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5 Jaar DGW
in 1990 bestaat DGW 5jaar. Aanleiding om een feestje
te organiseren. Om u ruim op tljd te informeren het
volgende.
Met oe bedoeling om er
iets bijzonaers van te maden hebben de sportcommiss e, André Demenint en
Peter Schouten de koppen
bij elkaar gestoken. €én en
ander neeft geresulteerd n
een goed samenwerkingsverband. Het voorgenomen
feestje wordt gecombineerd
mei de jaariijnse sportoag.
Maar dit ,aar niet de gebruikelijke sporien als tennis, volleybal enz. We
staan ecnrer garant voor
een grandioos programma.
De voorbereidingen zijn al
in volle aana. Uitaenodiad
worden 6udrimedëwerk&

DGW

en huisgenoten. Op 21
septemoer zal de happening piaaisvinden in het
bowling/restaLranr centrum
"Ocenburgh". €én van de
hoogrepmlen zal zijn een
internai onaai buffet (Nederlanos, Indisch, ita taans,
Mexicaans en "IJs'iands).
Reserveer 21 september
a.vast in uw agenda. U
hoort spoedig meer van
ons.
Namens de sportcommissie
en André Demenint.
Peter Schouten

-

Dit jaar werd de nleuwjaarsbijeenkomst georganiseerd
door de Haagse vestiglngen. En wel in het voor ons
nieuwe kantoorgebouw aan de Koningskade. Een leuke gelegenheid om Iedereen kennls te laten maken
met de nieuwe werkomgeving. Even een korte terugbllk.
's Morgens presenteerde
iedere (hoofd)afdeling zich
door middel van enquêtes,
videopresentaties, posters,
etc. Via de enquêtes kon je
van alles te weten komen
over b.v. 1
0 en de bibliotheek. Bij WS had men
zelfs zeer scherpzinnige
vragen. Indien je wist wie

Waualias voor
minister Maij-Weggen

de echte HID van DGW
was werd dit beloond met
een "Kwak-biertje. Over de
verstrekking van aicoholische versnaperingen was
zo wie zo niet te klagen.
Op 3 verschillende punten
waren hier voorzieningen
voor getroffen. Misschien
vervolg op pag. 2

Hoofdingenieur-Directeur ir. P. Hoogweg van de
Dienst Getijdewateren (DGW) heeft op 22 januari minlster Maij-Weggen de onlangs gereedgekomen Wa-

atlas is door Rijkswaterstaat samengesteld. Hij
geeft informatie over een
groot aantal aspecten van
de Waddenzee en is speciaal bedoeld voor overheden en onderzoeksinstanties.
Projectleidster
Marian
Vroom van DGW is, samen
met een aantal andere
RWS-ers, twee jaar bezig
geweest met het samenstellen van de atlas. De atlas is een full colour-bundel
op liggend A4-formaat. Bij
elke kaart staat een literatuuropgave. De atlas is the-

matisch onderverdeeld. Zo
zijn er bijvoorbeeld hoofdstukken Water, Bodem,
Lucht, Flora en Fauna, en
Activiteiten Waddengebied.
Van de Wadatlas zijn 2000
exemplaren gedrukt waarvan er 800 worden verspreid binnen RWS. De
overige 1200 zijn te koop
voor f 30,- per stuk.Belangstellenden kunnen de
atlas verkrijgen door het
bedrag over te maken op
giro 3841900 tnv. Dienst
Getijdewateren, Den Haag,
OVV. Wadatlas.
Peter Schouten

Puzzeltocht bij 10 tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst op de
Koningskade
Nieuwjaarsbijeenkomst DGW
vervolg van voorpaglna

wat overdadig maar het
zorgde voor een prima
sfeer. Na een goede lunch
"traden" de volgende personen op: Hoogweg als
HID, Stuivenberg als best
geklede ceremoniemeester,
Jan AI en een wat armoedig aandoende violist met
"uit DGW gegrepen" en
Franciscus C,olijn als Dominee Gremdaat.

De uitslag van de puzzeltocht over de gang van 10
op de Koningskade zou bekend gemaakt worden in
TIJ en Taal. Alvorens deze
uitslag te vermelden toch
even een korte beschouwing over de verschillende
vragen zoals die tijdens de
rondgang bij 10 zijn beantwoord.

De betekenis van de letters
DONAR. Extra punten werden verdiend met: Diepzinnig Onderzoek NAtte Resultaten en Doe Net Als
Ronald.
Hoeveel bits er op de DGW
computers kunnen worden
opgeslagen.
Menigeen
heeft zich suf gerekend.
Achteraf kwam de jury tot
de conclusie dat antwoorden i8 de buurt van de 39
x 10 als goed gerekend
konden worden.

Een moeilijke vraag om te
beginnen. Hoeveel Haagse
10-ers werken er niet op de
Koningskade? Velen dachten aan IOL maar vergaten
IOH. Ter informatie er werken inmiddels meer 10-ers
in Rijswijk dan op de Koningskadel

Dan de belangrijkste vraag.
Maak de slagzin "DGW
zonder 10 is .........af.
Eervolle vermeldingen werden behaald met:

Elkaar diep in de ogen kijken leverden de deelnemers geen problemen op.
Bijna iedereen wist de namen bij de foto's van de
ogen te vinden. Alleen het
onderscheid tussen André
Lachman en Arjoen Poeran
bleek niet eenvoudig.

als een poes zonder vlo,
als een wc zonder po, als
een toonladder zonder do,
een café zonder bier men
werkt er hard met veel plezier, als RWS zonder nivo,
als Derek zonder Bo, ais
eb zonder vloed, als een
harde schijf zonder head-

iock .........etc, etc.
De afkorting MKS (=
Meetnetkoppelsysteem).
Niet goed gerekend kon
worden Minimaliseren Kosten Sterke drank.
Tenslotte de vraag hoeveel
schermen men tegen gekomen was tijdens het bezoek aan 10. Eén oplettende deelnemer vermelde
speciaal apart het TV
scherm in de SVSD ruimte.
Het juiste antwoord was
64. Niet gek op 39 medewerkers t
Eén deelneemster had alle
vragen goed zodat zij de
hoofdprijs (een doos ongeformatteerde floppy's naar
keuze en het rijk geïilustreerde tienjarig overzicht)
in ontvangst heeft mogen
nemen : onze Haagse
bedrijfsmaatschappelijk
werkster :
Cory van der Kooy.
RonaldAkkerman

DC Wel en Wee
Het lied van Jan AI vindt u
elders in dit nummer afgedrukt. Dit omdat het goed
weergeeft wat de DGW-er
zoal bezighoudt. Het grandioze succes van dominee
Gremdaat laat zich niet op
papier zetten. Dat moet je
meegemaakt hebben. (Kent
u die uitdrukking)? De tekst
van de HID-nieuwjaarsrede
is op verzoek beschikbaar
bij DX.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich heeft ingespannen om van deze dag
een succes te maken.
Peter Schouten

De dienstcommissie is weliswaar nog geen jaar bezig maar toch willen we, aan het
begin van dit nieuwe jaar, terugkijken op 1989, en alvast aandacht besteden aan
actiepunten voor 1990.-

Verleden
Wat is er te meiden aan
aktiviteiten in 1989?

Wel, 1989 ging de geschiedenis in als het jaar waarin
de door RWS opgelegde
krimp leidde tot tot een reorganisatie van de hoofdafdelingen A 0 en WS. Om
dezelfde reden werd een
begin gemaakt met reorganisatie van 10.
Met de dienstleiding is een
discussie op gang gekomen over werkdruk. Er zijn
nogal wat signalen dat de
werkdruk groot is, zelfs at

v66r het ontvangen van het
kerstpakket. De dienstleiding zet nog wel vraagtekens bij deze werkdruk en
zet nog meer vraagtekens
bij het gebruik van de tijdschrijfformulieren als een
middel om die werkdruk
zichtbaar te maken. De DC
erkende dat het gebruik
van alléén deze formulieren
onvoldoende is en ze beraadt zich op een pakket
van
informatie-inwinning
waarmee we dit probleem
wél zouden kunnen kwantificeren.
De aankoop en renovatie

van een deel van het Biologisch Laboratorium te Haren (Gn) heeft ook voor de
DC nogai wat werk met
zich meegebracht. Ondermeer betrof dit overleg met
de dienstleiding over een
vroegtijdige overdracht van
bepaalde IOL-taken van
Haren naar Middelburg
welke naar verwacht tot
een aanzienlijke kostenbesparing zouden leiden. De
DC was het met voorgestelde constructie niet eens
i.v.m. de toen al aangekondigde
10-reorganisatie.
Overleg met de dienstleiding heeft echter geleid tot

een voor alle partijen bevredigde oplossing. Een andere aktiviteit betrof de controle door de DC op de naleving van de eisen arbeidsinspectie bij de verwijdering
van blauw (kankerverwekkend) asbest. We moeten
helaas constateren dat bij
deze sloop de richtlijnen
van de arbeidsinspectie talloze malen niet of onzorgvuldig werden toegepast.
Op dit moment loopt de hinder van de renovatie echt
de spuigaten uit. Ik heb
zelfs
gehoorbeschermers
meegenomen. Dit is de enige manier, op het trillen na
van vloeren en muren, om
nog ongestoord te kunnen
werken.
De dienstleiding heeft de
DC een voorstel gedaan om
de procedure "vakature vervulling" te vereenvoudigen.
Na ampel beraad heeft de
DC besloten dit voorstel
maar ten dele te honoreren.
De reden voor deze aarzelende houding van de DC is
dat ze grip wil blijven houden op deze procedure,
aangezien het al enkele malen is voorgekomen dat het
uitgangspunt "juiste persoon
op de juiste plaats" minder
prioriteit dreigde te krijgen.
De dienstleiding heeft aan
de DC voorgesteld om in
1990 drie ADV dagen op te
leggen (dag ná Hemelvaart
en twee dagen tussen Kerst
en jaarwisseling). De DC is
accoord gegaan met de
twee dagen tussen kerst en
jaarwisseling, omdat ze van
mening is dat dit bijdraagt
tot energiebesparing. Voor
de dag ná Hemelvaart ziet
de DC geen reden. Dit past
ook in de eerder gemaakte
afspraken. Het is bovendien
ook in overeenstemming
met de gedachte achter de
invoering ADV (zie daartoe
BIZA circulaire d.d. 15-71987 AB 87/4735, Keuzewerktijden). Een definitief
standpunt zal gezien de gecombineerde
huisvesting
van DGW, MB en HW mede
afhangen van de besluitvorming bij deze diensten.

Tenslotte heeft de dienstleiding te kennen gegeven
om in het kader van het
"contract management" al
in 1990 een dergelijke
constructie te willen aangaan met de hoofddirectie.
Argument is dat onze
dienst (BX dusi) er "klaar"
voor zou zijn en dat het nu
niet aangaan van een dergelijk contract de lopende
ontwikkelingen binnen de
DGW zou frusteren. De
DC is van mening dat het
draagvlak voor deze actie
binnen de DGW niet erg
groot is, hetgeen vooral te
wijten is aan de geringe
bekendheid van de gevolgen hiervan binnen de staven en op de werkvloer.
Daarom heeft de DC de
dienstleiding verzocht om
personeel via voorlichting
en discussie daartoe alsnog te motiveren.

Toekomst
Er is een aantal actiepunten te melden voor 1990.
De volgorde waarin ze
worden genoemd is wiliekeurig.
Contractmanagement: We
zullen er bij de dienstleiding op aandringen om
niet alleen BX maar vooral
ook de andere medewerkers te informeren en motiveren over contractmanagement.
De DC zal met de dienstleiding een discussie aangaan over de besteding
van het extra personeelsbudget dat is toegekend
om in geval van ouderschapsverlof in vervangende werkkrachten te voorzien. Aangezien de inhoud
van de regeling tot verschillende
interpretatles
leidt, zullen we ook hierover in discussie treden
met de dienstleiding.

Met de dienstleiding is afgesproken dat er in 1990
een evaluatie zal plaatsvinden van deze reorganisaties. Voor A 0 heeft dit
betrekking op het fucntioneren van AOC (met fysica, biologie en chemie

binnen de afdeling chemie), op het functioneren
van AOB (afwijkende onderafdeiingsstructuur t.o.v.
de rest) en de effecten van
de zogenaamde 'platte organisatie' (geldt voor zowel
A 0 als WS). In dat kader
is het wellicht goed ook het
algemene functioneren van
de verschillende vestigingen eens onder de loep te
nemen. Dit is vooral nuttig
voor onderafdelingen en
afdelingen die in verschillende vestigingen verdeeld
zijn gehuisvest.
Ook de reorganisatie van
10 zal de volle aandacht
krijgen. Daarnaast zal de
taakwijzigingen binnen BX,
o.a. door invoering van de
controllerfunctie (Europees
[BXF] of Amerikaans [BXF
+ BXE] model) met de
dienstleiding worden besproken.
De DC wil ook een goed
functioneren van het werkoverleg bevorderen en we
zullen op dit vlak activiteiten ontplooien. Over de
toegenomen taakversmailing van veel medewerkers,
van hoog tot laag, willen
we gaan praten met de
dienstleiding. We zijn weliswaar een specialistische
dienst maar dat hoeft toch
niet te leiden tot de verregaande specialisaties, zoals we die nu binnen alle
hoofdafdeiingen
kunnen
waarnemen.
De DC heeft de dienstleiding nog niet kunnen over-

tuigen van het belang van
een goed doortimmerd
personeelsbeleid voor zowel academici als niet academici. Dit leidt tot onvoldoende begeleiding van instromers en een onvoldoende toekomstperspectief voor de specialisten
binnen onze dienst, hetgeen naast een nog niet
werkend systeem van
loopbaanbegeleiding leidt
tot een forse uitstroom
naar buiten RWS. Dit vindt
de DC een zorgelijke
trend. Daarnaast willen we
ook aandacht en uitwerking voor een loopbaanplanning voor niet-academici.
Tenslotte willen we proberen een bijdrage te leveren
aan een zinvolle planning
en tijdverantwoording. De
DC is van mening dat dit
nog niet lukt, hetgeen frusterend werkt voor planners, staven en projectleiders.
U ziet het, een volle agenda.

Onze secretaris (C. Jonathans, IOH) stelt andere
suggesties op prijs.
Namens de DC-DGW:
V.N. de Jonge

Gelezen...........

Zouden er dan toch mensen zijn die vóóraf de geschiedenis schrijven.......?

DGW ook uit de voeten OD
het
.
binnenwater
Volley bal
Heb je zin om me te doen
aan een volleybal-team van
DGW? Voorlopig hebben
zich vijf mensen aangemeld. Wij willen mee gaan
doen aan recreatieve volleybaltoernooien in Den
Haag en hopen binnen afzienbare tijd eerste prijzen
weg te slepen
Stan Jaworski
Bibliotheek DGW,
Koningskade
kamer 241
tel.: 070-374 5138

Met enige huiver heeft een
aantal DGW-ers zich op de
(zoete) Loosdrechtse Plassen in de strijd geworpen
tijdens de jaarlijkse zeildag
van de RWS. Voor degene
die niet bekend zijn met dit
fenomeen eerst even een
korte uitleg. Gevaren wordt
er in standaard 16 kwadraat schepen. Door loting
worden de schepen toegewezen. Totaal doen er ca.
125 schepen mee! Waarschijnlijk kan alleen in
Loosdrecht een dergelijk
evenement worden worden
georganiseerd. Op deze
gezellige dag, waar menig
RWS-er collega's en oude
bekenden ontmoet, wordt
een ochtend- en een middagwedstrijd gevaren. Elke
wedstrijd is weer verdeeld
in vier groepen die tien minuten na elkaar starten.

De boten van één directie
varen bij elkaar in de
groep. De puntentelling van
de eerste vier boten van
een directie tellen mee
voor de eindstand die per
directie wordt opgemaakt.
Het
allesoverheersende
doel is te zorgen, dat men

Gelezen: BVD kan ingezet tegen
corrupte ambtenaren-

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en
de leiding van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst
beraden zich op de mogelijkheid om de BVD in te
zetten bij de bestrijding van
corruptie van het overheidsapparaat door de georganiseerde misdaad. Dit
antwoordt minister C.J. Da-

les van Binnenlandse Zaken op schriftelijke vragen
van het Tweede Kamerlid
W. Willems van Groen
Links.
Willems stelde zijn vragen
naar aanleiding van uitspraken die het hoofd van
de BVD, mr. A.W.H. Docters van Leeuwen zou heb-

ben gedaan op een besloten bijeenkomst van ambtenaren van het departement
van Binnenlandse Zaken.
Bij die gelegenheid noemde de BVD-chef bestrijding
van corruptie bij de overheid als een mogelijke
nieuwe taak voor zijn
dienst.
vervolg op pag. 8

niet als laatste eindigt want
dit betekent onherroepelijk
dat men het volgende jaar
belast is met de organisatie.
Hoe verging het de DGW?
Totaal ingeschreven met 6
boten. De bemanningen
van de DGW boten bestonden uit (met vermelding de
klassering in de twee wedstrijden en de eindrandschikking):
*
Jan en Joke Hendriksen 5, 6, 16/17
*
Ole van de Ouden,
Frits Hoppe, 7, 5,
16/17
Mark Ettema en Ed
Kleverlaan 11, 3, 19
Nico Kaayk en Ronald
Akkerman 17, 13, 55
*
Martin van der Laan,
Lldia Harking, Arie de
Vries, Paolo Baptista
(met z'n vieren in één
boot wei zwaar, maar
ook wel gezellig) 15,
30. 98
Siem Noorda, Albert
Flamand, Dick Zock -,
26, - (miste helaas de
eerste wedstrijd; lastig
toch die files in de
randstad).
In de eindrangschikking betekende dit tot ieders verbazing een vierde plaats
achter respectievelijk B r u g
gen, Groningen en Friesland.
AI met al een wima resuitaat.
Ronald Akkerman

Overhevelingstoeslag
Met Ingang van dit jaar is een klelne revolutie teweeg gebracht in ons belastingstelsel. Oorzaak: de commissie-Oort.

Inmiddels heeft iedereen
het eerste netto-salaris van
dit jaar ontvangen. Voor de
meesten (helaas niet allemaal) van u zal dat meevallen omdat het hoger is
dan het salaris van december 1989.
Of je moet juichen weet ik
niet, maar juich in ieder geval niet te vroeg en let
eens op de OVERHEVELINGSTOESLAG.
Deze toeslag wordt aan iedereen gegeven als compensatie voor het zelf gaan
betalen van de vroegere
werkgeverspremie sociale
lasten (AWBUAWW).
Voor de toeslag geldt een
maximum van f 579.33 per
maand (f 6951.96 per
jaar).

De toeslag wordt berekend
over: bruto-salaris minus
pensioenpremie minus inhouding 1982.
Naast de 12 maanden salarisbetalingen, vinden er
nog tenminste 3 andere
betalingen plaats:
mei - vakantietoelage
juni - interim-uitkering
december - interimuitkering
Over die bedragen wordt
ook een overhevelingstoeslag berekend en toege-

kend, zodat het jaarbedrag
van de toeslag altijd hoger
is dan alleen de bedragen
van de 12 kalendermaanden bij elkaar opgeteld.
Ais de optelling van alle
overhevelingstoeslagen (12
maanden + extra betalingen) NIET BOVEN het
jaar-maximum uitkomt, dan
is er niets bijzonders aan
de hand en mag je eventueel juichen omdat het netto-salaris in principe het
hele jaar zo blijft.

LET WEL: het gaat dus om
alle extra betalingen; hieronder vallen ook: overwerk, nabetalingen, belastbare km-vergoeding enz.,
kortom alle belastbare betalingen of vergoedingen.
Als de optelling van de
overhevelingstoeslagen en
extra betalingen op een bepaald tijdstip het jaarmaximum dreigt te overschrijden, dan gaat er iets gebeuren!
Afhankelijk van de individuele situatie doet zich dat
voor vanaf oktober, november of december.
Vanaf de datum waarop
het maximum is bereikt,
ontvang je over de restantbetalingen van het jaar
GEEN overhevelingstoeslag meer.
Ergo, het belastbaar loon
wordt lager, de looninhouding is dientengevolge lager en het netto-salaris

I

wordt in die maanden lager!
Houdt hier rekening mee
en wordt niet boos op
DGW maar wend je uitsluitend tot de Minister van Financiën, tel. 070-3428000.
Voorheen deed zich de
omgekeerde situatie voor
met de AOW-premie. Het
netto-loon over de laatste
periode van het jaar werd

'I

'
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toen juist hoger, doordat in
de loop van het jaar de
maximum-inhouding aan
AOW was bereikt.
Nadere informatie is verder
te verkrijgen via folders
over bepaalde onderwerpen bij de belastinginspecties en via de belastingtelefoon: 06-0543.
André Demenint (PX)

Ambtelijke taal in een
te levisie-interview?
Op initiatief van de directie Voorlichting van het ministerie hebben een aantal (top-)functionarissen van V&W
een mediatralning ondergaan. De training werd gegeven door Willem Bemboom, voorheen bekend van het
NOS-journaal en Den Haag-Vandaag.
Op donderdag 11 januari ji.
was het mijn beurt in een
particuliere TV-studio aan
de Van der Spiegelstraat in
Den Haag.
De training zou worden gegeven in een groepje van
drie. In verband met griep
waren wij met zijn tweeën,
samen met ir. Tj. Visser
ging ik onder het mes. Na
een kort inleidend gesprek
begonnen we met een drietal praktijksituaties: het korte "journaalinterview", het
korte interview op afstand
en het "diepte-interview".

"Kort journaalinterview"
Na een uiterst summiere
voorbereiding werden we
voor de leeuwen gegooid.
Een prima manier om zichtbaar te maken wat er allemaal fout kan gaan: ambtelijke volzinnen, onderuitgezakt in een stoel, draaiend
op een stoel, veel te moeilijke woorden, te lange antwoorden.

Dit terugziend bewijst dat
voorbereiding ailes is. De
vragen + de antwoorden
moeten worden doorgepraat met de interviewer. In
de Nederlandse huiskamer
moeten de uitspraken duidelijk overkomen. In het interview, dat zo'n twee minuten mag duren, moeten
zo'n 5 à 6 vragen worden
gesteld, de antwoorden
moeten kort, zakelijk en
vooral duidelijk zijn, waarbij
je de interviewer aankijkt.

"interview op afstand"
Dit is het interview waarbij
de vragensteller b.v. in de
journaalstudio in Hilversum
zit en de ondervraagde in
studio Den Haag. Ook dit
interview duurt ca. 2 minuten. Je ziet dan alleen een
monitor met daarop jezelf
en een TV-camera. De vragen komen uit Hilversum.
De antwoorden geef je nu
als het ware aan een TVcamera.
Vervolg op pag. 7

(advertentie)
Buro Hulpverlening bij het opstellen van Project Plannen en Aanverwante zaken,

HOPPA

Zorg van
de maand
'

ZORG VAN DE MAAND

1

Wij van BURO HOPPA

verzorgen al uw projectplannen. U hoeft slechts aan ons
een projectbudget of een projectnaam op te geven, en wij
werken het plan volgens specificatie uit. Volgens de laatste
eisen van contractmanagement I

Wij van BURO HOPPA

maken uw gedateerde projectplan weer actueel. Met onze
beleids-gevoelige jargon-omzetter bereiken wij resultaten
die de waarde van uw project onomstotelijk herbevestigt.

I
Mijn hersens
begrijpen me niet

Wij van BURO HOPPA

verwerken met overtuigingskracht al uw wensen in het projectplan. Wilt u meer of betere automatiseringsapparatuur?
Wij onderbouwen het1 Behoefte aan dienstreizen ? Wij kunnen putten uit een omvangrijk bestand van symposia en
congressen in binnen- en buitenland.

Wij van BURO HOPPA

organiseren desgewenst de presentatie van uw projectplan.
Onze lieftallige hostesses begeleiden uw doelgroep op effectieve wijze om snelle acceptatie te bevorderen.

Wij van BURO HOPPA

kennen ook een weekend snelservice. Aflevering aan uw
huisadres in discrete verpakking.

J
ONZIN VAN DE MAAND

Uit buiten:
uien buiten
buien uit

u
PROBLEEMVANDEMAAND

Vele projectleiders gaven reeds biijk van hun volle tevredenheid:
Ir. A.C. te R.:

Als er leven na de dood is,
wat is dan de dood?

(WIJSHEID VAN DE MAAND

1

Liefde is een digitaal
gebeuren:
Het is er,

IRRITATIE VAN DE MAAND

]

"Zonder de hulp van BURO HOPPA zou mijn project
WAT%UN*QUU4 nog in de brainstormingface verkeren"

John P. Mc D. B.Sc. te W.: "I was truly delighted to hear that my projectplan had won
the Belgian Queen Fabiola Award for Contemporary Literature''
Dhr. A.K. te B.:

"Ik was vroeger erg verlegen en onzeker. Dankzij mijn projectplan via BURO HOPPA kreeg ik zelfvertrouwen. Ik heb
het nu gebracht tot assistent-deelproduktrapporteur.Onze
secretaresse ziet mij weer voor vol aan"

Drs. P. de R. te A.:

"Hulde aan HOPPAI : deel 6 van mijn projectplan beleeft
zijn derde herdrukl"

Tevreden klanten bewijzen Wij van HOPPA slepen uw projecten uit het vuur
Uw reacties gaarne zenden naar de redactie van dit blad onder vermelding van nr.
86432/BXE/21A

L(Het blijkt verboden Iets aan de kamerdeur te hangen op Koningskade 4)

Geen gezeur:

'Verboden voor eigen creaties op deur'
Deze blauwe kieur
verstoort het minst de sleur.
maken de arbeid tot een lust.
Orde, regelmaat en rust,
Wat me 'imeest verontrust,
is dat ik er in berust.

Rik Stut (WSN)

P.S. Rik Duijts is weer
een heel ander iemand
van WSN.

REFREIN:
Dat is uit DGW gegrepen,
ja dat is uit DGW een greep;
een ambtenaar is niet zo'n lepe,
daar zit 'm nou net nou de kneep

een ambtenaar en werken1

Een prolektiijder moet
voortdurend veel verduren,
wat hem de das om doet:
de BX-procedure.

Wij wiiien ADV,
wij willen korter werken,
van boven naar beneden.
en laat dat duid'lijk merken.
We hebben hem verstaan,
we gaan het andersom doen,
geef hem de parttimebaan
en ons de HID-poenl

betaald, verplicht, nog vrij
het geld geeft veel kopzorgen,
slechts één ding nog wil hij:
die Van den Brande worgeni

Gemiddeld eens per jaar
moeten wij functioneren
er is dan een gesprek
waarvan je veel kunt leren

De Aikemadelaan,
dat is me daar en zootje,
metaal komt uit de kraan
ze baden 8r soms loodje.
De schimmel tiert er vrij,
er zitten zelfs wandluizen,
gelukkig mochten zij,
naaar het paradijs verhuizen

De baas zegt hoe '1 moet
en jij staart naar je veter,
want hoe je het ook doet,
hij weet het ailijd beier!

De leiding kan voortaan
gediflerentieerd belonen,
voor een simpele fles wijn
renn' wij ons rode konen.
Toch is het maar een waan,
ze zullen het wel merken,
het kan niet samengaan:

Het thuiswerken neemt toe,
dat wordt me toch een zootje,
de hele dag bij Moe,
dat houdt geen huw'lijksbootje
Nee, geef mij maar kantoor,
daar kan ik lekker werken,
en wat mij ook bekoord,
Moe zal er niets van merken!
Van '85af
zijn wij als Dienst al bezig,

maar door de vut en krimp
is rust nog steeds afwezig.
Naast plaatsen zijn nu ook
de kamers ingekrompen,
je kunt nu met één zwaai
bezoek naar buiten stompeni
Wij schuiven taken door
van boven naar beneden.
Ja, boven zit men goed
en onder wordt geleden.
Maar één dag in het jaar
mag "laag" z'n gram gaan halen,
de sport geeft hen de kans
om "hoog" te voddebalenl
Het ouderschapsverlof
dat wordt me toch een zootje
een baby als projekl,
getij in een plasgootje.
Toch zit er wei wat in,
opvoeden doe je samen,
het DGW-gezin
kan dat oprecht beamen.
De DC is vernieuwd
in't voorjaar uitverkozen,
acht mannen en een vrouw
die menig man doel blozen
Zij maken geen verslag
van al hun bijeenkomen,
wat zouden ze toch doen,
daar kun je Slechts van dromen!
Verhuizen zouden wij
naar Scheveningse dreven
helaas, het geld was op
dus bleven we nog even.
Toen werd het Leidschendam
maar tot verdriet van veler
is '1 einde van dit lied:
we zijn nu voordeurdeler!
Jan Al

vervolg van pag.5

Diepte Interview
Bij deze vorm van interviewen word je over een bepaald onderwerp doorgezaagd. Doorvragen was gezien de korte duur bij de
vorige interviews niet mogelijk. Dit diepte-interview
duurde bijna 10 minuten en
de journalist neemt nu
geen genoegen met vage
antwoorden. De basisre-

Slotopmerkingen
Een goede voorbereiding is
belangrijk. Oriënteer je over
de omstandigheden: direct
of opname, studio of op locatie, meerdere deelnemers aan een gesprek.
Een goede interviewer
heeft altijd een verrassende
(slot-)vraag in petto. Laat je
daardoor niet verrassen.
Antwoord zo eerlijk en
open mogelijk, maar doe
geen politieke of persoonlijke uitspraken.
Een laatste opmerking:
een journalist werkt altijd.
De aardige anekdote die je
na afloop vertelt kan hij op
een pijnlijke manier in de
uitzending of het artikel
vermelden. Blijf op je hoede; overleg steeds eerst
met DX en zo nodig via DX
met de dir. Voorlichting.
Peter Hoogweg

Verhuisbericht DGW
koningskade 4
2596 AA %Gravenhage
postbus 20907
2500 EX +Gravenhage
telefoon 070-3745745
telefax 070-3282059
telex 33566 DGWHKNL
netnummer van de volgende telefoonnumnien:
070

Ambtelijke taal in een televisie-interview?
Voor velen is dit de moeilijkste manier van ondervraagd worden. Gewapend
met de ervaring uit de eerste ronde bleek dit mee te
vallen.
Lettend op houding, korte
zakelijke antwoorden en in
de camera kijkend liep dit
vlot. De voorbereiding is
ook hierbij weer van essentieel belang.

geen politicus. Dit moet je
zo nodig ook opmerken tijdens het interview.

gels zijn weer hetzelfde:
goede voorbereiding, vragen doornemen, letten op
houding
en
ambtelijk
taalgebruik.
De interviewer zal vaak
proberen je persoonlijke of
politieke uitspraken te ontlokken. Daarom moet je
goed je rol in de gaten
houden: je zit er namens
een instantie en je bent

hoofdingenieur-directeur 37451 I 7
directiesecretariaat
3745120
personeelszaken
37451 14
kennisoverdracht
37451 72
algemeen onderzoek
37451 39
watersystemen
37451 72
informatie & ontwikkeling 3745097
economie & bedriliszaken37451 23
stormvloedwaarschuwingsdisnct
svsd
3284060
telefax
3282037
Calamifeilen
watersystemen
3282568

Aikido
Aikido is een kriigskunst die de beoefenaar in staat stelt lichaam en geest in evenwicht op elkaar af te stemmen. De harmonie tussen lichaam en geest is niet alleen
het doel van aikido, maar ook van elk menselijk handelen.
stander en de kracht neutraliseren.

De overeenkomst tussen
aikido en bijvoorbeeld tennis is groot. Eerst leer je de
technieken door voortdurende herhaling opdat je
elke techniek automatisch
en feilloos kan uitvoeren.
Door voortdurend de technieken te herhalen, krijg je
begrip voor de sterke en
zwakke punten in de reeks
van bewegingen en hoe je
de eigen lichaamshouding
en afstand moet gebruiken.

Daarom wordt van de aikido-beoefenaar (aikidoka)
niet alleen beheersing van
de technieken gevraagd,
maar ook een instelling die
moeilijk te leren is: het volkomen aanvaarden van de
tegenstander,

Als je aikido voor de eerste
keer ziet, twijfel je al gauw
over het praktisch nut. Aikido lijkt immers op een
soort spel waaruit alle
agressiviteit is geweerd.
De beoefenaars van aikido
zullen nooit een agressieve
daad met agressie proberen te vergelden. Zij zullen
"meerijden" op de aanvallende kracht van de tegen-

Eerst komt het statische niveau. Daarbij worden de
basis-technieken telkens
weer herhaald op statisch
niveau. Uke (aanvaller)
pakt nage (verdediger) stevig beet of geeft een gerichte slag en verzorgt zijn
eigen stabiele stand. Nage
leert dat elk gebaar, elke
verplaatsing van zijn lichaam, juist moet zijn. Een

In dienst getreden
AOF
AOF
AOF
BXO
IOLC
WSN
AOCM
AOMM

01-01-1990
01-01-1990
01-01-1990
01-01-1990
15-01-1990
01-02-1990
01-03-1990
01-03-1990

IOHO
BXIR
AOCE
IOHB
AOME
WSL

01-03-1990
O1 -03-1990
o1 -03.1990
O1 -04-1990

O1 -05-1990

IOLG
IOH

01-12-1989
o1-02.1 990

IOH
AOBB
WSDK
AOM
WSDW

06-01-1990
O1-03-1990
27-03-1990
O1-04-1990
18-04-1990

Ontslag (extern)
ir. A.J.M. v.d. Vlugt
mw. C.E. v. Stekelenburg
drs. J.M. Marquenie
ing. S.S. Noorda
mw. dr. C. Udink
ir. S.P. de Boer

01-02-1990

Bevorderingen
F. Smedes
P.E. v.d. Lem

-

Arnbtsjubileum 25 jaar
E.O. Kouthoofd
H.L. Kleef
ir. T. Pieters
ir. J. Voogt
A.L. Kreugel

Uiteindelijk wordt het niveau van het ki-aikido bereikt. De bewegingen lijken
korter en effectiever dan in
het vorige niveau. In Nederland wordt dit niveau
zelden bereikt.

in Japan wordt aikido in
drie stadia geleerd.

Personeelsmutaties
proi.dr A. van Hanen
dr.ir. A.W. Heemink
drs. A.C. Radder
F G. Roosenschoon
drs. M.E.J. de Vreeze
drs. K.J. Wulffraat
drs. H.G. Evers
ir. H.C. Peters

len op elke aanval. Aikido
begint dan te lijken op een
sierlijk ballet waarbij de tegenstellingen tussen aanvaller en verdediger lijken
te zijn verdwenen.

paar centimeter verschil
maken een techniek waardeloos (hetzelfde geldt
trouwens voor elke lichaamssport en vele denksporten b.v. schaken).
Daarna volgt het vloeiende
niveau waarbij uke (aanvaller) en verdediger (nage)
aanleren wat harmonie is,
wat het betekent om agressie te aanvaarden, hoe je
je harmonisch kunt instel-

Aikido is als oefening geschikt voor alle leeftijden,
mits men bereid is om er
elke dag een uurtje tijd aan
te besteden
Voor meer informatie kunt
altijd terecht bij:
Stan Jaworski
Bibliotheek DGW,
Koningskade
Kamer 241
tel.: 070 374 5138
~

EVD kan ingezet tegen corrupte ambtenaren
vervolg van pag. 4

In haar antwoord bevestigde minister Dales dat de
taken van de BVD momenteel ter discussie staan als
gevolg van de vervanging
van de (traditionele) dreiging van buitenaf.

inlichtingen- en veiligheidsdiensten hierover worden
geïnformeerd, belooft Dales.
Dat er maffia bij BX is, dat
weten we sinds 1988 (geintje ......, maar wel voor ingewijden).

Met het verschijnsel corruptie van de overheidsdienst
worden belangen geschaad
die volgens de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot de zorg van de
EVD mogen worden gerekend, aldus de minister.
Om deze reden is de vraag
of hier een taak voor de
EVD ligt thans onderwerp
van bespreking.
Zodra hieraan conclusies
zijn verbonden zal de vaste
kamercommissie voor de

Maar hoe zit het nou met
de rest van DGW?
En niet zeggen dat die er
niet is, want statistisch horen er 51% vrouwen te zijn,
5% gehandicapten, 3%
minderheden, 10% homo's,
dus ook maffia.
In de ambtenarenwereld
van WVC is die er ook,
druk dat de BVD het
heeft......I

André Dernenint (PX)

Be" vermin
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~ ~
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Directieraad bezoekt
DGW
De Directleraad (DR)
heeft er een goede gewoonte van gemaakt om
Iedere Rijkswaterstaatsdienst 6én keer in ca. 2
jaar te bezoeken. Deze
bezoeken zijn bedoeld
om contacten te leggen
en om uit de eerste hand
te vernemen hoe de desbetreffende diensten er
voor staan. Voor de tweede keer in haar bestaan
was DGW aan de beurt.
Eerste bezoek
Het eerste bezoek van de
DR vond plaats op 2 mei
1986, kort na de oprichting
van DGW. Hoewel iedereen het toen als een succes ervaarde, werd DGW
nog aan de hand van een
aantal losse zaken gepresenteerd, zoals: "Begeieiding voltooiing Deltawerken
en Zeespiegelrijzing". De
DR gaf DGW toen het advies, om de kwalitatief goede DGW-producten beter te
"verkopen" middels publicrelations. Dit was voor
DGW (mede) aanleiding
om het project Presentatie
Kennisoverdracht te starten. Een manier van "verkopen" die inmiddels meerdere malen bij andere
RWS-diensten als voorbeeld is gesteld.
Tweede bezoek
Bij de voorbereiding van
het tweede bezoek (9
maart 1990) werd besloten
DGW te presenteren aan

Bericht uit Haren
In Haren heeft de Rijksgebouwendienst opdracht gegeven tot verbouw van het
aangekochte pand van het
Biologisch Centrum. Als
DGWer ben ik daar erg
gelukkig mee, want ons
werd voorgehouden dat
ons enigszins povere onderkomen een ingrijpende,

de hand van één item nl.
modellen. Het begrip modellen is hiervoor uiterst
geschikt omdat bijna alle
facetten uit het DGW-takenpakket hier direct of indirect mee te maken hebben. Daarnaast is het "model" het meest voorkomende instrument om de problemen van onze klanten
op te lossen. Omdat de DR
ook altijd is geïnteresseerd
in de bedrijfsmatige facetten en een dienst als DGW
een visie behoort te hebben, zijn deze onderwerpen
aan de agenda toegevoegd. Onder het motto
"DGW, een dienst met visie met een oog voor de
wensen van de klant" zag
het programma er als volgt
uit: - Wat is en wat doet
DGW (Hoogweg), - Toekomststrategieën
(Dronkers), - Rol van modellen in doch niettemin doeltreffentaakuitoefening DGW (Ten de facelift zou ondergaan.
Brink), - Van Meten tot Mo- Eerst zouden de kamers
delleren (Droppert), - Van zelfs een omvang bereiken,
Weten
tot
Modelleren die een aankomend HID
(Bouwmeester), Van Mo- niet zou misstaan, doch aldelleren naar beheren lengs hebben ze een groot(Pluijm), - De Amoebe als te bereikt, waarin een stanbeleidsmodel (Colijn). Ver- daarduitrusting van de geder stond een rondleiding middelde ambtenaar redeSVSD op het programma lijk gaat. Vroeger, met wisen werd gelegenheid gebo- kunde, had ik een leraar
den om de vestiging Rijs- die ons uitlegde waarom
kunstenaars zo verrukt wawijk te "bezichtigen".
Naast de DR en het DT- ren van de gulden snede.
DGW werd een vertegen- Diezelfde kuntenaars zouwoordiging van het DGW- den tot tranen bewogen
personeel uitgenodigd. Er zijn bij het aanzien van
onze kamers. Door omstandigheden wordt er een
vervolg op pag. 2

muur geplaats halverwege
een raam, zodat één kamer
soms 3,5 m breed is (i
raam) en 7 rn lang.
Maar laat ik niet langer klagen over de ons toegemeten ruimte. Er is nog zoveel
meer wat ons de laatste tijd
heeft doen besluiten, thuiswerk als noodzakelijk alter-

natief te beschouwen.
Dat begon al gelijk nadat er
gesloopt moest worden: er
was kankerverwekkend asbest aanwezig. Aan de verwijdering daarvan gingen
metingen vooraf en tijdens
de sloop werd de ruimte op
onderdruk
gehouden.
Werkonderbrekingen hebben zich nauwelijks voorgedaan, hoewel met de voorschriften soms een handje
werd gelicht.
En dan de sloop zelf. Met
voorhamers een muurtje te
lijf gaan en met drilboren
gaten boven je hoofd jekvervolg op pag. 2

Directieraad bezoekt DGW
vervolg van voorpagina

,s opge ei dat a,le categorieen van het personeel
werden vertegenwoora(g0

aan innenindustrie in Brugge en Genr, omstreeks de
17e eeLw, was het gevolg

Uitspraken
Tenslotte volgen hierna
een paar uitspraken gedestilleerd uit de voordrachten
van de sprekers. Soms letterlijk overgenomen, soms
door mij een beetje aangepast. Ze geven een beeld
van de dag en de sfeer die
heerste.
Hoogweg: De rol van DGW
is een onmiskenbare schakel binnen RWS tussen beleid, beheer en onderzoek.
Dronkers: De teruggang
van de welvaart gekoppeld

van het ontbreken van een
toekomstvisie van de Belgen. Dit in tegenstelling tot
de in de Delta genomen
maatregelen die leidden tot
een forse verkorting van de
kustlijn.
Ten Brink: Zakelijk besiissen over een ecosysteem
moet mogelijk zijn. Immers
de problematiek rond de
economie wordt ook zo
aangepakt. Het is een
kwestie van ontwikkelen
van beslis-modellen.
Droppert: Meten is de basis

Bericht uit Haren
vervolg van voorpagina

keren, buizen doorzagen
waaruit water komt, net niet
boven de in bedrijf zijnde
PC, maar wel je kast natgespetterd, en dat weken
lang, geeft je het gevoel
dat je stressbestendigheid
op grote proef wordt gesteld. Daarbij komt nog dat
sommigen van hun (Haagse) chef de problemen zelf
mochten oplossen, zodat
het eerder genoemde thuiswerken daadwerkelijk een
aanvang nam. Anderen
bleven onverstoorbaar onder lagen plastic doorwerken. Een gedeelte van de
boeken in de opslagruimte
bij de bibliotheek liep waterschade op. Sommigen
gingen grijs werken, omdat
de stoflaag er duimendik
bovenop lag. Uiteindelijk
wordt een aantal van ons
binnenkort (eind april) tijdelijk verhuisd naar een gedeelte dat min of meer is
verbouwd. De verbouw
moet klaar zijn omstreeks
september. Wij verheugen
ons daar nu al op.

Personeelsmutaties

Peter Molengraaf

I............_______~~.......

Advertentie
TE KOOP GEVRAAGD

i

Wellicht zijn er DGWers
die spijt hebben van hun
aankoop van een Tulip
en toebehoren via het
PC-privéproject.
Misschien komt dat voor
een
aantal
andere
DGWers goed uit: afhankelijk van de prijs zijn
er enige kopers.
Meld dit aan Tine Kulik,
tel. 070 - 3745140.
Tine Kulik (PX)
L.._........________^.......^

Indiensttredingen
15-03-1990
mw. J. Plaiteeuw
BXiH
O1-05-1990
J.P. Winters
BXE
Ontslag
26-03-1990
mw. J.M. Uni (naar D.G.S.M.)
WSA
O1 -04-i 990
drs. A. v.d. Giessen
AOGT
01-05-1990
ir.drs. A. Hoogduin
BX
Bevorderlnaen
BXIH
o1 -01-1990
S. Ros
IOLM
01-02-1990
rnw. N.J.M. Goud-Visscher
o1-02-1990
10s
ing. W.F. van der Hoeven
01-02-1990
10s
ing. E R A . Marsman
01-03-1990
L.C.B. Heijnen
IOH
01-03-1990
H.N.M. van Reeken
WSN
AmbtsJubiieum 25 jaai
AOCM
08-01 -1990
J.P.F. Pieters
AmbtsJublleum 40 jaar
23-05-1990
J.C. Spaans
IOHM
Een gratificatie als gedifferentieerde beloning, is toegekend aan:
mw. T.M. de Bruin
WSL
rnw. ing. M.G.Vroom
wsw
ir. B.G.M. van de Wetering
WSL

van die beslismodellen.
Bouwmeester: Meten is
weten. Over belde onderwerpen zijn tal van wetenschappelijke boeken geschreven. Maar die leest
de DR niet is mij ingefluisterd. Waarna Bouwmeester
aan de hand van "FC
Knudde op het IJsselmeer"
(zie figuur) uitlegt dat wat
wij meten niet altijd de werkelijkheid hoeft weer te geven.
Pluijm: Het is onvoldoende
om de klanten modellen ter
hand te stellen. Je moet ze
voortdurend blijven vertellen hoe deze modellen
werken. Wij zijn als Technisch Wetenschappelijke
Dienst dan ook niet bang
om zonder werk te komen.
Colijn: De Amoebe is te ingewikkeld om in een model
te vatten voor het onderwijs. De Amoebe is ontwikkeld om beleidsmakters in
staat te stellen op een slmpele manier een ecosysteem te analyseren.
Blom: Deze dag heeft duidelijk aangetoond dat wat
DGW doet is bedoeld om
het beleid en beheer te ondersteunen. U bent op de
goede weg.
Peter Schouten

Natuur
De natuur is ontwaakt
uit haar winterslaap geraakt
Het gaat zich manifesteren
in volle bloei floreren
Wij worden er stil van even
van het nieuwe uitbottende leven
Het schenkt ons blijdschap
vreugde en vriendschap
Dit schoons te aanschouwen
is iets om op te bouwen
Samen bijeen gebracht
schenkt het moed en kracht
In ons vaak moeizaam bestaan
om samen verder te gaan
'N geboorte wordt een feit
heerlijk gevoel deze tijd
Max Henderik (EX)

Interview met Frans Minneboo
"Het valt niet mee om ie als fvsisch hydrograaf staande te
houden tussen chemici en bioiogen."
Donderdagochtend kwart
voor acht. Ik sta in het
donker te wachten op
Anne Wijtzes, om mee te
rijden naar onze vestiging Arnestein In Middelburg. Klokslag tien uur
sta ik in de kamer van
Frans en bekijk prenten
en aandenkens: bijna allemaal van de Deltadienst. Blijkbaar heeit
Frans goede herinneringen aan die tijd, of zou
het meer zijn?
Even later komt het "slachtoffer" binnen, tenminste zo
voelt hij het blijkbaar, getuige zijn eerste opmerking,
dat hij maar liever van het
interview wil afzien: "Ik sta
liever niet zo in het licht
van de schijnwerpers". Na
enige overreding komt
Frans toch los. Hij wil natuurlijk wel meewerken; ziet
ook wel het nut van PR in.
"Technici lopen vaak met
oogkleppen voor, ze moeten zich leren presenteren,
heel Arnestein moet zich
leren presenteren." Na
deze, met Frans' "eigen"
gedragen stemgeluid afgelegde verklaring, maar snel
de eerste vraag gesteld.

Hoewel we elkaar al een
hele tljd kennen, is het eigenlijk nooit tot een echte kennismaking gekomen. Kan je daarom eerst
iets over jezelf vertellen?
Frans is in 1934 geboren in
Vlissingen. "Ik ben een
echte Zeeuw en ik heb er
altijd gewoond." Zeeland is
een plezierig oord om te
wonen en om te werken.
Frans is altijd in Zeeland
gebleven, met slechts korte
onderbrekingen elders. Na
het bombardement in 1940
zijn we verhuisd naar Veere. In Veere heb ik mijn
jeugd doorgebracht aan

"open" water. "In de omgeving van water voel ik me
plezierig. Mijn gevoel voor
schoonheid voor stad en
land en monumenten stamt
wellicht nog uit die tijd." Na
het behalen van de HBS te
Middelburg, ben ik officierverkeersleider geweest bij
de luchtmacht, en na de
dienst ben ik getrouwd met
Coby. We hebben twee
kinderen, waarvan er een
lerares basisschool is en
de andere grafisch ontwerper. Dit jaar zijn we 30 jaar
getrouwd.

I

Cartoon van de maand

Tijdens de onvergetelijke
sportdagen bij de directie
Waterhuishouding en Waterbeweging was je een
gevreesd tegenstander
bij het volleybal. Doe je
nog aan sport?
"Ik doe nog steeds aan volleybal. Maar de sprongkracht en de rek zijn wel
minder geworden. De sluwheid en het tactisch inzicht
zijn toegenomen." Frans
moet wel wat meer oppassen voor blessures. De intensiteit van de beleving is
zelfs toegenomen. "Bij werk
hoort sport." De wil om te
winnen moet aanwezig zijn,
maar met nederlagen moet
je ook leren omgaan. "Je
moet je tegenstander kunnen complimenteren met
zijn winst." Deze grondhouding komt je ook in je werk
te stade. Sport is een
"must" om in je werk ook
goed te kunnen presteren.
Frans pakt dan ook altijd
de flets om op zijn werk te
komen. (Op hetzelfde moment vliegt er buiten een
schuimplastic plaat door de
lucht en treft een medewerker van het belendende bedrijf vol in het gezicht. Het
begint behoorlijk te stormen).
"Het werk is toch in feite

"Jammergenoeg zie je het kantoor nu gedurende de koffiepauze".

een wedstrijd! Voor een
goed verloop heb je niet alleen goede spelers nodig,
maar ook een goede
scheidsrechter (leider). Hij
moet even hard kunnen lopen als de spelers en moet
daarnaast overzicht houden."

Wanneer en waar ben je
ambtenaar
geworden;
kan je iets over het begin
van je ambtelijke loop
baan vertellen?
Frans is door ir. W. J. van
der Ree bij de Deltadienst

gehaald. Tijdens de voorbereiding van de afsluiting
van het Veersche Gat liep
hij op de kade van Veere
tegen van der Ree op, die
een baan voor hem had bij
de Deltadienst. Door zelfstudie is Frans fysisch hydrograaf geworden (een
HBO-opleiding aan de hogere Zeevaartschool). Bij
de Deltadienst ben ik begonnen als waarnemer bij
de studiedienst Zierikzee.
"Een goede waarnemer
moet zien, zonder zelf gezien te worden." Feitelijk
vervolg op pagina 4

Intervieuw met Frans
Minneboo
vervolg van pag.3

omstandigheden.
Met
"Uitvoering" samen werden
beslissingen genomen "op
basis van gelijkwaardigheid." Volgens Leen Droppert was je "de vooruitgeschoven Toren" van de
meetdienst Zierikzee. De
toren heeft zich in deze positie héél prettig gevoeld:
als een vis in het water
(Frans is geboren onder
het sterrenbeeld Vissen,
vandaar!).

had ik altijd graag waarnemer willen blijven. Het ligt
ook een beetje in mijn ka- Je werkt nu alweer enige
rakter besloten. lk laat niet tijd bij DGW; kan je je
graag het achterste van welbevinden bij onze
mijn tong zien en geef dienst?
daarom ook vaak ontwijkende antwoorden (een le- "Ik wil het in het werk altijd
lijk karaktertrekje van me- graag naar mijn zin hebzelf). Maar voor een inter- ben." Maar dat kost toch
view heb ik geen borrel no- wel moeite. Bij de Deltadig; ik ben trouwens ge- dienst was alles veel duideheelonthouder. Ik heb ge- lijker. "Het valt niet mee om
woon een hekel om "zelf"- je als fysisch hydrograaf
verhalen op te hangen.
staande te houden tussen
chemici
en
biologen."
(zucht) Ik zou b.v. best
Ik heb je leren kennen bij naar de Stormvloedkering
de Deltadienst. Hoe kijk Nieuwe Waterweg willen.
je terug op deze tijd en Maar dat werk is wel erg
kon je de overgang naar zwaar; zeker als baas,
de "rustige" directie W & want je wordt 24 uur per
Waan?
dag over van alles en nog
Tijdens de afsluiting van de wat aangesproken, Maar
Oosterschelde was hij van ja, het bloed kruipt waar
1980 tot 1986 hoofd uitvoe- het niet gaan kan en mijn
ringspost Stormvloedkering; handen jeuken. (diepe
het is daar v.w.b. de werk- zucht)
tijden wel eens uit de hand
gelopen. Daarom wil Coby
me nu meer thuis hebben. Je bent nu vestigingsMaar het was een tijd om coördinator in Middelnooit te vergeten. %Mor- burg; wat zijn nu zo de
gens belde Hans Smits op specifieke problemen van
met de mededeling: "Frans zo'n buitenvestiging?
ik heb je nodig en je moet
direct beslissen." Ik dacht In de regio word je stelselnog dat zoiets natuurlijk matig geïdentificeerd met
niet kon. Ik moest het ten- de regionale directie. Het is
minste met Coby bespre- heel moeilijk om je als
ken. Smits moest het de- DGW-er te profileren. Alle
zelfde middag nog weten: Zeeuwen denken, dat je bij
als ik te lang zou treuzelen, Engel hoort. Als buitenveszou het niet meer nodig tiging zou je eigenlijk hetzijn. "We hebben besluit- zelfde moeten kunnen als
vaardige mensen nodig!" "centraal". Als daar iets aan
Toen voelde ik me toch wel mankeert, is er iets mis. In
aangesproken. Tijdens de dit communicatie-tijdperk,
fietstocht naar huis, wist ik zou het werk dat centraal
eigenlijk al dat ik het zou gebeurt ook decentraal
doen. Je moest steeds "go kunnen gebeuren (afstanof no go"-beslissingen ne- den zouden toch geen rol
men op basis van hydrolo- behoeven te spelen). In
gische en meteorologische Middelburg zou je net zo

goed het DGW-doel kunnen dienen als in Den
Haag, maar dat wordt centraal nogal eens ontkend.
"Je taak als vestigingscoördinator bestaat voor een
groot deel uit lijmen."

Maar lijmen veronderstelt
toch barsten en scheuren?
"Helaas is dat vaak maar al
te waar." Als 10-er fungeer
je vaak als smeermiddel
tussen A 0 en WS. Ook dat
vraagt veel offers. Je moet
te vaak "knecht" spelen.
Frans vindt dat op zich
geen bezwaar, als het
maar resultaat oplevert en
de onderlinge band bevordert.

Ook jij gaat zo langzamerhand tot de ouderen
behoren; denk je nog een
aantal jaren mee te kunnen, of kijk je al uit naar
de tijd, dat je niet meer
hoeft te werken?
Ik beschouw het meer als
een "survival of the fittest".
Conditioneel kan ik nog
heel goed mee (1750 punten! bij de Coopertest tijdens de DGW-sportdag).
Maar hoe accepteert de organisatie de ouder wordende werknemer? Zo gauw
als ik zou merken, dat ze
me een oude zeur vinden,
zou mijn werkplezier sterk
afnemen. Maar voorlopig
voel ik me nog zo prettig in
mijn werk, dat ik nog wel
een aantal jaren door wil
gaan. Zodra je echter niet
meer past in de organisatie, moet je natuurlijk wel
worden verwijderd. Maar
dat moet je tijdig zelf inzien
en dan moet je ook de
sportiviteit op kunnen brengen om op te stappen.

We staan aan het begin
van de 90-er jaren. Hoe
kijk jij tegen de komende
tijd aan, wat verwacht je
ervan?
We zijn bezig aan het laatste decennium van de 20e

eeuw. DGW is een nog
jonge dienst met de nodige
kinderziekten. We leveren
wel goede produkten (Kustnota, meetnet), maar het
opbouwen van een "landelijk krediet zal moeilijk zijn.
We moeten er allemaal ons
best voor doen. Er is nu
nog veel onduidelijkheid in
taakafbakening tussen de
regionale directies
en
DGW. De pers wendt zich
b.v. altijd tot de regionale
directie en zelden tot de
specialistische
diensten.
Daarom zal het altijd moeilijk blijven om je als specialist erkend te worden. Als
de dienst in de 90-er jaren
niet "volwassen" wordt, kan
je je toch wel afvragen of
Arnestein nog wel bestaansrecht heeft naast de
regionale diensten.
Om 15.10 uur neem ik de
trein terug en strand
prompt in Roosendaal. Na
1 112 uur wachten mogen
we na veel dringen twee
minuten in een bus zitten.
Daarna moeten de passagiers uitstappen en gaat
het per trein verder via 'sHertogenbosch naar Culemborg, waar we definitief
vast lopen. We worden opgevangen door het Rode
Kruis en brengen de avond
en een gedeelte van de
nacht door met wachten.
Een interview met Frans
Minneboo doet wel erg veel
stof opwaaien (maar ja, wat
wil je ook met windkracht
12 en windstoten tot 160
kmluur).

Ken uw werkomgeving.....
Dat wij voorheen in een eerbiedwaardig pand zaten op de Hooftskade, is wel genoegzaam bekend. Maar wist u dat de grond waarop het RWS-gebouw staat, ook
eerbiedwaardig is?
Ons aebouw staat OD het
terrein van de voormalige
HAAGSCHE DIERENTUIN
(uit te spreken volgens het
enige Haagse woordenboek "Kek mè nâh" als
"hègse diegetun").
Voordat met de bouw van
het RWS-gebouw werd begonnen, stonden er al het
Haags Montessorilyceum
en een deel van het Provinciehuis. Van het gebouw
werd de laagbouw in 1969
en de hoogbouw in januari
1970 in gebruik genomen.
Voor sommigen is het niet
te geloven, maar een
Haagse dierentuin heeft
echt bestaan.
En niet als EEN tuin maar
als DE HAAGSCHE DIERENTUIN met de imposante naam "Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap van Acclimatie". Het
gebouw werd in 1863 in
gebruik genomen.
Ik ken de dierentuin alleen
maar als danstent zoals de
Marathon (O, O... Den
Haag, mooie stad achter
de duinen .....) Op zaterdagavond was de indrukwekkende oprijlaan één
grote fietsenzee. Ja, toen
nog wei.
In de tijd van dierentuin
waren er langs die oprijlaan
papegaaien. Er was een
berekuil, aquarium als onderwaterwereld. Ook een
aperots was aanwezig en
boze tongen beweren dat
juist op die plaats nu ons
gebouw staat.
In de Congreszaal (midden
op de foto) werden feesten,
bals en cabaretvoorstellingen gehouden.
In die tijd alleen maar voor
de chique1 Kennelijk een
gezellige boel.
In de oorlog werd de dierentuin gebruikt als verzamelplaats voor diegenen,

Luchtopname 1966, Haagsche Dierentuin R WS-Meetkundige Dienst, afdeling Reprografie
die bii razzia's waren owe._
pakt.
in de jaren 50/60 fungeerde
~.de dierentuin als voorloper van het CBR en werden er rijexamens afgenomen.
~

De dierentuin.als roepnaam
is nog terug te vinden in de
"dierentuinbrug". Vooral oudere tramconducteurs roepen dat als halte af in de
tram.

.....Dat kan je natuurlijk alleen maar weten als je met
de tram rijdt en ik geloof

dat niet veel DGW'ers dat
doen! Je blijft zo in ieder
geval op de hoogte van
ons cultureel erfgoed.....
Die conducteurs bedoelen
dan de brugverbinding tussen Prinsessegracht en Koningskade ter hoogte van
de Nieuwe Uitleg. Vroeger
was de dierentuinbrug een
mooie, hoge bogenbrug.

terug te vinden, die nu nog
achter het Provinciehuis
staan. De laatste "dierentuinboom" op ons terrein
sneuvelde in 1983. De indrukwekkende boom bij de
ingang van de oprijlaan en
daarna op het parkeetterrein van het Provinciehuis
sneuvelde ook enkele jaren
geleden.

Op de foto zijn de gevelwanden duidelijk herkenbaar van de Jan van Nassaustraat en van de Nassau Odijkstraat. Vele kastanjebomen zijn op de foto

André Demenint
(met dank voor gedeeltelijke
overname uit "A iim Z , vml. personeelsblad HW)

Ogen te kort bij mist
Voor de doorsnee weggebruiker zoals u en ik betekent een plots opdoemende mistbank tijdens
de rit naar het dagelijks
werk veelal een onaangename verrassing. Extra

verkeersonveiligheid
is
daarbij slechts één van
de opmerkelijke feiten.
Statistisch bezien is de
kans op mistvorming in de
vroege ochtend rond het

tijdstip van zonsopkomst
het grootst. Nu de omschakeling naar zomertijd eind
maart weer een feit wordt,
krijgt het verschijnsel "mist"
vervolg op pag. 6

~~

Op weg naar een Europa zonder
grenzen IV
Ogen te kort bij mist
vervolg van pag. 5

voor het verkeer in de ochtendpiek een extra dimensie. Ais we in de laatste
fase van de wintertijd in
onze auto stappen, zijn we
ais het ware automatisch
gewend geraakt aan voor
die
tijd
heersende
klimatologische situaties.
Gebleken is dat de periodieke tijdverschuiving van
één uur een behoorlijke ingreep is op het maatschap
pelijk leven van alledag; de
dagelijkse gang naar het
werk daarbij inbegrepen.
Die vindt dan juist weer op
een moment plaats dat de
kans op spontane vorming
van mist het grootst is.
Een sprekend voorbeeld is
van 1984, toen, kort na invoering van de zomertijd,
bij mistig weer tijdens de
ochtendspits verspreid over
het land een reeks kettingbotsingen
plaatsvond,
waarbij 9 doden en enkele
tientallen gewonden vielen
en ruim 400 auto's zwaar
werden beschadigd. U bent
gewaarschuwd!
Frans Minneboo

Op 4 mei 1964 beginnen
in het kader van het
GATT (de algemene overeenkomst Inzake tarieven
en handel) multinationale
tariefonderhandelingen,
waaraan ook de Gemeenschap deelneemt. Deze
gesprekken, ook bekend
geworden als de Kennedy-ronde, leidden tot een
verlaging van de buitentarieven van de Gemeenschap met 30 à 40%
(landbouwprodukten uitgezonderd. Voor de financiering van het landbouwbeleid bedenkt de
Europese Commissie onder voorzitter Walter Hailstein het plan om de
rechten die aan de buitengrenzen worden geheven aan de Gemeenschap. Hierdoor kan de
Gemeenschap eigen middelen krijgen, om daarmee tegelijkertijd de bevoegdheden van het Europese Parlement te versterken.

De Franse regering reageert heftig en op 30 juni
1965 komt de Raad van
ministers in Brussel bijeen
onder voorzitterschap van
de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Couve de
Murville. Als de ministers er
op de afgesproken termijn
niet uitkomen bevindt de
Gemeenschap zich in een
crisis. Zeven maanden lang
past Frankrijk de politiek
van de lege stoel stoel,
d.w.z. dat de vertegenwoordigers van dat land
aan geen enkele vergadering van de Gemeenschap
deelneemt en de perma-

nente vertegenwoordiger in
Brussel naar Parijs terugroept. De crisis van 1965
wordt opgelost door het
"compromis van Luxemburg". Daarin wordt bepaald, dat als één of meer
partners zich op vitale belangen beroepen, de Raad
van ministers zal proberen
een oplossing te vinden.
Naar aanleiding van dit
compromis neemt Frankrijk
haar plaats binnen de Gemeenschap weer in.
De Gemeenschap bevriest
op 24 april 1967 de met
Griekenland gesloten associatieovereenkomst naar
aanleiding van de staatsgreep die daar het kolonelsregime aan de macht
brengt. Op 11 mei herhaalt
het Verenigd Koninkrijk zijn
verzoek om tot de Gemeenschap toe te treden,
waarna verzoeken volgen
van Ierland, Denemarken
en Noorwegen. Generaal
de Gaulle, de Franse president, handhaaft zijn eerder
uitgesproken bezwaren.
Op 1 juli 1967 treedt het op
8 april 1965 getekende
Verdrag tot instelling van
één Raad en één Commissie voor de Europese Gemeenschappen in werking.
Dit is wat gewoonlijk wordt
aangeduid met de "fusie
van de executiever". Er is
nog maar één Europese
Commissie (die de Hoge
Autoriteit van de EGKS en
de Commissie van de EEG
en de EGA vervangt) en
één Raad van Ministers.
De douane-unie treedt op 1

juii 1968 in werking. Achttien maanden eerder dan
het in het EEG-Verdrag
staande tijdschema worden
de douanerechten tussen
de Lid-Staten afgeschaft en
wordt het gemeenschappelijke buitentarief ingevoerd.
Meer dan 20 jaar iater vertoont de gemeenschappelijke markt nog steeds lacunes. De ondernemers en
de burgers stuiten thans
niet meer op douanerechten doch in plaats daarvan
op douaneformaliteiten en procedures.
Sicco Mansholt, vice-voorzitter van de Europese
Commissie, meer in het bijzonder belast met het gemeenschappelijke
landbouwbeleid, lanceert op 18
december 1968 het planMansholt, zoais het is gaan
heten, over de modernisering van de structuur in de
landbouw. Volgens Mansholt moet de structuur van
de landbouw in de Gemeenschap snel gemoderniseerd worden. Alleen moderne bedrijven van voldoende grootte kunnen
overleven. In het memorandum van Mansholt worden
voorstellen gedaan voor
een actief sociaal beleid en
een pakket van sociale
maatregelen ten gunste
van de agrariërs die met
pensioen zullen gaan of de
landbouw zullen moeten
verlaten (denk maar aan de
huidige graanoverschotten
in de EEG - red.).
Uil: Europa stap voor stap, een
chronologisch overzicht van de
Europese Gemeenschap.

'Leuk je ontmoet te hebben maar .....

Y

De afgelopen maanden
heb ik als BMW-er veel
mensen leren kennen,
werd vaak prettig ontvangen en ben goed ge'informeerd over zaken die de

diensten betreffen. Toch
werd de kennismaking
vaak
afgesloten
met
'maar... ik hoop/verwacht
nooit een beroep op je te
hoevendoen'!

Kontakt met de hulpverlening wordt nog aitijd ervaren als een 'zwaktebod'; je
moet alles zelf kunnen oplossen. Terwijl hulpverlening, in welke vorm dan

ook, iets is waar men recht
op heeft.
Het bedrijfsmaatschappelijk
werk (BMW) bestaat reeds
vervolg op pag. 7

'Leuk je ontmoet te hebben maar.....'

heden, naar eigen inzichten

1

vervolg van pag. 6

zo'n 100 jaar. Het heeft
zich ontwikkeld vanuit de
liefdadigheid naar een volwaardige funktie van het
maatschappelijk werk in arbeidsorganisaties.
Zowel werkgevers als
werknemers (= organisatie)
zijn zich bewust geworden
dat zij verantwoordelijk zijn
voor het (0n)weizijn van
werknemers, daar waar het
bedrijf het probleem zelf
veroorzaakt.
Het BMW is door de plaats
in de organisatie hiërarchisch niet gebonden aan
de diensten waar het werkt.
Binnen de direktie Personeelszaken valt het onder
de afdeling personeelszorg.
Bij Verkeer en Waterstaat
zijn 16 BMW-ers werkzaam
en verdeeld over regio's.

De doel- en taakstelling
van het BMW
Het BMW richt zich op het
welbevinden van personen
in relatie met de werksituatie. Vanuit zijn specifieke
deskundigheid moet m.n.
de BMW-er aandacht hebben voor de problemen van
individuen/groepen medewerkers, voorzover deze
verband houden met enlof
van invloed zijn op de
werksituatie.
De taakstelling is tweeledig
nl.:
1. curatief
2. preventief
Ad 1. Arbeidsomstandigheden kunnen leiden tot problemen in
het funktioneren van individuen en groepen.
Ook kunnen privé-problemen van invloed zijn op het
funktioneren van de medewerker in de arbeidssituatie.
Ad 2. Vanuit de behandelde problematiek (de
curatieve taak) worden
preventiefkignalerende
taken ontwikkeld.
Facetten hiervan zijn o.a.

*

*

het analyseren van de
problematiek en de
oorzaken daarvan;
signaleren bij de verantwoordelijke funktionarissen;
adviseren
van
de
dienstleiding over mogelijke oplossingen van
de problematiek.

Problemen kunnen samenhangen met:
het karakter en de behoeftestruktuur van de
medewerker
de privé- of gezinssltuatie
de sociale werkomgeving
de materiële werkom-,
geving
de organisatiectruktuur
Bij de benadering van problemen gaat de BMW-er
steeds uit van de onderlinge samenhang tussen individuen en omgeving.

-

.
-

Waar het gaat om de sociale werkomgeving zal de
problematiek veelal betrekking hebben op relaties en
samenwerkingsprocessen.
Indien oplossingen voor
problemen gezocht zullen
moeten worden in verandering van de (sociale) struktuur en processen die zich
hierin afspelen, vindt samenwerking plaats met andere disciplines als personeelsconsulenten, bedrijfsarts als ook met managers/lijnchefs en/of medewerkers.
Samenwerking is ook zinvol bij 'verzuim' dat verwijst
naar tekorten in de werkomgeving.
Hierbij kan gedacht worden
aan allerlei werkgebonden
oorzaken, die direkt en/of
indirekt verband kunnen
houden met de in art. 3
van de Arbo-wet genoemde
punten zoals:
1- aanpassing van de arbeidssituatie en /taak aan
de eigenschappen van de
werknemer.
2- mogelijkheden van de
werknemer de werkzaam-

4- informatie over doel en

Vr-pagina 7

resultaten van het werk.
De BMW-er is gebonden
aan de kode van het maatschappelijk werk; dat wil
zeggen dat hijhij geheimhoudingsplicht heeft. Bij de
behandeling, wordt de
grootste zorgvuldigheid betracht naar de betrokken
medewerker. De BMW-er
heeft in principe alleen een

signalerende en adviserende taak aan het 'bevoegd
gezag'. De leiding blijft verantwoordelijk voor het goed
funktioneren van de organisatie.
Cory van der Kooij
(Bedrijfsrnaats. Werk.)

Geschiedenis
In de vorige TenT vroegen wij ons af of er mensen waren
die vóóraf geschiedenis konden schrijven; dit drukten wij
af .....

Kennelijk zij er meer die dat kunnen. Ook DGW doet dat,
kijk maar!
Tot overmaat van ramp, gaat zowel het eerste als het
tweede stuk over dezelfde medewerker.
Wat zou nou eigenlijk goed zijn? Moet op 24-2-1990 de
DGWer nog geboren worden of is dat de gebooriedatum
van het kind. Nee, toch niet want dat is 28-1-1990!
Kortom, zou PX er dan toch een rotzooi van maken?
Wie een kuil graaft .....

I1
'

I
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Verslag van de KROKUSSTORMVLOED (stormvloedperiode
26 februari t/m 2 maart 1990)'
I

De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) is tijdens de stormvloedperiode 94 uur bemand geweest. Uit de
geschiedenis van de laatste 90 jaar is geen stormvloedperiode te vinden, die zo langdurig is geweest. De
langste stormvloedduur stond met 85 uur op naam van de stormvloedperiode van 12 15 november 1977.

...

Overzicht van de weersituatie
Op zondag 25 februari
kwam op de Atlantische
Oceaan ten westen van
Ierland een actieve depressie tot ontwikkeling. Deze
depressie trok op maandag
26 februari de Noordzee
over en bereikte met een
kerndruk van 949 mbar de
Noorse zuidwestkust. Ten
gevolge daarvan nam in de

uit zuidwestelijke tot westelijke richting.
Inmiddels was ten zuidoosten van IJsland een tweede
lagedrukgebied ontstaan,
die evenals de vorige in de
richting van Zuid-Noorwegen trok om daar rond het
middaguur van de 27e te
arriveren. Daardoor nam de
wind weer toe tot dezelfde
waarden als op de 26e.

I
'

8 O000 G M l
Z 1200 GMT
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loop van de dag de wind Ten westen van Ierland
op het midden van de was wéér een nieuwe stoNoordzee toe tot kracht 10 ring ontstaan, die zich tot
à 11 Bft uit noordwestelijke een volwaardige stormderichting. Langs de kust nam pressie ontwikkelde. Deze
de wind toe tot 9 à 10 Bft depressie trok in de mid-

dag en avond van de 28e
de Noordzee over. Ten gevolge daarvan nam de wind
tijdelijk af tot zeer lage
waarden.
Achter
de
depressie had zich een
klein maar zwaar stormveld
ontwikkeld
met
windkrachten van 10 à 11 Bft
uit het Noordwesten. Door
het opdringen van een hogedrukgebied bij de Azoren
dat snel in de richting van
ierland trok bleef langs de
gehele kust een noordwestelijke wind staan van 8 à 9
Bft, totdat op 2 maart de
wind geleidelijk afnam tot 5
à 7 Bft, waarmee een einde kwam aan de vrij uitzonderlijke stormperiode.
Op figuur 1 is ter illustratie
de luchtdrukverdeling van
26 februari 12.00 GMT gegeven en tevens zijn de
depressiebanen van de
crocus-stormen ingetekend.

Waterstanden tijdens de
stormvloed periode
De waterstanden langs de
Nederlandse kust worden
enerzijds bepaald door de
invloeden van zon en maan
(het astronomische getij)
en anderzijds door de opstuwing van het water door
de wind (de opzet). Worden de invloeden van zon
en maan door elkaar versterkt, dan is er sprake van
het fenomeen springtij. De
windrichting bepaalt de
mate van opzet. Noordwestenwinden veroorzaken de
grootste opzet aan de Nederlandse kust.
Wordt de opgetreden opzet
aan een nadere analyse
onderworpen dan blijkt dat
het grootste stormeffect
zich heeft gemanifesteerd
vervolg op pag. 9
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in het Noorden van het
land. Desondanks kan
deze
stormvloedperiode
voor het zuiden ook als uitzonderlijk geclassificeerd
worden. Dit vond zijn oor-

zaak in het feit dat er tijdens de stormvloedperiode
sprake was van relatief
hoge springtij-hoogwaters.
Deze
stormvloedperiode
zal dan ook voor wat betreft de waterstanden de
geschiedenis ingaan als
een zeer uitzonderlijke.
Een zo langdurige periode
met zulke achtereenvolgende opzetten in combinatie met springtijhoogwaters en de daaruit voortvloeiende
hoogwaterstanden zal zeer zelden
optreden.
Tijdens de stormvloedperio-

de moest de Stormvloedkering Oosterschelde, vanwege de te verwachten waterstanden, vier maal gesloten
worden.

Schade aan de duinenkust
De januaristorm heeft, dit in
tegenstelling tot die van februari, enkele uitzonderingen daargelaten, vrijwel
geen schade veroorzaakt
aan de duinen. In figuur 2
is per kustvak grafisch
weergegeven hoeveel de
duinvoet gemiddeld achteruit is gegaan ten gevolge van de stormvloeden
van februari.
Alhoewel een exacte vergelijking moeilijk is en voor
elk kustvak anders, is toch

globaal een vergelijking gemaakt met schades ten gevolge van eerder opgetreden stormvloeden. Stormvloeden van de laatste 20
jaar, die een min of meer
vergelijkbare schade aan
de kust teweeg gebracht
hebben zijn: de gezamelijke stormvloeden van november en december 1973,
de stormvloeden van 3 en
4 januari 1976, die van 16
december 1982; en in mindere mate de stormvloeden
van 24 november 1981 en
die van 1 en 2 februari
1983.

Het zal duidelijk zijn dat de
afslag die nu plaats heeft
gevonden de reserves fors
heeft aangetast.
Een groot deel van het
zand, dat vlak bij het strand
in zee is terechtgekomen,
zal door de natuurlijke golfwerking op termijn weer
worden teruggevoerd naar
strand en duin. Dit is nu, 4
weken na de storm, reeds
duidelijk zichtbaar.

Jan Kroos (10s)

Lustrum(sport)dag in opbouw
Zoals in de vorige uitgave van Tij en Taal reeds is vermeld viert de DGW dit jaar
haar eerste lustrum.

Voor de sportcommissie is
dit feit een reden om hier
iets bijzonders van te maken. Toen Peter Schouten
en André Demenint met het
voorstel kwamen om er
een gecombineerd festijn
van te maken leek ons dat
zo'n goed idee, dat we besloten hebben om hieraan
mee te werken.
Tijdens de eerste bespreking is een aantal ideeën
geventileerd over de invulling van deze dag.
Na enige uitwerking zijn er
twee zaken duidelijk:
I. Een sportdag met een
"normale" invulling kan
door tijdgebrek op de dag

zelf niet plaatsvinden. Er
zal dus een "alternatief"
programma moeten komen.
2. Deze dag zal niet kunnen plaatsvinden in het
sportcomplex
Verburgh,
waar we tot nu toe alle
DGW-sportdagen hebben
gehouden, wel in sportcomplex Ockenburgh. We zouden ook deze vijfde dag
graag bij Verburgh hebben
gehouden, maar we hebben meer faciliteiten nodig.
Nadere uitwerking heeft het
volgende programma opgeleverd:

-

09.00 - 10.00 uur Ontvangst met koffie en
???

10.00 - 12.00 uur Spelprogramma 1
12.00 - 13.30 uur Gezamenlijke lunch
13.30- 15.30 uur Spelprogramma 2
15.30- 16.15 uur Afsluitend "sportspektakel"
16.15- 17.00 uur Prijsuitreiking, toespraken
17.00- 18.00 uur Aperatief
18.00 - 20.00 uur Buffetterie en amusement
Het spelprogramma zal bestaan uit 4 blokken van 1 uur.
*
*
*

De invulling van de blokken
is bij het ter perse gaan
van dit schrijven nog niet
helemaal uitgekristalliseerd,
wel is er al een benaming
per blok met uiteraard een
achterliggende gedachte.
Blok 1 : Bowling
*
Blok 2: Variaton
*
Blok 3: Wandelpuzzel-

-

tocht
Blok 4: Spelenkermis
Voor degenen die wel aanwezig willen zijn, maar niet
aktief mee willen doen
wordt iets leuks bedacht.
Wij verwachten dat u in
grote getale zal deelnemen
met uw (eventuele) partner.
Laten we met zijn allen
proberen er een onvergetelijke dag van te maken.
Namens de sportcommissie, Peter Schouten en An.
dré Demenint.
Adrie Hokke

21 september
1990
5 jaar
Dienst
Getijdewateren
Nu reeds
in uw
agenda
noteren

Peter Schouten

',

Ben Vermin
iedaclle-adres:
UGW, Pater Schouten
Koningskade 4
Den Haag. fel 070-3745120

correspondenten:
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Chris Jonathan&
Aqa SCherpenlSSe
Frans Minnsbo
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Rob Jungcun
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Wim RotIe~esI

aar
Op 4 juli 1990 bestond DGW 5 jaar. Reden, o m naast
andere activiteiten te komen met een bijzondere uitgave van ons personeelskrantje Tij en Taal. Vijf jaar is
niet zo'n geweldige lange periode, maar dat er het
nodige gebeurde daarvan geeft deze uitgave u een
beeld.
Bladerend in "Murphy's missie en het Directieteam.
Law", een boekje over wet- Arnestein vierde dit jaar al
ten, motto's, wijs- en on- haar 12 jarig bestaan en kan
wijsheden kwam ik het prin- dus over een wat langere
cipe van Parouzzi tegen, periode terugkijken. De hui"Bij een slechte start zullen dige bewoners van de Kode moeilijkheden exponen- ningskade ondergingen een
tieel toenemen". Dat DGW complete cultuurschok. Peeen slechte start had zou ik ter Hoogweg als nieuw inwillen
betwisten.
Maar tegraal manager kijkt niet
met
moeilijk was het wel. Jan achterom maar wil
Hendriksen kijkt terug, be- volle kracht vooruit. Job
schrijft de oprichting van Dronkers wijst ons op zijn
DGW en de daarmee ge- bekende muzikale wijze (iet
paard
gaande
moei- eens op zijn toonladder) De
lijkheden. Daarnaast heb- Goede Weg naar 2000.
ben we allerlei "instituten" Een lezenswaardig jubibinnen DGW gevraagd om leumnummer van Tij en
de afgelopen 5 jaar in Taal ligt voor u. Wim Rottebeeld te brengen. De veel was zo aardig om de
meeste hebben enthousiast illustraties te verzorgen zogereageerd. Zo vindt u dat het er ook nog leuk uitstukjes terug van de ziet.
Dienstcommissie,
Sportcommissie, Activiteitencom- Peter Schouten (DX)

In den beginne ............
Ontboezemingen van iemand die bij de
wieg stond (en er ook in lag)
Toen ik in het voorjaar van
'83 hoofd werd van de milieupoot van de Deltadienst
(de hoofdafeling Milieu en
Inrichting) kreeg ik van
Hein Engel de opdracht om
de club meteen maar op te
heffen. De Deltawerken lie-

pen op hun eind, dus de
Deltadienst was niet meer
nodig. En terecht; de tijd
dat diensten door ambtelijke slordigheid rustig bleven
bestaan terwijl het werk al
lang klaar was, is gelukkig
voorbij.

Goed; opheffen dus maar
hoe?
Er was enige toenhgering
toen het RIZA in Lelystad
in een poging om te komen
tot één milieudienst binnen
Rijkswaterstaat:
MI (Milieu en Inrichting) +
RIZA geeft MIZA. Het lijkt
een scheikundige reactie.
De cultuurverschillen waren

zelfs al in kaart gebracht en
die waren niet mals. De
liefde Lelystad - Middelburg
bleef op z'n egeltjes: heel
voorzichtig.
En spoedig werden we ingehaald door de ontwikkelingen. Besloten werd om
milieukunde en waterloopvervolg op pag. 2

....

In den beginne

vervolg van voorpagina

kunde te integreren in één
of twee op te richten specialistische diensten voor
het waterbeheer binnen de
RWS. Als je geïntegreerd
wil werken (integraal waterbeheer) dan moeten de
adviezen van specialistische diensten ook geïntegreerd zijn m.a.w. zowel
fysische als biologische als
chemische aspecten moeten erin zitten.
Een goede beslissing, maar
prompt zaten we i.p.v. met
Jan Jansen uit Lelystad
met Oudshoorn, Zijderveld
en Eddie Bosman van
WaWa uit Den Haag om de
tafel. Voorwaar, een goede
oefening in flexibiliteit.
AI snel werd de Stuurgroep
Waterhuishouding (SW) opgericht o.l.v. Gerrit Blom. Ik
zat daar met een heel illuster gezelschap, o.a. Jaap
Stelling, Jan Jansen, Eddie
Bosman, Jaap van der Leijé. De reorganisatie-opdracht die we kregen luidde
populair gezegd als volgt:
Gooi in een hoge hoed:
*
het RIZA in Lelystad (+
Groningen + IJmuiden
enz.)
WaWa in Den Haag,
Vlissingen, 'Delfzijl enz.
hoofdafdelingen milieukunde en waterloopkunde van de Deltadienst
en tover daaruit:
een,
specialistische
diernst voor getijdewateren (zout)
een
specialistische
dienst voor binnenwateren (zoet)
*
versterkte
beheersdirecties.

-

-

Een reorganisatie-proces
waar 1700 mensen bij betrokken waren, kortom voor
de RWS geen kleintje.
Gemiddeld twee keer per
week reisde ik naar de ver-

gaderingen van de SW in
Den Haag samen met Jan
Leentvaar die voorzitter
was van één van de werkgroepen onder de SW.
AI snel ontwikkelden Jan
en ik de slechte gewoonte
om op de terugreis in de
hal van station Hollands
Spoor een pilsje te kopen
om tijdens de treinrit naar
huis nog ééns te praten en
af te spreken hoe we ons
Middelburgse
thuisfront
zouden informeren.
Onze simpele filosofie was:
niets is geheim, maar af en
toe vroegen we ons wel
lichtelijk vertwijfeld af: hoe
vertellen we dit aan onze
collega's in Middelburg.
Ik herinner me het meest
sombere beeld dat ik in de
kantine van Arnestein ooit
heb gemeld, neerkwam op
het vertrek van 80 medewerkers (van de 130) uit
Middelburg. AI met al viel
de ramp nogal mee en achteraf kunnen we elkaar ook
allemaal recht in de ogen
kijken. Maar ik herinner me
wel een borreluur aan het
eind van de maand waar
we van 15 collega's te gelijk afscheid namen.
Eddie Bosman werd HID
van de nieuwe Dienst Getijdewateren en hij vroeg me
om de hoofdafdeling Watersystemen te gaan trekken.
Essentieel in het begin was
dat we elkaar moesten uitleggen dat:
*
onze naam veranderd
was
ons werk veranderd
was

ons werkgebied veranderd was
we andere collega's
kregen.
Dat viel soms niet mee,
maar we vonden het ritueel
uit van: "Het omzetten van
de knop". In de ene na de
andere vestiging werd "de
knop omgezet op D G W .
Zoiets als: Chiquita heet
voortaan Fyffies. Dat ging
gepaard met het nodige ceremonieel vertoon en de
(brood)nodige peptalk. In
een enkele DGW-vestiging
wordt overigens de teiefoon
nog steeds opgenomen
met: "Rijkswaterstaat", i.p.v.
"DGW, misschien in afwachting van een volgende
reorganisatie.
Ja en zo zaten we dan medio '85 na de selectie van
de afdelingshoofden (het
DT was daarvoor al ingevuld) elkaar enigszins glazig aan te staren: biologen
en meetboeren, waterloopkundigen en waterzuiveraars, kustverdedigers en
chemici.
Er was geen éénheid, laat
staan een wij-gevoel. Daarom storten wij ons (DT +
afdelingshoofden) in een
teamrolcursus onder leiding
van de inmiddels bijna legendarische Pieter Kruit.
De plaats (Slot Moermond),
voor veel oud Delta medewerkers een plek van veel
lief en leed, was op zich
ook niet geheel toevallig
gekozen.
En ja hoor, het botste en
knalde heerlijk in die cur-

sus, maar ... wat heel bemoedigend was, de conflicten rezen niet tussen
bloedgroepen uit de oude
diensten maar tussen de
verschillende
teamrollen
("vormers" tegen de rest).
Ik zie nog de grote schrikogen van Adri van der Gouwe (voorganger van Schouten): die dacht dat we echt
ruzie hadden en hij waarschuwde Eddie Bosman
dat hij ons maar ééns goed
in de houding moest zetten.
Enfin zo zijn we maar gewoon begonnen met wat
we aantroffen (gebouwen
en voorraden) aan inboedel
van de oude diensten. Van
het ene hadden we heel
veel: in Scheveningen in
een loods troffen we voldoende rodamine om de
gehele Atlantische Oceaan
een leuk rood kleurtje te
geven maar daar stond tegenover dat we qua automatisering nog in de kinderschoenen (heel klein
maatje) stonden.
We zijn nu vijf jaar verder.
Ik heb het gevoel dat de
personele bezetting sinds
de start al zeker voor de
helft gewisseld is: voor het
DT geldt dat in ieder geval.
Zoals het een ambtelijke
dienst betaamt zijn we ook
voortdurend aan het reorganiseren. Ook gaan er
stemmen op om de naam
van de DGW te veranderen
in Rijksdienst voor Kust en
Zee.
Kortom: Pantha Rei, en dat
is maar goed ook.
Jan Hendriksen

Sportcommissie
Nadat de reorganisatie in
het kader van de Operatie
Drieluik voltooid was, kwam
er weer aandacht voor het
sociale randgebeuren. Het
was in maart 1986 dat de
toenmalige HID Eddy Bosman vond dat er ook bij
DGW een jaarlijkse sportdag moest komen. Daartoe
liet hij via Ton Schilperoort
enkele "vaste krachten" van
de Wat&Wat sportdagcommissie, Jo de Brabander en

Adrie Hokke benaderen.
Deze mensen hadden volgens hem de ervaring en
het enthousiasme om een
sportdag binnen korte tijd
op poten te zetten. Na
goedkeuring door de betreffende chefs (wie durfde dit
verzoek van de HID te weigeren) werden nog enkele
enthousiastelingen gevonden en werd een sportcommissie geformeerd.
Het eerste jaar was de sa-

menstelling hiervan als
volgt: Jo de Brabander
(vz.), Adrie Hokke (penn.),
Wim Boreel (secr.), Ton
Schilperoort (tijdelijk, om
het eerste jaar de zaak op
de rails te helpen zetten),
Hanny Cohen en Willem
Ros.
Deze samenstelling veranderde na een jaar door het
zich terugtrekken van Ton
Schilperoort en het vertrek
van Wim Boreel. Hiervoor
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in de plaats kwam alleen
Chris Jonathans, die gelijk
met de "vacature" van secretaris opgescheept werd.
Daarna traden geen veranderingen meer op en in
deze samenstelling is de
sportcommissie een hecht
team geworden.
Voor de opzet van de
sportdag werd gekeken
naar die van de voormalige
Deltadienst en die van Wat.
en Wat.. Gekozen werd
voor de volgende sporten:
mini-voetbal, volleybal, badminton, tennis, bridge en
wandelen. Ter afsluiting
van de sportdag kwam er
een touwtrekwedstrijd tussen vestigingsteams om de
"Jan van Winkel Trofee".
De volgende jaren werden
er afwisselend wat andere
sporten geprobeerd, zoals:
tandemfietsen,
vissen,
coopertest, duurloop en
een wielertoertocht van 1O0
km. Na drie jaar moest het
touwtrekken (hopelijk tijdelijk) afgelast worden, omdat
de vergrijzing toetrad en
men deze sport met zijn risico's voor blessures (en
spierpijn) even niet meer
zag zitten.
De aanmeldingen voor de
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eerste sportdag overtroffen
onze stoutste verwachtingen, zelfs uit de vestiging
Groningen/Delfzijl konden
we een flinke ploeg verwachten. Dit laatste hield
wel in dat we voor de
sportdaglokatie
moesten
kiezen voor een lokatie in
de omgeving van Den
Haag. Een roulerend systeem zat er daardoor niet
meer in, omdat heen en
weer reizen tussen de uiteinden van de ene diagonaal van Nederland en
daar tussendoor een hele
dag sporten ondoenlijk en
onhaalbaar zou zijn. Enerzijds was het jammer omdat elk jaar een andere lokatie aantrekkelijker is, anderzijds verheugde het ons
om onze noordelijke collega's o.l.v. Emmo Vogel erbij te hebben.
Na het bekijken van een
aantal sportcomplexen kozen we voor het Sportcomplex Verburch te Poeldijk,
dat qua accommodatie véruit het beste was in de
omgeving van Den Haag.
Hier vonden de eerste vier
sportdagen plaats en we
voelden ons er echt thuis.
De beheerders werkten
fantastisch mee, de ver-

standhouding tussen hen
en ons was prima en de
prijzen waren zeer billijk.
Zoals reeds in vorige alinea's werd aangehaald
was het enthousiasme tot
deelname geweldig. Lag bij
de sportdagedities van
Wat&Wat en de Deltadienst
de opkomst tussen de dertig en de veertig procent,
hier was dit anders. Vijftig
procent van het aantal personeelsleden van DGW gaf
blijk van hun aanwezigheid
door aktief en enthousiast
bezig te zijn. Deze grote
belangstelling en het enthousiasme
motiveerden
ons enorm.
Over de medewerking hadden we als sportcommissie
zeker niet te klagen. Voor
de organisatie werd ons
door de leiding geen strobreed in de weg gelegd.
Was het in aanvang de
HID Eddy Bosman die zijn
volledig fiat gaf tot het
organiseren van de sportdag, in een later stadium
bleek uit een informeel gesprek met de nieuwe HID
Peter Hoogweg dat de
Sportcommissie van hem
dezelfde faciliteiten kreeg
en dat hij ook volledig achter de jaarlijkse sportdag
stond. Hij was daar ook
steeds aktief bij aanwezig.
Ook de directe chefs verleenden hun volledige medewerking, hoewel de tijdbesteding aan de organisatie ten koste ging van de
projektmatige tijdbesteding.
Kregen we wel de tijd om
de sportdag te organiseren,
de financiële middelen kregen we niet, omdat de
overheid daar geen "potje"
voor heeft. Gelukkig wisten
we ons in toenemende
mate verzekerd van een
grote groep "advertentiesponsors", waardoor we
toch ruim voldoende in de
financiële middelen kwamen om de hoge kosten te
kunnen dekken. Een blijk
van waardering ten aanzien
van deze sponsors op de
sportdag is dan ook zeer
zeker steeds op zijn plaats
geweest.

Het deel uit maken van de
sportcommissie lijkt uit het
bovenstaande alleen maar
positief. Toch is dit niet zo,
er zijn ook negatieve kanten aan.
Het is gewoon standaard
dat je, bij het organiseren
van iets, het nooit iedereen
naar de zin kunt maken. Je
krijgt uiteraard veel positieve kritiek (gelukkig het
overgrote deel), maar ook
een dosis negatieve kritiek
en die is meestal niet erg
opbouwend. Nu hebben we
door de jarenlange ervaring
een behoorlijk gladde rug
gekregen, maar het vergt
toch vaak wel enig incasseringsvermogen om op alle
reakties in te gaan en alle
commentaar te verwerken.
Ook gaat er veel vrije tijd in
zitten, wat ten koste gaat
van de aktiviteiten die je in
gezinsverband zou willen
uitvoeren.
Er moet echter hoe dan
ook op kantoor tijd in gestoken
worden.
De
vergaderingen (die we tot
een minimum beperken),
de besprekingen met derden, de telefoontjes met de
sponsors, het innemen van
de deelnameformulieren,
het even schrijven van een
haastige TamTam of een
stukje voor de jubileumkrant voor een bepaalde
datum, kunnen bijna qiert
anders dan in kantoortijd
gedaan worden. Dit nu is
eigenlijk
een
"kwalijke
zaak, omdat dit alg nietproduktieve tijd in ons nadeel kan werken. Je bent
daardoor namelijk minder
met projekten bezig en alleen met projektwerk kun je
"scoren"I
Het wordt wel algemeen
gewaardeerd, maar projektleiders zien je het liefst
voor hun projekt bezig en
vervolg op pag. 4

Sjofel op Chique!
I

Wat was eg noûh so leuk
an bènah 5 jaah DGW op
de Hoofskade?

I

Sportcommissie

De Haag is ègeluk Ûn gage
stad. Ut is ûn stad zoals
alle andege stede en ut is
de stad fan de gegering.
De bûhgemeectâh fan De
Haag heef ut altet ofâh "het
andere Den Haag". Ik hep
daht never nooit goe begepe. Sins de vâhuising begèp ik die man.
Ais figuuâh fan buite, heef
hè dat goe gesien.

vervolg van pag. 3

dit kan tot uiting gebracht
worden in de functioneringsgesprekken
Het zou beter zijn als er
een projekt beschikbaar
gesteld zou worden, waarop de organisatie zijn bestede tijd zou kunnen wegschrijven. Dit zou in feite
op een identieke wijze kunnen als bij het dienstcommissieprojekt, dat ook een
sociaal projekt is. Men
voorkomt dan de onnodige
vragen over de inproduktieve tijdbesteding.

Sogeseg zen dar dus twee
dele: ut ene en ut andege
De Haag.
Dat "ene De Haag" was
ônse situasie op de
Hoofskade. We wage bewonâs fan een lefende
volkswèk:
de
Schildâhswek. Fgoegâh woonde
ik ook in die wek. Fooâh
fee1 kellégaas was dat ook
co en daagom was ut so
leuk om gond de Hoofskade te dagge.

Hoe dan ook we gaan ais
Sportcommissie, mits we
gezond blijven, enthousiast
door met de organisatie
van hopelijk nog vele sportdagen.
Adrie Hokke en Jo de Brabander (namens de Sportcommissie)

Met weemoet denk ik tgug
an de winkols met de lek\

\

kâhste dinge fan onse medelandâhs uit Suriname,
Turkèje, Magokko. En nie
te fâhgete de mark an de
Hegman Kostáhstgaat. En
de sekswinkols in de Boekorsstgaat zoals Mercedes;
dat weet je tog nog wel?
Ook gebeurde dar natuugluk wellis wat. Eg wegt ingebgoke en op stgaat
wiegh je tas gejat. Maah
waah gebeug da niet? Juis
de gooste inbgake en
diefstalle gebeuge in die
zogenaamde sjieke weke.
Weet je wat ik noûh so fan
ut geboûh mis? As je so op
de gang sting te pgate en
na te denke, dan kon je so
lekkâh an de kalk van de
muuge peutege. Niet alleen
ik dee dat ..........heel
DGW! Ut geboûh
laserde ook sowat in mekaah.
Weet je wa ik ook so mis;
effe un bakkie pleuâh hale
in de kantine. En tussedemiddag gille: Aal, één
patatje oâhlog.
Met weemoet vâhliete we
ut geboûh en de buugt.
Geef dâh noûh gewoon an
toe en ga noguns tegug om
een wandeling te make
door de buugt.
De afgelope 5 maande hep
ik ut vâhschil gefonde tusse de Hoofskade en de Koningskade. Daah hoef ik
vêhdâh geen woogde an te
besteje.

étages zien er hetzelfde uit:
grijs-witte stenen en daartussen alleen maar blauwe
deuren. Zo'n kleur zou ik
thuis niet willen hebben!
Eigenlijk stomp je af in zo'n
gebouw, want je hoeft
maar op één ding te letten:
étage-nummer en de rest
gaat vanzelf.
We zijn ook in een gebouw
gekomen met - geloof ik alleen maar belangrijke beleidsfunktionarissen.
De meesten hebben keurige - liefst driedelige - kostuums aan. In de liften worden discussies gevoerd
over ogenschijnlijk buitengewoon belangrijke beleidsonderwerpen. En~alsje
ais buitenstaander - dat is
DGW toch? naar zo'n discussie luistert dan denk ik
vaak: wat zijn wij toch simpele zielen want al die lui
lopen volgens hun verhalen
de deur plat bij de minister.
Het is leuk om naar zoiets
te luisteren en ik zou daar
expres voor in de lift stappen om dan een paar keer
achter elkaar in piekverkeeropwaartse en piekverkeerneerwaartse richting te
gaan. U kent die begrippen
toch? Zo niet, lees dan
goed de mededelingen
linksachter de liftdeur. Hoe
kom je op die woorden!!?

-

Vanaf december 1989 kunnen we niet meer zo
makkelijk zeggen "wij behoren tot het ene Den Haag".
Wij zitten nu dicht op - eigenlijk in - het "andere Den
Haag".
Dat is ook te merken aan
de buurt. Namen als: Willemspark en Benoordenhout doen hier opgeld en
hebben een sjieke intonatie. Klinkt wel even anders
als Schilderswijk.

En dan het inwonen in het
gebouw. Het is net zoiets
als op een kamer wonen....de hospita houdt je goed
in de gaten. Veel collega's
van de hoofddirectie lieten
in het begin merken dat
"het" maar een zootje was,
dat er was bijgekomen.
Ik vind het helemaal geen
zootje bij DGW. Volgens
mij zijn velen stinkend jaloers op de zichtbaar ontspannen werksfeer en collegiale omgang, die er bij
ons heerst. Heb je de afgelopen maanden goed op de
koffiedames gelet? Zoiets
geeft vaak jalouzie.

En dan ons gebouw. Je
kan niet verdwalen: alle

André Demenini (PX)

Directieteam
De kip of het ei, wat was er nou eerder?
Deze vraag heeft menig
verhitte of mallotige diskussies opgeleverd. Betrekken
we de vraag op het directieteam (DT) en onze
dienst dan spreken de fei-

grote deel van deze
vergaderingen is geen verslag gemaakt. Wel zijn er
aantekeningen uitgewerkt
in notitie GWDX-85.007
"voorgeschiedenis Directie-

geving of instemming aan
de dienstcommissie wordt
voorgelegd. Het eerste zodanig geregistreerde DTbesluit betrof dus dit DTbesluitformulier en met beBIT

ten voor zich. Voor 1 juli
1985, de instellingsdatum
van DGW, was er al een
DT, nl. het directieteam
DGW in oprichting (DTDGW i.0). Dit DT bestaande uit ir. E.A. Bosman
(HID), ir. A.W. Walther
(hoofd AO), ir. J. Hendriksen (hoofd WS), ir. J.P.
v.d. Leijé (hoofd 10) en
A.J.C. v.d. Gouwe (directiesecretaris), dus nog niet
kompleet, beraadde zich
vanaf 28 november 1984
over zaken die de nieuwe
dienst betroffen. Op 20 december 1984 waren ook de
overige
DT-leden
benoemd: J.D. van Gestel
(personeelsfunctionaris) en
ir. J.W. Klopper (hoofd BX).
Het DT-DGW i.o. heeft van
28 november 1984 tot 1 juli
1985 in totaal 23 keer vergaderd. Natuurlijk werd gesproken over de toedeling,
de Drieluikaccoorden, de
formatie en de bezetting
van DGW. Van het over-

team D G W van V.d. Gouwe.

DT en vergaderen ...
Op 4 juli 1985 vond de eerste DT-vergadering plaats
van DGW. Op de agenda
stonden o.m. Formatie en
vacaturevervulling, en Planning (o.a. het eerste Directieplan). Nog niet uitgevoerde aktiepunten uit DT-DGW
i.o. werden overgenomen.
De frequentie van de DTvergaderingen was tot begin februari 1986 wekelijks,
daarna werd en wordt nu
nog om de 14 dagen vergaderd. O.m. om een goede besluitvorming in het DT
mogelijk te maken en de
voortgang van stukken te
administreren is een formulier ontworpen. Op dit
formulier is duidelijk aan te
geven wat van het DT verlangd wordt. Verder wordt
het besluit van het DT op
dit formulier geregistreerd
dat vervolgens voor kennis-

sluit nr. 2 ging het DT akkoord dat een werkgroepje
werd ingesteld voor het
opstellen van het Informatieplan-automatiseringsplan
DGW. Nu 5 jaar later
..........zijn er na 153 vergaderingen ca. 480 DT-besluiten geregistreerd. De
onderwerpen geven een
aardig beeld van wat er
zoal aan de orde komt bij
het reilen en zeilen van
DGW: huisvesting centraal
en decentraal, financiën,
krimp, vacatures, directieplan dat nu contract
heet, reorganisatie, administratieve organisatie, formatie,
kennisoverdracht,
monitoring,
laboratoria,
onderzoeksplan,
verantwoordingsrapportage, besturing DGW, omgaan met
de pers, naleving regelgeving besluiten e.d., C-D-F
dat nu weer D-D-D is,
contractmanagement, loopbaanbeleid
academici,
mobiliteitsbevordering

I

hoofdgroepen V en VI,
...te veel om hier te noemen.

I

Samenstelling DT
Over loopbaan en mobiliteit
gesproken .....! De samenstelling van het DT is in de
5 jaar-DGW nog al eens
gewijzigd. Zo is Van Gestel
per 1 maart 1986 opgevolgd door A. Demenint en
werd P.G. Schouten per 1
juni 1986 de nieuwe directiesecretaris.
Hendriksen
werd per 1 november 1986
projektleider projekt Kennisoverdracht en door dr. J.
Dronkers als hoofd WS opgevolgd.
DT-vergadering
nr. 78 werd door ir. P.H.A.
Hoogweg als nieuwe .HID
van DGW geopend. Hij
volgde Bosman op die nu
HID van directie Zuid-Holland is. Klopper verliet
DGW per 1 juni 1988. Zijn
opvolger ir.drs. A. Hoogduin vertegenwoordigde BX
op 16 augustus voor het
eerst in het DT. Dat deed
hij voor het laatst in de
vergadering op 10 april
1990. Zijn opvolger, ir. B.
Oudemans, begint op 1 juli
1990 zijn funktie bij DGW.
Walther is per 16 juli 1990
opgevolgd door Dronkers
zodat er per die datum een
DT-vakature van hoofd WS
is. Zoals in de DGW-wandelgangen vernomen staan
hiervoor plenty kandidaten
te trappelen ....... "'t moet
zus en zo, dat DT dat nou
niet ziet, ... als ik in het DT
zat ....". Misschien is het uit
te proberen: 368,5 DT-Ieden bij DGW en 7 medewerkers. Ludiek .... "more
integral chiefs than Indians" .... Ach wat, als het
DGW-brede belang maar in
het oog gehouden wordt en
ik de verslaglegging van
die DT-vergaderingen maar
niet hoef te verzorgen.
Maaike (DX)

Arnestein

zo'n 85 DGW-medewerkers, waarvan een deel al
in Arnestein aanwezig was
vóór de oprichting van de
dienst. Daarnaast telt de
bevolking van het gebouw
enkele stagiaires en praktikanten, en nog een aantal
mensen van elders (b.v.
DIHO), die hier tijdelijk werken.

In het jaar waarin de
DGW zijn eerste lustrum
viert, had Arnestein zijn
koperen feest. De vestiging Arnestein is ouder
dan de dienst. Dat heeft
in ieder geval als groot
voordeel dat men hier
niet geplaagd is met
huisvestingsperikelen.
Dat was in de vestigingen
in Den Haag en Groningen wel anders!

Behalve het gebouw Arnestein, gelegen in de gelijknamige industriewijk van
Middelburg, is er nog het
veldstation DGW, gelegen
op Noord-Beveland aan de
Jacobahaven. Het veldstation is trouwens niet aan
een verhuizing ontkomen.
De vernieuwde accomodatie kon op 11 mei 1989
feestelijk
door
onze
toenmalige moderator ir.
W. van der Kieij in gebruik

/ J ' J .i

Arnestein is ter gelegenheid van zijn 12-jarig bestaan op 19 januari j.1. door
de HID geportretteerd als
een bloeiende onderzoeksen
laboratoriumvestiging
van de DGW, en als contactpunt met de directie
Zeeland. Het overgrote
deel van WSD is er gehuisvest, en er zijn medewerkers van alle onderzoeksafdelingen en van de
10-afdelingen (m.u.v. IOH),
alsmede van de verschillende BX-geledingen.
In totaal telt de vestiging

I

worden gesteld. U ziet dus
dat er in de decentrale vestiging Middelburg meer te
vieren is dan een lustrum
van de DGW.
De laatste jaren brachten
niet alleen zonneschijn op
Arnestein. Het is stiller geworden in het gebouw. Stiller dan vroeger toen zo'n
120 vaste medewerkers
van de hoofdafdeling Milieu
en Inrichting van de toenmalige Deltadienst het gebouw bevolkten. Bij de
aanvang van de DGW, na-

dat de rookwolken rond het
Drieluik waren opgetrokken, konden we gelukkig
collega's uit Vlissingen en
Zierikzee begroeten, maar
per saldo moesten we van
meer collega's afscheid nemen. Stiller ook doordat bij
de kleinere bezetting een
eigen Personeelsvereniging
niet haalbaar is, hoewel
voor sommigen de P.V.
van Directie Zeeland een
alternatief biedt.
Er is ook veel waardevols
overeind gebleven. Letterlijk is dat de waarde van de
kunstschatten die het gebouw herbergt (250 kf anno
1976). Maar ik denk hierbij
eveneens aan de traditie
van
de
gezamenlijke
Nieuwjaarskoffie, of het
maandelijks borrelcontact
georganiseerd door de barcommissie. En ook de jaarlijkse barbecue op de patio
kan welhaast tot de vaste
gebruiken worden gerekend. Een heel eigen rol in
de vestiging speelt ARPOC, de personeelsoverlegcommissie van Arnestein, die is samengesteld
uit democratisch gekozen
vertegenwoordigers van de
hoofdafdelingen. Door de
lage drempel van dit overleg kunnen eventuele misverstanden tijdig worden
weggenomen en kunnen
signalen snel worden opgemerkt en doorgegeven; en
er is een sterke band met
de twee DC-leden die in
Arnestein werkzaam zijn.
Veel belang wordt gehecht
aan de persoonlijke verhoudingen in de vestiging,
en daarbij hoort dat men
weet wie wie is. Nieuw ingekomenen worden aan de
hand van een loopbriefje
door hun baas geïntroduceerd.
En
op
het
mededelingenbord
komt
een bericht "Die van Arnestein", inclusief een portret.
Voor lief en leed van de
medewerkers wordt een
PAF-pot beheerd. En de
personeelsconsulente komt
geregeld over uit Den Haag
om op de werkplaats voor
het oersoneel direct aan-

spreekbaar te zijn.
Voor een decentrale vestiging van DGW is er geen
ruimte voor eigen beleid,
maar kleine en grote zaken
die specifiek de vestiging
aangaan,
worden
besproken in de Vestings
Overleg Commissie. We
praten daar maandelijks
een uurtje bij over zaken
als huisvesting, bedrijfszelfbescherming e.d. In dit jaar
is, mede op initiatief van
ARPOC, veel aandacht geschonken aan het gescheiden inzamelen van huishoudelijk chemische afval
(TL-buizen, batterijen, balpennen etc.). Een onderwerp dat zeker past bij een
milieudienst van Rijkswaterstaat, zoals in Zeeland
nog wel gezegd wordt als
men DGW-Arnestein bedoelt.
Terugziend op 5 jaar DGW
kan gesteld worden dat Arnestein nog steeds een uitstekende werkplek is waar
in een sfeer van collegialiteit gewerkt wordt, in een
goed geoutilleerd en functioneel gebouw, zonder
trappen en, letterlijk, zonder drempels. In die periode is werkveld verbreed
van de Oosterschelde naar
de hele Delta, inclusief de
Westerschelde en de Voordelta; ook het Noordzeeonderzoek gebeurt gedeeltelijk in Middelburg. Het
chemisch laboratorium is
uitgebreid met een radiochemische afdeling en de
mogelijkheden om hydrobiologische en biochemische analyses te doen zijn
uitgebreid en gemoderniseerd. Soms is Arnestein
als een ouderwetse Zeeuwse buitenplaats: leuk voor
uitstapjes vanuit Den Haag.
Meestal is het een werklocatie waar een aanzienlijk
aandeel aan de DGW-productie wordt geleverd. In
Arnestein is men klaar voor
de volgende 5 jaar DGW.
Op naar het volgende Iustrum, en daarna - wie weet
- naar een koperen DGW!
Maarten Knoester (MDurg)

DG W- Act iviteitencommisie
Bij de oprichting van de DGW werden zo goed als alle leden van de activiteitencommissie van Wat. en Wat. bij de Dienst Getijdewateren ingedeeld.
Bij een nieuwe dienst zijn de informele contacten belangrijk. Het was echter met al
die nieuwe gezichten moeilijk om een nieuwe commissie op te richten en we hebben besloten om in dezelfde bezetting door te gaan. Jan van Winkel was toen onze
geliefde voorzitter dus wat wil je nog meer.
De overige leden waren Ton Schilperoort, Hans de Ruiter, Chariie Dam, Jan Mooiweer en ondergetekende. Later zijn Emy Broekhuizen, Frank Dingeman en Paul
Frantzen daar bijgekomen en hebben Charlie Dam en Hans de Ruiter bedankt.
Op elke laatste vrijdagmiddag van de maand organiseren wij een bar. Ook
recepties ter gelegenheid
van afscheid of jubilea werden veel door ons verzorgd. In de Wat & Wat-tijd
heette de bar: WWKV.
Deze naam werd omgedoopt in DGW-café en
werd met behulp van een
verrijdbare bar, die natuurlijk door Jan van Winkel in
elkaar getimmerd was, in
de kantine aan de Hooftskade gehouden. Dat was
een hoop gedoe met emmers water, jerrycans e.d.
in april 1986 kwam daar
gelukkig verandering in
want toen konden wij een
geheel eigen ruimte betrekken op de begane grond.
De uitgifte van een aantal
renteloze obligaties en een
beetje hulp van de dienst
verschafte ons o.a. de middelen om een mooie tapkast te plaatsen, die door
de timmerlieden van Hydroinstrumentatie voor ons
was gemaakt, stromend
water en sfeerverlichting
aan te brengen en voila
een heus café was het gevolg.
Door een prijsvraag werd
een nieuwe naam gekozen
n.1. De Hooftskater.
Eind 1989 moest er verhuisd worden. Na larig in
onzekerheid te hebben
gezeten werd er gelukkig
door 10 een ruimte beschikbaar gesteld om ook
op de Koningskade de bar
te kunnen voortzetten. Dus
even een vouwwand plaatsen en de tapkast laten
verhuizen en we konden
weer doordraaien. Dat hadden we tenminste gedacht.
De hoofddirectie was het

n.1. een doorn in het oog
en stelde alles in het werk
om dat illegale gebruik van
een kamer tegen te gaan.
Ondanks de hulp van de
HID hebben we dat niet
kunnen redden omdat de
brandweer erbij werd gehaald die in een rapport
meldde dat er o.a. maar
een vluchtweg aanwezig
was en dat is niet genoeg.
Dus afbreken maar weer ...
Nu doen we het bargebeuren in de ongezellige hal
van de laagbouw ter hoogte van de oude aanbestedingszaal. Daar moeten we
natuurlijk als het even kan
een andere lokatie voor
zien te vinden. Misschien
op de derde etage hoogbouw met een nieuwe verrijdbare bar????
Voorts wordt er elk jaar
een excursie georganiseerd; het z.g. dagje van
de stichting. Waar zijn we
naar toe geweest in de afgelopen 5 jaar?
In 1985 waren we net nog
met W & W weggeweest
en werd er voor DGW geen
excursie meer georganiseerd.
In 1986 hebben w e ' s morgens de Zeeburgertunnei
nabij Amsterdam bezocht.
Na de lunch in restaurant
Die Port van Cleve, kon
een keus worden gemaakt
tussen het Rijksmuseum of
de Amstelbrouwerij.
Op 22 mei 1987 ging de
reis naar de Kreekraksluizen. De lunch werd in onze
vestiging in Middelburg genuttigd. 's Middags ging de
reis naar Antwerpen waar
een rondvaart kon worden
gemaakt of men kon lekker
in de stad vertoeven. Voor

het eerst werd de excursie
afgesloten met een gezamenlijk diner in Zundert.
OP 3 juni 1988 vertrokken

I
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-

wij richting Arnhem waar
wij het knooppunt Waterberg bezocht hebben. Geluncht hebben we bij de Directie Gelderland. Na de
lunch gingen we (zonder
Emy en Rebecca) richting
Openluchtmuseum of Burgers Dierenpark. Bij de
laatste was pas het nieuwe
Burgers Busch geopend.
Na een goed vertoeven aldaar, ook gelukkig door
Emy en Rebecca zijn we
naar Amerongen getogen
waar weer een bijzonder
gezellig diner was in een
oud koetshuis. Zelfs de

pagina 7
Zijn

de vloer geweest.

flink van

In 1989 zijn we op 22 juni
vertrokken richting Den
Helder voor een bezoek
aan de Marinehaven. Bij
aankomst koffie met gebak
en na een voordracht over
de taken en middelen van
de Marine kregen we een

I

lunch bestaande uit een
rijsttafel in de oploopkantine (Mooie herinneringen
hebben we nog aan de
prijs van een pilsje aldaar
van 60 cent). De laatste
natte broek die Peter
Hoogweg en natuurlijk anderen hebben gehad stamt
uit de tijd dat we de rondvaart door de Marinehaven
maakten. Trouwens de
rondvaart
was
alleen
aantrekkelijk voor mensen
zonder pacemaker (of ]e
moest hem uit doen). Het
vervolg op pag. 8
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DGW-Activiteiten
commisie
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laatste programmaonderdeel was een bezoek aan
het Den Helders Marinemuseum. Het commissiebestuur moest bij vertrek
naar het restaurant waar
we het diner zouden gebruiken, wel eerst uit de
plaatselijke kroeg gesleept
worden.
De laatste excursie van 1
juni j.1. voerde wederom
richting Middelburg. Eerst
een bezoek aan ons veld-

lab te Kamperland. Daarna
de lunch in de DGW-vestiging Middelburg waar we
ons flink hebben volgestampt. Tenminste een gemiddelde prijs van ongeveer 7 gulden is nogal wat
in een rijkskantine. Toen
was het opschieten geblazen richting Antwerpen na
ons eerst gesplitst te hebben in een groep voor de
Opelfabriek en een groep
voor het stadsbezoek. Het
was behoorlijk druk in Antwerpen en een beetje te
laat kwamen we bij Opel
aan. Een indrukwekkend
schouwspel was het daar
aan de assembiagelijn. We
waren allemaal blij om bij
DGW te werken en niet
aan die lopende band. Gek
wordt je er van dachten
we. Ook de Opelrondleiding liep een beetje uit zodat er maar zeer weinig tijd

Dienstcommissie
Mij is gevraagd ter gelegenheid van vijf jaar DGW
wat op papier te zetten
over het reilen en zeilen
van de dienstcommissie.
Want inderdaad ook de
dienstcommissie draait al
vijf jaar soepel mee in het
DGW-circus. Hoewel soepel, het eerste jaar bestond
de dienstcommissie uit een
bijelkaar gesprokkeld geheel van DC-leden die al
dan niet toevallig aan deze
dienst waren toegedeeld.
Die toedeling was vastgelegd in de zogenaamde
Drieluik-akkoorden,
een
soort contract tussen leverende en ontvangende
diensten, ondertekend door
de betrokken HiD's. Over
contractmanagement gesproken.
Daar zaten we dus, met
een DC die bestond uit
maar liefst 13 leden.
Kwantitatief een ongekende
weelde, maar er zat ook
een keerzijde aan het geheel. We kwamen uit vier
verschillende diensten, van
Groningen tot Middelburg,
met vier verschillende overleg culturen. Dat betekende
dat ieder zijn eigen negatie-

ve en (gelukkig ook) positieve frustraties had meegenomen. Voor de zo vereiste eenheid niet zo bevorderlijk, die moest dus
gevormd worden, daar waren we het al gauw overeens. Die eenheid kwam
er, want een paar dagen
Moermond doen wonderen,
zeker culinair. Ook de
Woodbrookers achtergrond
van de Wat en Watters
bracht ons snel en gestructureerd op één lijn. Werkgroepen werden gevormd
en we konden aan de slag.
Eén van de uitgangspunten
van het toenmalige werkplan wil ik u niet onthouden, ik citeer : "Het werkplan is gebaseerd op gezond verstand en de wil tot
samenwerken". Is dat mooi
of prachtig. De wil tot samenwerken is er ook nu
nog, maar of het verstand
heeft stand gehouden, dat
mag u bepalen.
In 1986 mocht DGW voor
het eerst naar de stembus,
om eindelijk een "echte"
dienstcommissie te kiezen.
Opvallend, voor een dienst
met
weinig
georganiseerden, is het ontbreken

voor de Keizerlei overbleef.
Niet leuk maar de chauffeur wilde in ieder geval op
tijd in het restaurant voor
het diner zijn. Vier mensen
waren, zo later bleek, te
laat bij de bus en moesten
op eigen gelegenheid naar
huis.
Wat we volgend jaar gaan
doen is nog niet zeker
maar leuk moet het in ieder
geval wel weer worden.
Wat wij aan de Koningskade niet meer kunnen doen
is het organiseren van het
sinterklaasfeest voor de
kinderen. Vooral Emy heeft
daar zwaar de ziekte over
in. Maar ja, het wordt ook
al door de Hoofddirectie
georganiseerd. Onze kinderen kunnen daar natuurlijk
ook terecht.
Een volgende onmogeiijkheid is de organisatie van,
wat wij enige tijd geleden

wel deden, van kaart-, bingo- en feestavonden. Vooral de barbequeavonden
waren een succes. Alleen
Joop van Ham zal er wel
blij mee zijn dat hij geen
verschrompelde TL-armaturen meer hoeft te laten vervangen.
We hopen de komende jaren nog veel voor de
medewerkers te kunnen
doen. Met een beetje medewerking van de hoofddirectie moet dat best kunnen. Wilt U misschien ook
een handje helpen met de
organisatie of af en toe een
barkeepersdienstje draaien
meldt U zich dan even bij
een van ons. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd,
des te meer kunnen we
doen.

van ongeorganiseerden in
de Dienstcommissie, zij
kunnen zich blijkbaar echt
niet organiseren. In 1989
hadden we ook nog een
primeur, een vrouwelijke
kandidaat. Zij werd natuurlijk gekozen, mede dankzij
een uitgebreide lobby van
de "rode" tafel in de kantine
aan de Hooftskade.
Ook de DC ontkwam niet
aan de gevolgen van de
krimp. Tussentijds moesten
we van verschillende DCleden afscheid nemen, zij
gingen met VUT of 55plus.
Helaas moesten we ook afscheid nemen van Don

Bouman, een zeer gedreven DC-lid die zijn ziekte
niet meer te boven. kwam.
Desondanks hebben we
het aantal, na de verkiezingen 9, tot op heden altijd
op sterkte kunnen houden.
Het voorzitterschap van de
DC lijkt onder een slecht
teken te staan, twee voorzitters vertoonden stress
verschijnselen. Of dat door
het DC-werk kwam weten
we niet, ik zou zeggen hou
de derde (voorzitter) goed
in het oog.
Naast de negen gekozen
leden is er in feite nog een
tiende en die mag weleens

Hans Jelders (BXF)

in het zonnetje worden gezet. Want ook de DC kan
niet zonder administratieve
ondersteuning, reeds vanaf
het begin "beschikbaar gesteld" door hoofd WS. Tot
aan de eerste verkiezingen
werd dit werk gedaan door
iemand die haar (achter)naam deels heeft waargemaakt door postDuif te
worden. Als vanzelfsprekend werd het ondersteunen stilzwijgend overgenomen door haar (voor)naamgenote en met haar doet
de DC het alweer zo'n vier
jaar. Wij zijn zeer tevreden
over haar verslagkunst,
daarnaast schenkt ze ook
weleens thee, ja. Mocht zij
er ooit mee stoppen dan

wordt de voornaam de
voornaamste selectie-eis.
Het lijkt me trouwens wel
moeilijk alleen maar te mogen luisteren tijdens een
vergadering waar onderwerpen over tafel gaan die
je als DGWer direkt aangaan.
Die onderwerpen van overleg zijn in de afgelopen vijf
jaar in feite niet veranderd.
Na het opbouwen van de
DGW-organisatie volgden
de formaties per hoofdafdeling. Deze waren nog niet
afgerond of de eerste herstructurering, optimalisatie
of gewoon reorganisatie
dienden zich alweer aan.
Zo rolden en rollen we van
de ene reorganisatie in de

andere. Soms lijken we wel
een organisatie advies bureau. Hoewel, we kennen
onze beperkingen en beperken ons dus tot vooraf
te stellen sociale randvoorwaarden. En daar wordt
uiteraard rekening meegehouden, zoals dat geldt bij
de meeste onderwerpen
van overleg. Beslissingen
van het DT lijken te worden
genomen met de DC in het
achterhoofd, we hebben
dus als instituut een preventieve werking. Maar natuurlijk blijven er zaken die
onze voortdurende aandacht vergen. Daar hebben
we ook de hulp voor nodig
van degenen die ons aan
het werk hebben gezet. In-

derdaad, U als personeelslid bent ons oog en oor.
Zonder uw medewerking
werken wij op een eiland.
Ook wij zouden meer van
dat eiland af moeten komen, beter duidelijk moeten
maken waarom we iets niet
of wel hebben gedaan. Een
betere PR, als het ware.
Hebben we samen in ieder
geval iets om aan te werken de komende vijf jaar.
Frank Dingeman (BX)

Gouwe Ouwe
5 jaar DGW betekent ook 5 jaar afscheid nemen.

De lijst van vertrokkenen en verplaatsten zou meer
dan een bladzijde vullen!
We beperken ons daarom tot de GOUWE OUWE. Van
der Gouwe ging zo'n beetje ais eerste. Velen zijn hem
inmiddels gevolgd:
Auer
van der Berg

Malcolm

de Bie
de Bock
Boonstra
Bijnen-Dirksen
Careis
Donleben
de Boer
van Eyden
van der Gouwe
Govers
Havenaar
Hoek
den Hollander
Jeczek
de Jong
Kortebein
Lagestee
Lemmen
van Lit
Lunenburg
Lucas
Mahieu

Meijer
van Malde
Naaktgeboren
Nauta
Plugge
de Ridder
van Riet
Runia
van der Schreer
van Schelven
Schenk
Schoenmaker
Schouten
Seinen
Simmer
Sluyter
Spaarman
van der Spiegel
Stasse
Stekelenburg
Stoffels
Thierry

Thio
~i~~~~
Tomeij-Bisschop
Verhagen
Verhoeven
Verkade
Vermet
Viets

Vincent
de Vrijer
Wagner-van Oostrom
van der Weert
van Winkel
Wissenburg
Zijdemans

En, zo vragen wij ons af, wat is er gebeurd met zij die
gewoon op hun plek bleven zitten?
Sla ,ie oaen
maar eens 00 en bekiik de onderstaadnde cartoon. ,...,. .............
Jan Al (WSN)

Zij die bleven

Huisvesting en Materiaal
I

I

De bezittingen bestonden
uit gebouwen, vaar- en
voertuigen, rollend- en varend materieel, meetapparatuur, werkplaats- èn kantoorinventaris.
Naast de overdrachten
werden gebouwen compleet met inventaris en
technisch-en rollend materiaal overgenomen van de
Deltadienst en het REA.
De directie Zeeland die
verantwoordelijk was voor
het officieel overdragen van
de eigendommen van de
Deltadienst heeft echter
verzuimd een en ander bij
proces verbaal van overdracht en overname te regelen.

Bij de geboorte van de Dienst Getijdewateren in juni 1985 was de eerste opdracht
de bezittingen van de overleden directie Waterhuishouding en Waterbeweging voor
te dragen aan de regionale- en rivieren directies van de Rijkswaterstaat.
april 1986 zou de definitieve fase ingaan. De huisvestings/beheerscommissie
was reeds gevormd en was
met haar werkzaamheden
begonnen.
De definitieve fase is echter nimmer van start gegaan door het feit dat het
toenmalige kabinet Lubbers
een streep door het Leaseplan heeft gehaald, waardoor het uitzicht op één
centrale vestiging in Den
Haag eveneens was vervlogen.
Een aantal medewerkers

nanciële redenen nimmer
van de grond gekomen.
De Dienst Getijdewateren
is toen zelf op zoek gegaan
naar acceptabele huisvesting voor de decentrale
vestiging in het Noorden
van het land. De afstand
tussen de Hereweg te Groningen en het Eemsmondgebouw te Delfzijl moest
verkleind worden. Intussen
waren medewerkers die als
standplaats Zoutkamp hadden, verhuisd naar Delfzijl.

hadden zich in de nabijheid
van Scheveningen gehuisvest, zodat zij dicht bij kantoor zouden wonen. Ook
hier kwam dus een eind
aan.

directie Bouw van de Rijksuniversiteit Groningen, de
Algemeen Beheerder van
het Biologisch Centrum te
Haren en de Dienst Getijdewateren enerzijds en de
directie Groningen, Friesland en Drenthe van de
Rijksgebouwendienst
(thans directie Noord) en
de Dienst Getijdewateren
anderzijds heeft geleid tot
het huisvesten van de rnedewerk(st)ers werkzaam in
het Eemsmondgebouw te
Delfzijl in de vleugels van
het Biologisch Centrum te
Haren.
De afstand tussen de Hereweg te Groningen en de
Kerklaan te Haren bedraagt

Intensief overleg tussen de

In juni 1985 beschikte de
Dienst Getijdewateren over
48
circa 30 gebouwen,
vaartuigen en varend materieel, 50 voertuigen en rollend materieel (zoals aanhangwagens,
caravans
e.d.). Gedurende een aantal maanden werd de
inventaris sterk gereduceerd tot 9 lokaties en ca.
27 voertuigen compleet
kantoor- en technische inventaris.
Reeds voor de geboorte
van de Dienst Getijdewateren was in maart 1985 aanvang gemaakt met de voorbereidingen tot het verkrijgen van één centrale huisvesting in Den Haag en wel
op het voormalige terrein
van de Fysische Afdeling
van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging
aan de Strandweg-Adriaan
Maasplein te Scheveningen.
Het te ontwerpen gebouw
moest huisvesting verlenen
aan medewerk(st)ers van
de Dienst Getijdewateren,
de directie Noordzee en de
Dienst der Hydrografie van
de Koninklijke Marine.
Het voorontwerp kwam in
maart 1986 gereed en op 1

De volgende fase van huisvesting diende zich in het
Noorden van het land aan.
De huisvesting van de Directie Groningen en de
Dienst Getijdewateren in
één lokatie te Groningen.
Voor de Dienst Getijdewateren moest naast het gebouw aan de Kempensberg
te Groningen nieuwbouw
worden gepleegd voor de
technische- en laboratoria
ruimten. Dit plan is om fi-

vanaf dat moment slechts 5
km.
Door middel van een samenwerkingsovereenkomst
tussen de Algemeen Beheerder en het Biologisch
Centrum en de Dienst Getijdewateren werd de huisvesting geregeld.
Nadat de verhuizing van
Delfzijl naar Haren voltooid
was werd de Rijksgebouwendienst verzocht om
een vleugel van het Biologisch Centrum over te nemen, omdat het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen de R.U.G. opdracht had gegeven te bezuinigen.
Na langdurig overleg tussen Rijksgebouwendienst
en de Rijksuniversiteit Groningen kwam uiteindelijk
het bericht dat vleugel B
voor de Dienst Getijdewateren en de Belastingdienst werd aangekocht.
De verbouwing en inrichting zal eind 1990 voltooid
zijn: hierdoor komt een
eind aan de gescheiden
huisvesting in het Noorden
van het land en aan de ergernis van de medewerk(st)ers kwam dan ook een
einde.
De herhuisvesting van
DGW centraal kwam van
de Binckhorst te Den Haag,
Willem Witzenplein te Den
Haag en de panden van
het voormalige ministerie
van Volksgezondheid te
Leidschendam op nieuw inzicht.
De Dienst Getijdewateren
moest gehuisvest worden
in het Rijkswaterstaatsgebouw aan de Koningskade
nummer 4 te Den Haag.
Voor de Dienst Getijdewateren betekende deze oplossing dat de medewerk(st)ers werkzaam in de
panden Hooftskade en Van
Alkemadelaan in één lokavervolg op pag. 11

Lustrum

Huisvesting en Materiaal
vervolg van pag.10

DGW was het nu een reorganisatie
of een zaak van transformatie.
Tot management sessies bereid
brainstormend zoeken naar beleid.
Hier en daar werd gefluisterd
dat er niet werd geluisterd.
A 0 adviezen en gewaagd onderzoek
dat was differentiatie koek.
Van ecologie en getijmodellering
naar Rotterdamse stormvloedkering.
Is dat wel politiek interessant
en past dit ook in projectbestand.
WS techneuten misschien wel sneu
maar meer zorgen voor milieu.
Streven naar schoon water
dat is pas zorgen voor later.
Voor de een met 10% inspiratie
een ander met 90% transpiratie.
10 heeft een zeer hoge input
en een razend snelle output
Computters vliegen overal rond
dus, daarom toch mooi alround.
Lijken soms wel halve gare
met hun vele software.
BX van alle nieuwbouw modellen
naar vele huisvestingen snellen.
Met het Verzicht hier vandaan
op de lange van Alkernadelaan.
Contrôller of facilitair bedrijf
ik ga naar blijf van mijn lijf.
Max Henderikx

tie werden gehuisvest. De
vestiging Rijswijk kon hier
niet worden ondergebracht
en moest dus ten-spijt af-

naar de zin te maken.
Resumé
In de afgelopen jaren hebben dus qua huisvesting
enige veranderingen voorgedaan, zoals:

-

*

*

-

Medewerkers van Prins
Hendrikweg 2 te Vlissingen naar Grenadierweg te Middelburg;
Zoutkamp naar Delfzijl;
Delfzijl naar Haren;
Veldstation Sofiahaven
naar Jacobahaven/Jacobaweg te Kamperland;
Hooftskade 1 en Van
Alkernadelaan
400
naar Koningskade 4 te
Den Haag en het laboratorium naar Nijverheidsstraat 2 te Rijswijk;
Laboratorium aan de
Hereweg te Groningen
naar de Kerklaan te
Haren (voltooiing eind
1990).

gen uit. Het huisvesten is
en blijft een voortdurende
zorg, die na goed overleg
tussen alle betrokkenen tot
een aanvaardbare oplossing kan leiden.
In 1991 beschikt de Dienst
Getijdewateren over de
hierna volgende lokaties:
*

*

*

*

Centraal, Koningskade
4 te Den Haag
Technologische onderdelen, Nijverheidsstraat
2 te Rijswijk
Decentrale
vestiging
Noord, Kerklaan 30 te
Haren
Decentrale
vestiging
Zuid, Grenadierweg 31
te Middelburg
Veldstation, Jacobaweg
2 te Kamperland (gem.
Wissenkerke)
Opslagterrein
Haagsche Schouw, Hoge
Morsweg, Leiden.

Jan Stuivenberg (ûX/)

De Goede Weg naar
2000
De historie van de DGW is
nog te kort om een hele jubileumkrant mee te kunnen
vullen.

voorzien door het toeleveren van een stuk toekomstmuziek (zie figuur), de
DGW aangaande.

I

Bedank
Mede namens mijn vrouw, wil ik Directie Team, collega's
Arnestein, Bestuur SDortcommissie, Bestuur Persver. bedanken voor ai die "harrversterkende attenties (o.a. fruitmanden,bloemstukjes, kaarten en telefoontjes), mij aangeboden tijdens de verplichte rust thuis.
Joop de Brabander
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Toekomstmuziek: hoe l a / DGW klinken7
Vandaar dat mij de
Het eerste wat mij te binoDdracht werd verleend in
de ontbrekende kopij te
vervolg op pag. 12

Volk kracht Vooruit!
ronder organiseren

De Goede Weg naar 2000
vervolg van pag. 11

nen schiet is dat drie jaar
lang, bij zijn eerste toespraak tot het voltallig personeel, onze toen nieuwe
HID sprak over het verleggen van badlakens en over
de enige zekerheid die de
toekomst biedt: "dat hij (de
toekomst, niet de HID) er
anders uitziet dan we nu
denken." "Ik begin aan m'n
eervolle opdracht te twijfelen."
Dan stapt een collega m'n
kamer binnen, mijmerend
over "het tijdloos klotsen
der baren in de schier eindeloze Noordzeeplas". Nu
begin ik het somber in te
zien.
Wat zegt het meerjarenplan?
De vertrouwde schare van
noslibs,
stressparren,
bouwmongo's,
tramods
trekt bij het bladeren aan
het oog voorbij. Steeds
blijkt: eindprodukt vóór
1995, hard gepland. Daarna wordt het heel stil, met
uitzondering gelukkig van
bewerkjaboek en enkele
andere 10-activiteiten. Is
dat de ultieme DGW?
Het is duidelijk dat ik hoger
moet grijpen en kom terecht bij het onderzoeksplan. Spoedig blijkt dat dit
wel degelijk de contouren
schetst van De Goede Weg
naar 2000. Getuige dit toekomstperspectief over het
thema morfologie "De veiligheid van het land tegen
overstromingen is hier in
het gedrang: de natuur van
vijand tot vriend, van afbreker tot opbouwer te maken,
dat is de inzet!". En over
het thema aquatische ecologie: "Als het gaat om veiligstellen van het duurzaam
gebruik van de zee, dán is
de inzet ... om de menselijke samenleving van afbreher tot opbouwer van zijn
leefmilieu te vormen ...."

"De volgende stap" brengt
me bij het Beleidsplan
Rijkswaterstaat: Strategie
voor de jaren negentig.
Hierin wordt een centrale
plaats toegedacht aan de
factor mens: "deze is duur
en schaars, heeft sterke en
zwakke punten en is
slechts beperkt, en dan
nog op termijn, te veranderen!"
Het zijn de mensen die het
moeten doen, dat geldt ook
voor de DGW. Maar hoezo
veranderen? Aan kwaliteit
geen gebrek, dat is de afaelooen iaren duideliik bewezen met de talrijke'prima
produkten die zijn afgeleverd. Motivatie en inzet
staan over het algemeen
op een hoog peil, zo zelfs
dat de middelen soms tekort schieten om de dadendrang te bevredigen.
Zijn wij DGW-ers dus volmaakt? Zoals ik het zie
kunnen we om op één
belangrijk punt verbeteren.
Dat is een nog scherper
gevoel ontwikkelen van wát
van een dienst als de onze
wordt verwacht.
Eigenlijk is het heel simpel.
Voor een toekomst waar
muziek in zit moet het
DGW-orkest als volgt zijn
samengesteld:
WS speelt de absolute
klantenbinder, A 0 speelt
de aandrager van de hiervoor benodigde kennis en
0 speelt de
middelen, 1
geoliede gegevensmachine
en BX speelt de perfekte
hospita.
Met zo'n instelling mag de
toekomst gerust onvoorspelbaar zijn, want op elke
ontwikkeling kan moeiteloos worden ingespeeld.
Dan verleggen we de badlakens wel even.
-

Bij een eerste lustrum is er alle reden om terug te kijken. Hoe is het begonnen, wat ging er mis (viel wel
mee), wat liep er goed (viel meestal ook wel mee), wie
zijn er nog, wie zijn er vertrokken (velen) en vooral
waarom moest DGW eigenlijk worden opgericht?
Een eerste lustrum is echter nog zo pril. De oude wijze man met wie het allemaal begon bestaat eenvoudig nog niet. Een kleuter van vijf bezit misschien
wel de leukste leeftijd maar
moet ook nog veel leren. In
mijn jeugd stond je dan
vlak voor de lagere school,
nu ga je al over naar de
tweede groep van de basisschool. Wat weet je eigenlijk zelf nog van de eerste
vijf jaar? Nee, voor een terugblik is het nog veel te
vrÖeg; een zilveren, of beter een gouden jubileum is

daarvoor bij uitstek geschikt. Beter is het dus om
vooruit te blikken. DGW
heeft een prachtige taak:
veilig tegen de zee en
schoon water. Zeespiegelstijging en vervuiling proberen ons dwars te zitten,
maar we weten wat ons te
doen staat.
Toch even een terugblik?
Nee, de krimp is achter de
rug, nu bouwen aan een
slagvaardige enthousiaste
dienst. Samen sterk; volle
kracht vooruit!
Peter Hoogweg (WO)

I

J. Dronkers (WS)

Spreuk van de maand

1

Een geweten is een multifunctionele tqimte in je
hoofd met verschuifiare tussenwanden,

I

Max Henderikx

I

De Dienstleiding beeft besloten om alle DGW-ers een tastbare en blijvende herinnering aan het 5-jarige bestaan van DGW te geven. En wat
is er, naast een andere verrassing, toepasselijker dan een boek geschreven door DGW-ers over ons belangrijkste werkveld de Noordzee. De
schrijvers geven u een indruk waarom de Noordzee zo belangrijk voor
ons is.
De mens en de zee

DE ZEE, DE ZEE DE NOORDZEE
HET VERHAAL VAN DE NOORDZEE
HAAR STOFFEN, HAAR PLANTEN EN DIEREN
HAARVERLEDENENHAARVERANDERINGEN
HAAR RELATIE MET DE MENS

Vrije mens, altijd is de
zee u lief geweest!
De zee is u een spiegel; en
gelik haar baren

Komt ook de deining van uw
ziel niei lot bedaren,
Haar diepie is biiter als de afgrond van uw geest.

DE ZEE, DE ZEE DE
NOORDZEE, is een boek
voor de leek over alle
aspecten van de Noordzee
geschreven door Remi
Laane (DGW), Ruud Hisgen (Direct Dutch), Arno
van Berge Henegouwen
(Museon), Rob Leewis
(DGW) en Franciscus Colijn (DGW). Het bevat naast
de tekst: gedichten, vele tekeningen en kaarten (vervaardigd door de Meetkundige Dienst) en foto's. De
prachtige vormgeving is
door Bureau van Raalte
gedaan. De SDU geeft het
boek in september van dit
jaar uit.

olie en gas. De een wil
vanaf het strand genieten
van een schone zee, de
ander maakt zich zorgen
om de zeehond. Het werd
tijd voor een boek waarin
het verhaal van de Noordzee op een voor ieder
begrijpelijke wijze wordt
verteld. Hier is dat verhaal:
het gaat over haar stoffen,
haar planten en dieren,
haar verleden en haar
veranderingen. De relatie
met de mens en de consequenties daarvan worden
op een duidelijke manier uit
de doeken gedaan. Dit
boek geeft u de feiten. De
conclusies trekt u zelf.

sinds mensenheugenis met
vallen en opstaan gevoerd.
In 1987 dachten wij de
eindovewinning te hebben
behaald met het gereedkomen van het Deltaplan.
Maar de zee heeft de strijd
nog niet opgegeven en ons
voor een nieuwe uitdaging
gesteld, in de vorm van de
dreigende stijging van de
zeespiegel, die ons te zijner tijd zal dwingen een
nieuw Deltaplan te maken.
Als we ons niet tijdig beraden, zal de zee ons overrompelen met haar strijdkreet: Luctor et subicio omnia: 'ik worstel en doe alles
onder gaan'.

Er verschijnen heel wat
boeken over de zee, van
sprookjes tot wetenschappelijke verhandelingen. De
politici hebben het probleem van de vervuiling
van de Noordzee hoog op
de agenda staan. Elke dag
staan de kranten weer vol
alarmerende berichten over
de zorgelijke toestand van
de Noordzee. Radio en t.v.
doen naar hartelust mee.
Veel berichten spreken elkaar tegen. Werkelijkheid
en fantasie zijn steeds
moeilijker te scheiden en
het valt niet mee uit de brei
van informatie af te leiden
wat er precies aan de hand
is met de Noordzee. Voor
de een is zij op sterven na
dood, voor de ander een
onuitputtelijke bron van vis,

Het thema van het boek,
de Zee, de Zee de Noordzee is:
DE ZEE: VRIEND EN
VIJAND

Nederland en de zee zijn
onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Maar niet alleen in vijandschap. Wij
maken ook dankbaar gebruik van de rijke mogelijkheden die de zee ons
biedt. In Nederland heeft
iedereen met de zee te
maken, direct of indirect door handel, scheepvaart,
visserij,
grondstoffenwinning, recreatie en ga zo
maar door.

We kunnen het ons niet zo
makkelijk meer voorstellen,
maar in sommige polders
waar nu vliegtuigen dalen
en stijgen en koeien grazen, woedden ooit felle
zeeslagen zoals die in de
voormalige
Haarlemmermeer bij het huidige Schiphol. Door inpoldering en
bedijking hebben wij land
gewonnen en overstromingen bijna onmogelijk gemaakt. Met man en macht
houden we het water buitengaats. Toch blijft het
'pompen of verzuipen'.
De strijd tegen de zee is al

GIJstort u in haar schooi, b a ~
dend in welbehagen.
Oniarmi uzelf, uw evenbeeld,
waar gij naar dorsi
Omdat zji soms het bonzen in

uw eigen borst
Vergelen doet in haar onfembaar wild weeklagen

En beiden zyt gij ondoordringbaar voor hei licht.

O mens, geen peillood raakfe
ooit uw diepste gronden,
O zee. geen duiker heeft uw
rijkste schat gevonden,
Jaloers onlfrekt ge uw geheimen aan hei zicht

Maar toch wilt gy in eeuwig^
held de strqd niet iafen,
GIJgunt elkaar geen mededogen of respijt,
Gij strijdt, alsof de dood, de
siachfing u verbl~~di,

Onze haat-liefde verhouding met de zee is zo vanzelfsprekend geworden dat
wij soms vergeten dat anderen een volstrekt andere
kijk op de zee kunnen hebben. De visser bijvoorbeeld
bekijkt de zee met andere
ogen dan de bioloog. Voor

Ja, liel hebt gij, ais broeders,
die elkander haten!

(Charles Baudeiaire, ver&
iing' Paui Regeer)

-f--W
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veel Engelsen is de zee de
natuurlijke barrière die
zorgt voor een veilig gevoel
van afzondering van de
rest van de wereld. Veel
Fransen en Belgen zien de
zee met haar fruifs de rner
of zeebanket als een schier
onuitputtelijke bron van culinair genot. Voor sommige
Duitsers is de zee het ideaal van zuiverheid, voor
andere Duitsers niet veel
meer dan een toeristische
trekpleister.
Nu we ons minder bedreigd
voelen, verschuift ons
beeld van de Noordzee als
vijand enigszins naar de
achtergrond. Blijft over een
ietwat onverschillige houding die de Noordzee uiteindelijk niet ten goede zal
komen. Zelfs als wij de zee
definitief buiten de deur
kunnen houden, moeten
we op onze hoede blijven.
Inmiddels dienen andere
gevaren zich aan, zoals de
toegenomen scheepvaart
en het dumpen van giftige
stoffen, de overbevissing
en olie- en gaswinning.
Mensen lozen al heel lang
hun afval in de rivieren die
het naar zee vervoeren,
maar de afgelopen vijftig
jaar is de toevoer sterk gestegen.
Wat er ook gebeurt, wij
mogen onder geen voorwaarde het belang van de
zee voor ons bestaan vergeten. Willen we een goede relatie met de Noordzee
houden, dan doen we er
goed aan nooit haar strijdkreet Luctor ef subicio omnia te vergeten. Aan de andere kant moeten we ons
er goed rekenschap van
geven dat wij, mensen, een
groot gevaar vormen voor
de zee.
De zee, de zee de Noordzee presenteert de Noord-

zee in al haar hoedanigheden, als vriend en als vijand. Het lot van de zee is
nauw met dat van de mens
verbonden. Hoe beter we
haar leren kennen, des te
groter de kans dat we haar
te vriend kunnen houden.
De zee, de zee de Noordzee beschrijft de Noordzee
in een aantal hoofdstukken:

nylen (PCB's) en de polyaromatische koolwaterstoffen (PAK'S) voorbeelden
zijn, en de gassen zuurstof
en koolzuur. We staan ook
nog even stil bij de verbindingen die door de organismen zelf worden afgescheiden.
4 Bronnen, paden en lot-

1 De zee en het land

We beginnen met een 'paspoort'signalement. Vervolgens geven we een kort
verslag van de wording van
de Noordzee door de eeuwen heen. Vergeleken met
de leeftijd van de aarde
blijkt onze zee nog maar
heel jong te zijn. Onze
kustlijn is eeuwenlang ten
prooi gevallen aan de grillen van de zee. We hebben
land gewonnen maar nog
veel meer land verloren.
Als voorbeeld beschrijven
we de Sint Elizabethsvloed.

2 De zee, de zee
Omdat wij landrotten de
zee voornamelijk kennen
van een dagje aan het
strand, nemen we er een
kijkje als dagjesmens. Naar
aanleiding van onze waarnemingen behandelen we
de bewegingen van het
zeewater: de golven, de
branding, de getijden en de
stromingen. We sluiten dit
hoofdstuk af met de kleuren van het zeewater.
3 Stoffen in het zeewater

We weten dat zeewater
zout is, ook al zien we het
niet. Voor wie in zee
zwemt, is er echter geen
twijfel mogelijk. Je proeft
het onmiddellijk. We komen
veel te weten over de
scheikundige samenstelling
van zeewater. We beginnen met de meest voor de
hand liggende stof: het water. Daarna bekijken we
zand en slibdeeltjes. De
volgende stoffen worden
onder de loep genomen:
zouten,
voedingsstoffen,
metalen, radioactieve verbindingen, organische verbindingen en organische
microverontreinigingen,
waarvan de polychloorbife-

gevallen van stoffen in de
Noordzee
We vragen ons af waar de
stoffen in de Noordzee vandaan komen, hoe ze in het
zeewater verzeild raken,
hoe ze zich verspreiden en
waar ze uiteindelijk blijven.
We onderscheiden stoffen
die het Noordzeesysteem
zelf produceert en stoffen
die van buiten worden aangevoerd. Elke stof volgt zijn
eigen weg naar zee:
rechtstreeks door middel
van lozingen, dumpingen
en verbranding of via omwegen langs de rivieren, de
Atlantische Oceaan en aangrenzende zeeën en de atmosfeer. Ook het verontreinigde slib in de Rijnmonding komt ter sprake.
5 Leven in zee
Een wandeling langs het
strand is een goede manier
om kennis te maken met
het leven in zee. We bespreken de geweldige verscheidenheid aan planten
en dieren. We delen ze in
naar milieutype: waterkolom, zachte en harde bodems, zee-oases zoals de
wrakken en tenslotte de atmosfeer. We geven korte
beschrijvingen van soorten
uit elk milieutype. Met een
duiker van Rijkswaterstaat
dalen we af naar een wrak
op de zeebodem, waarop
een nieuwe wereld vol leven is ontstaan. Eten en
gegeten worden is het thema van het tweede deel
van dit hoofdstuk waarin
we het hebben over de
voedselrelaties en
het
voedselweb in zee.
6 Veranderingen in het
ecosysteem
Het Noordzee-ecosysteem
is geen moment hetzelfde.
Natuurlijke processen en

menselijke ingrepen zorgen
voortdurend voor veranderingen en verstoringen van
het evenwicht. De vervuiling van het zeewater is onlosmakelijk verbonden met
het menselijk handelen op
het land en op zee. We
trachten de menselijke invloeden met gezond verstand te analyseren. We
onderscheiden natuurlijke
veranderingen en de door
de mens veroorzaakte veranderingen,
bijvoorbeeld
ten gevolge van microverontreinigingen en overbevissing. Na een inleiding in
de ecotoxicologie gaan we
in op de ophoping van verontreinigingen in organismen en de effecten daarvan. Oorzaken en gevolgen
van de stijging van de zeespiegel komen in het kort
aan bod.
7 De Noordzee, een zee
zonder grenzen
De Noordzee is geen zaak
van Nederland alleen, ook
niet alleen van de landen
rond de Noordzee, het is
een zaak van heel Europa.
Sinds 1984 organiseert
men Noordzeeconferenties
waarin de ministers proberen te komen tot internationale afspraken. Het gebruik
van de Noordzee wordt belicht in al zijn functies: vuilnisvat, recreatie, scheepvaart, handel en visserij,
olie- en gaswinning. Het
beheer van de Noordzee
weerspiegelt het politieke
beleid dat de welvaart op
het land probeert af te
stemmen op het welzijn
van de zee. We schetsen
de ontwikkeling van het milieubeleid van verkokerd tot
integraal denken, van nationaal tot mondiaal zoutwaterbeheer, en besluiten
het boek met de aanpak
van het nationale en internationale ondbrzoek op de
Noordzee.

R. Laane, R. Leewis en F.
Colijn (DG W), R. Hisgen
(Direct Dutch) en A. van
Berge Henegouwen
(Museon)
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DGW-er schreef geschiedenis met

"The Birds of Egypt"
Peter Meininger (34) van de afdeling AOB-Delta besteedde de afgelopen 11 jaar letterlijk
al zijn vrije tijd aan de totstandkoming van een bijzonder boekwerk over de vogelwereld
van Egypte.
"The Birds of Egypt", in 1989 uitgegeven door de wereldvermaarde Oxford University
Press, zag zich in korte tijd verrijkt met het predikaat "wetenschappelijk standaardwerk.
Egypte dat strategisch is
gelegen op de belangrijke
vogeltrekroutes tussen Europa en Azië enerzijds en
Afrika anderzijds is ais het
ware een grote vogeloase
die sterke aantrekkingskracht uitoefent op ornithologen uit de hele wereld.
Tellingen van de Nederlandse expedities gecoördineerd door Meininger in de
Egyptische Nijldelta aan
het eind van de jaren zeventig, gaven ruim een half
miljoen
overwinterende
eenden en koeten te zien.
Ooievaars en roofvogels
blijken tijdens de trek de
oversteek van de Middellandse Zee te mijden en
nemen de route via de Sinaï en het gebergte langs
de Rode Zee.
Voorts trekken miljoenen
zangvogels - waaronder
zelfs
de
Nederlandse
broedvogels - in een brede
baan over dit NoordoostAfrikaanse land.
vervolg op pag. 11

Luitzen
Bijlsma
hoofd WS
Net had ik in het boek 'De Zwerver' van Willem Brugmans het volgende gelezen "Een
mensenleven is veel te kort ook al wordt je tachtig om uit te vinden wat er allemaal in de
natuur, in de mensen zelf ... Gigantische krachten in de natuur, wonderlijke mogelijkheden voor de mensen zelf. Van bacteriologie tot kosmografie, van een baby die geboren
wordt tot een atoombom die alle leven vernietigen kan. Stel dat iemand tegen je zei: 'Ik
zal je een wereld binnenvoeren die je nooit ten volle zal kunnen begrijpen. Waar zo uitputtelijk veel is, dat je misschien een honderdduizendste er van in een heel leven benaderen kunt. Meer niet. Zou dat niet interessant zijn?"', vroeg ik me af, toen me de vraag
van Peter Schouten te binnen schoot een stukje voor Tij en Taal te schrijven ter introductie van mijn persoon bij de Dienst Getijdewateren.
De zinsnede deed me kennelijk aan de Dienst Getijdewateren denken, verbazing als drijfveer voor onderzoek in de natuur maar
ook het verkennen van de
mogelijkheden voor mensen tot gebruik van de natuurlijke omstandigheden,
het is denk ik kenmerkend
voor de Dienst. De DGW
ais onuitputtelijke wereld
gaat wat ver, maar hoe het
ook zij, Ik ben er vanaf 1
oktober 1990 werkzaam.
Water is in mijn voorgeschiedenis een rode draad.
Afgestudeerd civiele techniek in Delft met de afstudeerrichting hydrologie in
1974, kwam ik na een zijspoor (automatisering van
de kaartproduktie bij de
Topografische
Dienst),
eind 1975 in dienst bij de
Rijkswaterstaat. Onderzoek
en advisering Noordelijk
Deitabekken (Wat en Wat),
metingen en advisering
Oostelijke Waddenzee en
Eems-Doliard (Groningen),
randvoorwaarden en bouw
Stormvloedkering en siuiting Compariimenteringsdammen (Deitadienst) en
integraal waterbeheer in de

delta (Zeeland) rijn de
steekwoorden. Als ik er zo
aan terug denk, een prima
gevoel; veei dingen aangepakt, van diverse kanten
met de materie bezig geweest, initiatieven genomen, maar het is niet aiieen inhoud dat telt. Ook
hoe je bent en denkt, met
mensen omgaat is van belang en ik ben me dat de
afgelopen jaren meer en
meer gaan realiseren.
Binnen een organisatie als
de Rijkswaterstaat is communiceren en samenwerken één van de kurken
waar het geheel op drijft.
Ook binnen de DGW met
zijn omvangrijke matrix
geldt hetzelfde. Een structuur maken waarbinnen
goed kan worden samengewerkt en een ieder in de
inhoudelijke materie een
uitdaging ziet is dan de basis voor enthousiasme,
sfeer en produktiviteit. Ruimer geldt hetzelfde tussen
de DGW en zijn klanten.
Hier een steentje aan bijdragen is voor mij een uitdaging.
Bij mijn afscheid van de directie Zeeland, werd door

mijn directe collega's ene
lied 'gerapped', waarvan
de tekst een breder publiek
verdient. Hierbij voor Tij en
Taal een wei heel speciale
beschrijving van mijn beslommeringen van de afgelopen jaren.
Luitzen Bijisrna

Refrein

Met zijn leren das, zijn losse jas en wat nonchalance,
maakte hij van AXW een club die heel wat mans is.
Integraal, collegiaal. oh het lijkt toch zo natuurlijk,
biologisch. chemisch,fysisch en ook nog bestuurlijk.
Biologie
We mieren met pieren en klieren met wieren
extraheren nieren uit aangetaste dieren
we hebben mot met bot en zijn zot op snot
en vinden vlot genot in het levenslot

We mollen soms schollen en dollen op mollen
hollebollerollen om bolle grollen
we missen wat vissen en vissen naar missen
we verfrissen kwissen door maar wat te gissen
Chemie
Kwik, PAK, Pesticide en PCB
' I slib zit vaak boordevol ermee
' t kan niet meer terug. het wordt geweerd
dan maar in de haven van Hansweert

Het Volkerak-Zoommeer wordt vetgemest
met Vlaamse en Brabantse koeiemest
Luitzen zette hier de nieuwste trend
brongerichte aanpak van dat eh .... nutriënt
Fysica
Stressen met zout, gezwendel met slib
verhip, niet zo sip, we kunnen alles met een chip
' n snel model of een Pdle del
u trekt aan de bel, ons lukt het wel

Beginnen ze te morren over schorren die verdorren
staan we al te porren om de oorzaak op te snorren
dichten gaten in platen, door heel veel te praten
en vullen hiaten met kosten en met baten

DE REDACTIE
VAN
TIJ EN TAAL
WENST U EEN
VOORSPOEDIG
1991

voor de
prijs van
een
rijtjeshuis

Bestuur
Bestuur en planning mijn pakkie an
ook Luitzen die kon er wat van
het non-conformisme en begeestering
deed Lnitzen hier zijn eigen ding

Vanuit de praktijk naar het beleid
' I gaf veel vreugde en veel jolijt
grondwater, biofilter en paaigebied
praktisch beleid zoals j e ziet
Refrein
Met zijn leren das, zijn losse jas en wat nonchalance,
maakte hij van AXW een club die heel wat mans is.
Integraal, collegiaal, oh het lijkt toch zo natuurlijk,
biologisch, chemisch, fysisch en ook nog bestuurlijk.

voor hen die
heimwee
hebben

ten reis
langs de grenzen
in achttien uren
Oude Chevrolet
Het was een heterogeen gezeischap dat
zich eind augustus op architectenbureau
Oving verzamelde. Naast Theo Oving zelf
stonden daar Anne Tiekstra van de Rijksgebouwendienst, kunstenaar Frans van
Bommel, adviseur beeldende kunst, Coen
Heijes van de Belastingsdienst en DGWers Berend Frederiks en ik onwennig naar
elkaar te kijken. Op het moment van verzamelen had Theo het heel druk met het
regelen van een voertuig waar we in zouden passen, mèt nog extra ruimte voor
rijksbouwmeester Kees Reinboutt die ergens in Nederland opgepikt zou worden.
Het werd een oude Chevroletbus met
chauffeur van de Groninger taxicentrale,
inderhaast opgeroepen tijdens zijn schooirit. Dat de chauffeur nog moest tanken,
geen lunchpakketje bij zich had, moeder
de vrouw nog op de hoogte moest stellen
van zijn onverwachte niet-thuiskomst en
de wegenkaarten niet bestudeerd had, dat
ailes paste bij het karakter van de rit die
hem wachtte. Dat het busje aftands was,
de banken hard en de motor lawaaiig,
daarover zeurden we niet, want er was
ruimte zat, we wèrden gereden, er was
een wegenkaart en de rest zou ook wei
goed komen.
We gingen op stap langs vier kunstenaars,
zorgvuldig geselecteerd uit een groep die
gereageerd had op een advertentie van de
RGD om de entree van onze nieuwe behuizing in Haren te verfraaien. Dat doel
verklaart meteen de samenstelling van
ons gezelschap: de bouwers, de kunstkenners en de bewoners. Het was de bedoeling dat we met de vier kunstenaars kennis zouden maken en voor het werk van
66n van hen zouden kiezen.

Wolken en vazen
Voor de eerste kunstenaar hoefden we
niet ver te rijden. Een paar straten verder
woonde de Groningse Wia van Dijk in een
vroegere fabriek met enorme ruimten, geheel witgeverfd en sober ingericht. zó sober dat we het met zijn allen - volgens
Coen Heijes later in zijn verslag - met 64n
theelepeltje moesten doen. Dat Wia echter
koffie èn thee serveerde vergoedde alles
en tenslotte waren we niet voor het drinken maar voor de kunst gekomen. Overal

stonden, lagen en hingen sterk op elkaar
lijkend 'wolk-vormen' (zo beschreef Barend ze).
De chauffeur had intussen benzine getankt dus dat probleem was opgelost en
we konden verder. Eindhoven. Jan van
den Dobbelsteen bleek een klaslokaal van
een verlaten schooi ais atelier te gebruiken. Tussen een grote verzameling objecten troffen we Kees Reinboutt aan, naast
de kunstenaar in een versleten leunstoel
gezeten, reeds een half uur wachtend op
onze komst. Wat in het atelier lag en hing
bleken onderdelen te zijn van installaties
die Jan op tentoonstellingen opgebouwd
had. Een samenstel van heldere, net niet
primitief gekleurde vlakken, ais voor of
achtergrond voor vazen en klokken van
brons, aardewerk of hout. Een kunstenaar
die in zijn toelichting zulke lange stiltes liet
vallen dat we soms dachten dal hij de taai
opnieuw aan het uitvinden was. Maar in
het atelier was genoeg te zien en ook op
de veie dia's van in opdracht en op tentoonstellingen uitgevoerde projecten.

Noord-Holland
Verder naar Heemskerk in Noord-Holland.
Onderweg maakten we kennis met de
Westerse geneugten van het filerijden. We
zagen het boeiende landschap vóór de
Velzertunnel stapvoets aan ons voorbijtrekken. Kunstenaar Gerard Haii bleek de
benedenverdieping van een schooltje tot
zijn beschikking te hebben. Daar stond het
vol met merkwaardige bouwsels, misschien het beste te beschrijven als doorzichtige schepen, boeien, torens en wagens. Aan de hand van dia's van uitgevoerde opdrachten die hij in een hoekje
van het atelier projecteerde vertelde vlotte
prater Gerard over de achtergronden van
zijn werk. Ais de tijd voor ons niet gedrongen had (het was intussen half zeven) had
hij nog lang kunnen blijven doorpraten.
We bleven in Noord-Holland voor ons voigende bezoek. In Bergen woont Coen Wilderom. Daar werden we ontvangen in het
huis van de kunstenaar zelf, waar hij op
de bovenverdieping zijn atelier had. Een
betere beschrijving van dat atelier is ontwerpruimte, want Wiiderom maakt in opdracht objecten die je beter monumenten
kunt noemen. Groot, strak van lijn en eenvoudig van kleur. Ailes overzichtelijk geor-

dend in een uitgebreid plakboek. Monumenten, passend bij Wilderom zelf, een
keurig in het pak gestoken heer van wat
hogere leeftijd dan de vorige gastheren.
Dit was trouwens een echte gastheer. We
kregen bier en fris aangeboden. Vakgenoot Frans was zeer geïnteresseerd in de
doeken die Coen als vrij werk maakt: vierkante doeken van alle dezelfde maat van
ca. één bij één meter met één of twee
kleuren. wit of zwart met daarop de eenvoudige vormen die u vroeger op uw
meetkundeiessen geleerd hebt.

Discomuziek
Het was intussen laat geworden maar
Kees Reinboutt wilde ons niet laten gaan
voordat we het eens zouden zijn over een
voorkeur voor één van de kunstenaars.
We zetten ons op het terras van het restaurant in een Bergens park, waar uit de
open ramen van het belendende cafetaria
de welluidende klanken van discomuziek
het beslissingsproces ondersteunden. In
twee ronden verwoorden we allen onze indrukken en voorkeur. We waren het redelijk eens. Het werk van Wia van Dijk vonden we te voor de hand liggend en niet zo
goed passen in de weelderig beplante omgeving van ons gebouw (overigens tijdens
de 'renovatie' flink toegetakeld). Het werk
van Coen Wiiderom is te monumentaal en
zal daardoor niet genoeg ruimte in en bij
ons gebouw krijgen. Allen waren we enthousiast over de veelzijdigheid van Jan
van den Dobbelsteen maar de meesten
waren bang dat hij de ruimte te ingrijpend
zal veranderen; toch bleken enkelen van
ons aan hem de voorkeur te geven. De
meesten gaven de voorkeur aan Gerard
Hali. We hadden er op grond van het werk
dat we van hem gezien hadden vertrouwen in dat hij iets mooi zal maken dat
past bij ons gebouw. Zo werd besloten
hem de opdracht te geven.
De dag zou niet in stijl besloten zijn als de
reis verder volgens normale patronen verlopen was. We hadden Frans en Kees
achtergelaten op een route naar hun
woonplaats Amsterdam, we hadden ergens in Friesland gedineerd, ik als vegetariër met levertjes, en hei was elf uur 's
nachts geworden. Plotseling zwaailichten
en een wegafzetting: politie- en douane-

ais de flauwe grappen willen. Nee, alles.
Rijbewijs, verzekeringspapieren, staat van
de auto, paspoorten van niet-Nederianders. En met onze taxi was van alles loos.
Wat er precies aliemaai niet klopte werden
we in het uur dat we op de discussie tussen onze chauffeur en de politie stonden
te wachten niet gewaar, maar het schijnt
dat we ongekeurd en onverzekerd een
rondje Nederland gereden hadden. Zo
kwamen we ver na het middernachtelijk
uur thuis met sterke verhalen over auto's
waar de poten van de voorsioei onderuit
staken, kokende radiatoren en vier Japanners met een ongeldig rijbewijs in een
Duitse auto op een Friese weg - in plaats
van hoogstaande verhalen over moderne
kunst.

Hans Gouman

-

ierugb k op jubileum/
sportdag en
eindstand
spelprogramma
Na een aantal maanden van voorbereiden was het op vrijdag 21 september jl. dan zover, de jubileum/sportdag vond plaats.
Nadat we onder regie van Martin Bruijn
met enkele bestuursieden het materiaal
voor het spelprogramma op de juiste wijze
opgesteld hadden, begonnen de deelnemers rond negen uur (koffietijd) binnen te
stromen.

Toen alle aktiviteiien begonnen waren
moest de visagiste geïnstalleerd worden,
zodat de passieven "behandeld konden
worden.
Bij de spelenkermis was het een gelach
en gedoi van jeweiste, vooral "De Gierende Wieven" maakten het te gek. Bij het
bowlen was het enthousiasme ai niet minder en er werden heel wat strikes en spares gegooid. Het weer voor de puzzeltocht
had heel wat beter gekund (het stormde
en af en toe viel er wat regen), maar loch
waren de deelnemers zeer positief over de
mooie tocht.
Ook de belangstelling bij de visagiste was
enorm evenals het resultaat; er vonden
ware metamorfoses plaats.
Na twee speibiokken was het om twaalf

uur tijd voor de lunch. Tafeisgewijs werden
door het retaurantpersoneel de deelnemers opgehaald om de belegde broodjes,
de melk en het fruit op te halen. Een ieder
liet het zich best smaken.
Men had blijkbaar honger gekregen.
Om twee uur werd weer met veel élan begonnen aan het spelprogramma, waarna
de tafels weer afgeruimd konden worden
en er voorbereidingen getroffen konden
worden voor de buffetterie.
Om half vier heb ik de heer en mevrouw
Kars opgevangen, die op uitnodiging deze
jubileumdag kwamen bezoeken. Ze waren
verbaasd over de opkomst en het enthousiasme van de deelnemers. Ook het idee
van een visagiste inhuren voor de "passieven" vonden ze een leuk idee. Na mijn uitleg nam Peter Hoogweg de gasten van mij
over.
Toen het programma in de sporthal om
circa kwart voor vier afgelopen was moest
de hal zo snel mogelijk leeg gemaakt worden, omdat de prijsuitreiking en de dankwoorden daar plaats zouden vinden.
Eindelijk om kwart voor vijf was het dan
zover, de einduitslag was bekend. Toen ik
de hal binnenkwam was men onder begeesterde leiding van Emmo Vogel bezig
met de "wave". Het was een prachtig gezicht, een afgeladen tribune en in de grote
hal aiieen de heer Kars, Peter Hoogweg,
Frank Dingeman en de sportcommissie.
ik begon gelijk maar met de prijswinnaars
bekend te maken en Hoogweg de alternatieve prijzen te laten overhandigen.
Vervolgens werd de dienst, in de persoon
van Peter, door Jo en mij namens de
sportcommissie een in kleur gezette pentekening in lijst, vervaardigd door onze artistieke collega Wim Rotteveel, overhandigd. Tevens bood ik hem een persoonlijk
geschenk aan in de vorm van een boek.
Hij was door deze gebaren zichtbaar verrast.

Hierna kreeg hij zelf de gelegenheid enkele dankwoorden te richten. Allereerst tot
de sportcommissie vervolgens tot de deelnemers en daarna tot de moderator, de
heer Kars, en zijn echtgenote voor hun
belangstelling.
Hierbij werden enkele cadeaus overhandigd, namelijk de eerste DGW-stropdas
aan de voorzitter van de dienstcommissie,
Frank Dingeman, een uniek exemplaar
van het Noordzeeboek (met blanco pagina's) aan de heer Kars en een tweede
DGW-stropdas aan de voorzitter van de
sportcommissie, Jo de Brabander, met de
belofte dat de andere leden ook een
exemplaar zullen krijgen.
Vervolgens werden in ijltempo de kubusblokken, een herinnering van de sporlcommissie aan deze dag, aan alle deelnemers
uitgereikt en werd overgegaan tot het nuttigen van enige drankjes.
Om kwart over zes kon iedereen aan tafel
in afwachting van zijn "tafelafroep". De

buffetten, Mexicaans, Indisch, Italiaans en
koud buffet, zagen er voortreffelijk uit en
lieten zich nog beter smaken. Iedereen
kwam dan ook volledig aan zijn trekken ai
zou men dit niet gedacht hebben bij het
verschijnen van het ijsbuffet.

Om kwart voor negen was bijna iedereen
op weg naar huis en kon ik de paperassen
en de restanten aan prijzen inladen in mijn
auto. Nog nooit hadden we bij een sportdag zoveel enthousiaste deelnemers gehad, namelijk 300 à 325.
Bij de evaluatie van deze dag zullen we

ons terdege moeten beraden of we weer
naar de oude formule toe moeten, óf naar
de nieuwe, óf naar een combinatie van
beiden.
Adrie Hokke,
penn. DGW-sportcommisie
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1o.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Uitslag
spelprogramma

W(e) S(ullen) W(e1) S(ien)
The Bad Boys
The Chips
Haren
The Floppy's
Dioen
IOL
The Databoys and Girl
Arnesteinia
Bovendaen
Middelburgia
De Gummiberen
Dubbelzout
Enkelzout
WS-Terveld
De Lambeonnen
De Fysiekers
Spirit
Zeelandia
De Gierende Wieven
Mixed
De Wubbels

78.5 pnt
65.5 pnt
61 .O pnt
60.0 pnt
59.0 pnt
57.0 pnt
55.0 pnt
50.5 pnt
48.5 pnt
48.5 pnt
47.5 pnt
46.0 pnt
43.0 pnt
42.0 pnt
39.0 pnt
37.5 pnt
37.0 pnt
35.5 pnt
33.0 Dnt
27.0 pnt
22.0 pnt
15.0 pnt

SPORTDAG

I
I

Hou 'n Grönniger d'r
tegen aan keken het
len maaimaond kregen wie 'n braaif oet Den Hoag of wie mit wollen doun mit 'n sportdag van DGW ien september 1990. Dizze sportdag zo1 ien 't taiken stoan van 't vief joarig bestaon van DGW, 'n zogenoamd lustrum. Mit veul pien en muite het schriever van
dit verhoal viefentwintig man bie 'n ander kregen om twij plougen te vörmen.
Op vrijdag 21 september
1990 was 't din zowied.
Dou ik om haalf vaaier op
ston en tot 't roam oet
keek leek 't mit 't weer nait
veul deegs. D'r ston 'n
störm van wiendkracht tien
en de reegn viei mit bakk'n
oet de lucht. 'k Haar mit
busonderneemn ien Hoogezaand oafsprok'n da'k om
vief uur bie garage zoi
weezn. Dou ik doar aankwam was 'k ai deurnat
reegnt. Dat kon nog 'n
mooie dag word'n. Van
busonderneemn ging 't op
stad oaf. ien 't Groot Loug
was 't nog rustig bie pad
en weg, zodoende kwammen wie op tied aan op de
Hereweg 99a. Omdat ze
ien Den Hoag vrB wollen
begunnen mossen wie ai
om haaif zes vot.
De raais verlaip goud. Pardie Iuu achter ien bus werden op 'n gegeven moment wat katterig len hoed.
Zeezaaik? Kon best ais zo
weezn, want bus haar veui
last van dij störm. Bie Niekerk binnen wie dou moar
even stopt. Even 'n frizze
neus hoalen en eem smoken, want zukswat doun ie
nait ien 'n bus voi antismokers. Omdat bie Zoetermeer 'n grode rieg
auto's ston binnen wie omreden over Piennacker,
Delft, om oetaindeiik om
tien over negen ien Loosdunen aan te kommen,
woar de kovvie kloar ston.
Die iuu dij de sportdag

veur mekoar mokt hemmen, hemmen meugeiik
bie heurzuif docht, dij
Grönnegers hemmen nou
aal zo'n dikke drei uur op
heur gat zeten, dij mouten
vot doadeiik mor aan
sjouw. Mit dartig vroag'n
en gain beschriev'n van d'
roete gingen wie mit ploug
oet Haren op stap de kolk
weer ien. Mit d antwoorden op dij stoere vroagen,
'n kolle neus en toch wel 'n
bult plezaier onner mekoar
kwammen wie noar sikkom
50 minuten weer binnen.
Gain tied veur 'n twijde
kopke kovvie, want wie
mossen noar twijde gedaiite. Wie mossen aan't
bowi'n. Pardie Iuu van ons
ploug konnen d'r naait veui
van. Wie kregen 'n gemiddeide van 80,3punten. Dit
"bowin" duurde sikkom 'n
uur en dou was 't al weer
zo wied dat wie aan 't middageten gingen. Veur ai dij
iuu dij d r wazzen waren d'r
drei frizze kadetjes en wat
en
appels,
bananen
appelsienen. Konst mit
drink'n kaizen oet kovvie,
melk of soepen.
Noa 't middageten mossen
wie noar de kermis. Zo
haine dat daarde gedailte.
Dit spul beston oet 6 onderdail'n. Van knobbelstain
schaiten, pieitjes gooien,
buzzen van 'n toavei oafmietern tot ringgooien op
leste. Om ain en ander
eerlieks te loaten verlopen
mossen de '"plouglaaiders"
noar 'n aander ploug. Hou

oaf 't goan is bie de ploug
oet Haren wait ik nait,
moar dat goud goan is
bleek wel oet de verhoalen. Oons "Siivia" schoot
mit knobbelstain schalten
'n zes, 'n vijf en weer 'n
zes. AI mit aal was dit 'n
onderdak wat ze ien de
kommende joaren d'r ien
mouten holien. Ai was 't
moar veur dij Iuu dij naait
van dij grode spo(r)tfiguren
binnen. Wie kregen bie dit
spui 20 punten.
't Was ientuss'n al bienoa
haaif drei. Langzoamerhand werden wie al 'n beetje muid. Dag duurde ja
ook al zo laank, moar wie
mossen nog noar vaairde
spui tou. Dit haaite mit 'n
stoer woord "VARIATON.
Volgens mie was dit gewoon 'n boan mit hindernizz'n. Van fietsen, pianklopen,
bierkratt'n
verploatsen, wippen op grode
bal en huppen over 'n kussen mit 'n buit wiend d'r
ien, kwammen wie noar
drie minuten en achtenvaartig sekonden op 't end.
Dit bleek loater de snelste
tied te wezen, moar wie
kregen veur dij snelle tied
gain pries. Zunde van aal
dij oetsioverij.
Om sikkom vaaier uur was
de sportdag oaflopen en
kregen wij nog de priesoetriek'n. Op hosevöilen ston
Peter Hoogweg (oons HID)
midden ien sportzoal en
dee zien verhoal over dat
DGW nou vief joar bestond
en dat wie als dainst ai haii

Levenspad
Als j e het ouderlijk nest verlaat
en zelfstandig in het leven staat
Dat ga ,je op j e eigen gevoel
gericht naar een bepaald doel
Maar dan opeens gebeurt er wal
en wijk j e af van j e levenspad
Moet een nieuwe richting kiezen
wil j e jezelf niet verliezen
Je zal een weg moeten banen

wat mitmoakt hadden. Ook
stelde hai ons nog 'n "moderator" veur. Wat dat krek
beduudt wait 'k ook nait,
moar man zat d r en kreeg
ook nog 'n DGW-stropdas.
't Ze1 wei 'n hoge ome
west hemmen. Hai bedankte de sportkemissie
ook nog veur al dat veule
waark wat zai ien 'd oafgelopen joaren veur DGW
doan haarn.
Dou wie priesoetriekn had
haren begon mooiste gedailte van de dag. Altemoal
'n borrel, glaske bier, glas
wien of frisdrinkn op kost'n
van de sportkemissie. 't
Wer glad gezellig. Om
kwart over zes wer d'r roupen dat wie aan toafel konnen.
't Jonge, 'tjonge wat haren
dij iuu van dij kroug woar
wie zaten d r 'n bult waark
van moakt. Konst waarm
en kold eten kriegen. Ze
hemmen mie verteld dat
dat waarme eten italioans
en mexicoans eten was en
dat dat kolk eten 'n kold
buffet haiten dee. Hou 't
altmoal halten dut is nait
van belang, 't smouk ien
elk geval haii lekker. Pardie Iuu binnen wel drlj moa1
hen west. Om kwart over
acht zee bussjauffeur tegen mie dat 't tied wer dat
wie weer op hoes aan
mossen. 'k Heb volk dou
moar wie biemekoar roupen en zo ging bus om
twintig over acht weer aan
rit.

Op de terugraaize was 't
ien bus ook gezellig. Victor
de Jonge haar ain of aander bouk waor iaidjes ien
stonnen. Hai het de haile
terugweg den ook zongen
as 'n o1 liester. Zien snoaveitje ston gain minuut
dicht. Bie Amersfoort kregen wie 't nog even stoer.
'n Rieg auto's van wel
vaaier kilometer en dat 's
oavens om tien uur. Wel
har dat docht. len 't noorden hemmen wie doar gain
last van. Gelukkig nait.
Klokslag twaalf uur draaide
bus 't haim van Hereweg
99a weer op. As ik zo terugkiek op dizze dag, den
ken ik mit 'n gerust haart 't
volgende zeggen.
Aal dij Iuu dij nait mit west
hemmen, krlegen doar
spiet van, want 't was ja zo
gezellig. De sportkemissie
dank ik den ook oet noam
van aal dij DGW-ers oet 't
hoge noorden, dij an dizze
dag mit doan hemmen,
veur dizze gezellige dag
en zeg d'r bie dat de vestlging oe1 't Noorden volgend joar op de sportdag
zeker weer mit dut.
Emmo Vogel

door een dal vol tranen
De schakels vol met zorgen
vormen de mens voor morgen
Maar in het licht van de maan
neemt bet duidelijke vormen aan
Een wending voorzichtig en broos
doorschijnend haast gewichtloos
Max Henderikx

KEN UW
WERKOMGEVINGll,2
en win een cadeaubon van f 50
Maakt u wel eens een middagwandelingtje in de buurt? Neen, toch maar eens doen om
de ochtendstress kwijt te raken. Bovendien is de omgeving van ons kantoor bere interessant.
Neem nou eens het
"RUSTHOF". Ik veronderstel dat maar weinigen weten waar dat is. lk vertel
het ook niet en onderneem
op een mooie dag maar
eens een speurtocht, Houd
wel in de gaten dat de
wandeling in de lunchpauze plaats vindt en niet onder werktijd. De afgedrukte
foto moet u enigszins op
weg helpen.

rust. Ga dus ook niet met
z'n tienen tegelijk1
Als u binnen bent, weet u
niet wat u ziet, vooral als u
het bestaan er niet van
wist.
Eénmaal binnen hoort u op
de achtergrond nog wel
het verkeerslawaai van de
grote stad, maar dat moeten we tegenwoordig kennelijk overal voor lief nemen.

beth M.M. Groen van Prinsterer.
Nadat zii in dat iaar de eerste grÓndaanl&oop had
gedaan, liet ze telkens -ter
gelegenheid van haar verjaardag - twee woningen
bouwen. Boven elke deur
kwam een steen met een
verwijzing naar een bijbeltekst. De bewoonsters toen alleen vrouwen en alleen van gegoede antirevolutionaire afkomst konden die spreuk dan naslaan in haar Statenbijbel.
Om nu die cadeaubon van
f 50 te winnen, moet u de
volgende vraag beantwoorden als bewijs dat u er geweest bent:
Wat staat er op de grote
gevel op het verstverwip
derde huis vanaf de Ingang?
Bij meerdere goede antwoorden beslist het lot.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd maar de
winnaar kriiat ook een eervolle vermeÏding in de volgende TenT.
Inzendingen binnen 3 weken na verschijning van dit
nummer bij Peter Schouten, kamer 208, KK 4, DH.

André Dernenint

Als u het gevonden hebt
dan is het nog even afwachten of u naar binnen
kunt. U snapt later wel dat
de bewoners niet zo van
die nieuwsgierigheid houden en zoveel mogelijk de
deur op slot houden voor
vreemde snoeshanen. Zij
wonen in een oase van

Oude hofjeshuizen, een
rustiek plekje; nooit gedacht, hè? Dat is nog wel
wat anders dan slenteren
of winkelen in Babylon
waar iedereen voor je voeten loopt.
Voor de nieuwsgierigen:
het hofje is gesticht in
i831 door Vrouwe Ellsa-

Birds of Egypt"
vervolg van voorpagina
Ornitholoog Meininger maakte in 1977 een
begin met wat tien jaar later zou blijken
van een indrukwekkende reeks van vogelexpedities naar Egypte te zijn.
Met zijn eerste expeditie, feitelijk toen nog
een vakantietrip, trad hij in de voetsporen
van de bekende toenmalige Deltadienstmanagers Ferguson en Saeys die dat jaar
aan het Manzaiameer op verzoek van Nedeco een milieukundige verkenning uitvoerden.
De grote leemte in de kennis van de avifauna van Egypte - het laatste grote klassieke werk "Nicoll's Birds of Egypt" van
Meinertzhagen dateert van 1930 - was feitelijk de aanleiding om door middel van
een systematisch opgezet verkenningsmechanisme tot een geheel nieuwe beschrijving van alle aanwezige vogelsoorten te
komen.
Naarmate de expedities elkaar in de loop
van de jaren tachtig veelvuldiger opvolgden en de fase van verslaglegging meer in
zicht kwam werd de behoefte aan een uitgebalanceerd projectteam van deskundigen op vogelgebied steeds sterker gevoeld.
Veel veldwaarnemingen deed Meininger
toen al geruime tijd samen met Wim C.
Mullié, met wie hij in 1987 voor zijn verdiensten als amateurvogelonderzoeker, de
Herman Klompprijs van de Nederlandse
Ornithologische
Unie
en
Vogelbescherming verwierf.
In het belang van het onderzoek in Egypte
knoopten zij verder relaties aan met de
Egyptische vogelkenner en illustrator Sherif M. Baha EI Din, de Amerikaanse museum-ornitholoog Steven M. Goodman en
diens landgenoot Joseph J. Hobbs. Het
auteursteam van "The Birds of Egypt" was
hiermee geformeerd.
De schrijffase die ongeveer twee jaar
duurde kon in 1989 worden voltooid.
Het 551 pagina's tellende Engelstalige
boekwerk dat ondermeer is verlucht met 6
kleurenplaten en een aantal foto's en
zwart-witfiguren bestaat uit twee hoofdbestanddelen.
Het eerste deel omvat naast een algemene inleiding hoofdstukken over de geografie van Egypte, natuurbehoud, vogelbescherming, vogeljacht en de reacties van
de vogels op veranderende milieu-omstandigheden.
In het tweede deel wordt uitvoerig stilgestaan bij de status en geografische spreiding van de ruim 400 vogelsoorten die in
Egypte zijn geboekstaafd als broedvogels,
overwinteraars, doortrekkers en meer incidentele bezoekers.
Per soort zijn daarbij tevens de benamin-

gen in de Arabische taal vermeld.
De beide appendices achterin het boek
bevatten de onvoldoende gedocumenteerde vogelsoorten en de coördinaten van
alle in de tekst genoemde vindplaatsen.
Tenslotte is er een index met wetenschappelijke, Engelse en Egyptisch-Arabische
benamingen van de vogelsoorten.
Mede door de sterk verbeterde waarnemingstechnieken van de laatste tijd zou
het boek in totaal 51 nieuwe soorten aan
de Egyptische vogeliijst toevoegen.
Een van de meest schrijnende konstateringen van het boekwerk is het feit dat de
vogelstand in Egypte momenteel nog
steeds onder zware druk staat en dat van
daadwerkelijke bij de wet geregelde natuur- en vogelbescherming in Egypte praktisch nog geen sprake is.
Naast grootschalige ontginningsplannen
en toeristische ontsluiting van kust- en oeverzones, vormen de bevordering van het
internationale jachttoerisme met inbegrip
van vrijwel ongelimiteerde vogelvangsten
regelrechte bedreigingen van het vogelleven in Egypte.
Hoewel het boek is voltooid, is de belangstelling voor Egypte in ornithologische
kringen niet verminderd. Zo werd afgelopen winter en voorjaar een uitvoerig ornithologisch onderzoek uitgevoerd in de
"Wetlands" van Egypte door een team van
22 medewerkers (waaronder ook DGWcollega Henk Baptist) uit zes landen, onder leiding van Meininger.
Toonaangevende binnen- en buitenlandse
ornithologische perodieken hebben zich in
het algemeen zeer lovend uitgelaten over
inhoud en vormgeving van het standaardboekwerk, waarvan wordt verwacht dat het
zijn weg naar de betere bibliotheken zeker
zal vinden.
"The Birds of Egypt" onder eindredactie
van Goodman en Meininger werd uitgebracht onder de ISBN-code 0-19-657644-7
en kost in de boekhandel f 270,--.
Frans Minneboo

Afscheid van Henk
Drenth in Haren
Op dinsdag 30 oktober jongstleden nam Henk Drenth op een druk bezochte receptie afscheid van DGW en haar medewerkers. Hij zette daarmee een punt achter een carrière
van bijna 25 jaar bij de Rijkswaterstaat.

Na een welkomst kopje
koffie werd de rij van sprekers geopend door Peter
Hoogweg, onze HID, die
Henk ook nog kende uit de
tijd toen hijzelf hoofd chemie van het RIZA was.
Voordat Hoogweg zijn
speech kon beginnen werd
hij onderbroken door de
ais krantejongen uitgedoste Foppe Smede, die een
speciale editie uitventte
van HET Drenths DAGBLAD uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid
van Henk. Veel hilariteit
was het gevolg gezien de
vele suggestieve nieuwsberichten in dit blad.
Hierna gaf Hoogweg een
overzicht van Henks loopbaan en noemde als belangrijkste hoogtepunt de
realisatie van het gebouw
aan de Herewea in Gronin-

bouw als zeer royaal bemeten beschouwd, hetgeen ook van de nog niet
voltooide vleugel in Haren
wordt gezegd. Met zijn
vele contacten wist Henk
steeds veel voor 'zijn lab
gedaan te krijgen.
Victor de Jonge sprak namens de dienstcommissie
waar Henk lange jaren de
CFO vertegenwoordigde,
eerst in het RIZA en later
bij DGW. Hij was zelfs enige jaren voorzitter van de
DC. Zijn verhaal iliustreerde hij met de beroemde
petten die Henk altijd zei te
dragen: Een zweetbandje
in het begin, een zuidwester om probiemen van zich
af te laten glijden, een Engelse politiehelm als waker
over de personeelsbelangen etc. Deze laatste
kreeg hij als geschenk van
de DC mee naar huis.

Vervolgens stak ook het
hoofd IOL Wim Cofino nog
de loftrompet over Henks
activiteiten als laboratoriumchef. Het labpersoneel
nam na al deze loftuitingen
met behulp van HET
Drenths DAGBLAD de carrière van hun chef nog
even kritisch onder de
loep. Foppe Smedes (het
huidige labhoofd) sprak
o.a. over computerskiën,
anti-verkoudheidsinctrumen
ten en mogelijke beiangenverstrengeling. Het was nl.
opvallend hoeveel bedrijven met de naam Drent(h)
werkzaamheden voor de
vestiging verrichtten. Mogelijk zou in Groningen
zelfs een Drenth-maffia actief zijn. Een delegatie van
deze maffia zong daarna
nog het bekende lied 'Het
is uit Henks leven geroepen'.

Het formele gedeelte van
de receptie werd afgesloten door de ceremoniemeester Karel Essink die
jarenlang met Henk de
Groningse zaak in Lelystad
en later in Den Haag bewaakte. Hij gaf tenslotte
Henk nog de gelegenheid
voor een weerwoord, waarin deze iedereen dankte
voor zijn/haar komst en de
sprekers nog op enkele
punten corrigeerde.
Hierna was er onder het
genot van uitstekend verzorgde hapjes en drankjes
nog gelegenheid met Henk
Drenth, zijn familie (zijn
dochter was speciaal voor
deze gelegenheid uit Amerika overgekomen) en vele
oude bekenden en oudcollega's te spreken.
Theo Siderius

Van boven gezien
In de RIZA-tijd nam het iaboratorium Sappemeer in
de organisatie een bijzondere plaats in. Het behoorde niet tot de hoofdafdeling
Laboratoria, maar tot de
hoofdafdeling Oppervlakte-

water, Watersystemen zouden we nu zeggen. Misschien was dit te verklaren
uit het feit dat het RIZA in
1920 is opgericht vanwege
de zeer slechte toestand
van het oppervlaktewater

in de veenkoloniën door de
lozingen van de aardappelmeel- en strokartonindustrie. Vandaar de brede
belangstelling die Henk
Drenth steeds gehad heeft
voor de totale problematiek

van het waterbeheer. Later
toen dit laboratorium bij de
andere
RIZA-laboratoria
werd gevoegd, werd het
kontakt tussen mij en Henk
veel intensiever. Toen
bleek ook dat Henk een
echte iab-man is die vooral
in zijn element was ais er
wat te regelen vid. Ais een
slimme Drent wist hij iedereen voor zich te winnen.

Niet alleen in de eigen
dienst, maar zeker ook
daarbuiten. Kind aan huis
bij de Rijksgebouwendienst
zorgde hij voor een gloednieuw laboratorium in Groningen en droeg hij zijn
steentje bij aan de reaiicatie van Haren. Henk Is
ook een uiterst plezierige
collega, met gevoel voor
het collectief als voorzitter

van de Dienstcommissie bij
DGW. Deze vertegenwoordiaer van het DersoneeI en
vooral van onze noordeiijke vestiging gaat het nu
wat rustiger aan doen: een
Drent in ruste in het Groningse land. Henk en Jannle, het ga jullie goed1
Pefer Hoogwe0

Beste P-lU
Misschien een tikkie formeel, maar ik had toch
graag wel even bezwaar gemaakt tegen mijn
ontslag, dat omschreven staat als onlofîclijk,
met onmiddelijke ingang en op staande voet. Is
dat niet wat veel tegelijk?
Mijn gedrag scheen vrouwonvriendelijk, niet
collegiaal, en leidend tot onwerkbare omstandigheden (daar was al eerder sprake van, maar
dat om geheel andere redenen), zoals bovenal-

Ik had het ten laste gelegde toch liever iets anders omschreven.

Ik heb slechts 50 cc water (type: kraan) middeis een spuitfles in een prullemand (door
chronisch komische collegaas nog steeds het
ronde archief genoemd) doen belanden. En een
beetje ernaast. En met mijn hand op mijn hart,
zonder daar overigens de bijeenkomst mee te
verstoren.
Dit alles, doch hier niet direct verband mede
hoevende te houden, onder het tegelijkertijd
uitvoeren van de mimiek van een man die het
urinoir bezoekt. Ik had kunnen weten dat ik af
en toe zeer overtuigend kan 'overkomen'.
Ter zijde: binnen beperkte kring, niet het werk
alszodanig betreffende, heb ik hier wel klein
succesje mee mogen oogsten, maar dit buiten
de orde zijnde.

Dit kan wellicht verband hebben met de reden
tot het ontslag betreffende. Ik wil ook wel
even laten weten hoe het zo gekomen is.
Ik was het spuugzat, weer zo een in monotoon
grijs gestoken vergadering. Ik kan het dromen,
het 'vier stappen vooruit evalueren', de doelmatigheid van de onderhavige middelen in relatietot de midde1matigheid"van de gehavende
doelen, het gezeik over beheersprohlematiek in
relatie tot problematisch beheer:
Ik zal uiteraard de schade vergoeden van het
benatten van overheidsstukken die op weg waren naar een toekomst vanwaar nog nimmer
overheidsstukken zijn teruggekeerd. Zelfs mijn
salaris moet daartoe toereikend zijn.
Mag ik nu alsjeblieft weer komen werken? AI
is het geen pretje, ik kan momenteel niks beters verzinnen om de dagen door te komen,
Als ik weg ben, hebben fillie toch maar problemen om het P-budget op te maken. Zo is de
ene dienst de andere waard. En zeg nou zelf
ieder mens is toch uniek en derhalve onvervangbaar?

Rik Stut

P.S.Is het waar dat in Drenthe een interessante
H.I.D. functie vacant is?

Na lang wikken en wegen besloot ik mee te doen met een cursus Engels bij het ROL
Was er wel tijd voor? Cursussen, zijn die wel nuttig voor mij? Ik weet toch alles al? Wat
een zelfoverschatting. Mijn Engels kon echt wel beter. Maak gebruik van het gunstige
cursus-klimaat bij DGW dacht ik. Reserveren ging vlot. Er was genoeg ruimte.
Zo belandde ik in het voorjaar 1990 enkele dagen in de week op de Schedeldoekshaven. Heerlijke dingen hebben ze daar in
de kantine; bedrijfsrestaurant hoor je te
zeggen. Maar goed, daar gaat het nu niet
over. Hoe beviel de cursus? Uitstekend,
de lessen waren afwisselend, modern en
snel van tempo. En bovenal, de sfeer was
tintelend, licht intellectualistisch. Discussies opgang brengen ging vlug. Ze gaande houden vergde meer inspanning. de
voertaal was immers Engels. Allengs ging
ook dat vlotter.

Na verloop van tijd was in de gesprekken
die we voerden een bepaald patroon zichtbaar. Standpunten van de leden van de
groep over maatschappelijke issues werden herkenbaar. We leerden elkaar kennen. Niemand verstopte zich. We deden
allemaal volop mee. leder had zo zij stokpaardje.
Het was niet moeilijk discussie uit te lokken over milieu en economie. Ik heb daar
van harte aan meegedaan. Kunst werd ingebracht door gastsprekers die stukjes
mooi goed verstaanbaar Engels ten gehore brachten. Toen we aan het eind van de
cursus een voordracht mochten houden
over een zelf te kiezen onderwerp besloot
ik een lijn uit de gespreksstof op te pakken en een verhaal te houden over milieu
en kunst.
Ik gaf mijn inleiding de titel mee: "Flowers
are beautiful only when they are artificial".
Ik vond het wel een pakkende titel. Hij
was een beetje gekunsteld, maar wel to
the point. Immers, betoogde ik, we hadden
genoten van een verhaal van een enthousiaste Amerikaanse dame over Van Gogh.
Een boeiend verhaal. De toelichting bij de

vertoonde dia's versterkte nog de kracht
waarmee de schilder de natuur van Drenthe en de Provence had vereeuwigd. Ik
benadrukte dat "vereeuwigd" hier de juiste
term was. We zijn in een situatie terecht
gekomen dat we schilders nodig hebben
om de pracht van de natuur te behouden
en mooi te vinden. Toevallig had ik net
een artikel gelezen over het verdwijnen
van de pinksterbloemen t.g.v. het gebruik
van allerlei chemicaliën en door het moderne grondwaterbeheer. En, in Drenthe
had ik met eigen ogen gezien dat in grote
gebieden nog maar enkele verdwaald lijkende groepjes pinksterbloemen vielen
waar te nemen. Geen nood Van Gogh
heeft de bloemen in een ontroerend mooie
paarse tint op het doek gezet. Prachtig
vinden we het. We hebben er veel geld en
moeite voor over om in een zaal vol mensen een glimp op te vangen van dat stukje
nagebootste natuur. Gelaafd keren wij
huiswaarts
in
onze
snelle
vervoermiddelen. Als er al een pinksterbloem
zou zijn te ontdekken onderweg dan zouden we, in a hurry as we are, er blindelings aan voorbijgaan.
Strange behaviourl Natuur is in werkelijkheld toch het mooist? Laten we daarom al
het mogelijke doen om die werkelijkheid te
behouden.
Het zal duidelijk zijn dat er verschillende
wegen zijn om dat doel te bereiken. In een
volgende bijdrage zal ik een routebeschriiving presenteren.
Practici zullen vragen of je op deze cursus
Engels ook Engels leert.
Dat is het geval.

J. Jelsma
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