-

zelligheid. Daar docn we
het voor." Hij bracht huide
aan alle deelnemers voor
hun fijne sportieve inzet en
hoopt volgend jaar op vele
vriend(inn)en. echtgenotes,
etc., zodat er een grote familiedag ontstaat
DGW's zesde sportdag was
weer zeer geslaagd, een
punt dat met zo'n sportcommissieteam al voor de
opening vast stond.
Chris Jonathans, Rijswijk
en 'een deelnemer' uit
Middelbure
"

foio's Harry' van Reel<en

U tslage n DGW -s portdag
. 6 september 1991
Volleybal:
1. Smash (1<10
2 . Arnesteinia (Mb)
3. De Automaten (I<K)

Tafeltennis:
I . Michiel Eijndhoven (I<K)
2. Peter Günther (I(K)
3. Hans Gouman (HG)

Tennis:
Dames
1 . Maria Hederik (KI0
2 . Jan& Pijnenburg (1<1<)
3 . Conja van Pamelen (Mb)

Heren
1. Jan Theune (Mb)
2. Tom Pieters (Mb)
3. Remi Laane ( K I 0

Badminton:
Dames
I . Martha de Brabander (Mb)
2. Cylvia Jonathan5 (Rw)
3. Emy Broekhuizen (I<K)

Heren
1. Joop Jungman (HG)
2. Han Vogel (KK)
Joost de Ruig (KK)

Sprint 60 m:
Dames
1 Linaa Moo m m ( < < )
2 Snnrira Craincr I<<)
3 Ciar anne h ,aeden (RW)

Heren
1 Leo v o. Mc ac (KK)
2 Sicco <amm ngn (RW)
3 M c h e E nahovm (KK)

Vissen:
1. Rick Kaznawi (KK)
2. Peter de Kam (Mb)
3. Peter van Elk (KK)

SpelenkermIsiPuzzeltocht:
1 , Gerrit van Dam (KK)
2. Peter de Kam (Mb)
3. Wilma Huisman (HG)

De volgende DGW sportdag wordt gehouden op 11 september volgend jaar. Zet het vast
in uw agenda!

. De zee van de toekomst
Op 8 oktober bezochten ruim 120 deelnemers het eerste DCW symposium, De zee van de
toekomst, de toekomst van de zee. In het Provinciehuis van Zuid-Holland werd vanuit een
globale verkenning een strategisch kader geschetst voor het zeeonderzoek waarbij DCW
betrokken is.
O p wereldschaal spelen zich Na afloop van het symposisignificante ontwil<i<elingen um konden de deelnemers
af:
tijdens het aperitief bij
DGW de tentoonstelling
toenemende druk op
bekijken. Verschillende prokustgebieden door explosieve
bevolldngs- jecten waarmee DGW zich
bezighoudt werden gegroei;
toond.
I vervuiling van kustwa-

Wat kan Nederland internationaal aan oplossingen
brengen door de inzet van
onze mariene deskundigheid en technologie?

Door de grote externe belangstelling kon intern niet
meer op grote schaal worden uitgenodigd. Alleen de
DCW-ers die interesse hadden en de aankondiging in
de Zoutkrant hadden gezien
zijn geweest. In november
verschijnt een verslag van

i i e i 5ympos.m. Irdcrccn aic oc angbtt I tig heeft voor d I
verslag Kan contact opnemen inet BrmgstaScncffel

.Oude Tekst
Altijd is kort jakje ziek,
midden in de week
maar ' s zondags niet.
' s zondags gaat zij naar de kerk
met een boek vol zilverwerk.

Altijd is kort jakje ziek,
midden in de week
maar's zondags niet.
Voor wie die dure cursussen
niet gevolgd heeft, even
een korte uitleg. "Een manager werkt aan een goed
netwerk", is les nummer 1.
En les nummer 13, en ook
de laatste les van welke
cursus in welke bosrijlce
omgeving dan ook.
Dat betekent: zorg dat ze je
kennen en dat jij ze kent.
Beleend maakt bemind.

Overal met iedereen ouwehoeren is geen lanterfanten
meer, slijmen bij de baas is
geen lilcken meer, nee het is
netwerken.
Het oud hollandse gezegde
luidde ai: 'Met meer vriendjes, meer tientjes'.

lied. Zing het op de wijs
van 'Altijd is Kort Jakje
ziek'. Als voor u deze wijs
onbekend is, heeft het geen
zin aan een netwerk te
gaan werken. Voor u heeft
dan waarschijnlijk niets
meer zin.

Dit vernuftig principe moet
verder worden uitgedragen.
Daarom staat hieronder een

. Nieuw Tekst
Als ik aan m'n netwerk werk
is het net of ik dan werk.
ik slijm met Jan en praat met Piet,
lag're rangen zie ik niet.

Je ziet mij op het borreluur,

Ik werk nu voor m'n eigen:
De dienst, die kan de klere krijge.
Borrel hier, versnaper daar.
d'r ligt een mooie carrière klaar.

Ben bekend en heel bemind
Had ik niet een vrouw en kind?
Als ik daar niet veel van merrelc,
passen ze niet in het netwerrelc.

Straks dan glij ik heel tevree
een paar schaaltjes met je mee
Weet dat ik pas stop,
bij de allerhoogste top.

u w geheelonthoudende en immer arbei
dende Erik Stutterheim

en later vast in het bestuur.
Zwak laat nog over straat,
zit straks in deeteekwadraat.

.
niet rijmend
1.
Aanbieding bij de 'Copyrette':
Bij 10,000 kopiën, éen orgineel kado.
2.
Na het openbaar vervoer overleg,
is er een tram uit de bus gekomen.
3.

Wat is het nut van lichaamstaal,
als je niet veel te zeggen hebt?
4.
Uitcest lijkt me zo raar:
doe 't liever met familie.
dan blijf je onder mekaar

rijmend
5.
Nu eens doden wij de tijd.
dan weer rekken wij het leven.
Wat een tweeslachtigheid:
is er niks zinnigers na te streven?
6.
Een novice uit Nice
moest eens piese
De pastoor
in 't kantoor
sprak: 't is decenter te ontladen door
te niezen.

. Varia

7.

Als koeien loeien
en bloemen bloeien
is 't tijd in 't gras te gaan stoeien.
niet rijmend

Erik Stutterheim

Evenementen Arnestein 1991
In de tweede helft van 1991 is er in de vestiging Arnestein op de laatste woensdag van
iedere maand weer borrelcontact. Ook nu is het weer gelukt een aantal collega's bereid te
vinden daaraan voorafgegaand een voordracht te houden. De aanvangstijd is vanwege de
lengte van de voordracht, of de combinatie met andere activiteiten verschillend.
Nadere informatie over de voordrachten volgt per aankondiging in iedere maand. Door de
personeelsvereniging Zeeland is Arnestein dit jaar uitgekozen om begin december St.Nicolaas te ontvangen. De datum is nog niet vastgesteld.
dag

datum

aanvang

voordracht of activiteit (onder voorbehoud).

wo

27 november

15.15h.

GIS. Geografisch informatie systeem, toelichting en
demonstratie. Door Johan Vreeke, IOSM,
Gerrit Bitter en Jaap Consemulder, WSD.

wo

18 december

15.30h.

Kwaliteitsbeheersing: een 'gestelde behoefte' van
de laren '90. Door Frans Minneboo, IOSM.

Collega's uit andere vestigingen zijn welkom bij voordracht en borrelcontact. Zij die in
1992 in Arnestein een voordracht willen houden gelieve contact op te nemen met Albert
Holland.

. projectpresentaties IOH/IOL
Plaats: Vergaderzaal 3e verdieping, DCW Rijswijk
'Tijd : Maandagmiddag, twee presentaties: om 13.30 uur en 14.30 uur.
Niet Rijswijkers die van plan zijn een presentatie bij te wonen worden verzocht's maandags
te bellen in verband met eventuele programmawijzigingen.
dag

datum

aanvang

onderwerp, spreker(s)

ma

11 november

13.30h.
14.30h.

Algendetec. m.b.v fluorescentie, Althuis
Fluorescentiespectrometer. Latuhinin

ma

18 november

13.30h.
14.30h.

Akoestische modellering, Bosman
Experim. Sonar Worl<station. Nijdeken

ma

25 november

13.30h.

Al<oestischesnelheidsprofiler, Kamminga

ma

2 december

13.30h.
14.30h.

Landelijke meetnetten, De Bes
Landelijl<Instrumenten Bestand, Van Doorn

ma

9 december

13.30h.

Golfboeivergelijking DIWACO. Iiamminga

ma

16 december

13.30h.
14.30h.

Spoed-advisering metingen, Droppert
Meetnetten, Van Dijl</Ouwehand

In Den Haag zijn de voorbereidingen voor colloquia in volle gang, zodra het programma
bekend is zal het OOI<in Tij en Taal verschijnen. OOI<in Haren worden de bijeenkomsten
weer op gang gezet.

. Even Voorstellen
in deze nieuwe rubriek van Tij en Taal laten we nieuwe medewerkers zich aan u voorstellen.

Thea Smit

Ed Stikvoort

Ik ben in juli 1990 afgestudeerd als milieukundige aan
het prof. H.C. van Hall Instituut in Groningen. Na
mijn afstuderen ben ik naar
Indonesië vertrokken om
daar als vrijwilligster mee te
werken aan een zeegrasonderzoeksproject in Ujung
Pandang (Sulawesi). Vanaf
begin 1991 heb ik, na terugkeer in Nederland, op
het veldstation van DGW,
Jacobahaven gewerkt Daar
heb il< de uitvoering van de
oesterlarventesten verder
ontwikkeld (project Stresspar). II< was dus al een
beetje bekend met DGW
toen ik solliciteerde in Den
Haag. Per 1 augustus ben
il< begonnen bij Watersystemen Noordzee (WSN) en
hou me voornamelijk bezig
met het project INPUT. Ik
verzamel gegevens van
stoffen die via de verschillende aanvoerwegen in de
Noordzee terecht komen en
sla ze op in een databestand. Voor alle gegevens
m.b.t. input naar de Noordzee kunt u voortaan bij mij
terecht , (te1.4235)

Sinds 1 september jl. ben ik
(geb. op 14-05-62 te Den
Helder), in dienst getreden
bij de Rijkswaterstaat Dienst
Getijdewateren te Middelburg.
Na het VWO heb il< van
1981-1985 aan het Ir. W.
v.d. Broel< Instituut te Amsterdam, de HLO (Hoger
Laboratorium Onderwijs).
opleiding tot zoölogisch
analist met specialisatie in
de oecologie gevolgd.
Door de stage die iI< op het
NIOZ liep ben ik als analist
in het marien-oecologische
onderzoek terechtgekomen.
Dit betrof onderzoek binnen Rijkswaterstaat-projecten welke aan ingenieursbureaus (bv. Waardenburg
BV) en het Delta Instituut
voor Hydrobiologisch Onderzoek te Yerseke werden
uitbesteed. Hiertoe werd il<
steeds bij de Dienst Getijdewateren te Middelburg gedetacheerd en hield me
vooral met onderzoek aan
vogels en bodemdieren van
de Nederlandse Delta bezig.
Thans zal ik als projectmedewerker van de afdeling
WSD. ondersteuning verlenen aan beleidsonderbouwende en adviserende taken op marien-oecologisch
gebied.

Boy Haenen
Sinds 1 augtus 1991 werlc
ik bij de afdeling AOBN.
Mijn functie hier is projectmedewerker/data-analist.
Ik ben geboren in Sittard,
nu 26 jaar oud en woonde
tot mijn verhuizing naar
Den Haag in Meppel (DR).
Na mijn opleiding HLO-medisch laboratorium informatica heb ik in militaire dienst
gezeten en als programmeur gewerkt in het Academisch Ziekenhuis Groningen. Mijn hobby's zijn sport
(honkbal. badminton en
sinds kort tafeltennis) en
computers.

les de Vries

Vanaf 1 oktober in dienst
als hoofd van de onderafdeling Noordzee van AOB
en themaleider aquatische
ecologie.
Hiervoor heb ik ruim 11
jaar gewerld bij het Waterlooplamdig
Laboratorium
(Waterbeheer en Milieu,
selctie Ecologie).
Ik heb me daar onder andere beziggehouden met ecologischeen
eutrofiëringmodellering
(Deltawateren, Noordzee) en met
milieu-effectrapportage. Dit
laatste ook vooral in het
buitenland, zoals India. Sovjet Unie en het Midden
Oosten. Bij RWS zal il< eerst
veel energie willen steken in
het leren kennen van mijn
collega's en hun w e k
vooral de medewerkers van
AOBN. Daarnaast bestaat
mijn eerste takenpakket uit
het project DUURZAAM en
het organiseren van een internationale modellen workshop in het kader van de
North Sea Task Force.

. . . . . . . . . Even Voorstellen (vervolg)
weest. In een vestiging ver
van de centrale dienst in
Lelystad. Nu zit ik zelf tussen de twee vuren van centrale dienst in Den Haag en
een vestiging. Het werlc is
boeiend. Weer terug bij de
zee, waarbij ik ook hoop bij
te dragen aan het behoud
van een mooi stulk Nederland.

Anne van Urk

Esther Yland

Sinds augustus van dit jaar
ben ik het nieuwe hoofd
van WS Wadden. Een deel
van de afdeling is in Den
Haag en het grootste deel
in Haren waardoor er nog
al eens gereisd moet worden. Ik woon in Reeuwijk.
dus dat ligt er enigszins tussenin. Getrouwd en vader
van twee Ikinderen (12 en
14 jaar).
Miin eerste standplaats was
D i n Haag bij de Directie
Waterhuishouding en Waterbeweging vanaf 1974.
Daar heb ik me intensief
beziggehouden met ontwerppeilen en afvoeren, de
berichtendiensten als SVSD
e.d., getijbeweging. meetnetten e.d.. Toen naar Arnhem, het district Zuidoost.
Rivier Hydraulika en morfologie met onder andere als
resultaat dat de ontwerppeilen langs bepaalde riviergedeelten omhoog moesten. Van 1983-1986 naar
Afrilka geweest. Drie jaar
gewoond en gewerkt in Somalie. Daar hielp ik een afdeling van het Ministerie
van Water dat het opzetten
van de watervoorziening
van vluchtelingen moest
gaan regelen.

Ik werk vanaf 1 september
1991 bij DGW bij de afdeling IOSB. Mijn vooropleiding is MLO chemie en
mijn werk omvat onder
meer alles wat te maken
heeft met de opslag en presentatie van waterkwaliteitsgegevens. Mijn bureau
staat in kamer 174; deze
kamer deel ik samen met
good old Rinus Ambachtsheer.

Terug in Nederland werkte
ik bij het RIZA in Dordrecht
bij WS Delta als hoofd van
de onderafdeling Getijrivieren. Dus weer een beetje
richting zee. Na me korte
tijd te hebben afgevraagd
wat ilk nu eigenlijk weer in
Nederland deed kwam de
Stormvloedkering in de Waterweg los. In combinatie
met andere grote klussen in
het Benedenrivierengebied
is het een boeiende tijd ge-

Jacques Vroon
Na mijn studie Civiele Techniek aan de TU-Delft en na
een Ikorte periode van contract-onderzoek aan de TU,
arriveerde ik in augustus
1985 in Zeeland. Ik heb
daar gedurende 18 maanden en 20 dagen mijn vervangende dienstplicht vervuld bij de afdeling Watersystemen Delta van de nog
verse Dienst Getijdewateren. Na mijn vervangende
dienst ben ik 1 maart 1987
in dienst getreden bij de Directie Zeeland als hoofd van
een modellenclubje. Sinds 1
september ben ik weer terug bij Watersystemen Delta. Als opvolger van Sjors
van de Kamer geef ik leiding aan de onderafdeling
WSDA. Een hernieuwde
kennismaking dus met een
(?)
inmiddels
gerijpte
Dienst.

I k ben een echte tukker
(maar spreek ook Nederlands). Doordeweeks vertoef ilk op een tochtige zolderetage op Het Plein. Mijn
hobby's zijn volleybal en
golf; ik ben inmiddels al gecharterd voor het DGWvolleybalteam. Verder ben
ik gek op chocolade (melk
en wit zowel met als zonder
hazelnoot).

Overzicht van in
DGW-bibliotheken aanwezige
. video's
Onderstaande video's zijn gesorteerd naar onderwerp en daarbinnen op titel. NE of EN staat
voor Nederlands of Engelstalig, DU staat voor Duitstalig.
ORGANISATIE
A-590 130 DGWH
Verkeer en waterstaat (video) 1990 - 20 min.

A-617 401 DGWH
Een zaal< van niveau (video)
1990 - 57 min.

A-577 833 DG WH
Algen, van levensbelang of
levensbedreigend ? (video)
1990 - 10 min.

DELTA
KUSTVERDEDIGING

A-591 130 DGWH
Vrouwen bij Verkeer en
Waterstaat (video) 1990 20 min.

A-619 430 DGWH
De Westerschelde (video)
tussen beleid en keuze
1987 - 18 min.

MILIEU

WADDEN

A-592 202 DGWH
Basis voor milieubeleid (video) : dimensies van onderzoek 1987 - 20 min

A-589 440 DGWH
Omgaan met de Waddenzee (video) 1988 - 21 min

A-576 915 DGWH
Kirra beach sand replenishment (video) 1985 - 12
min.
A-603 915 DGWH video;
A-2259 915 DGWM, A3106 915 DGWG
Oevers natuurlijk (video)
1991 - 20 min

KUSTBEHEER
A-593 202 DGWH
Do we really want to live
this way? (video) 1990 - 60
min Featuring Dick Vethaak

WATERBEHEER
C-3200 401 DCWH
Dealing with water (living
with water) (video) : lake
bottoms. banlcs, ground
water, the management organisaiion, ihe legal picture
1986 - 12 min. Slide presentation
A-572 401 DGWH
Wasser Heute und auch
Morgen in den Niederlanden (video) : eine Videodarstellung heim Naiionalwasserhaushaltsplan 1989 - 21
min

Deze video's ziln voor
DGW-medewerkers 1 week
te leen, of te bekijken In de
bibliotheek van Den Haag.
Indien u in het bezit bent
van een video die niet op
deze lipt voorkomt maar
interessant kan zijn voor
DGW, dan ontvangt de bibliotheek graag een exemplaar of kopie.

A-572 401 DGWH
Water in The Netherlands
(video) : a time for action
video-illustration to accompany the National Policy
Document on Water Management 1989 - 21 min.
A-572 401 DGWH
Water voor nu en later (video) : een video-illustratie
bij de derde nota waterhuishouding 1989 - 2 1 min

A-597 460 DG WH
Duinbehoud (video) 1991 28 min.
A-579 460 DG WH
Kust in beweging (video)
dynamiek van onze kust en
kustwateren 1988 - 17 min.

A-600 915 DGWH; A-3094
915 DGWG; A-2283 915
DGWM
Zandsuppletie (video) . natuurlijke
kustverdediging
1991 - 9 min
C-4135 915 DGWH
Zorgen voor de kust (video)
1989 - 10 min.

A-579 460 DGWH
More or Iess ashore (video):
(dynamics of our coast and
coastal erosion) 1988 - 17
min.

C-4135 915 DGWH
I<ustverdediging na 1990
(video) : beleidsl<euzevoor
de kustlijnzorg 1990 - 10
min.

FYSISCHE OCEANOGRAFIE

C-4135 915 DGWH
Dynamic preservation (video) : (a new coastal defence policy for the Netherlands) 1990 - 10 min.

A-599 512 DGWH
Storm surge (video) : surge
height distribution during
the disastrous storm of 30,
31 January + 1 , 2 February
1953 1989 - 7 min.
A-601 511 DGWH
Wiskunde op delta-niveau
(video) 1988 - 12 min
Ei 10LOGIE
A-577 833 DG WH
Algae a matter of Iife and
death? (video) : eutrophication of the North Sea 1990
- 10 m i n

A-618 915 DGWH
Delta finale (video) : a barrier for safety and environment 1988 - 25 min.

. Berichten uit de bibliotheek
in het eerste nummer van Tij en Taal van 1991 vermeldden we enige nieuwe ontwikkelingen, namelijk meer contact met gebruilcers door middel van interesseprofielen en
een meer gebruikersvriendelijke catalogus (VBW-LIS).
in het onderstaande wordt hier verder op ingegegaan
Inventarisatie
literatuursystemen
Wat betreft de eerste ontwikkeling is het zo dat we
eind oktober een notitie
aan de (afde1ings)hoofden
hebben gestuurd, waarin
we
hun
medewerking
verzoeken voor een inventarisatie van bij DGW aanwezige literatuurbestanden.
Sluitingstermijn voor de inventarisatie is 1 december
1991. De inventarisatie zal
de basis vormen voor een
efficiënter systeem voor Iiteratuurinformatie waarin het
mogelijk moet zijn om tussen verschillende (eigen) literatuurbestanden te communiceren. Dit mede op
verzoek van DGW-medewekers.

'Current Contents met Abstracts' (op diskette) en op
de 'ASFA' (op cd-rom) hebben genomen.
Het snel
binnenhalen (downloaden)
van
literatuur-referenties
vanaf floppies en cd-rom
naar eigen bestanden wordt
dan mogelijl<. Natuurlijk
past dit prima in een netwerk toepassing.
De verschillende uitgaven
van Current Contents zullen
per 1 januari in ieder geval
in alle bibliothelcen te raadplegen zijn. Voor de ASFA
i s het enigszins afhankelijk
van het netwerlc of bevraging in de decentrale vestigingen dan al mogelijk is.
Raadplegen vanachter het
eigen' bureau is een volgende stap.

bouwen en iedereen makkelijk te attenderen op
nieuwe publicaties op hun
gebied. Begin 1992 wordt
hier dus een start mee gemaal<t.

V&W-LIS op cd-rom (pilot)
De tweede ontwikkeling,
een meer gebruikersvriendelijk zoeksysteem, heeft
gestalte gelCregen in een pilot van het V&W-LIS catalogus-systeem op cd-rom.
De DGW-bibliotheek zal
hier vanaf begin december
mee experimenteren, waarvoor natuurlijk ook alle bibliotheekgebruikers worden
uitgenodigd. Als de proef
slaagt, zal uiteindelijk iedereen zelf eenvoudige vragen met betrekking tot dit
systeem kunnen beantwoorden.
Hoewel in de decentrale bibliotheken vooralsnog geen
CD speler aanwezig is, zal
toch geprobeerd worden
ook die gebruikers ermee te
laten experimenteren.
In de volgende Tij en Taal
zullen we naar alle waarschijnlijkheid meer weten
over concrete bibliotheektoepassingen in het netwerk.
lacqueline Rousel,
Stan laworski,
Torn Bennink,
Marloes Besters.

Connie van Baaren

Current Contents
en ASFA op flop en
cd-rom
Daarnaast speelt een rol dat
we per I januari 1992, in
plaats van de papieren
ties, een abonnement op de

Interesseprofielen
Met behulp van bovenstaande nieuwe o m i k k e lingen zal het tevens mogelijIC zijn om zoekprofielen
(interesseprofielen) in te

. Mijn ideale (werl<)pIek
Wakker worden en het gefluit van vogels te horen. Door het TVjournaal van de vorige avond weet je dat dit één van die verrukl<elijIke zomerse dagen zal worden waarop je verlangt naar een warm
tropisch paradijs met schitterende, door palmen begrensde zandstranden. Er zit een warme tinteling in de lucht, die het bloed krach-

diverse oudere echtparen

y :Ink:: : : :

I te snel

vuld. In kleurrijke, gedurfde
kreaties treden zij mij tegemoet en met stralende gezichten vertellen ze over het
nieuwe gevoel dat OOI< bij
hen heeft toegeslagen. Wat
een sfeer hangt er nu in de
vroeger altijd zo saaie,
kleurloze werkruimtes.
Precies om 9 uur brengt
een beeldschone Ikoffiedame zingend de koffie rond.
De werkzaamheden, die
deze morgen moeten worden verricht, worden met
speels gemak bijna moeiteloos afgewerkt. Voortdurend klinkt er vrolijk gelach
over de afdeling.

is

mantiek!

"'

Na nog een aperitief zetten
wij ons aan de maaltijd, die

de

meer voor roddel, afgunst
of depressies. De middag
verloopt als in een roes in
de allerbeste harmonie met
elkaar.
Om 5 uur braald het gebouw zijn gelukkige gebruikers uit. Mijn echtgenote
wacht mij bij de uitgang op
met de 2 kinderen en wij
haasten ons per tram onder
een stralende zon richting
Scheveningen

De lunchpauze blijlkt een
aaneenschakeling te worden van ontmoetingen met
stralende medemensen, die
me met een lach en een
kwinl<slag op straat passeren. Weg is de alledaagse
grijsheid. Weg zijn de blel<e
koppen met de futloze blik.
Weg zijn de sombere, fantasieloze kostuums van de
grauwe werkende massa
met hun vermoeide ogen

O p de promenade in Scheveningen
aangekomen,
mengen wij ons onder het
in vaak zeer gedurfde ouffit
flanerende publielk. Wat
een sfeer. Wat een ambiance. Wij haasten ons naar
het ons zo vertrouwde en
gewaardeerde terras annex
restaurant, waar we door
de eigenaar allerhartelijkst
worden ontvangen en naar
de beste tafel worden geleid. Onze bestellingen worden terstond gebracht en
WIJ brengen een toast uit op
deze uitzonderlijlce dag, op
elkaar en op onze schitterende aarde.

O p de terrassen klinkt overal muiiel< en gelach. De

Om ons heen zien wij alleen maar blije gezichten en

geen ongeremde wilde duivels, die zich springend en
stampend onder het uiten
van bloedstollende oerwoudkreten door het huis
verplaatsen
Daarna laten ZIJ zich als 2
makke lammetjes in bed
stoppen, worden door pa
en moe gezoend en welterusten gewenst en vallen
prompt als een blok in
slaap. De rust is in huis teruggekeerd.
Nadat wijzelf ook onze vermoeide lichamen hebben
gewassen, zetten wij ons,
met een fonkelend glas
rode port onder handbereik,
bij elkaar in de zitkamer,
kijken elkaar lachend aan
en zeggen dan bijna gelijktijdig: 'Wat was dit een fantastische dag. Ideaal.'
Charles Schuite

!
!

. Yogi yoga yogi

. .

Geen nieuwe yoghurt drank, geen invasie der swami's uit India, maar een half jaar yoga van
DGW-ers bij het Provinciehuis Zuid-Holland.

4 Na verloop van tijd kunt u de knieën steeds verder uiteen duwen, fofdat ze plat op de grond komen.

1 Ga op de vloer zitten. Buig de knieën en sluit de voetzolen aaneen.

De meesten van ons ervaarden de ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken als bijzonder zinvoi
en praktisch toepasbaar in
welke enerverende toestand
dan ook. Onder leiding van
de inspirerende Marion
Voets werd de lenigheid
opgeschroefd tot een toestand van die tussen de
eerste en tweede foto in.
Aangezien de yogalessen in
de middagpauze vielen, kon
iedere DGW-er in Den
Haag eraan meedoen.
1 Vouw de handen en sluit ze om de tenen heen. met de
rug zo recht als maar mogelilk is.

I

i

I

I

Als u mee wil doen, dan
kunt u zich aanmelden bij
Stan Jaworski in de bibliotheeIC of hem bellen: toestel
5238.
Swami

In januari 1992 proberen
we opnieuw een beginnerscursus yoga te starten
waarbij de accenten wederom valien op ademhalingstechnieken en ontspaniliingsoefeningen.
Momenteel zijn we op zoek
naar een andere yoga-ruimte, misschien zelfs mogelijl<
binnen het gebouw Koningskade 4. Een nieuwe
yoga-docent staat inmiddels
te popelen.

Spreuk van de maand

3 Duw de knieën zonder forceren langzaam uiteen. Houd
de positie een paar seconden aan en laat ze dan weer naar
boven komen.

Wie wil wat hij kan,
kan w a t h i j w i l .

Water eidingbedrijven en de
Noordzee
Van 8 tot 11 oktober 1991 werd in het Kurhaus te Scheveningen de 13e Arbeitstagung van
de IAWR gehouden onder het motto "Rheinsanierung: Vorbild für Europa". De IAWR is een
samenwerkingsverband tussen de Zwitserse, Duitse en Nederlandse waterleidingbedrijven
die gebruikmaken van Rijnw
ij de drinI<waterproduI<tie. In een later stadium hebben
ook de Belgische en Nederla
aterleidingbedrijven die Maaswater gebruiken zich bij de
IAWR aangesloten.
Q

'
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waterleidingbedrijven
dat
het Noordzee-overleg een
factor van belang is vÖor de
sanering van de grote rivieren. Vandaar bereikte mij
het verzoek een inleiding te
houden over de (positieve)
invloed die het Noordzee
Aktie Programma heeft op
de ikwaliteit van het rivierwater. Een verzoek waar ik
(met steun van I<ees Wulffraat) gaarne aan heb voldaan

Noordzee en Grote
Rivieren
In tegenstelling tot de Rijn
zout geen probleem voor
de Noordzee. De zee dankt
aan het zout zijn unieke fiora en fauna. De tegenstelling zoet-zout is echter

slechts een schijnbare. De
verhoogde gehaltes aan
PCB's, zware metalen, nu*' triënten en bestrijdingsmiddelen vormen de basis van
0 zowel het Rijn- als het

factor ian het Noordzeeecosysteem De Noordzee is
de meest intensief gebruikte
zee ter wereld: scheepvaart,
oliewinning, visserij, recreatie, het dumDen van
baggerspecie en ' afvalstoffen. Last but not least behoren de Waddenzee en de
Oosterschelde tot de meest
waardevolle wetlands in de
wereld. Het gebruik zal in
evenwicht moeten worden
gebracht met de behoefte
van
onze
toekomstige
generaties; kortom: een
duurzaam gebruik van de
Noordzee moet worden gerealiseerd

is

Gezamenlijk probleem
De NoordzeeprobIernatiel<is
net als die van de grote Eu-

ropese rivieren een internationaal probleem, waar gemeenschappelijk een oplossing voor moet worden gevonden Voor het vinden
van oplossingen is het van
groot belang dat de problematielk ook als een gezamenlijk probleem wordt ervaren. Het probleem van de
sedimentatie van verontreinigd sediment en van de
eutrofiëring was in het Rijnoverleg jarenlang een Nederlands probleem dat laag
scoorde op de gemeenschappelijke agenda. Een
betere kennis van het
Noordzeesysteem (eutrofiëring en sedimentatie van
verontreinigd slib o.a. in de
Waddenzee en de Duitse
Bocht) bracht de landen tot
het besef dat het gemeenschappelijke problemen betreft die gezamenlijk moeten worden aangepalct. De
beperking van fosfaatemissies is in het Rijnoverleg
mede geïnspireerd op de
Noordzeeproblematielk, de
beperking van stikstofemissies zijn voor het eerst in
het Noordzee-overleg overeengekomen. Op diverse
plaatsen werd het beleid
t.a.v. beperking van emissies via rivieren in Den
Haag op de derde Noordzeeministersconferentie aan
gescherpt.

Maatregelen

prioritaire stoffen ook
de emissie naar de atmosfeer te saneren Dit
zal ook leiden tot een
vermindering van de

diffuse belasting van
Rijn, Maas en Elbe.
ook de diffuse bronnen
vanuit de landbouw
zullen worden aangepalkt. Terugdringen van
afspoeling en uitspoeling van meststoffen en
van de belasting met
bestrijdingsmiddelen.
Eén van de stoffen die
op de lijst is opgenomen is atrazine, in de
drinlkwaterwereld geen
onbekende. In 1993 zal
een interim Noordzeeconferentie worden gehouden waaraan naast
de milieuministers ook
de landbouwministers
deel zullen nemen.
Naast de reductie van
de belasting met 50%
van een lijst met
milieugevaarlijlke stof-

fen is in Den Haag besloten dioxines. lood,
kwilk en cadmium met
70% te reduceren.
voor PCB's is een volledige uitbanning overeengekomen, niet verwonderlijlk voor een
stof die juist in de zee
voor
grote
schade
zorgt.
Daarnaast is besloten het
dumpen en verbranden van
afvalstoffen en zuiveringsslib op termijn te beëindigen. Speciale aandacht zal
worden gegeven aan de
bescherming van zeezoogdieren. Ook zal de invloed
van de visserij op het ecosysteem de komende jaren
veel aandacht vragen.
Uit het bovenstaande moge
duidelijk zijn dat een betere

kennis van het Noordzeesysteem én het internationaal
overeengelkomen
Noordzee-Alktie-Programma
een duidelijke positieve invloed hebben op de
schoonmaak van de grote
rivieren. Het is te hopen dat
de terechte aandacht die de
Elbe thans Ikrijgt in Duitsland niet ten Ikoste gaat van
verdere maatregelen voor
de Rijn. Het schoonmalken
van de Elbe is van enorm
belang voor de Noordzee.
maar is een inhaaloperatie
die de overige saneringen
niet mag afremmen.
Peter Hoogweg

. DGW volliet mee
Splijtende smashes en stalen bloks waren ons deel.
den, dat we nog zo vaak
hoog geëindigd zijn.
Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen en we
verlkeren nog in een opbouwfase. Het ziet er naar
uit dat we binnenkort ook
met een damesteam Ikunnen beginnen of wellicht
met twee mixed teams.
Zin om mee te doen? Neem
contact op met Stan Jaworslki.
bibliotheelkmedewerker.
teurs die als team niet trainen. Over twintig jaar zullen we waarschijnlijk op elkaar zijn ingespeeld. Het
pleit voor de souplesse van
lijf en geest bij de teamle-

Als je naar de foto kijlkt,
daar straalt de spelvreugde
toch van af.
Coach

Curieuze adressering

. Personeelsmutaties
Indiensttredingen:
mw. drs F M M. Sepers
drs. W.B.M. ten Brinke
drs. R.A. Louwersheimer
ing. C.P.L. Haenen
mw. ing. T. Smit
ing. P.A.L. van der Meijden
mw. E.M.L.Yland
ing. E.C. Stikvoort
ir. J.H. Vroon
C. Deinum
ir. W.J.A.M Aarts
ir. J Versloot
drs. I. de Vries
mw. ing. P.J. Aarnoutse
C.J. van Rool(huizen
drs. A.J.F. van der Spek
mw. drs. E.M.A.O. de Borst-Tummers
mw. mr. A.J. Clipper
drs. M.8.A M Scheffers
O. IKarasahin
mw. H.A. Duijnkerke
mw. S. Buis
ing. A.M. van Berchum
ir. M.J.P.H. Waltmans

WSLA
AOFD
WSN
AOBN
WSN
AOCM
IOSBB
WSD
WSDB
IOLC
AOCT
AOFM
AOBN
AOCM
AOFM
AOFM
AOP
AOP
AOP
BXFA
WSDA
WSA
WSD
WSN

Den Haag
Middelburg
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Middelburg
Middelburg
Rijswijl(
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Haren
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Middelburg
Den Haag
Middelburg
Den Haag

19-06-'91
01-07-'91
15-07-'91
O1-08-'91
O1-08-'91
o1 -09-'91
01-09-'91
01-09-'91
01-09-'91
15-09-'91
16-09-'91
16-09-'91
o1 -1o-'91
01-10-'91
o1-10-'91
o1 -10-'91
o1 -10-'91
o1 -10-'91
15-11-'91
o1 -10-'91
01-10-'91
15-10-'91
23-10-'91
01-12-'91

AOFG
DX
WSDA
WSLA
BXFA
IOIA
WSDA
IOLC
WSLA
AOBD
AOCM
AOCM
AOCï
AOFD
AOFM
AOFM
AOFM
AOP
AOP
BXB
BXIH
BXIH
IOIC
WSN
BXIH

Den Haag
Den Haag
Middelburg
Den Haag
Hoorn
Den Haag
Den Haag
Middelburg
Rijswijl<
Den Haag
Middelburg
Haren
Den Haag
Den Haag
Middelburg
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Haren
Den Haag
Middelburg
Haren
Den Haag
Rijswijk

O1-08-'91
18-08-'91
18-08-'91
01-09-'91
01-09-'91
o1 -10-'91
01-10-'91
01-10-'91
01-12-'91
16-12-'91
O1-01-'92
O1-01-'92
O1-01-'92
O1 -01-'92
O1 -01-'92
O1 -01-'92
O1 -01-'92
O1 -01-'92
O1-01-'92
O1-01-'92
O1-01 -'92
O1-01 -'92
O1-01-'92

BXE
AOCM
IOHMA
AOFM

Den Haag
Den Haag
Rijswijl<
Den Haag

O1-05-'91
O1-07-'91
O1-07-'91
01-10-'91

Uitdiensttredingen:
ing. P.H.M. de Lange
drs. H.C. Toussaint
P.A. Wolf
E.H.N. ArICerna
M de Boer
R.S. Kasnawi
ing. C.J. Francoijs
mw. J.A. Vreeke
drs. M.E.J.de Vreeze
mw. drs. F.M.M.Sepers
mw. C.L.F.M.C. Groenink-van Emstede
mw. ing. P.J. Aarnoutse
ing. P.A.L. van der Meijden
ir. W.J.A.M. Aarts
drs. W.B.M. ten Brinke
C.J. van Rookhuizen
drs. A.J.F. van der Spel<
ir. J. Versloot
mw. mr A.J. Clipper
mw. drs. E.M.A.O. de Borst-Tummers
mw. C.J.M. van Baaren
mw. S. Nieuwenbroek
mw. V. Oemrawsingh-Soemeer
A. van der Spoel
drs. R.A. Louwersheimer
mw. J.G.H. Wessels-Veen

wsw

bevorderingen:
M. den Exter
A. de Vries
M D. Hartogs
ir. E.C. Bouwmeester

. PersoneeIsm utati es (ve rvoIg)

. .

Verplaatst binnen V & W:
ing. J.S.L. Vink
(naar directie Zuid-Holland)
M.T.G. Bubbert
(naar directie Zuid-Holland)
mw. R. van Loon-Hassankhan
(naar DGSM)
drs. J.P. AI
(naar directie Zuid-Holland)

IOLC

Rijswijk

15-08-'91

AOFM

Den Haag

o1 -09-'91

PX

Den Haag

o1 -09-'91

WSD

Den Haag

o1-11-'91

AOCT
AOF

Den Haag
Den Haag

28-06-'91
06-10-'91

iOIM
AOBD
AOCM

Middelburg
Haren
Middelburg
Den Haag

01-09-'91
01-10-'91
o1 -11-'91
29-11-'91

AOFG

Den Haag

18-11-'91

AOBN
AOCM
AOCM
AOCT
AOCT
AOCT
AOFD
AOFG
AOFG
AOFG
AOP
BXA
BXE
BXFO
BXIH
BXIH
BXIH
EXIT
EXIT
BXiT
BXV
BXV
DX
IOHMC
IOLC
IOLGC
IOSBC
WCDA
WSDB
WSLA
WSLA
WSN
VWd
WSWA
WSWA

Den Haag
Middelburg
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Middelburg
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Haren
Den Haag
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Den Haag
Haren
Den Haag
Den Haag
Haren
Den Haag
Rijswijk
Rijswijk
Haren
Den Haag
Middelburg
Middelburg
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Haren
Haren

Overleden:
J. Veenstra
dr.ir. J.W. van der Made

Ambtsjubileum 12,5 jaar:
mw. M. Bakker
F. Smedes
mw. A.M. van der Pluijm
dr. R.W.P.M. Laane

IOLG

Ainbtsjubileum 25 jaar:

M. Soerdjbali
Gratificaties:
dr. R.J. Leewis
dr. C.T.M. van Eck
dr. R.W.P.M Laane
ir. W.G. 80s
C. Heins
drs. J.M. de Kok
ing. D.C. van Maldegem
ir. H. Keijser
ir. J.G. de Ronde
ir. L.P.M. de Vrees
mw. Y.B. Lukkien
mw. E. Broekhuizen-ûilardie
P.J. de Wit
B. van den Brande
mw. J. Platteeuw
mw. H.M. Timmerman-Pouwiei
mw. A.J. Visser
mw. M.M. Althuijzen
mw. W. Huisman
mw. P.J. van der Most-Vorwaid
A.H. Akkerman
R.D. Jungcuri
mw. M. van Huisstede
L.C.B. Heijnen
W.J.M. van Zeijl
J.H. Hermans
ing. E.R.A. Marsman
ing. R.C. Boeije
ing. J. Consemulder
A. van Dongen
J. Honkoop
ir. A.P. de looff
drs. E. Stutterheim
mw. C. Loos
ing. B. Mijwaard

I

I hco Sicleriiir
,Kot,l"!igriiit

Het voor de ambtelijke wereld tumultueuze jaar 1991 spoedt zich ten einde. Na alle Tij en
Taal terugblikICen in dit nummer kijken we als rijksinstituut vooral vooruit naar ons werk voor
de kust en de zee.
Het voor onze Europese sarnenwerldng belangrijke jaar dient zich al aan!

Redactie en correspondenten van rij en Taal

1992 in Haren
Vorige keer lukte het nog niet maar dit keer is Haren er klaar
voor. De nieuwjaarsbijeenkomst wordt er op 8 januari 1992

Dagje uit...
i '

a 9Q.:$lgpe&&&ppen naar Amsterdam. 'Regio Den Haag' mocht een dagje uit.
,
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Pop'schipho en een1 l u ~ c in,
b Malfweg dobberden we in een rondvaartboot door de grote stad Het restauheeft hele smalle straatjes) maar dat nam niet weg dat OOI<
deze afsluiting van de dag een succes was.
i* ,i:#',
.

.ran I waar we zduden dineren was moeilijk te vinden, (Nooi'dwljk

i n g van
h m e i dit jaar was het;
ver: t o o d b y e Gronin#gt&*,
&re we come Haren!
Mal<kelijl<was het-ngt: Uioest a i e i in- en
p w d e n , genumdoe het is gewor- ,':
ren? Dat kunnen,
. :1
we.àR 8 januari aa
allemaal zelf bekijkbn
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R&rgani.sat
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Het zal niemand diwjaar ontgaan zijn;).RX zat in een reorganisatieproces.
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De coqtrollerorganisaije wordt.in$poe\d. Dit heeft on@r and&re als gevolg dat de hoofdafdeling EX vanaf 1 januari 1992
niet m@r bestaat.*H@ifinanciële-dn ecbomische deel met de 'fiaffunctie administratie organisatie van EX, de controllerorganisatie $n het facilltair4bedrijf.worden elders ondergebracht,

Sportdag een
succes
O p 6 september werd het zesde DGW-sporttoernooi geho
den. De sportcommissie had zich wede
dag onvergetelijk te maken.
Vorig jaar was het een groot feest, maar ook dit jaar ha
we iets te vieren. Tijdens de prijsuitreiking werden d
jubilarissen apart nog even in het zonnetje gezet.

Vanuit het ministerie werd een fietsweek georganiseerd.
Veel DGW-ers deden eraan mee. Rijswijk schonk er zelfs
extra aandacht aan.

weei< goed. Een feesteiijl< ontbijt bij de jarige Hans
gaf de fietsers moed om in de regen en met tegen
Rijswijk te fietsen. Ook Marion RademaICer en Hans van Zei
verzorgden die week een ontbijt

