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INTREEREDE 
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van het ambt van hoogleraar 
"Constructief Ontwerpen (Staal)" 
aan de Faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit te Eindhoven 
op vrijdag 16 september 1994. 



Een constructeur ziet wat hij weet. 
Een architect weet wat hij ziet. 
Twee weten (en zien) meer dan een . 



Mijnheer de Rector Magnificus, 
Dames en heren, 

De leerstoel "Constructief Ontwer
pen (Staal)" omvat drie aspecten 
met betrekking tot het constructie
materiaal staal die ik met U wil be
spreken: ontwerpen, onderzoek en 
onderwijs. Deze drie o's zijn te zien 
als de paten die tezamen de leer
stoel statisch bepaald maken en 
stevig neerzetten in de gebouwde 
omgeving. Voor ik op deze drie 
paten van de leerstoel inga, eerst 
iets over de geschiedenis van het 
vakgebied. 

Brug over de Severn in Coa/brookdale 

Historie 

Constructief ontwerpen in staal en 
aanvankelijk in ijzer is een vak
discipline van het bouwen die een 
historie kent die ongeveer tweehon
derd jaar oud is. Algemeen wordt de 
gietijzeren brug over de Severn in 
Coalbrookdale (Engeland), ge
bouwd in 1779, gezien als het begin 
van een nieuw tijdperk in de bouw 
[1,2]. Een tijdperk waarin ijzer en 
later staal uitgroeit tot een volwaar
dig constructiemateriaal naast de 
traditionele materialen steen en 
hout en later ook beton. Daarvoor 
was het nodig het produktieproces 
van staal te verbeteren om te ko
men tot het materiaal staal zoals we 
dat vandaag de dag kennen. Staal 
heeft gunstige eigenschappen: het 
is sterk, stijf en kent een taai 
materiaalgedrag. Hoe belangrijk 
deze verbeteringen van het materi-
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aal ook zijn geweest voor de ont
wikkeling van het bouwen in staal, 
in mijn voordracht wil ik er niet lang 
bij stilstaan en U liever iets vertellen 
over die ontwikkeling zelf. In deze 
rede spreek ik van staal ook in die 
gevallen waar de term ijzer eigenlijk 
van toepassing is. Aanvankelijk was 

Britannia Bridge 

Brug over de Firth of Forth 

4 

de constructieve detaillering van 
staalconstructies ontleend aan het 
bouwen in het vertrouwde 
constructiemateriaal hout: een voor
beeld hiervan is de toepassing van 
zwaluwstaartverbindingen en wig
gen. Staal werd verkozen omdat dit 
materiaal grotere overspanningen 



mogelijk maakte en omdat het ma
teriaal onbrandbaar is. Dit laatste is 
zeer opmerkelijk daar vandaag de 
dag de eisen ten aanzien van 
brandwerendheid de toepassing 
van staal in de bouw bemoeilijken. 
Het betreft hier echter veeleer een 
probleem van economische dan van 
technische aard, alhoewel ook dat 
maar betrekkelijk is. Hiervoor ver
wijs ik naar het afscheidscollege 
van een van mijn voorgangers aan 
deze universiteit, professor Van 
Neste [3]. Nu eerst terug naar de 
historie. 
Grote overspanningen werden ge
realiseerd bij verschillende bruggen 
waarvan ik hier wil noemen de 
Britannia Bridge (Wales) van 1850 
met een hoofdoverspanning van 
140 m en de spoorbrug over de 

Galerie des Machines 

Firth of Forth (Schotland) van 1890 
met 521 m hoofdoverspanning [4,5]. 
Naast de ontwikkeling in Groot
Brittannie die op praktische leest 
was geschoeid, vond in Frankrijk 
parallel een ontwikkeling plaats die 
in de theorie zijn basis vond. Be
langrijke voorbeelden zijn hier de 
bouwwerken die verrezen ter gele
genheid van de wereldtentoon
stelling van 1889: de Galerie des 
Machines met een overspanning 
van 110 m en de Eiffeltoren van 
300 m hoog. De Eiffeltoren, het 
trotse visitekaartje van de Parijse 
grandeur, was in zijn tijd fel omstre
den vanwege de toepassing van 
staal in de architectuur. lk citeer 
Huysmans [6]: "De architect heeft 
dus geen nieuwe stap in de goede 
richting gezet. Bij gebrek aan een 
geniale bouwmeester is ijzer nog 
steeds niet in staat een volledig 
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persoonlijk werk, een echt werk 
voort te brengen". Hoewel we daar 
nu anders over denken valt te be
grijpen waaruit deze kritiek voort
komt. Het nieuwe materiaal staal 
bood mogelijkheden die niet aanslo
ten bij de toen heersende traditie 
van het bouwen. Paxton bouwt in 
1851 het Crystal Palace in Londen 
volgens een nieuw concept in staal 
en glas. In Frankrijk levert, behalve 
Eiffel, ook Polonceau een belang
rijke bijdrage aan het bouwen met 
staal in de vorm van de naar hem 
genoemde spanten. De tweede helft 
van de negentiende eeuw is tevens 
de bloeitijd van de spoorwegen. 
Talrijke stations worden gebouwd 
waarbij veelvuldig staal als bouw
materiaal wordt qebruikt. Padding-

Eiffeltoren 
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ton Station, gebouwd in 1854 te 
Londen, is een voorbeeld van zo'n 
station waarbij met name de 
stationskap vraagt om de toepas
sing van staal. Grote overspannin
gen kunnen worden gerealiseerd. 
Een tweede voorbeeld is het St. 
Pancras Station uit 1868 te Londen 
met overspanningen van 73 m. 
Het is opmerkelijk dat het bouwen 
in staal hoofdzakelijk het terrein is 
van de constructeur terwijl de archi
tect blijft bij de toepassing van tradi
tionele bouwmaterialen. Dit uit zich 
onder meer in de scheiding tussen 
stationshal en stationskap die ogen
schijnlijk niets met elkaar te maken 
hebben. Het Centraal Station van 
Amsterdam van 1889 is hiervan een 
Nederlands voorbeeld: het esthe-



Crystal Palace 

Crystal Palace Paddington Station 
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St. Pancras Station 

tisch verantwoorde stationsgebouw 
van Cuypers en Van Gendt lijkt 
niets gemeen te hebben met de 
achterliggende functionele stalen 
kap van Eymer. De kap heeft een 
overspanning van 45 m en is 306 m 
lang; op dat moment de langste kap 
ter wereld. De stationshal onttrekt 
de kap aan het oog. Het werk van 
de constructeur is verstopt achter 
dat van de architect. Als de archi
tect zijn zin had gekregen was dit in 
nog sterkere mate het geval ge
weest. Cuypers was tegen een 
grote monumentale kap en was 
voorstander van een lage tweeling
kap die binnen de contouren van 
het stationsgebouw moest blijven. 
Toch werd het ontwerp van de con
structeur verkozen. Met de vormge
ving van de eindgevels zette 
Cuypers het constructieve ontwerp 
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alsnog naar zijn hand [7]. Een gun
stige uitzondering op het type sta
tion waarbij kap en hal niets met 
elkaar te maken hebben, vormt het 
door Eiffel gebouwde station te 
Budapest uit 1877 waar de kap tot 
de voorgevel van het station door
loopt en wordt ingesloten door twee 
gebouwen met een traditioneel ui
terlijk. Kap en hal zijn evenwichtig 
in de voorgevel aanwezig. De op
komst van de spoorwegen bracht 
ook de bouw van diverse grate sta
len bruggen voort. Naast de reeds 
genoemde bruggen verdient de 
brug over de Truyere bij Garabit 
(Frankrijk) uit 1884, alweer van 
Eiffel, de nodige aandacht. 
De historie van het bouwen in staal 
blijkt nauw verbonden te zijn met de 
opkomst van de spoorwegen in 
Europa in de negentiende eeuw. In 



feite zijn de spoorwegen een pro
dukt van de lndustriele Revolutie. 
Het Franse en Duitse woord voor 
spoorwegen, te weten "Chemin de 
fer" en "Eisenbahn'', geven uitdruk
king aan de verbondenheid van 

Centraal Station Amsterdam 

ijzer en spoorwegen. Maar staal 
wordt niet alleen in de spoorstaven, 
de rails toegepast. Ook staal als 
bouwmateriaal van stations en 
bruggen is een produkt van de ln
dustriele Revolutie. In mijn rede ben 
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Station Budapest-vvesc 

I 
~-- - - _ ___Hl___ ____ _______j 

Brug over de Truyere bij Garabit 
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ik als het ware automatisch aan
beland bij de spoorwegen. Voor het 
vervolg van de ontwikkelingen van 
het ontwerpen in ijzer en staal blijf 
ik bij "spoorse" toepassingen, al
hoewel deze materialen uiteraard 
een veel breder toepassingsgebied 
kennen. Bovendien beperk ik me tot 
Nederland. 

Ontwerpen 

In de negentiende eeuwse stations 
werd staal toegepast als het bouw
materiaal van de constructeur en 
werden de architectonische kwali
teiten van dit materiaal niet hoog 
aangeslagen. De stalen kap was 
een toevoeging aan de architectuur 
van het gebouw zonder dat kap en 
gebouw een ge"integreerd geheel 
vormden. In de twintigste eeuw 

Station Zwolle 

verandert dit, alhoewel gedurende 
lange tijd het gebouw het 
gezichtsbepalende element van het 
station bleef en niet de kap. De 
eerste Nederlandse stations waren 
zogenaamde fa9adestations met de 
nadruk op een representatief 
ontvangstgebouw aan een voor
plein. Toen, nadat in 1860 de 
spoorwegwet was aangenomen, de 
staat zich intensiever met de spoor
wegen ging bemoeien werden de 
stations gestandaardiseerd, de zo
genaamde Waterstaatstations [8]. 
Een voorbeeld hiervan is station 
Zwolle (1868). Achter het station is 
een overkapping aangebracht, uit
gevoerd met welijzeren sikkelspan
ten op gietijzeren kolommen. De 
tand des tijds heeft onlangs geleid 
tot vervanging van deze kap door 
een modernere. Uit 1877 dateert 
het inmiddels afgebroken station 
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Station Rotterdam Blaak (Beurs) 

Rotterdam Blaak (voorheen Beurs). 
De kap was opgebouwd uit geknikte 
smeedijzeren vakwerkliggers, waar
van de boven- en onderrand niet 
geheel evenwijdig liepen en die 
uitgevoerd waren met verticalen en 
dubbele diagonalen. De kap was 
een vroeg voorbeeld van de toepas
sing van klinknagels bij gebouwen . 
Door het gekozen constructieve 
principe was een lagere kap moge
lijk dan in Zwolle. Na 1890 worden 
door de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen opdrachten 
verstrekt aan particuliere architec
ten hetgeen borg staat voor stations 
met een individueel karakter. Reeds 
genoemd is het Centraal Station 
van Amsterdam. Andere voorbeel
den zijn de stations van Nijmegen 
uit 1892, Groningen uit 1894 en 
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Den Bosch uit 1896. De particuliere 
Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij had een vaste archi
tect in dienst: Margadant. Van zijn 
hand is het station Den Haag Hol
lands Spoor uit 1893, nu volledig 
gerestaureerd [9] en na een recente 
brand hersteld en nog steeds in 
gebruik. De kap bestaat uit samen
gestelde boogspanten, hoofdzake-
1 ij k gedragen door gietijzeren zuilen. 
Trekstangen aan de voet van de 
boogspanten nemen de spat
krachten op. Margadant vraagt veel 
aandacht voor de kap, ook al door
dat deze, zichtbaar vanaf het sta
tionsplein, onderdeel is geworden 
van het station. In het midden van 
de twee sporenkappen is een door 
een kruis van gebogen spanten 
gedragen ronde daklantaarn opge-



nomen. Ook door Margadant ont
worpen is het station Haarlem uit 
1908 met zijn vele Art-Nouveauver
sieringen. De kap is verwant aan 
die van Den Haag Hollands Spoor 
en is ontworpen door Werker. De 
kap staat niet op gietijzeren zuilen 
maar heeft stalen vakwerkpoten. 

Het begin van de twintigste eeuw 
kenmerkt zich in het algemeen door 
soberheid. Andere middelen van 
vervoer dan de trein winnen aan 
belang. Een ander constructiemate
riaal dan staal, te weten beton, wint 
aan betekenis. Voor de stations 
betekent dit dat, indien er al staal 

*·~"'51"h. . 
Ow.ilia.ppi.n9'-l>taHond>!n~~- , .. ,..::... 
Br"'l~J: !1•4-08 
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-· ·1 .1 

Station Den Haag Hollands Spoor 
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Station Haar/em 

::;tat1on Ti/burg 
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wordt toegepast, dit materiaal een 
ondergeschikte rol speelt in de 
stationsarchitectuur. Grote overkap
pingen, waarin staal een belangrijke 
rol speelt, worden nauwelijks nog 
gebouwd. Pas met de benoeming 
van Van der Gaast tot hoofd
architect bij NS in 1950 wordt een 
wezenlijke verandering waarneem
baar. Van der Gaast zag de over
kapping als zelfstandig bouw
element. Het verbindende element 
tussen voorplein en stad enerzijds 
en de spoorbaan anderzijds. Alie 
voorzieningen die een station moet 
hebben werden onder een grote 
kap gebracht. De stationskap wordt 
weer een kolossale indrukwek
kende constructie waarin staal en 
glas de belangrijkste bouwmateria
len zijn. Constructeurs worden in 
een vroeg stadium bij het architec
tonisch ontwerp betrokken. De bij
dragen van constructeur en archi
tect vloeien onmerkbaar in elkaar 
over. Voorbeelden van dit soort 
station zijn die van Schiedam en 
Tilburg uit 1965. Het station van 
Tilburg heeft geen overkapping 
maar is een overkapping. In de 
nieuwe tijd vanaf 1980 wordt de kap 
het expressiemiddel van het sta
tionsgebouw en worden diverse 
paraplu-stations gebouwd. Licht en 
transparantie beheersen de 
stationsarchitectuur met als doel 
heldere en overzichtelijke stations 
te creeren met een grote sociale 
veiligheid. Daglicht dringt diep in de 
stations door door het toepassen 
van vides. Grote overspanningen en 

slanke elegante ondersteunings
constructies vragen om de toepas
sing van staal. Het eind van de 
twintigste eeuw [1 O] vertoont opval
lende gelijkenis met het eind van de 
negentiende eeuw. Aan het eind 
van de vorige eeuw werden grate 
imposante constructies in staal en 
glas gebouwd waarbij het indruk
wekkendste station, dat van 
Budapest werd gebouwd door Bu
reau Eiffel, dat architect en 
constructeur (en entrepreneur) on
der een dak had. Aan het eind van 
deze eeuw warden in Nederland 
stations gebouwd met staal en glas 
als belangrijkste expressiemiddel 
door architecten en constructeurs 
van lngenieursbureau NS. Architect 
en constructeur zijn beiden van 
meet af aan betrokken bij een ont
werp. Door intensieve samenwer
king en discussie wordt gezocht 
naar een optimaal ontwerp. Profes
sor Van Neste verwoordde het in 
zijn intreerede [11] als volgt: "Ont
werpen is onder meer een zoeken 
naar harmonie tussen rationeel 
constructieve principes en een 
vormgeving die bij aanschouwing 
aangenaam aandoet, die gevoels
matig iets te zeggen heeft". Het is in 
dit licht bezien duidelijk dat de ar
chitect niet alleen beslist over vorm
geving maar luistert naar de con
structeur die op zijn beurt niet 
slechts uitrekent of de constructie 
aan de eisen voldoet, maar oak oog 
heeft voor het te bereiken architec
tonisch effect. Deze optimale 
samenwerking tussen constructeur 
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en architect bij lngenieursbureau 
NS heeft de afgelopen jaren gere
sulteerd in een aantal spectaculaire 
stations [12). 
Een veel voorkomend type station 
is het viaductstation. Het station is 
gesitueerd onder het spoorweg
viaduct met als voordeel korte loop-

Station A/mere CS 

Station Lelystad Centrum 
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lijnen en grote overzichtelijkheid. De 
kloof tussen entree op straatniveau 
en perron op viaductniveau wordt 
visueel gecompenseerd door de 
overkapping te benadrukken. 
Viaductstations zijn er in drie typen: 
stations met overkapte zijperrons , 
stations met een kap boven een 
eilandperron en de meest spectacu
laire: stations met een kap die over 
de sporen heen gaat, een zoge
naamde sporenkap. Het station 
Almere CS [13,14] uit 1987 van 
Kilsdonk is een voorbeeld van zo'n 
station. De overkapping bestaat uit 
een 150 m lang ruimtevakwerk in 
staal dat overgaat in een glazen 
voorgevel boven het stationsplein. 
Ook van Kilsdonk is station 
Lelystad Centrum [13, 14] uit 1988 
met een 143 m lange kap gedragen 



_____ l?QOO 

Station Lefystad Centrum 

door een ruimtevakwerk op vier 
kolommen in de vorm van een vlin
der. Schuingeplaatste gevelstijlen 
steunen de randen van de kap. 
Deze gevelstijlen dragen achter op 

Station Amsterdam-RA/ 

het betonnen spoorviaduct en voor 
op een deltaligger die op samenge
stelde kolommen rust. Het kenmer
kende van station Amsterdam-RA! 
[15] uit 1992 van Steenhuis is de 
transparante buis als perronkap, 
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bestaande uit gekromde raatliggers 
en glas. De raatliggers steunen 
tegen deltaliggers die tezamen met 
twee vakwerkliggers de spanten 
verbinden en het dak van geprofi
leerde plaat dragen. 
De spanten bestaan uit boogseg
menten, gekoppeld door een ligger. 
Een grote vide in het perron brengt 
licht in de onder het viaduct gelegen 
hal die is opgebouwd uit een lichte 
staalconstructie met vakwerkliggers 
en een plafond van geprofileerde 
staalplaat. 
Het kruispuntstation is een bijzon
der type viaductstation dat wordt 
gebouwd daar waar twee spoorlij
nen elkaar kruisen en reizigers over 
moeten kunnen stappen. Station 
Amsterdam Sloterdijk [16] uit 1986 

Station Amsterdam Sloterdijk 
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van Reijnders is een voorbeeld van 
zo'n station. De constructie is in 
sterke mate bepalend voor de vorm
geving van het station. De hal be
staat uit een tafelvormig ruimte
vakwerk dat in de hoeken wordt 
ondersteund door opengewerkte 
samengestelde kolommen. De per
rons van de Schiphollijn warden 
door een buisvormige constructie uit 
raatliggers en glas overkapt. Deze 
buizen lopen door de stationshal 
heen. Het station bestaat, op de 
viaducten na, geheel uit staal en 
glas en is ontworpen met grate aan
dacht voor korte looplijnen, sociale 
veiligheid en de mogelijkheid tot 
reiniging. 
Station Duivendrecht [17] uit 1993 
is een kruispuntstation dat door zijn 



Entree van Station Duivendrecht 

architect Kilsdonk met overstap
machine wordt aangeduid. De 
stationskap van 150 bij 47 meter 
wordt gedragen door een deltaligger 
met haaks daarop nablaliggers. Het 
aantal steunpunten is minimaal. 
Vides brengen het daglicht op de 
drie niveaus. Staal en glas bepalen 
het uiterlijk van het station. De en
tree bestaat uit een glazen cilinder, 
daar waar nodig gesteund door 
staal. Bij deze entree hebben archi
tect en constructeur elkaar gevon
den door hun extreme standpunten 
te verlaten en tegemoet te komen 
aan elkaars wensen. De architect 
wilde aanvankelijk glas zonder con
structie; de constructeur daarente
gen constructie zonder oog voor 
transparantie. Na uitvoerige discus
sie ontstond een optimum. Station 
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Station Duivendrecht 
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Rotterdam Blaak [18] uit 1993 van 
Reijnders is een ondergronds 
kruispuntstation op de kruising van 
metro en spoorlijn, waarvan de en
tree wordt gemarkeerd door een 
transparante stalen schotel die ten 

Station Rotterdam Blaak 

dele is opgehangen aan een stalen 
vakwerkboog. Dit station werd in 
1993 genomineerd voor de vier
jaarlijkse onderscheiding "Interna
tional Award for Innovative 
Technology in Architecture" [19], 
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een verdienste van zowel architect 
als constructeur. Behalve viaduct
en kruispuntstations werden de 
afgelopen jaren oak traditionelere 
stations gebouwd met staal als be
langrijk en soms ook beeldbepalend 
constructiemateriaal. lk noem hier 
slechts station Assen als voorbeeld 
van een fa9adestation en de sta
tions Amsterdam De Vlugtlaan en 
Arnhem Velperpoort (alle van 
Steenhuis) als stations gebouwd bij 
een verkeerstunnel. 
Bij de hiervoor genoemde stations 
gebouwd na 1980 heb ik telkens de 
naam van de architect vermeld. Het 
is minder gebruikelijk de naam van 
de constructeur te vermelden. Het 
zal uit het voorgaande duidelijk zijn 
dat dit niet terecht is. lmmers, een 
goed ontwerp komt tot stand door 
samenwerking van en discussie 
tussen architect en constructeur. 
Het ontwerp van de hiervoor ge
noemde stations van na 1980 is in 
sterke mate mede bepaald door 
mijn zeer gewaardeerde collega bij 
lngenieursbureau NS, Vakar en de 
groep constructeurs rondom hem. 

Behalve in de stationsarchitectuur 
speelt staal een belangrijke rol bij 
spoorbruggen. Oat was in het verle
den zo en dat is nag steeds het 
geval. Het ligt niet voor de hand om 
in een faculteit Bouwkunde uitvoerig 
stil te staan bij het ontwerpen van 
spoorbruggen in Nederland. lk zal 
dat dan ook slechts summier doen 
en vooral ingaan op de rolverdeling 
tussen constructeur en architect, in 
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de wetenschap dat ik door de sum
miere behandeling de rijke historie 
van de (Nederlandse) spoorbruggen 
[20) tekort doe. De aanduiding van 
de diverse typen spoorbruggen 
verraadt al dat de constructie in 
hoge mate bepalend is voor de 
vormgeving. Bij toenemende over
spanning worden de volgende typen 
toegepast: enkel- en dubbellig
gerbruggen, plaatliggerbruggen, 
kokerliggerbruggen , boogbruggen, 
verstijfde staafboogbruggen en 
vakwerkbruggen. Hangbruggen en 
tuibruggen komen in deze opsom
ming niet voor. Door hun geringe 
stijfheid zijn deze brugtypen minder 
geschikt als spoorbrug alhoewel de 
laatste tijd deze opvatting aan ver
andering onderhevig is. De con
structeur kiest, mede afhankelijk 
van de overspanning, voor een 
brugtype en daarmee ligt de vorm
geving grotendeels vast. Daar waar 
varianten mogelijk zijn weegt het 
oordeel van de architect zwaar. In 
het verleden was de bemoeienis 
van de architect gering. Tegenwoor
dig levert de bijdrage van de archi
tect spannende brugconstructies op 
die met recht kunstwerken ge
noemd mogen warden. Twee re
cente voorbeelden zijn de spoor
brug te Dordrecht uit 1994 en de 
voorontwerpen voor de overbrug
ging van het Pannerdensch Kanaal 
(de Rijn) in de Betuwelijn, nabij 
Zevenaar. De architect van belde 
projecten is Van der Ree. De spoor
brug te Dordrecht bestaat uit vaste 
stalen vakwerkbruggen en een 



Spoorbrug Dordrecht 

beweegbare brug van het type hef
brug. Alhoewel de invloed van de 
architect op de vormgeving van de 
totale overbrugging duidelijk zicht
baar is, springt de 60 m hoge hef
toren het meest in het oog. De naar 
boven toe taps uitlopende kolom
men zijn twee aan twee verbonden 

door de hefkokers. Zo ontstaan 
twee portalen die door twee koppel
kokers worden verbonden. In 
Dordrecht heeft het hefportaal de 
bijnaam "dameslaarsjes" gekregen 
waaruit blijkt dat deze grote zware 
constructie een elegante sculptuur 
is die minder abstract is dan op het 

Voorontwerpen voor de brug over het Pannerdensch Kanaal (de Rijn) 
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eerste gezicht lijkt. De verdienste 
van de architectonische bijdrage 
aan een door de constructie gedic
teerde hoofdvorm spreekt hier voor 
zich. De voorontwerpen voor de 
overbrugging van het Panner
densch Kanaal zijn in feite geba
seerd op traditionele brugtypen te 
weten de boogbrug en de tuibrug. 
De uitwerking is minder traditioneel. 
Bij de boogbrug zijn de bogen op 
initiatief van de architect tegen el
kaar afgesteund hetgeen de con
structeur een besparing op het 
boogverband opleverde. Ook in de 
uitvoering van de boog zelf hebben 
constructeur en architect elkaar 
gevonden : de boog is vervaardigd 
uit een doorgaande buis die een 
glad uiterlijk heeft en die door zijn 
eenvoudige produktiewijze relatief 
goedkoop is. De tuibrug is, zoals ik 
eerder vertelde, op zich een weinig 
traditioneel brugtype voor een 
spoorbrug. Op gezamenlijk initiatief 

. Geboute/geklonken aansluiting 

Spoorbrug Weesp 
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van architect en constructeur is dit 
type onderzocht. In verband met 
eisen die aan de geluidsemissie 
van de brug worden gesteld, wordt 
de brug uitgevoerd met doorgaand 
ballastbed, hetgeen in vergelijking 
tot vroeger een relatief hoog eigen 
gewicht oplevert ten opzichte van 
de treinbelasting . Tevens zijn de 
eisen met betrekking tot de stijfheid 
van spoorbruggen aan verandering 
onderhevig. Deze twee factoren 
dragen er toe bij dat de tuibrug 
wordt gezien als een kansrijke va
riant. 

Tot nu toe ben ik ingegaan op het 
constructief ontwerpen op hoofdlij
nen van stations en spoorbruggen. 
Constructiet ontwerpen in staal 
betekent echter ook oog hebben 
voor details. De detaillering moet 
voldoen aan esthetische en con
structieve eisen en is in hoge mate 
bepalend voor het uiterlijk en de 

Gelaste aa nslu iting 



kosten van staalconstructies. Enige 
voorbeelden mogen dit verduidelij
ken. lndien in stations verbindingen 
van kolommen en liggers uit het 
zicht blijven dan kunnen ze warden 
ontworpen op !outer constructieve 
eisen. Hiervan zijn de eisen met 
betrekking tot de sterkte het belang
rijkste - immers, de op de verbin
ding werkende krachten moeten 
kunnen warden gedragen - maar 
ook de eisen met betrekking tot 
stijfheid en rotatiecapaciteit zijn van 
belang. Blijven de verbindingen in 
het zicht dan spelen ook esthe
tische eisen een rol en moeten con
structeur en architect tezamen zoe
ken naar een optimum. Orn soortge
lijke redenen warden op plaatsen 
die in het zicht blijven vaak kokers 
en buizen toegepast als liggers en 
kolommen, terwijl H-vormige profie
len toepassing vinden daar waar ze 
aan het oog onttrokken zijn. Bij 
spoorbruggen is de detaillering be
langrijk met het oog op vermoeiing. 
Door de toename van de kennis op 
het gebied van vermoeiing van ge
laste verbindingen is het nu moge
lijk spoorbruggen te ontwerpen met 
gelaste verbindingen; spoorbrug
gen, die voorheen vooral met klink
en boutverbindingen werden gerea
liseerd. Zo wordt de nieuwe spoor
brug te Weesp als tweeling van de 
bestaande brug gebouwd met het
zelfde constructieve ontwerp op 
hoofdlijnen: een verstijfde staaf
boogbrug. Omdat in de eindsituatie 
de nieuwe en de bestaande brug 
blijvend naast elkaar liggen leek het 

architect Bak niet raadzaam andere 
brugtypen te overwegen. Wijziging 
van de detaillering werd wel toelaat
baar geacht: beide bruggen zijn 
compleet verschillend voor wat be
treft het constructieve ontwerp in 
detail. De bestaande brug is in 
hoofdzaak geklonken terwijl de 
nieuw te bouwen brug een voorna
melijk gelaste uitvoering kent. De 
prijs is hierbij van doorslaggevende 
betekenis geweest. Bij de kokerlig
gerbruggen over de Roer te Roer
mond uit 1992 is gekozen voor het 
toepassen van dikkere staalplaten 
zonder langsverstijvingen in plaats 
van dunnere staalplaten met langs
verstijvingen. Ook hier was de prijs 
van doorslaggevende betekenis. Bij 
de eerste variant zijn de materiaal
kosten hoger door het toepassen 
van dikkere platen maar wordt be
spaard op arbeidsloon door het niet 
hoeven vastlassen van de verstij-

a '~;_ __ / ? 
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Spoorbrug te Roermond 

25 



vingen. Bij de huidige verhouding 
tussen materiaalkosten en arbeids
loon verdient deze variant, althans 
micro-economisch, de voorkeur. 
Een bijkomend voordeel is van es
thetische aard: het "hungry-horse" 
effect waarbij de verstijvingen in de 
staalconstructie tekenen als de 
ribbenvaneenhongerigpaa~. 

wordt vermeden. Uit de genoemde 
voorbeelden blijkt dat ook bij het 
constructief ontwerpen in detail, 
overleg en discussie tussen archi
tect en constructeur nodig is om te 
komen tot een optimaal ontwerp. 

Bij het constructief ontwerpen van 
stations ligt het initiatief vanuit de 
historie gezien meer bij de architect 
dan bij de constructeur. De con
structeur heeft zijn positie moeten 
opeisen. Het vergt enige 
assertiviteit om gehoord te warden, 
om de constructieve kennis in te 
kunnen brengen. Naar mate de 
constructeur daar beter in slaagt en 
de architect meer open staat voor 
de ideeen van de constructeur, 
ontstaat een beter ontwerp. 
Bij het constructief ontwerpen van 
spoorbruggen is het omgekeerde 
het geval. Vanuit de historie gezien 
ligt het initiatief meer bij de con
structeur dan bij de architect. Hier is 
het de architect die zich meer moet 
laten gelden om zijn esthetische 
adviezen onder de aandacht te 
brengen en moet de constructeur 
bereid zijn te luisteren. 
Orn te komen tot een optimaal con
structief ontwerp is het nodig dat 
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architect en constructeur in een 
vroeg stadium van het ontwerp
proces hun krachten bundelen en 
als gelijkwaardige partners overleg
gen en discussieren. 

Onderzoek 

De hiervoor geschetste ontwikkelin
gen op het gebied van het ontwer
pen van "spoorse" staalconstructies 
zouden onmogelijk zijn geweest 
zonder onderzoek op het gebied 
van staal en staalconstructies. 
Hiervoor is reeds aangegeven dat 
het zoeken naar verbeteringen van 
het produktieproces van staal een 
materiaal heeft opgeleverd met zeer 
gunstige eigenschappen wat betreft 
sterkte, stijfheid en taaiheid. Naast 
materiaalonderzoek speelt het on
derzoek om te komen tot een beter 
begrip van het gedrag van staal
constructies en hieruit voortvloeiend 
het modelleren van constructies en 
het toegankelijk maken voor bere
kening, een belangrijke rol. Dit on
derzoek zou ik willen typeren als 
constructie-onderzoek. Alleen het 
verrichten van wetenschappelijk 
materiaal- en constructie-onderzoek 
is niet voldoende. Ook moet het 
onderzoektoepasbaarentoeganke
lijk gemaakt warden voor de 
bouwpraktijk ofwel ontwikkeld war
den. Onderzoek en ontwikkeling 
(Research and Development, R&D) 
zijn onlosmakelijk met elkaar ver
bonden. Wil men komen tot innova
ties op het gebied van het bouwen 



met staal dan is het nodig te inves
teren in onderzoek en ontwikkeling. 
Kijkt men naar de tendens in be
schikbaarheid van fondsen voor 
onderzoek en ontwikkeling dan blijkt 
dat Nederland als een van de wei
nige Westerse landen hieraan 
steeds minder geld uitgeeft. Het 
percentage van het Bruto Nationaal 
Produkt dat aan onderzoek en 
ontwikkeling wordt besteed is sinds 
1986 continu gedaald en ligt nu net 
onder de twee procent. Koploper is 
Japan met iets meer dan drie pro
cent [21]. Niet alleen de Nederland
se overheid bezuinigt op onderzoek 
en ontwikkeling, oak het bedrijfsle
ven geeft hieraan steeds minder 
geld uit. Hierbij moet primair warden 
gedacht aan bedrijfseigen onder
zoek en ontwikkeling bij de Neder
landse multinationals maar oak aan 
kleinschaliger korte termijn onder
zoek bij individuele bedrijven. Bij dit 
laatste type onderzoek gaat het om 

% R&D vab BNP 

Percentage van het BNP dat de 
afgelopen jaren in diverse /anden 
aan onderzoek en ontwikkeling 
werd besteed. 

jaar 

onderzoek uitgevoerd in eigen be
heer of bij grate technologische 
instituten en universiteiten waarbij 
sprake is van contractresearch. Het 
betreft onderzoek waarvan de re
sultaten vrijwel zeker direct toepas
baar zijn. Oak lngenieursbureau NS 
voert dit soort onderzoek in eigen 
beheer of voor andere bedrijfs
onderdelen van NS uit op het vak
gebied staalconstructies. Er moet 
warden opgemerkt dat bij NS meer 
onderzoek van dit type wordt uitge
voerd op het vakgebied kunstwer
ken (bruggen e.d.) dan op het vak
gebied utiliteitsbouw (stations e.d.). 
Behalve onderzoek door individuele 
bedrijven is oak collectief onder
zoek mogelijk, vaak gestimuleerd 
met subsidies van de overheid. Men 
onderscheidt smal en breed collec
tief speurwerk. Bij smal collectief 
speurwerk wordt onderzoek uitge
voerd door en/of voor een groep 
bedrijven die een gemeenschappe
lijk probleem willen onderzoeken. 
Bij breed collectief onderzoek ko
men de resultaten ten goede aan de 
gehele branche. Het onderzoek is 
vaak wat fundamenteler van karak
ter. Het breed collectief onderzoek 
op het gebied van staalconstructies 
is de afgelopen jaren steeds verder 
in omvang gereduceerd am in 1993 
zelfs volledig te verdwijnen. Geluk
kig lijkt deze zeer negatieve ten
dens te warden tegengegaan. De 
afgeiopen maanden wordt onder 
auspicien van het Staalbouwkundig 
Genootschap hard gewerkt aan het 
opnieuw leven inblazen van het 
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breed collectief speurwerk gekop
peld aan kennisoverdracht. Als ge
zegd, breed collectief onderzoek is 
niet gericht op resultaten en toepas
singen voor een individueel bedrijf 
maar voor de hele branche en is 
fundamenteler van aard. Financie
ring is dan oak vaak niet eenvoudig. 
Toch vertrouw ik erop dat de 
branche als geheel het belang inziet 
van dit type speurwerk. lmmers, 
zonder breed collectief speurwerk is 
er op de lange termijn geen innova
tie en dus een verzwakking van de 
concurrentiepositie van de staal
branche. 

In het voorgaande kwamen funda
menteel en toegepast wetenschap
pelijk onderzoek aan de orde als 
karakteriseringen van de aard van 
het onderzoek. Het is goed om te 
beseffen dat het hier een glijdende 
schaal betreft. Bovendien geldt voor 
de bouwtechniek dat het onder
scheid niet scherp is. Onderzoek 
voor de bouw en dus ook de staal
bouw zal altijd een zekere mate van 
praktische toepasbaarheid in zich 
moeten hebben. Van oudsher wordt 
het fundamentele onderzoek in 
hoofdzaak uitgevoerd bij de univer
siteiten. De laatste jaren, onder 
druk van diverse bezuinigings
maatregelen, is een tendens waar
neembaar dat universiteiten ook 
toegepast onderzoek doen en ik 
bedoel dan met name contract
research. Daarmee wordt de univer
siteit een concurrent van de grate 
technologische instituten en TNO. 
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In een klein land als Nederland acht 
ik dit niet wenselijk. Het in stand 
houden van kennisinfrastructuur is 
kostbaar en het onderzoeksaanbod, 
in ieder geval op het gebied van 
staalconstructies, is gering. In die 
situatie ligt het niet voor de hand 
dat het wetenschaps- en 
technologiebeleid gericht zou moe
ten zijn op het in Nederland naast 
elkaar laten bestaan van elkaar 
beconcurrerende onderzoekscentra. 
Samenwerking en bundeling van 
krachten is veel meer op zijn plaats. 
Daarbij passen afspraken over de 
verdeling van het onderzoek naar 
aandachtsgebied en aard van het 
onderzoek. Op deze wijze ontstaan 
gespecialiseerde onderzoekscentra 
waarbij het mogelijk is het kennis
niveau hoog te houden op een be
perkt deel van het vakgebied . Voor 
zover er overlappingen zijn, en dat 
zal altijd het geval zijn, is het zaak 
te komen tot uitwisseling van erva
ringen en onderzoeksresultaten. 
Het afgelopen jaar is de Onderzoek
school Bouw van start gegaan 
waarin oak de TU-Eindhoven parti
cipeert . De onderzoekschool coordi
neert en stimuleert het promotie
onderzoek op het gebied van de 
bouw aan de technische universitei
ten . Deze onderzoekschool kan en 
moet mijns inziens tegenwicht ge
ven aan de tendens van teruglo
pende belangstelling voor funda
menteel onderzoek. Fundamenteel 
onderzoek dat zo belangrijk is voor 
innovaties en derhalve de continu'i
teit van het vakgebied op de lange 



termijn. Oat dit zo is moge blijken 
uit het voorbeeld van de op druk 
belaste kolom. Al in 1744 ontwik
kelde de beroemde wiskundige 
Euler de theorie van de berekening 
van de kritische belasting van ko
lommen. De kritische belasting is 
die belasting waarbij de kolom 
instabiel wordt en knikt. Vandaag 
de dag vormt deze kritische Eulerse 
kniklast de basis van de 
kolomberekening. Mede dankzij het 
fundamentele onderzoek van Euler 
kan de constructeur op verant
woorde manier slanke staal
constructies ontwerpen die vanuit 
oogpunt van vormgeving door de 

0,9 
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architect warden gevraagd. 

Het voorbeeld van de op druk be
laste stalen kolom geeft me de mo
gelijkheid nog een geheel ander 
facet van onderzoek te belichten. 
Euler rekende uit dat de kniklast 
van een op druk belaste kolom om
gekeerd evenredig was met het 
kwadraat van de lengte van die 
kolom. Na enig herschrijven is het 
mogelijk een Eulerse knikspan
ningsparameter te definieren als 
reciproke waarde van het kwadraat 
van een slankheidsparameter: de 
Eulerhyperbool. Dit op de theorie 
van Euler gebaseerde werk sluit 
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niet naadloos aan op de praktijk van 
de staalbouw en kan niet recht
streeks warden toegepast. Een 
andere theoretische beschouwing 
leert dat de spanning, ongeacht de 
slankheid van de kolom, gelimiteerd 
is. Voor staalconstructies wordt als 
grens de vloeispanning van het 
materiaal aangehouden. Zo geeft 
de theorie twee schattingen voor de 
bezwijklast waarvan de laagste 
uiteraard maatgevend is . Echter, de 
werkelijke bezwijklast is kleiner dan 
de aldus gevonden theoretische. Dit 
wordt veroorzaakt door imperfec
ties. Zo is een kolom in de praktijk 
niet exact recht en bevat deze ko
lom restspanningen. Derhalve is de 
theoretische bezwijklast een boven
grens van de werkelijke bezwijklast. 
De werkelijke bezwijklast kan wor-

den gevonden door experimenteel 
onderzoek te doen. Voor op druk 
belaste kolommen is een groat aan
tal proeven uitgevoerd en uit die 
proeven is een aantal knikcurven 
afgeleid, steunend op het eerder 
verrichte theoretisch onderzoek. 
Uiteraard is het mogelijk door het 
aanscherpen van de theorie langs 
theoretische weg een betere bena
dering van de werkelijke bezwijklast 
te vinden. In het verleden is van 
deze mogelijkheid veelvuldig ge
bruik gemaakt. Het voorgaande is 
een uitermate summiere weergave 
van vele jaren van onderzoek. lk 
kan in dit korte bestek helaas niet 
op de materie ingaan op een manier 
die recht doet aan de geleverde 
inspanningen en prestaties van de 
vele betrokkenen . Voor mijn betoog 
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is van belang het feit dat theoretisch 
onderzoek niet kan zonder experi
menteel onderzoek en omgekeerd. 
Orn een theorie te staven moeten 
experimenten warden uitgevoerd en 
om een zinvolle proef te doen is het 
nodig te beschikken over theorieen . 
Nu is het uitvoeren van proeven 
een kostbare aangelegenheid en 
met de opkomst van computers is 
een tendens waarneembaar waarbij 
met de computer proeven warden 
gesimuleerd. De ontwikkelingen op 
het gebied van de eindige 
elementenmethode hebben hieraan 
in belangrijke mate bijgedragen. 
Naast het uitvoeren van proeven in 
een laboratorium bestaat experi
menteel onderzoek nu oak uit het 
uitvoeren van computersimulaties 
achter een beeldscherm. Computer
simulaties kunnen laboratorium
proeven niet helemaal vervangen. 
Het uitvoeren van een (beperkt) 
aantal (dure) laboratoriumproeven 
ter calibratie van (een groat aantal 
relatief goedkope) computer
simulaties is niet alleen een nood
zakelijke maar oak zeer zinvolle 
onderzoeksmethode. 

Onderzoek is duur. Nederland is 
klein. Reeds eerder wees ik op het 
belang van samenwerking. Het ging 
toen om de samenwerking tussen 
de onderzoekscentra onderling. 
Daarnaast is samenwerking met 
andere organisaties en instellingen 
van groat belang. Op het gebied 
van staalconstructies wordt samen
werking nagestreefd met de vol-

gende organisaties waarvan de 
opsomming niet volledig zal zijn: het 
Staalbouwkundig Genootschap, de 
Stichting Nederlandse Staalbouw, 
het Staalbouw lnstituut, TNO Bouw, 
de TU-Delft, het Nederlands lnsti
tuut voor Lastechniek, het Neder
lands Corrosie Centrum, en het 
Nederlands Normalisatie lnstituut. 
Deze organisaties zijn alle geves
tigd in Nederland. In het Europa van 
vandaag is onderzoek vrijwel altijd 
internationaal. Gestreefd zal war
den te participeren in de Europese 
technologieprogramma's zoals 
Brite-Euram tezamen met Neder
landse en buitenlandse partners . 
Het is in dit licht verheugend te zien 
dat het op te zetten breed collectief 
onderzoek van het Staal
bouwkundig Genootschap aanslui
ting gaat zoeken bij hetgeen op 
Europees niveau gebeurt. De voor
gestelde commissiestructuur is een 
afspiegeling van de commissie
structuur van de "European 
Convention for Constructional 
Steelwork (ECCS)". Dit is gedaan 
om uitwisseling van kennis te be
vorderen en participatie te verge
makkelijken. Een belangrijke stimu
lans tot internationale samenwer
king op het gebied van onderzoek 
komt vanuit de harmonisatie van 
rekenregels in Europa. De komende 
jaren zullen staan in het teken van 
het vaststellen en invoeren van 
gemeenschappelijke Europese nor
men [22] (Eurocodes) na jaren van 
voorbereiding. Oak in de 
vaststellingsfase zal veel onderzoek 
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voorschriften. De waarde volgens de Eurocode komt overeen met 100% 

nodig zijn om consensus te berei
ken op diverse toetsingscriteria net 
als het geval was in de voorberei
dingsfase. Orn aan te geven hoe 
groot de verschillen van inzicht 
soms zijn geef ik het voorbeeld van 
een op trek belaste bout. Een 10.9 
bout kan volgens Zweedse natio
nale voorschriften 80 procent meer 
trekbelasting dragen dan dezelfde 
bout volgens Engelse voorschriften . 

Diverse onderzoeksonderwerpen op 
het gebied van staalconstructies 
zullen de komende tijd actueel zijn . 
Het is onmogelijk ze allemaal te 
noemen. Hierna volgt een subjec
tieve selectie. 
Op het gebied van koudgevormde 
profielen [11] en dunne plaat be
staan nog veel leemten in kennis. 
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Recentelijk is een promotie-onder
zoek afgerond [23] met als onder
werp het kreukelen van lijven van 
koudgevormde profielen onder ge
concentreerde lasten. Naast een 
model ter beschrijving van dit ge
drag heeft dit onderzoek ook de 
nodige aanknopingspunten voor 
vervolgonderzoek opgeleverd. Te
vens is nog onderzoek gewenst 
naar de interactie tussen plooi- en 
knikstabiliteit en de samenwerking 
met andere materialen in·sandwich
constructies . 
Ook op het gebied van verbindin
gen in staalconstructies zijn de no
dige onderwerpen van onderzoek 
aan te wijzen . Gedacht kan worden 
aan de invloed van het gedrag van 
verbindingen op de stabiliteit van 
gebouwen, verificatie van reken-



regels door computersimulatie en 
vooral ook het toegankelijker maken 
van de toch wel zeer gecompli
ceerde rekenregels voor verbindin
gen zoals die in de voorschriften 
zijn vastgelegd. 
Een ander onderzoeksgebied is dat 
van de constructieve systemen in 
staal. Voorbeelden zijn onderzoek 
naar het gedrag van voor
gespannen staalconstructies, 
tuiconstructies in gebouwen, 
stabiliteitsvoorzieningen in hoge 
stalen gebouwen en de samenwer
king van staal en glas in innovatieve 
gevels. 
Bij de keuze van de onderzoeks
onderwerpen is het van belang de 
praktijk niet uit het oog te verliezen. 
Het is zaak dat onderzoek uit te 
voeren waardoor het gereedschap 
voor constructeur en architect ter 
beschikking komt om nieuwe 
innovatieve en interessante staal
constructies te ontwerpen. 

Onderwijs 

Onderzoek is nauw verweven met 
onderwijs. Al was het maar omdat 
delen van het onderzoek door stu
denten in het kader van hun oplei
ding uitgevoerd kunnen worden. 
Resultaten van het onderzoek zul
len in het onderwijs worden doorge
geven. Tijd om stil te staan bij het 
onderwijs. 

De reeds eerder geconstateerde 
scheiding tussen het constructeurs-

werk en het werk van de architect 
aan het einde van de negentiende 
eeuw kwam ook tot uiting in de 
splitsing in opleiding. Aan de toen
malige Technische Hogeschool in 
Delft ontstond een afdeling Weg- en 
Waterbouwkunde en een afdeling 
Bouwkunde. Tot op de dag van 
vandaag is deze opdeling in Delft 
zo gebleven waarbij bij Weg- en 
Waterbouw, later Civiele Techniek 
genoemd, de nadruk lag op de con
structie terwijl bij Bouwkunde vorm
geving ging prevaleren. Heel anders 
is dit bij de veel jongere Technische 
Universiteit Eindhoven. In Eind
hoven is er op het gebied van het 
bouwen maar een faculteit te weten 
de faculteit Bouwkunde. Vanuit de 
integratiegedachte - het beset dat 
de inbreng van alle partijen in het 
ontwerp tot een harmonieus geheel 
moet leiden - zijn alle disciplines in 
een faculteit vertegenwoordigd: 
constructeur en architect maar ook 
bouwfysicus en uitvoeringstechni
cus. Voor architect en constructeur 
in opleiding betekent dit dat er een 
optimale voedingsbodem is om 
elkaars taal te leren spreken en 
begrip te krijgen voor elkaars pro
blemen en standpunten. Het ge
meenschappelijke onderwijs
programma van tenminste twee 
jaar, dat door alle studenten Bouw
kunde wordt gevolgd, draagt hier
aan in belangrijke mate bij. In zijn 
intreerede [24] onderstreept profes
sor Dicke het belang van goed over
leg tussen constructeur en archi
tect: "De architect die de verschil-
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lende aspecten van een bouwwerk 
tot een eenheid moet samenvoegen 
moet verschillende talen spreken. 
Dan pas is een zinvol gesprek mo
gelijk met zijn adviseurs ..... Het 
deskundig meespreken van de ar
chitect maakt het voortdurend over
leg met zijn adviseur-constructeur 
tot een boeiend gesprek". lk zou 
een stap verder willen gaan. Ook de 
constructeur moet trachten de taal 
van de architect te begrijpen. Con
structief Ontwerpen in staal bete
kent in dit licht bezien het ontwer
pen van staalconstructies van ge
bouwen uitgaande van de toege
paste mechanica en de eigenschap
pen van het materiaal staal, reke
ning houdend met de eisen vanuit 
gebruik, beheer en onderhoud, 
klimaatbeheersing, installatie
voorzieningen en uitvoering. Nu is 
ontwerpen niet een vak dat je van 
de ene op de andere dag leert. Er is 
kennis voor nodig van de toege
paste mechanica en van het materi
aal staal , er is inzicht in constructie
gedrag voor nodig maar vooral is 
het nodig om veel te oefenen en zo 
te komen tot integratie van verwor
ven kennis en inzicht. Het 
Eindhovense onderwijsmodel biedt 
gelukkig ruim voldoende 
aanknopingspunten om kennis, 
inzicht en vaardigheden over te 
brengen op studenten. In het 
cursorisch onderwijs, de colleges, 
kan kennis worden overgebracht. 
De gereedschapskist van de stu
dent wordt gevuld. In het project
onderwijs wordt de student steeds 
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vaardiger in het aanvankelijk zo 
moeilijke proces van ontwerpen. 
Gedurende de studie komt het in
zicht, wordt duidelijk waarvoor welk 
gereedschap precies nodig is. Door 
veel te oefenen leert de student te 
ontwerpen en rijpt het inzicht. Een 
belangrijk aspect bij het ontwerpen 
is het schematiseren van construc
ties. In zijn intreerede [25) staat 
professor Witteveen uitvoerig stil bij 
dit facet: "De constructeur moet er 
voortdurend op bedacht zijn dat zijn 
inzicht in de krachtswerking zo 
goed mogelijk bij de werkelijkheid 
aansluit". Voor schematiseren geldt 
hetzelfde als voor ontwerpen: het is 
alleen te leren door veel te oefenen. 
In de vierjarige opleiding zoals we 
die nu kennen staat naar mijn me
ning het overbrengen van inzicht en 
vaardigheden onder druk en daar
mee ook het ontwerpen in staal. Al 
enige tijd is sprake van de mogelijk
heid dat technische studies weer 
een vijfjarige opleiding worden, 
misschien al volgend jaar. Zou dit 
het geval zijn, dan zou ik ervoor 
willen pleiten de studenten niet 
meer stof aan te bieden dan nu het 
geval is. De extra beschikbare tijd 
zou moeten worden benut om meer 
met de aangeboden stof te oefenen, 
vaardigheden te trainen en inzicht 
te vergroten. Het resultaat zou kun
nen zijn dat het ontwerpaspect 
meer nadruk krijgt en dat de stof 
beter beklijft. Zeer recent is het 
paarse idee de studieduur tot drie 
jaar te beperken. In dat geval moe
ten principiele keuzes worden ge-



maakt, waarschijnlijk ten koste van 
het ontwerpaspect. 

Van vier naar vijf of drie jaar is een 
onderdeel van wat ik de onderwijs
discussie zou willen noemen, die 
een jaar geleden en nu ook weer in 
de media [26,27] fel oplaaide. 
Hierna vat ik de kritiek, zoals in 
deze discussie geuit ten aanzien 
van de universiteiten, kort samen. 
Het is crisis aan de universiteit. De 
massaliteit aan de universiteiten is 
zo groot dat de kwaliteit van het 
onderwijs er onder te lijden heeft. 
Bovendien is het universitair onder
wijs in zijn huidige omvang onbe
taalbaar geworden voor de maat
schappij. De verschoolsing van het 
studieprogramma is toegenomen 
door de massaliteit en door de, voor 
technische studies, te korte vier
jarige opleiding. Het gemiddelde 
niveau van afgestudeerden daalt en 
studenten zijn niet primair in weten
schap ge'fnteresseerd maar veel 
meer in het behalen van een di
ploma dat de weg naar betere ba
nen opent. Tot zover de samenvat
ting die, zoals ook uit de eerder 
genoemde discussie [26,27] blijkt , 
een te negatief beeld geeft van de 
werkelijkheid. Maar waar rook is is 
vuur. Met name de wijze van 
overheidsfinanciering van het uni
versitair onderwijs is in mijn ogen 
merkwaardig. De overheid financiert 
zowel de universiteiten als de stu
denten, zowel de onderwijsgevers 
als de onderwijsnemers en tracht 
door middel van de financiering te 

sturen. De universiteit wordt afgere
kend op aantallen studenten, op 
kwantiteit hetgeen de massaliteit 
juist zal bevorderen. De studenten 
worden afgerekend op studiepun
ten, hetgeen een berekenend ge
drag in de hand werkt en dit staat 
haaks op de humanistische visie 
van de universiteit als plaats voor 
intellectuele vorming. Een herbezin
ning op de wijze van overheids
financiering van zowel universiteit 
als student lijkt op zijn plaats. Naast 
kwantitatieve criteria als basis van 
overheidsfinanciering moeten naar 
mijn mening kwalitatieve criteria 
warden gehanteerd. Zo lijken stren
gere selectiecriteria voor of tijdens 
de propaedeuse onontkoombaar. In 
elk geval moet er aan de universiteit 
weer een gezond klimaat ontstaan 
waar, in het Eindhovense geval, 
ingenieurs worden opgeleid die in 
staat zijn met hun kennis, inzicht en 
vaardigheden nieuwe problemen 
aan te pakken en op te lessen en 
nieuwe esthetisch verantwoorde 
constructies te ontwerpen. 

Besluit 

Nu ik iets heb verteld over de drie 
poten van de leerstoel Constructief 
Ontwerpen (Staal) te weten ontwer
pen, onderzoek en onderwijs en 
daarbij iets heb gezegd over de 
rolverdeling tussen constructeur en 
architect, kom ik aan het einde van 
mijn rede. 
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Graag maak ik van de gelegenheid 
gebruik het College van Bestuur en 
allen die bij mijn benoeming betrok
ken zijn geweest te bedanken voor 
het in mij gestelde vertrouwen. 
Ook ben ik erkentelijkheid verschul
digd aan de Nederlandse Spoorwe
gen, met name de directie van 
lngenieursbureau NS, voor de mij 
geboden mogelijkheid mijn 
projectleiderschap bij Bureau Staal
bouw te combineren met het hoog
leraarschap aan deze universiteit. 

Collega's en medewerkers van de 
Faculteit Bouwkunde en in het bij
zonder van de vakgroep Construc
tief Ontwerpen, 
ik dank U voor de hartelijke wijze 
waarop U mij in Uw midden heeft 
opgenomen. De komende periode 
zal er een zijn van verandering. 
Waarschijnlijk al volgend jaar moet 
het vijf- of driejarige onderwijs
programma starten. Veel energie 
zal moeten worden gestoken in het 
opnieuw op elkaar afstemmen van 
diverse onderdelen van het 
onderwijsprogramma. Oat, terwijl 
voor velen van U onderzoek ook de 
nodige aandacht vergt en aan het 
onderzoekprogramma voor staal
constructies nog inhoud gegeven 
moet worden. Van mij mag U een 
constructieve bijdrage verwachten . 

Dames en heren medewerkers van 
NS en in het bijzonder van 
lngenieursbureau NS, 
ons bureau wil een toonaangevend 
ingenieursbureau voor railinfrastruc-
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tuur zijn. Daarvoor is het nodig te 
beschikken over een hoog niveau 
van kennis. Tevens is het nodig te 
beschikken over de best mogelijke 
medewerkers die in staat zijn deze 
kennis in nieuwe bouwproducten 
om te zetten. Deze twee aspecten 
spelen een belangrijke rol bij de 
combinatie van mijn werk bij U en 
mijn werk hier. lk dank U voor de 
collegiale samenwerking en hoop 
met U verder te mogen werken aan 
de verbetering van de Nederlandse 
railinfrastructuur. 

Dames en heren medewerkers van 
TNO Bouw, 
in Uw midden heb ik ruim vijf jaar 
onderzoek gedaan aan staalcon
structies in de groep van Bijlaard. 
Een periode die weliswaar al weer 
vijf jaar achter ons ligt, maar waar ik 
met veel plezier op terugkijk. Het 
was een voorrecht dat ik mij in zo 
een inspirerende en collegiale om
geving verder mocht ontwikkelen. lk 
stel het op prijs dat onze samenwer
king altijd goed is gebleven en ver
trouw er op dat dat in de toekomst 
ook zo zal zijn. 

Hooggeleerde Witteveen, 
onze eerste ontmoeting was in de 
collegezaal. Na het eerste college 
dat ik als student van je volgde wist 
ik het zeker: bij die hoogleraar wilde 
ik afstuderen. Oat is ook gebeurd 
en wel als student-assistent onder 
de vleugels van het toenmalige 
IBBC-TNO (tegenwoordig TNO 
Bouw). De inspirerende wijze waar-



op jij les gaf is mij nu ten voorbeeld. 
Het is plezierig te weten dat ik altijd 
voor goede raad bij je terecht kan. 

Hooggeleerde Stark, 
om jou op te volgen is geen een
voudige zaak. Wat je, niet alleen 
hier aan deze universiteit, op het 
gebied van staalconstructies hebt 
opgebouwd is zeer omvangrijk. lk 
dank je voor de vele collegiale ad
viezen die je me gaf en zonder 
welke ik de draad hier in Eindhoven 
niet zo snel had kunnen oppakken. 
lk vertrouw er op dat we elkaar ook 
in de toekomst veel zullen zien voor 
overleg, afstemming en samenwer
king. 

Dames en heren studenten, 
uit een recent onderzoek [28] is 
gebleken dat U het onderwijs dat U 
volgt waardeert met een 6,7. Uit 
mijn rede blijkt dat U mij geen 
"Streber'' mag vinden als ik zeg dat 
dat cijfer me eigenlijk te laag is en 
dat ik mijn bijdrage zal leveren om 
het te verhogen. Uit mijn rede moge 
ook duidelijk zijn wanneer ik vind 
dat wij als docenten geslaagd zijn. 
Oat is het geval indien U ervoor 
kiest als architect deze faculteit te 
verlaten terwijl U ook enig begrip 
van constructies heeft en omge
keerd, als U er voor kiest construc
teur te worden en U heeft enig ge
voel voor architectuur. 

Lieve ouders, 
jullie wil ik bedanken voor het feit 
dat jullie me altijd in staat hebben 

gesteld door te leren en voor jullie 
stimulerende intresse en steun. Het 
doet me deugd dat jullie beiden in 
goede gezondheid deze intreerede 
bij kunnen wonen. 

Lieve Thea, Anne, Erik en Huib, 
een normale werkweek telt vijf da
gen. Toen het duidelijk werd dat ik 
twee deeltijdbanen zou krijgen heb
ben we ons gerealiseerd dat twee 
plus drie geen vijf is maar zes en 
misschien nog wel meer. Jullie wil ik 
graag bedanken voor de tijd die ik 
aan mijn werk mag besteden. 

Dames en heren , zeer gewaar
deerde toehoorders, ik dank U voor 
Uw aandacht. 
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