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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,

Mijn titel heeft bij u wellicht een vraagteken opgeroepen. ‘Waar zijn 
wij aan begonnen?’ Ik koos deze titel, omdat een intreerede beoogt aan 
een breed publiek te laten weten welke doelen de nieuwe hoogleraar 
zich - uiteraard binnen de grenzen van zijn leeropdracht - heeft gesteld. 
Met het woord ‘wij’ in de titel wil ik aangeven dat aan een universiteit 
- net zoals dat ook in de bouw het geval is - alleen samenwerking tot 
resultaat leidt. Het is niet de nieuwe hoogleraar, een solist, nee het is een 
compleet team rond een leerstoel dat bepalend is voor het succes van 
onderwijs en onderzoek.

Maar de titel betekent voor mij meer. Twintig jaar geleden werd ik 
voor het eerst gevraagd een lezing te houden op een studiedag. De 
organisator had als thema voor die dag gekozen: ‘Nieuwbouw, waar 
zijn we aan begonnen’. De dag werd commercieel een groot succes. 
De zaal zat vol ondernemers die een bedrijfspand aan het bouwen 
waren, of die zich daarop aan het voorbereiden waren. Waar zijn we aan 
begonnen, uitgesproken met een wanhopige ondertoon, was een titel die 
hen zeer aansprak. Helaas is deze uitroep onder opdrachtgevers geen 
uitzondering. Ook de aannemer die een aanbesteding heeft gewonnen 
en zich afvraagt hoe hij de laagste aanbieder kon worden, roept wel eens: 
‘Waar zijn we aan begonnen?’ Ook de architect, de bouwdirectie, de 
adviseurs en leveranciers, allemaal vragen zij zich wel eens af waar zij 
aan begonnen zijn.

En toch is de bouw een prachtig vak. Ik heb nooit spijt gekregen 
van mijn keuze voor een loopbaan in de bouw. Ik hoop er nog lang 
werkzaam te mogen zijn en kan iedere student aanraden in dit 
fantastische vakgebied te stappen. Bouwen is een dynamisch proces. 
Vol afwisseling. Elk project is anders. Elk bouwteam een nieuwe, 
uitdagende werkkring. In de bouw wordt van alle betrokkenen creativiteit 
verwacht en gewaardeerd. En toch is de bouw ook de branche waar zich 
regelmatig onaangename verrassingen voordoen. Waar opdrachtgevers 

Inleiding
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worden geconfronteerd met onverwacht meerwerk. Waar de uitvoerende 
partijen telkens weer met onvoorziene risico´s worden geconfronteerd. 
Waar architecten moeten aanzien hoe hun ontwerp het sluitstuk wordt 
in een steeds bijgestelde exploitatieberekening.

Bouwen moet weer leuk worden!
Een bijdrage leveren aan de gemoedsrust van alle partijen in 
het bouwproces. Een transparant proces, zonder onaangename 
verrassingen, een bouwproces waarin de klant krijgt wat hij verwacht, 
waarin de bouwer weet wat hij moet maken. Een proces met een breed 
maatschappelijk draagvlak. Een bijdrage leveren aan een industrie met 
een goed imago. Dat is in een notendop het streven van de leerstoel 
construction engineering.

De bouwnijverheid is economisch gezien een van de belangrijkste 
bedrijfstakken in Nederland. Van het bezit van de Staat der Nederlanden 
is 50% door de bouwnijverheid gemaakt. (Bron: CBS) Dit betreft 
woningen, kantoren, musea, gevangenissen en scholen, maar vooral: 
veel infrastructuur. Circa 10% van de Nederlandse beroepsbevolking 
werkt in de bouw en aan de bouw gerelateerde bedrijven. En de bouw 
is goed voor circa 11% van het bruto binnenlands product. Gezien deze 
cijfers mag gesproken worden van een economisch belangrijke sector. 
Een ambacht, bijna zo oud als de mensheid. Maar ook een sector die nog 
volop in ontwikkeling is. Een sector die gedwongen wordt tot innovatie. 
Een sector waarin het wetenschappelijk onderwijs een rol kan en moet 
spelen. Ik zal dat nader specificeren.

Maatschappelijke context
De bouwnijverheid staat midden in de maatschappij en de maatschappij 
volgt de bouwnijverheid op de voet. Het is niet moeilijk een verklaring 
te vinden voor die sterke band tussen bouw en samenleving. Zoals 
hiervoor gezegd, is de bouw een economische factor van belang. Het 
is de werkgever van een groot deel van onze bevolking. De producten 
van de bouw worden door iedere Nederlander dagelijks gebruikt. Wij 
wonen, werken, studeren en recreëren in de producten van de bouw. 
Wij verplaatsen ons over de wegen en voelen ons veilig achter de dijken 
die dezelfde sector ons geleverd heeft. Bovendien werkt de bouw in het 
openbaar. Het proces is voor iedereen te volgen. Iedereen kan zich er een 
mening over vormen. Ten slotte zijn wij, gezien de populariteit van de 
bouwmarkten, bijna allemaal actief als bouwamateurs. 
Deze maatschappelijke inbedding maakt de bouw populair, maar ook 
kwetsbaar. Als het asfalteren van een weg niet vóór de ochtendspits klaar 
is, wordt de aannemer niet geprezen om zijn zware arbeid in nachtelijke 
uren. Hij krijgt de schuld van de ochtendspits! Als een woning wordt 
opgeleverd met een aantal opleveringspunten worden die punten 
breed uitgemeten aan de borreltafel. Waar andere sectoren klagen 
dat onbekend ook onbemind maakt, slaagt de bouw er ondanks haar 
bekendheid niet in om zich bemind te maken.

Bouwnijverheid en maatschappij
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Veilig bouwen in 

Hong Kong

Veiligheid en gezondheid
Het werken in de bouw is niet zonder gevaar. Dat geldt niet voor de 
medewerkers op de kantoren, de plaats waar de meeste afgestudeerden 
van HBO en Wetenschappelijk Onderwijs hun werk vinden. Dat geldt 
wel voor de bouwvakkers op de bouwwerken. Regelmatig lezen we in 
de krant, dat er een dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden op een van 
de bouwplaatsen in Nederland. Gemiddeld tellen we 30 doden per 
jaar in onze sector. (Zwaga 2001, Bron CBS) In verhouding tot 1.000 
verkeersslachtoffers misschien geen groot getal, maar toch vinden we dit 
aantal onaanvaardbaar hoog.

Door de toegenomen medische kennis en de sterk verbeterde medische 
technieken is de gemiddelde levensverwachting in de achter ons 
liggende eeuw aanzienlijk toegenomen. In samenhang daarmee vindt 
de samenleving de sterfte door een bedrijfsongeval steeds minder 
aanvaardbaar. Verschillende maatschappelijke organisaties, zowel 
vakbonden als werkgeversorganisaties dringen aan op een veiliger 
bouwproces. De sector werkt daar hard aan. Er zijn aantoonbare 
resultaten bereikt. Maar het kan altijd beter. 

De mortaliteit van de bouw is niet het hele probleem. De bouw kent 
ook een onaanvaardbaar groot aantal arbeidsongevallen met ernstig 
en soms blijvend letsel. Een incident op de bouwplaats wordt als een 
arbeidsongeval geregistreerd, wanneer er een verzuim van meer dan 
4 uur optreedt. De kans dat bouwplaatspersoneel in enig jaar een 
arbeidsongeval krijgt, is 10%. Voor uitvoerders is de kans 8%. Voor 
het overige uitvoerend, technisch en administratief personeel, in het 
algemeen aangeduid als UTA-personeel, is de kans op een arbeidsongeval 
slechts 1%. (Lourens, EIB 2003)

Ook de grote uitval wegens arbeidsongeschiktheid wordt steeds minder 
aanvaardbaar geacht. Het ziekteverzuim van bouwplaatspersoneel staat 
op 7% tegenover 3% voor UTA-personeel. Het verzuim van metselaars 
en ijzervlechters ligt met 8% boven dit gemiddelde. Verreweg de meeste 
ziektedagen worden veroorzaakt door rugklachten. Over de hele branche 
genomen vindt 37,9 procent van het verzuim zijn oorzaak in een pijnlijke 
rug. (Leoné)
Een deel van de zieken en anderszins arbeidsongeschikten komt 
uiteindelijk in de WAO. Deze groep komt dan niet meer voor in de 

genoemde percentages. Het probleem is dus nog groter dan uit de 
statistieken op het eerste gezicht blijkt. 
Met name de WAO-toetreding heeft de aandacht van politieke en 
maatschappelijke organisaties. Hier speelt een rol dat Nederland een 
naar Europese normen hoog percentage arbeidsongeschikten onder zijn 
beroepsbevolking telt. Een percentage dat ook om economische redenen 
omlaag moet worden gebracht. 

Een bekend en recent voorbeeld van een bouwongeval is het 
instorten van een steiger bij onderhoudswerk aan de Amercentrale in 
Geertruidenberg. Men kan strijden over de vraag of gritstralen in een 
elektriciteitscentrale tot de bouwnijverheid moet worden gerekend. 
Belangrijker is de vaststelling dat dit soort hulpconstructies op vrijwel 
alle bouwwerken wordt toegepast. In Geertruidenberg waren vijf 
slachtoffers te betreuren. Dit ongeval werd uitgebreid in de pers 
besproken. Er gebeuren echter jaar in jaar uit ongelukken met steigers. 
Vaak zijn er gewonden, een enkele keer vallen er doden te betreuren. 
Toch krijgt dit soort ongevallen weinig aandacht. 
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Gescheiden 

inzameling van afval

Publieke veiligheid
Ook tijdens het gebruik van een gebouw blijft de veiligheid een groot 
maatschappelijk belang. Een probleem dat groter is dan algemeen wordt 
aangenomen. Het ministerie van VROM liet onlangs onderzoeken 
hoeveel daken van bedrijfspanden zouden kunnen instorten door 
overbelasting in geval van noodweer. Aanleiding was het instorten na 
zware regenval van een dak boven een groot winkelbedrijf. De studie 
komt tot de conclusie dat in de periode 1993-2002 in Nederland 166 
daken zijn ingestort. Een landelijke inventarisatie van dit risico leidde 
tot de conclusie dat nog 4.657 daken mogelijk een risico vormen voor 
de gebruikers. De oorzaak was in 80% van de gevallen onvoldoende 
capaciteit van het afvoersysteem voor hemelwater. In deze studie is 
uitsluitend gekeken naar voor publiek toegankelijke gebouwen. Het 
totale risico zal dus nog aanzienlijk groter zijn. (Vrom 2003)
Deze studie illustreert dat de gebouwde omgeving niet alleen voor de 
werkers in de bouw, maar ook voor de gebruikers van gebouwen een niet 
te verwaarlozen veiligheidsrisico in zich draagt. 

Milieu
Maatschappelijke en politieke krachten tonen ook een warme 
belangstelling voor de milieu-aspecten van de bouw. Het milieubeleid 
van de overheid heeft dan ook een sterke invloed op de uitvoerende 
bouw. De bouw komt op diverse manieren met dit beleid in aanraking. 
Het storten van bouwafval is niet meer toegestaan. Afval moet gesorteerd 
worden. En waar mogelijk moet afval gerecycled worden. Op de vaak 
toch al zeer krappe bouwplaatsen zien we aparte containers voor hout, 
steen, ijzer, chemisch afval etc. Steenachtig materiaal uit gesloopte 
gebouwen wordt inmiddels op grote schaal vermalen tot granulaat en 
verwerkt in nieuw beton. Metalen worden vrijwel volledig gerecycled. 
Houtachtige materialen worden verwerkt in plaatmateriaal. De bouw 
heeft in een decennium tijd aanzienlijk zorgvuldiger leren omgaan met 
uitputbare hulpbronnen.
Het veroorzaken van geluid en stank is eveneens een voor de bouw 
kenmerkend milieuprobleem. Bekend zijn het geluid van heistellingen, 
van pneumatische hamers en van cirkelzagen. De stank van vluchtige 
stoffen in verf en lijm reikt minder ver, maar is zeker zo hinderlijk, zo 
niet schadelijk.

Ook het overheidsbeleid inzake het milieu leidt voortdurend tot 

zwaardere eisen waar de bouwsector dankzij een grote interne 
innovatieve kracht steeds weer een passend antwoord op weet te 
geven. Enkele recente voorbeelden van milieutechnische innovaties 
zijn de sterk verbeterde photovoltaïsche panelen voor de woningbouw 
en de toepassing van beton op basis van puingranulaat. De sector is 
zich bewust van de noodzaak om milieubewuster te bouwen en slaagt 
er steeds weer in nieuwe regelgeving tijdig te implementeren in de 
processen.

Ik sluit mijn analyse van de wisselwerking tussen maatschappij en 
bouwsector af met de constatering dat inzake veiliger, gezonder en 
duurzamer produceren in de achter ons liggende jaren veel bereikt is. De 
sector is zich van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust. 
Politiek en samenleving zullen de lat echter steeds hoger blijven leggen. 
De sector aanvaardt dit en werkt hard aan verdere verbetering. Voor het 
wetenschappelijk onderwijs ligt hier een dankbare taak.

Voor de leerstoel Uitvoeringstechniek is het een uitdaging om 
een bijdrage te mogen leveren aan het veiliger, gezonder en 
milieuvriendelijker maken van de bouwnijverheid en daarmee het 
maatschappelijke draagvlak voor de bouwindustrie te vergroten.
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De bouw heeft een imagoprobleem. Dat heeft te maken met in 
het voorafgaande genoemde factoren zoals ongezonde arbeids-
omstandigheden, gevaarlijk werk en een hoge milieubelasting. Maar 
er is meer aan de hand. Onze klanten zijn te vaak niet tevreden. Niet 
met het proces en evenmin met het eindresultaat. Klanten vinden dat het 
bouwsector weinig flexibel omspringt met hun klantspecifieke wensen. 
Ze vinden ook dat de bouwsector wel erg gemakkelijk doet over de bij 
oplevering nog niet verholpen gebreken. De zogenaamde opleverpunten. 
Ook het opleveren volgens planning en leveren volgens specificatie 
lukken te vaak niet. Meerwerk lijkt onvermijdelijk te zijn en stoort 
vrijwel alle opdrachtgevers. 
De bouw zal moeten leren anders met haar klanten om te gaan. Dat 
begint met beter luisteren naar klanten. Daarop volgt het herontwerpen 
van het bouwproces zodanig dat met individuele wensen rekening kan 
worden gehouden. Ook bij seriematige productie. Mass Customisation 
noemen de Engelstaligen dat. De auto-industrie is ons voorgegaan en 
wordt steeds weer als ideaalbeeld geschetst. Ik geef iedereen gelijk, die 
stelt dat wij geen huizen als auto´s kunnen maken. We kunnen echter 
wel veel van die industrie leren.

Het vertrouwen in de sector is verder aangetast toen de bouw recent 
werd opgeschrikt door een aantal ernstige incidenten. Eerst stortte 
in Hoorn een toneeltoren in. Vervolgens bezweek het dak van een 
Ikea-vestiging bij zware regenval. Gelukkig deden zich daarbij geen 
persoonlijke ongelukken voor. Ten slotte vonden in april 2003 twee 
mensen de dood bij het instorten van een vijftal geprefabriceerde 
balkons in Maastricht. Lang hebben we gedacht dat dit soort instortingen 
alleen in derdewereldlanden konden plaatsvinden. Wij beschouwden 
onze regelgeving en onze spreekwoordelijke degelijkheid als garanties 
voor een 100% veilige bouw. Plotseling werden we geconfronteerd met 
het feit dat instortingen ook in ons land kunnen voorkomen. De vraag 
is: gaat het hier om drie incidenten die door toeval zo kort na elkaar 
plaatsvinden? Uitzonderingen op de regel? Of is er structureel iets 
veranderd in onze bouw? Moeten we op nieuwe incidenten rekenen? 

Moeten we maatregelen treffen? Ik ben er niet zeker van dat dit de 
uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. Integendeel. Ik ben 
van mening dat herhaling van incidenten als genoemd, bepaald niet 
uitgesloten is. 

Bouwtoezicht
Er is veel veranderd in het achter ons liggende decennium, de jaren 
negentig van de vorige eeuw. Een terugtredende overheid controleerde 
minder en liet meer over aan de eigen verantwoordelijkheid van 
partijen in de bouw. Zo werd de verplichting tot het aanstellen van een 
hoofdconstructeur afgeschaft met de introductie van het bouwbesluit 
in 1992. Bovendien was er minder geld beschikbaar voor toezicht 
door de overheid. De controle die een gemeente bij de verlening van 
een bouwvergunning kan uitoefenen werd minder, globaler. Ook voor 
controle door opzichters van de gemeente kwam in veel plaatsen minder 
capaciteit beschikbaar.

Niet alleen de overheid liet het afweten. Ook opdrachtgevers trokken zich 
terug. In de jaren 80 was het nog heel gewoon dat op elke bouwplaats 
een opzichter permanent aanwezig was. In de jaren negentig werden 
opzichters steeds vaker parttime aangesteld. Veel werken worden 
zelfs geheel zonder toezicht van opdrachtgeverszijde uitgevoerd. Dat 
de aannemer in veel gevallen gecertificeerd is volgens ISO-9000 en 
dus voor zijn eigen kwaliteitscontrole kan instaan, is een veel gebruikt 
argument om dit afnemende toezicht te rechtvaardigen. De architecten, 
in dienst van wie de meeste opzichters werken, kunnen niet anders doen 
dan zich neerleggen bij de bezuinigingsdrift van hun opdrachtgever.

Ook de constructeurs moeten toezien hoe hun controlerende taak 
beperkt wordt. Een constructeur werd in het verleden doorgaans gekozen 
op basis van vertrouwen en een lange relatie. In de jaren negentig zijn 
opdrachtgevers, veelal projectontwikkelaars, er in toenemende mate toe 
overgegaan om ook bij de selectie van een constructeur uit te gaan van 
de laagste prijs als zwaarstwegende criterium. Het gevolg was, dat ook 
constructeurs minder ruimte kregen om toezicht uit te oefenen op de 
bouwplaats.
 
Waar vroeger vier personen naar de bouw keken; de opzichter, de 
constructeur, de gemeente en de uitvoerder, daar staat de uitvoerder 

Het imago van de bouw
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er nu vaak alleen voor. En vier zien meer dan één. Wat de één over het 
hoofd ziet, merkt de ander op. Als één van de vier toezichthouders 
jong en onervaren is, dan leert hij van de ervaring van de anderen. 
Maar waar geen hoofdconstructeur is aangesteld, waar de opzichter 
is wegbezuinigd en waar de gemeente slechts beperkt toezicht houdt, 
staat de uitvoerder er alleen voor. Een taak waar hij voor berekend is, 
maar met een veiligheidsfactor nul. Een verantwoordelijkheid die we 
een eenling eigenlijk niet kunnen aandoen. De psychische last waarmee 
een verantwoordelijk uitvoerder na een ongeval leeft, ook na een 
niet-verwijtbaar incident, kan onmenselijk zwaar zijn. Dat mogen we 
niemand aandoen.

Het onderwerp leeft wel. In de Cobouw van 18 november 2003 staat 
een open brief van vertegenwoordigers van TU Delft, ONRI, BNA, KIvI, 
KIWA en COB. (Vambersky 2003) De schrijvers maken de minister 
van VROM er op attent dat de interne controle bij leveranciers van 
bouwproducten vaak ontbreekt. Terloops zeggen zij dat de interne 
controle bij architecten en ingenieursbureaus weinig te wensen over 
laat. Daarmee leggen ze de schuld voor bouwfouten bij een ander. Dat 
ontneemt aan de brief het gezag dat die brief zou hebben op grond 
van de reputatie van de instellingen die zij vertegenwoordigen. Enkele 
dagen later schrijft een vertegenwoordiger van de betonindustrie 
dat haar leden, onder KOMO-certificaat werkend, alle tekeningen en 
berekeningen intern controleren. De voorzitter van de Betonvereniging 
zegt die week op de jaarlijkse betondag dat gemeenten de aanstelling 
van een hoofdconstructeur via een voorwaarde in de bouwvergunning 
moeten afdwingen. Zo wijzen alle deelnemers in het debat naar 
een ander, en vragen de overheid om de controle af te dwingen 
die op vrijwillige basis onvoldoende plaats vindt. Het is triest te 
moeten constateren dat alle certificatieprocessen ten spijt de interne 
kwaliteitscontrole in de sector te wensen over laat. Waarschijnlijk is 
overheidsingrijpen onvermijdelijk. De opdrachtgevers zouden het niet zo 
ver moeten laten komen en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 
Dat wil zeggen: ten minste een hoofdconstructeur aanstellen en niet 
beknibbelen op diens controlerende en coördinerende taak.

Enquête
De parlementaire enquête heeft het imago van de sector verder 
beschadigd. Bouwers zijn neergezet als kartelvormers. Als omkopers. 

Als oplichters. Incidenteel misschien terecht, maar zeker niet 
kenmerkend voor de gehele sector. Waar vindt dit kartelgedrag zijn 
oorsprong?

Een opdrachtgever die uitsluitend op prijs selecteert, krijgt nooit méér 
kwaliteit dan hij vraagt. En veel opdrachtgevers in de bouw selecteren 
bij voorkeur op de laagste prijs. De overheid is zelfs verplicht om alle 
bouwopdrachten van enige omvang openbaar aan te besteden. Daarbij is 
het toegestaan om niet alleen op de laagste initiële kosten te selecteren. 
De economisch meest aantrekkelijke aanbieding mag ook gekozen 
worden. Maar hoe bepaalt een aanbestedende dienst wat de economisch 
meest aantrekkelijke aanbieding is. Daartoe moet een inschatting 
worden gemaakt van de exploitatiekosten. Dit betekent dat inschattingen 
moeten worden gemaakt van de onderhoudskosten van een gebouw. 
Er zijn weinig gevallen bekend waarin de overheidsopdrachtgever 
de economisch meest aantrekkelijke aanbieding selecteerde. In 
verschillende van die selecties stapte de verliezende aanbieder naar 
de rechter, omdat hij vond dat zijn afgewezen aanbieding onjuist was 
geëvalueerd. Waar schattingen moeten worden gemaakt komt men 
licht tot aanvechtbare conclusies. Procedures als omschreven leiden tot 
vertraging van de opdrachtverstrekking of tot schadevergoeding. 
Het ligt voor de hand dat de overheid zelden voor deze optie kiest. Dus 
worden bijna alle met overheidsgeld gefinancierde opdrachten verstrekt 
na een selectie waarin de laagste prijs het enige selectiecriterium is. En 
dus krijgt de overheid te vaak een bouwondernemer op haar project, 
die een te lage prijs heeft ingediend. Veelal is de kostprijs bewust of 
onbewust te laag ingeschat. De aanbieder heeft het werk hard nodig 
en schrijft desnoods tegen kostprijs in. Is de markt heel erg slecht dan 
wordt zelfs met verlies ingeschreven, om tenminste de vaste kosten 
enigszins te dekken. 

Het gevolg is, dat de opdrachtgever wordt geconfronteerd met een 
aannemer die probeert via meerwerk zijn verlies nog enigszins 
te beperken. Dus elke omissie of strijdigheid in het bestek wordt 
aangegrepen om meerwerk te claimen. De verhoudingen op het project 
worden snel onaangenaam. Alle partijen besluiten zich hard op te 
stellen. Het gevolg is dat het project een financieel en persoonlijk drama 
wordt voor alle betrokkenen. Zo komt de bouw aan een slecht imago. De 
overheid weet dat het zo werkt, maar kan aan haar collega´s in Brussel 
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niet uitleggen dat de gekozen aanbestedingswijze - althans in Nederland - 
fout uitpakt. 
Dat er aannemers zijn geweest die onder druk van dit aanbestedings-
systeem tot kartelafspraken zijn overgegaan, is niet goed te praten. 
De kartelvorming is echter wel te verklaren uit het eenzijdige 
aanbestedingsbeleid van de Europese regelgevers. Bovendien mag 
niet worden vergeten dat de Nederlandse overheid tot 1992 een zekere 
mate van vooroverleg zelf sanctioneerde. Conclusie: het parlement 
enquêteerde de bouwsector nadat het deze sector het maken van een 
redelijke winst vrijwel onmogelijk had gemaakt en het kartelmatige 
vooroverleg jarenlang had goedgekeurd. 

Etiquette in de bouw
Het is niet goed gesteld met de omgangsvormen - de etiquette - in de 
bouw. Bouwvergaderingen zijn te vaak het toneel van strijd tussen 
partijen. Strijd over de grenzen van de verschillende taken. Strijd over 
vermeend en ontkend meerwerk. Strijd over beschadigd werk. Over 
coördinatiezaken enzovoorts. Het respect voor elkaars werk laat te 
wensen over. Het onderling afstemmen van planningen kost grote 
moeite. Te vaak eindigen partijen bij een arbiter. 

Deze strijd op projectniveau wekt verbazing, omdat de onderlinge 
verhoudingen in de sector op bedrijfstakniveau uitstekend zijn. 
De grote aannemers in de branche kennen elkaar goed door de 
vele bouwcombinaties. Samenwerkingsverbanden die vaak door de 
opdrachtgever zijn geïnitieerd om de risico´s van grote projecten te 
spreiden. Er is op dat niveau een groot onderling vertrouwen ontstaan. 
Ook de toeleverende bedrijven werken regelmatig samen wanneer voor 
een groot project de bundeling van capaciteit van een aantal producenten 
nodig is om op tijd het gewenste volume te kunnen leveren. Toch zijn de 
omgangsvormen op projecten verre van optimaal. Keer op keer ontstaan 
spanningen op projecten.

Bron van veel spanningen zijn de opdrachtgevers. Deze hebben de 
mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om een team op hun projecten 
aan te stellen. Echter, als opdrachtgevers hun aannemers, adviseurs 
en leveranciers onafhankelijk van elkaar selecteren, zal er nooit een 
ingespeeld team op de bouwplaats verschijnen. De tendens om niet 
één hoofdaannemer aan te stellen op een werk, maar een aantal 

nevenaannemers, leidt op papier tot kostenbesparing. Helaas is de 
praktijk anders. Nevenaannemers mogen rekenen op een krachtige, 
coördinerende rol van de opdrachtgever. Een architect die deze rol 
namens de opdrachtgever vervult, of een directievoerend bureau, heeft 
zelden de bevoegdheden en de macht die een hoofdaannemer kan 
uitoefenen. Het gevolg is vaak een slechte samenwerking, onnodige 
kosten en arbitrage.

Een alternatief is beschikbaar. Er zijn diverse moderne contractvormen 
zoals Design and Built, Built Operate and Transfer, Private Finance 
Initiative, Partnering en Allianties. Nieuwe contractvormen, die goede 
verhoudingen tussen de partijen op een bouwproject als uitgangspunt 
hebben. Contractvormen die teamwerk bevorderen. Vooral de alliantie 
is zo'n contractvorm die geheel nieuwe omgangsvormen op de 
bouw introduceert. Opdrachtgevers denken vaak dat die moderne 
onderhandelingsmodellen kostprijsverhogend zijn. Ze praten dan over 
het gebrek aan marktwerking. Opdrachtgevers verkijken zich echter op 
het prijsverhogende effect van een contract dat zonder voorafgaande 
prijsselectie tot stand komt. Het kan niet ontkend worden dat een 
selectie op prijs de laagste initiële kosten oplevert. Onderzoek aan de 
universiteit van Reading (Bennett 1996) toont aan dat de winst die in 
een aanbesteding aanvankelijk gemaakt wordt geheel verloren gaat aan 
meerwerk en kwaliteitsverlies. Ondanks de hogere contractprijs die 
uit een onderhandeld contract volgt, blijkt de investering uiteindelijk 
gemiddeld 13% lager door een beter samenspel, kortere bouwtijd en 
minder meerwerk. De bouwtijd is volgens Bennett gemiddeld 12% 
korter. Wordt ook de voorbereidingstijd in de beschouwing betrokken, 
dan stellen de onderzoekers zelfs een gemiddelde tijdbesparing van 30% 
vast.

De problemen die ik hier aanstip, zijn niet uniek voor Nederland. Op 
internationale congressen valt steeds weer op dat de bouwindustrie 
wereldwijd met dezelfde problemen worstelt. Zelfs in landen die in 
cultureel en economisch opzicht totaal verschillen van ons land spreekt 
men over dezelfde problematiek. En vaak heeft men oplossingen getoetst 
die ook in Nederland toepasbaar lijken. BOT- en PFI-contracten zijn daar 
voorbeelden van. Ik vind het daarom van groot belang dat de vakgroep 
Uitvoeringstechniek internationaal deelneemt aan de discussie en 
kennis en ervaring uitwisselt. De internationale netwerken waarin wij 
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participeren, CIB, Encord en IAARC zijn daarbij van groot belang en 
moeten zorgvuldig onderhouden worden.

In dit tweede deel van mijn rede heb ik geprobeerd duidelijk te maken, 
dat de opdrachtgever de sleutel tot een beter bouwproces in handen 
heeft. Door een eigentijdse op samenwerking gerichte contractvorm en 
adequaat toezicht kan het bouwproces beter verlopen en zullen prijs 
en kwaliteit verbeteren. De capaciteitsgroep Uitvoeringstechniek wil de 
nieuwe omgangsvormen in de bouw, de nieuwe etiquette, bekendheid 
geven en de toepassing bevorderen door onderzoek en analyse van 
succesvolle contracten.

De in het eerste deel van mijn rede genoemde maatschappelijke druk 
om veiliger en gezonder te bouwen, dwingt tot het ontwikkelen van 
nieuwe productietechnieken. Technieken die minder belastend zijn voor 
de mens in de bouw. De vraag uit de samenleving om het milieu minder 
te belasten dwingt eveneens tot een herziening van het bouwproces. 
Industrialisatie van het bouwproces lijkt de oplossing. De bouw is 
immers nog zeer ambachtelijk. Metselaar, timmerman en tegelzetter 
beschikken wel over moderne hulpmiddelen voor het bewerken van 
de ruwe bouwmaterialen, maar het aanbrengen is nog veelal zwaar 
ambachtelijk handwerk.

Er zijn grofweg twee strategieën om de bouw te industrialiseren. Het 
proces op de bouwplaats industrieel aanpakken is er één. De andere 
strategie is het verplaatsen van het proces naar een fabriek. Van beide 
benaderingen zijn succesvolle voorbeelden bekend.

Het werk op de bouwplaats is al enigszins geïndustrialiseerd. 
Industrieel zijn de vele mechanische hulpmiddelen die een bouwvakker 
tegenwoordig ten dienste staan. Eenvoudige hefwerktuigen om 
metselblokken te plaatsen, betonpompen en spuitrobots. Er zijn 
daarnaast ook geavanceerde elektronische hulpmiddelen, zoals 
meetapparatuur op basis van de nieuwste optische technieken en 
apparatuur voor plaatsbepaling met behulp van de GPS-techniek. 
Dit betreft echter slechts de industrialisatie van op zichzelf staande 
deelprocessen. Ze komen op een bouwplaats voor naast nog zeer 
traditionele en arbeidsintensieve processen. De industrialisatie op de 
bouwplaats heeft de grenzen van de huidige technische mogelijkheden 
nog niet bereikt. Er zijn nog veel hulpmiddelen denkbaar die kunnen 
dienen om het werk lichter, veiliger, efficiënter en nauwkeuriger 
te maken. Er liggen hier mogelijkheden voor de capaciteitsgroep 
Uitvoeringstechniek. Een goede samenwerking met de faculteit 
Werktuigbouwkunde zal in dit opzicht zeer vruchtbaar kunnen zijn.

Het industrialiseren van het bouwproces op de bouwplaats zal vrijwel 

Industrialisatie van de bouw



prof.ir. F.J.M. Scheublin18 19 Waar zijn wij aan begonnen, over enquête, maquette en etiquette

Smart System, 

Shimizu, Japan

zeker beperkt blijven tot het verbeteren van deelprocessen. Er zijn in 
Japan enkele proefprojecten gebouwd met een integrale industriële 
benadering van het bouwproces. Het betreft hoogbouwprojecten die 
werden gebouwd vanuit een fabriekshal die boven op het project 

werd geplaatst. In deze hal waren portaalkranen gemonteerd voor 
het monteren van grote elementen. Verder werd gewerkt met 
computergestuurde plaatsings- en lasrobots. Wanneer een verdieping 
gereed was, vijzelde men de gehele fabriek een niveau hoger. Deze 
integrale industriële benadering heeft veel aandacht in de vakpers 
gekregen. Veel vakgenoten bezochten de bouwplaatsen. Helaas moesten 
de Japanse aannemers constateren dat de methode commercieel niet 
haalbaar was. Zelfs in Japan, met zijn vele hoogbouwprojecten, waarvan 
een groot aantal ver boven de 100 meter, bleek een verantwoorde 
exploitatie van het systeem door gebrek aan continuïteit niet mogelijk.

Voor de werkelijk grote stappen voorwaarts lijkt de verplaatsing 
van het bouwproces naar een permanente fabriek betere kansen 
te bieden. In een fabriek zijn de arbeidsomstandigheden beter te 
beheersen, en ook het verbruik van energie en materialen kan onder 
de gecontroleerde omstandigheden die een fabriek biedt, doorgaans 
efficiënter plaatsvinden dan op een bouwplaats. Er is in de achter 
ons liggende decennia ook op dit gebied al veel gebeurd. De mate 
van prefabricage in de bouw is sterk toegenomen. Veel betonwerk 
wordt geprefabriceerd, wapeningsnetten worden kant-en-klaar op de 
bouwplaats aangeleverd, loodgieters stellen afvoersystemen per woning 
in een werkplaats samen. Het begrip kabelboom, dat we kennen uit 
de auto-industrie komt op de bouw al incidenteel voor. We zien met 
name in de woningbouw goede voorbeelden van prefabricage. Complete 
daken worden in één keer van de vrachtwagen in het werk aangebracht. 
Hetzelfde geldt voor houten binnenspouwbladen. In de kantorensector 
worden betonnen gevelelementen, bestaande uit een binnenblad en 
een buitenblad in, één handeling gemonteerd. Er wordt al veel werk in 
fabrieken en werkplaatsen gedaan. Toch blijft het ambachtelijke werk 
op de bouwplaats een belangrijk deel van het totale proces uitmaken. 
Bij de verdere ontwikkeling van prefabricage voor de bouw ontdekt men 
de grenzen van het mogelijke. Grenzen die worden bepaald door de 
maximale maten en gewichten voor transporten over de openbare weg. 

Ook hier is Japan een gidsland. Japan heeft een naam opgebouwd met 
de fabrieksmatige fabricage van woningen. Daar wordt al geruime tijd 
een aanzienlijk deel van de woningbouwproductie in fabrieken gemaakt. 
Eenheden tot drie meter breed, die juist over de weg mogen worden 
vervoerd, worden op de bouw geschakeld en gestapeld tot 



prof.ir. F.J.M. Scheublin20 21 Waar zijn wij aan begonnen, over enquête, maquette en etiquette

Spaceboxen, Delft

complete huizen. Wij kennen de techniek hier voor de bouw van 
bouwketen en semi-permanente woningen of kantoren. Daarbij 
wordt een lager afwerkingniveau aanvaardbaar geacht, omdat de 
huisvestingsvraag tijdelijk is of omdat de ruimtebehoefte uiterst urgent 
is. In Japan hebben de industrieel vervaardigde woningen reeds lang 
geleden een kwaliteitsniveau bereikt dat niet onder doet voor dat van 
traditionele, permanente bouw. Ook in Nederland groeit het aanbod aan 
hoogwaardige, fabrieksmatig geproduceerde woningen.

Een recent voorbeeld in eigen land van prefab woonunits zijn de 
zogenaamde spaceboxen die de TU Delft in de zomer van 2003 
voor haar studenten liet bouwen. Complete studentenwoningen 
in containerformaat. Transporteerbaar over de weg, stapelbaar en 
met een clicksysteem aan te sluiten op de nutsvoorzieningen. De 
naden die kenmerkend zijn voor prefab units zijn niet weggewerkt, 
maar geaccentueerd. De prefabricage wordt niet ontkend, maar als 
architectonisch kenmerk getoond. De beoogde exploitatieduur is twintig 
jaar. Dit is al veel langer dan in het algemeen onder semi-permanent 
wordt verstaan. 

Het is denkbaar grotere geprefabriceerde eenheden te vervoeren. 
Wegtransport is dan geen optie meer. Er zijn echter voorbeelden bekend 
van geprefabriceerde gebouwen die over water verplaatst zijn. Voor 
bouwlocaties die niet te ver van de grote waterwegen liggen, is dat 
zeker een optie. Een Duitse ondernemer studeert op de mogelijkheid 
om lasten tot 160 ton door de lucht te vervoeren, hangend onder een 
luchtschip. De bouw van een reusachtige hangar in Lelystad was al 
gepland. Helaas is de vraag naar dit soort grote transporten in het 
huidige economische klimaat vooralsnog te gering. Als de techniek 
over enige tijd alsnog commercieel haalbaar wordt, kunnen complete 
eengezinswoningen in één keer van fabriek naar fundering worden 
getransporteerd. Dat opent geheel nieuwe perspectieven voor de 
woningbouwindustrie.

Fabrikanten die er van uit gaan, dat de maatbeperkingen voor volume 
transporten uiteindelijk een onoverkomelijk probleem zullen blijken, 
richten zich op de productie van complete wanden en vloeren. Ik 
noem dat misschien wat oneerbiedig, maar wel zo duidelijk: de 
‘kaartenhuismethode’. Ook in deze markt zijn enkele pioniers al vele 

jaren actief. Door een hoge mate van afwerking in de fabriek kunnen 
woningen op basis van vlakke elementen binnen enkele dagen in 
elkaar gezet worden. En door een flexibele inrichting van de productie 
- vergelijkbaar met de werkwijze in de auto-industrie – is er geen 
ondergrens aan de seriegrootte. Ook projecten van één enkele woning 
kunnen worden gemaakt. 

Zowel de kaartenhuismethode als de volumebouw lijden nog onder 
het imago van de tijdelijke huisvesting en eenheidsworst. Door 
flexibilisering van de productiemethoden en eliminatie van de zichtbare 
naden zal dat imago snel verbeteren. De verwachting is gerechtvaardigd, 
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NAM-gebouw, Assen dat ook de Nederlandse woningbouwmarkt voor een niet onbelangrijk 
deel zal verschuiven naar hoogwaardige prefabbouw. 

Ook in de kantorensector rukken de unitbouwers op. De recente 
uitbreiding van het NAM-kantoor in Assen werd met prefab units 
gebouwd. De nieuwe vleugel is met moeite te onderscheiden van de 
eerder traditioneel gebouwde vleugels. De ontwikkeling van semi-
permanente bouw naar permanente bouw lijkt voor de unitbouwers 
binnen bereik te liggen. Zet deze ontwikkeling door, dan zal dat een 
revolutie voor bouwend Nederland betekenen.

Unitbouw en platenbouw stellen hoge eisen aan maatvoering en passing. 
Tijdelijke huisvesting heeft haar slechte imago deels te danken aan 
zichtbare en onregelmatig verlopende naden tussen de eenheden. De in 
Oost-Europa veel voorkomende plattenbau valt op door de onzorgvuldig 
gedetailleerde aansluitingen tussen de elementen. Het maatvast plaatsen 
van grote elementen vraagt om nieuwe technieken. Hier liggen een kans 
en een uitdaging voor de leerstoel bouwmetrologie.

De besproken voorbeelden van industrialisatie betreffen uitsluitend 
de techniek. Ook het proces, de bouworganisatie, kan verder 
geïndustrialiseerd worden. Als voorbeeld van zo´n ontwikkeling geldt 
de W&R woningbouwstroom van de BAM Groep. Kenmerken van deze 
industrialisatie zijn standaarddetails, vaste comakers, een continue 
bouwstroom en snelle contractvorming. Binnen het kader van deze 
vaste uitgangspunten blijkt een breed scala van architectonische 
verschijningsvormen mogelijk. Het proces is vast, het product is variabel 
binnen de grenzen van dat proces.

Innovatie
Met de innovatieve ontwikkeling in de bouw is het matig gesteld. 
Opdrachtgevers die aanbesteden op basis van bestek en tekeningen 
krijgen het gebouw dat ze in dat bestek gespecificeerd hebben, gebouwd 
volgens de bouwmethode die de architect heeft voorzien. Voor een door 
de aanbieders ontwikkelde bouwwijze is geen ruimte. Van innovatieve 
inbreng kan geen sprake zijn. De ontwikkeling en implementatie van 
een innovatieve productiewijze verlangt doorgaans een samenspel 
van ontwerpers en uitvoerenden. Het is onvoorstelbaar dat schepen, 
vliegtuigen of auto´s zouden worden ontworpen zonder intensieve 
samenwerking tussen vormgevers en de mensen die het moeten 
maken. In deze industrieën beseft men dat elke nieuwe vorm, elk nieuw 
materiaal of nieuwe bevestiging een mens-machine interactie vraagt. 
Een interactie die wordt ontworpen vóór een nieuw product op de markt 
wordt gebracht. In de aanbestedende bouw ontbreekt elk overleg tussen 
ontwerper en uitvoerder. Opdrachtgevers hebben dus geen reden tot 
klagen over het geringe innovatieve vermogen van de sector. Het is een 
wonder dat er toch nog zo veel is bereikt binnen de beperkingen van het 
gangbare aanbestedingssysteem. 

Ik meen te mogen stellen dat de opdrachtgevers het geringe innovatieve 
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W&R-woningen vermogen van de sector aan zichzelf te wijten hebben. Met name de 
overheid en in het bijzonder de Europese overheid hebben de sleutel 
in handen tot een innovatieve bouwnijverheid. Er is moed voor nodig 
en politieke kracht wil de overheid haar heilloze aanbestedingsbeleid 
wijzigen. Brussel heeft inmiddels een nieuwe aanbestedingsrichtlijn 
voor (bouw)werken aangekondigd. Er zou naar verluidt in deze nieuwe 
richtlijn een onderdeel ‘competetive dialogue’ zijn opgenomen. Dit zou 
mogelijkheden bieden voor een onderhandelingsprocedure bij complexe 
werken. Er is aanleiding om te verwachten dat deze nieuwe richtlijn 
ruimte biedt voor de innovatieve aanbieder. 

Toch blijkt de sector op projectbasis uiterst vindingrijk. Vaak worden 
zeer innovatieve oplossingen gevonden voor eenmalige projectgebonden 
problemen. Een innovatieve mentaliteit is dus in aanleg aanwezig. 
De opdrachtgevende zijde van de markt hoeft slechts de gelegenheid 
te bieden om deze potentiële krachten te geleiden naar een boven het 
projectniveau uitstijgende branchebrede innovatie.
Het ligt op de weg van de leerstoel Uitvoeringstechniek om de 
opdrachtgevers met wetenschappelijk onderbouwde argumenten te 
overtuigen van de noodzaak tot een andere aanbestedingsstrategie, die 
innovatie bevordert.

Flexibilisering
John Habraken was in de jaren zestig van de vorige eeuw een van de 
eerste hoogleraren aan de faculteit Bouwkunde in Eindhoven. Hij 
werd bekend door zijn pleidooi voor een scheiding van drager en 
inbouwpakket in de woningbouw. Doel was bewoners de mogelijkheid te 
bieden om de indeling van hun woning na verloop van tijd te wijzigen, 
zonder dat de draagstructuur zo´n ingreep in de weg stond. Hoewel 
de toen gekozen benadering met bandrasters niet meer actueel is, is 
de wens van bewoners om zelf over hun woningindeling te kunnen 
beschikken alleen maar sterker geworden. Klanten zijn mondiger 
geworden. Woonstijlen zijn gevarieerder geworden. Mode en techniek 
veranderen in steeds hoger tempo. Voortbouwend op het gedachtegoed 
van Habraken zijn initiatieven ontwikkeld onder de noemer ‘Open 
Bouwen’. Ik heb in CIB-verband deel mogen nemen aan excursies en 
internationale congressen waar experts deze filosofie hebben toegelicht. 
Ik geloof in deze klantgerichte benadering en wil aan de verdere 
ontwikkeling een bijdrage leveren.

De virtuele maquette
De IT-revolutie heeft totnogtoe weinig betekend voor de bouwsector. De 
administratieve taken worden uiteraard ondersteund door computers. 
Boekhouders, bestekschrijvers, constructeurs en inkopers maken 
dankbaar gebruik van de gespecialiseerde software die voor hun 
vakgebieden ontwikkeld is. De grootste verandering deed zich voor op 
de tekenkamers. Daar zijn inmiddels alle tekenschotten vervangen door 
beeldschermen. Maar de werkelijk grote stap voorwaarts moet nog gezet 
worden. Ontwerpers van schepen, vliegtuigen en auto´s maken al jaren 
gebruik van driedimensionale digitale modellen. 
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3D/4D-model

Piloten trainen in flightsimulators die een 3D-beeld geven als in 
een echte cockpit. Kinderen spelen computerspellen in een virtuele 
omgeving die onwaarschijnlijk levensecht is. En dat terwijl de 
bouwkundigen zich nog behelpen met handmatige schetsen en zeer 
schematische computeranimaties. Daar is inmiddels verandering 
in gekomen. Langzaam wint het 3-dimensionaal modelleren terrein 
op ontwerpbureaus en tekenkamers. Met modelleren bedoel ik dat 
niet lijnen worden getrokken die samen een bouwdeel voorstellen. 
Nee, virtuele bouwdelen worden in een virtuele maquette geplaatst. 
De tekenaar trekt geen lijnen meer, hij bouwt aan een model. 
Gestandaardiseerde bouwdelen worden door de toeleveranciers digitaal 
beschikbaar gesteld. Zelf ontwikkelde bouwdelen worden door de 
ontwerpers in een databank of bibliotheek geplaatst voor herhaald 
gebruik. Er is echter nog een lange weg te gaan. Door de gebruikers 
wordt hard gewerkt aan de afsprakenstelsels die nodig zijn om tot 
effectief gemeenschappelijk gebruik van modellen te komen.

Terwijl het 3-D modelleren langzaam terrein wint, is de voorhoede al 
in het 4-D tijdperk aangekomen. De vierde dimensie is de tijd. In een 
vierdimensionaal model zijn van elk bouwdeel naast maat en materiaal 
ook de bouwtijd bekend en de plaats in de planning van de uitvoering. 
Daarmee kan de computer van elk moment in het bouwproces een 3D-
beeld genereren. Werkvoorbereider en uitvoerder kunnen een project in 
elke fase van de bouw op hun beeldscherm bekijken. 

Een volgende stap ligt voor de hand. Het moet ook mogelijk zijn om 
bestekteksten, prijzen en logistieke data aan een bouwdeel op te hangen. 
Daarmee zullen de taken van de tekenaar, de planner en de calculator 
en die van de maquettebouwer ingrijpend veranderen. Zij zullen 
samen aan één model bouwen. Mogelijk zullen geheel nieuwe functies 
gedefinieerd moeten worden. Eén daarvan zal de dataregisseur zijn. Hij 
is verantwoordelijk voor de consistentie van het model. De maquette van 
de 21ste eeuw is een virtuele maquette. 

Nieuwe toetreders
In Nederland zijn de leveranciers van tijdelijke huisvesting hard op 
weg om ook een aandeel in de markt voor permanente bebouwing te 
veroveren. Kwalitatief kan een aantal van hen zich reeds meten met de 
traditionele aanbieders. In hun industriële benadering worden ze 

niet gehinderd door de paradigma´s van de traditionele aanbieders. Als 
de traditionele bouwers zich niet omvormen tot moderne industriële 
bedrijven die flexibel op de eisen van de klanten inspelen, zullen deze 
nieuwe aanbieders de oude (verouderde) bedrijven verdringen. 

Ook de offshore industrie begeeft zich op het terrein van de traditionele 
bouw. Een belangwekkend voorbeeld is de Bolder, het kantoorgebouw 
van Mammoet in Schiedam. Dit tien verdiepingen hoge gebouw werd in 
een hal van Grootint in Zwijndrecht gebouwd. Mammoet vervoerde het 
gevaarte vervolgens zelf over het water van de Maas en Nieuwe Waterweg 
naar Schiedam. Daar werd het gebouw op een veel-assige wagen 
naar de gereedliggende fundering gereden. Of dit een concurrerende 
productiewijze is, is een niet beantwoorde vraag. Voor Mammoet en 
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De Bolder Grootint was het uiteraard een promotiestunt die wat extra´s mocht 
kosten. Er zijn nog geen vervolgprojecten aangekondigd. Wel is 
aangetoond dat het bouwen van hoge gebouwen niet per se op 
een bouwplaats plaats moet vinden.

In Friesland bestaan plannen voor het seriematig vervaardigen van 
drijvende woningen. Vaartuigen die de kwaliteit van woonboten verre 
overstijgen. Ook winkelcentra en scholen behoren tot de mogelijkheden. 
In ons waterrijke land met een chronisch gebrek aan bouwlocaties is ook 
deze nieuwe optie een reëel alternatief.

Ten slotte zijn keukencentra, sanitaire groothandelaren en 
woninginrichters geïnteresseerd in de woningbouwmarkt. In Zweden 
zijn bouwonderneming Skanska en woonwarenhuis Ikea een alliantie 
aangegaan voor de bouw van compleet ingerichte wooneenheden.

Deze en eventuele andere, nieuwe toetreders en hun processen zullen 
voor de leerstoel Uitvoeringstechniek onderwerp van studie zijn.
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Ik dank het College van Bestuur, het Faculteitsbestuur en de leden van 
de Benoemingsadviescommissie voor het in mij gestelde vertrouwen.

Een woord van dank wil ik richten tot de Koninklijke BAM Groep, 
die mij in staat heeft gesteld om de benoeming aan de Technische 
Universiteit Eindhoven te combineren met mijn functie binnen het 
BAM concern. 

Tot de collega´s binnen de Capaciteitsgroep Uitvoeringstechniek wil ik 
zeggen: laten we er samen de schouders onder zetten.

Tot de studenten wil ik zeggen: gebruik je tijd in Eindhoven goed. 
Studeren is meer dan studiepunten halen. Studeren is vooral 
jezelf ontwikkelen. Dat gebeurt niet alleen aan de TU/e. Ook het 
studentenleven in zijn vele verschijningsvormen draagt bij aan 
de persoonlijke vorming. Grijp de kansen die je krijgt. Je bent 
maar één keer student. In het bijzonder wil ik mij richten tot de 
studieverenigingen. Ik heb jullie leren kennen als een onmisbaar 
onderdeel van de gemeenschap die een universiteit en meer in het 
bijzonder een leerstoel is. Ik verheug mij op de verdere samenwerking.

Mijn gedachten gaan ook uit naar mijn ouders. Zij hebben mij de 
kansen gegeven en de basis gelegd voor een loopbaan die vandaag een 
belangrijke mijlpaal bereikt. Ik had graag gezien dat ze dit moment 
hadden mogen meebeleven. Wat zouden ze trots geweest zijn.

Ten slotte een woord van dank aan Marita. Al 34 jaar mijn echtgenote. 
Veel tijd die ik aan de bouw - mijn loopbaan en mijn hobby - heb 
besteed, kwam in mindering op de tijd die ik aan haar en aan ons gezin 
kon geven. Ze heeft mij de ruimte gegeven en de steun die ik nodig had. 
Toen de benoeming tot hoogleraar zich begon af te tekenen, realiseerden 
wij ons dat dit een nieuwe aanslag op de voor privé beschikbare tijd zou 
betekenen. Zij bleef mij steunen. Marita bedankt.
Mijnheer de rector, ik heb gezegd.
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