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Intreerede 

Uitgesproken op 14 juni 2002 

aan de Technische Universiteit Eindhoven 

• n1euwe 
betontoepassingen, 
van proef naar praktijk of omgekeerd? 

prof.dr.ir. D.A. Hordijk 





Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
"Gezorgd moet worden dat de bepalingen elastisch zijn, opdat zij de industrie, 
waarin zich dagelijks nieuwe gezichtspunten voordoen, niet knelle en aan 
nieuwere constructiewijzen kan aanpassen." Deze zin stand in 1905 in een 
artikel in het Bouwkundig weekblad [1] , waarin kritiek werd geuit op 
het feit <lat men in het jaar daarvoor de 'Pruisische Betonvoorschriften' 
zonder enige vorm van commentaar ofbespreking in hetzelfde weekblad 
had afgedrukt. Zoals velen van u zullen weten, was het uiteindelijk in 

1912 <lat we onze eerste eigen Nederlandse Betonvoorschriften kregen. 
lk heb ervoor gekozen om met deze zin te beginnen , omdat er 
twee aspecten in warden belicht die direct verband houden met het 
onderwerp <lat ik als thema voor mijn intreerede heb gekozen. Allereerst 

betreft <lit de aandacht voor het feit <lat zich voortdurend vernieuwingen, 
of zoals er letterlijk staat, "nieuwe gezichtspunten" en "nieuwere 

constructiewijzen" in de bouw aandienen. Hoewel <lit zeker niet voor 
iedere periode in de laatste bijna honderd jaar even sterk geldt, zijn er op 
dit moment vele nieuwe ontwikkelingen rand het construeren in beton 
of"nieuwe betontoepassingen", zoals ik <lat in de titel heb genoemd. 
Van die ontwikkelingen, die het werken in deze branche en in het 
bijzonder als hoogleraar aan deze universiteit buitengewoon interessant 
maken, hoop ik u vanmiddag iets te laten zien. Het tweede aspect <lat in 
de desbetreffende zin wordt belicht, is de rol van de voorschriften. 
Nog steeds is het belangrijk <lat de regelgeving ruimte geeft voor 
innovatie. Echter, in de huidige organisatie van het bouwen is het 
misschien nog we] belangrijker <lat voor een nieuwe ontwikkeling 
zo snel mogelijk regelgeving beschikbaar is. Pas dan zal namelijk de 
vernieuwing goed een voet aan de grand kunnen krijgen in de praktijk 
en kan vervolgens ervaring warden opgedaan. Als ik stel <lat regelgeving 
voor een belangrijk dee! ook gebaseerd zal moeten zijn op ervaring, dan 
zult u begr ij pen <lat hier sprake is van een spanningsveld. 

Hoe om te gaan met de beoordeling van nieuwe betontoepassingen 
is het centrale thema in deze intreerede. Hierbij beschouw ik iedere 
verandering ten opzichte van de bestaande praktijk als een vernieuwing. 
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Ik doe! daarbij met name op het toepassen van nieuwe materialen 
of nieuwe constructievormen. Maar ruim ge'interpreteerd , zou je het 
toepassen van een nieuwe berekeningsmethode voor een bestaande 
constructie ook als zodanig kunnen betitelen. Vanzelfsprekend hebben 
onze voorgangers in het verleden bij iedere nieuwe ontwikkeling in de 
betontechniek met dezelfde vraag te maken gehad. Daarom wil ook ik in 
<lit jaar van de vele jubilea op betongebied - ik doe! daarmee op het 75- , 
50-, en ro-jarig bestaan van de respectievelijk de Betonvereniging, de 
CUR, en de VABOR - beginnen met een terugblik. Vervolgens zal ik deze 
presentatie opbouwen rond de volgende onderwerpen: betoninnovaties, 
beoordelingsmethoden, onderzoek en onderwijs. 
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figuur 1 

Pantheon in Rome, 

gebouwd kort voor 

de christelijke 

jaartelling en na een 

brand rand 120 na 

Christus op grotere 

schaal herbouwd. 

Het bouwmateriaal beton is letterlijk zo oud als de weg naar Rome. 
Sterker nog, een voorloper van het beton, zijnde een drukvaste mortel 
op kalkbasis werd, zo is gebleken uit diverse opgravingen, zelfs al enkele 

duizenden jaren daarvoor gebruikt (2, 3]. Maar het was toch in de tijd van 
de Romeinen dat het zogenaamde 'opus caementicium', dat vergelijkbaar 
is met het ons bekende beton, voor het eerst op grote schaal in gegoten 
en gestampte vorm werd toegepast. De Romeinse wegenbouwers hebben 

een wegennet van maar liefst 78.000 km aangelegd [4]. 
Dat het in die periode niet alleen bij de weg naar Rome is gebleven, zal 

ook u bekend zijn. Vele nog bestaande imposante bouwwerken, zoals 
koepelgebouwen en aquaducten, of overblijfselen daarvan, getuigen 
van het zeer hoge peil van de bouwkunst van de Romeinen en van de 

belangrijke rol van beton daarbij . Het meest aansprekende bouwwerk is 
ongetwijfeld het Pantheon in Rome (figuur 1) dat dateert van het begin 
van de christelijke jaartelling. 

Professor Van Herwijnen heeft in zijn intreerede [5] in 1999 vele 
aspecten belicht van <lit imposante bouwwerk, waarvan de koepel een 
diameter van 43,3 meter heeft. Interessant is het om te zien hoe ook 
toen al het belang van gewichtsbesparing werd ingezien. Door boven in 
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de koepel tufsteen als toeslagmateriaal toe te passen kon de soortelijke 
massa van 2000 kg/ml worden teruggebracht naar 1350 kg/ml. 
Het Pantheon en de vele anderen bouwwerken van de Romeinen vormen 
het bewijs dat men met alleen ervaring en intuitie heel ver kan komen. 
Zij hebben deze koepel namelijk kunnen bouwen, zo schrijft professor 
Vreedenburgh in 1951 in een Diesrede getiteld "Ervaring, intuitie 

en vernuft in de mechanica en de techniek" [6], terwijl zij volkomen 
onkundig waren van vierde orde differentiaalvergelijkingen voor het 
maken van een benaderingsberekening van een buigstijve bolschaal. 
Onze generatie zal dezelfde verbazing uiten, maar dan refereren aan het 
feit dat men toen nog niet de beschikking had over drie-dimensionale 
eindige elementenprogramma's met fysisch en geometrisch niet-lineair 
gedrag. 

We hebben het aan een aantal Romeinse auteurs te danken dat we over 
de bouwkunst van toen nog redelijk veel weten. Ongetwijfeld is het 
de bouwkundige Vitruvius waarnaar het meest is verwezen door de 

betononderzoekers. Hij schrijft namelijk in het tweede dee! van zijn 
tiendelige werk 'De Architectura' over een soort poeder dat van nature een 
wonderlijke uitwerking heeft. Wanneer men deze aarde, die men vindt in 
de streken rond de Vesuvius, mengt met kalk en steenstukjes dan geeft 
zij een zo grote sterkte, dat niet alleen bij gewone bouwwerken, maar 
zelfs bij in zee gelegen werken een steenmassa van grote hardheid wordt 
verkregen, zo schrijft hij [4]. Het mengsel van steentoeslag, kalk en dit 
poeder, dat later bekend is geworden onder de naam puzzolaanaarde, 
zou tegenwoordig beton warden genoemd. Jn een overzicht van de 
geschiedenis van het beton mag dit feit zeker niet onvermeld blijven. 
In de desbetreffende boeken van Vitruvius staat echter, vanzelfsprekend 
zou ik bijna willen zeggen, veel meer interessante informatie. 
Ik wil daar nog een aspect uit naar voren halen en gebruik daarbij de 
vertaling die Mialaret in 1914 [7] heeft opgesteld. Het betreft het belang 
van het samengaan van theorie en praktijk. In hoofdstuk I van het eerste 
boek geeft Vitruvius een beschrijving van de eisen waaraan de 'architect' 
moet voldoen. We mogen aannemen dat hij daarmee de bouwkundige of 
constructeur, zoals we die nu kennen, bedoelde. Hij schrij ft daar, en ik 
citeer: 
'De kennis van den architect .......... omvat tal van wetenschappen en 
menigvuldige kundigheden. Die kennis spruit voort uit de practijk en uit de 
theorie. De practijk is het, in voortdurend doen gerijpte overleg der oefening, 
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waardoor uit grondstof. met handen, iets, van welk soort van vorm het 
ook noodig zij, naar het doel ve1vaardigd wordt. De theorie echter weet 
met scherpzinnigheid deze vervaardigde zaken op grand der verhoudingen 
uiteen te zetten en te verklaren. Zoo zijn dan ook de architecten, die zonder 
wetenschappelijke kennis er slechts naar hebben gestreefd met de handen 
bedreven te zijn, er niet in kunnen slagen, aanzien te verwerven, geevenaard 
aan hun moeite. Zij, die zich daarentegen alleen op theorieen en belezenheid 
grondden, heeft men als het ware de schaduw, niet de wezenlijke zaak zien 
nastreven. Maar zij, die in beide opzichten waren volleerd, hebben zich, als 
met alle wapenen toegerust, met schitterend gevolg het hun tot taak gestelde 
snel meester betoond.' Einde citaat. 

Deze boodschap van Vitruvius, die we natuurlijk, als het gaat om de 

letterlijke tekst, in de tijdgeest van toen moeten plaatsen, is duidelijk 
en spreekt mij bijzonder aan. Overigens uitte Vreedenburgh [6] in de 

eerder genoemde Diesrede in 1951 zijn verbazing over de nadrukkelijke 
uitspraak van Vitruvius dat voor de bouwmeester de theorie zo belangrijk 
is. Er wordt immers aangenomen, zo stelde hij, dat de bouwconstructies 
der klassieke oudheid zo goed als zonder wetenschap tot stand werden 
gebracht. Sa men met Vreedenburgh vraag ik me af of er dan misschien 
we! theorie was, of dat Vitruvius met zijn uitspraak juist op het gemis 

daarvan bedoelde te wijzen. 

In de periode vanafhet einde van het West-Romeinse rijk in de vijfde 
eeuw tot in de achttiende eeuw zijn er geen belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen in de betontechniek. De technische kennis over het 
gebruik van beton raakt zelfs min of meer in de vergetelheid [8]. 
In de tweede helft van de achttiende eeuw worden, met name in 

Frankrijk, diverse onderzoeken uitgevoerd met het doe! de toegepaste 
mortels te verbeteren. Scharroo [3] beschouwt dit in zijn beschrijving 
van de geschiedenis van de betontechniek in 1946 als het begin van de 
wetenschappelijke betontechniek, omdat, zo stelt hij, er voor het eerst 
sprake is van een harmonieuze samenwerking en wisselwerking tussen 

theorie en praktijk. 

Echt grote doorbraken in de betontechniek zijn er in de negentiende 

eeuw met de ontdekking van het portlandcement en van het gewapende 
beton. Interessant is het om te zien hoe deze vindingen tot stand 
zijn gekomen. Is het door toevallige ontdekking ofhet gevolg van 
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figuur 2 

Josef Monier. Franse 

tuinman/constructeur 

die er in de jaren 

zestig van de 19e 

eeuw in slaagde met 

zijn octrooien voor 

gewapend beton 

een doorbraak te 

bereiken voor dit 

materiaal. 

gericht onderzoek, uitgevoerd vanwege bijvoorbeeld veranderde 

omstandigheden~ 

Vanaf de dertiende eeuw werd gemalen vulkanische tufsteen, tras 
geheten, in specie gebruikt voor het maken van waterdicht metselwerk. 
In ons land, met de vele waterbouwkundige werken, was dit een 

belangrijk product. Toen Duitsland, van waaruit het tufsteen werd 

gelmporteerd, in de zeventiende eeuw hoge belastingen op de uitvoer 

ervan ging heffen, ontstond een speurtocht naar een product dat de tras 

als toeslag in kalkmortels zou kunnen vervangen. In Nederland werd als 
vervanger van tras, klei uit het I) bij Amsterdam gebrand en gemalen. 

Dit, zogenaamde 'Amsterdamsch cement' werd, mede door de latere 

komst van het portlandcement uiteindelijk geen succes. In Groot

Brittanie ontstond rond 1800 een groot tekort aan tras door de Franse 

blokkade. Oat gaf daar een geweldige impuls aan onderzoek naar een 

vervanger voor tras. De vinding van portlandcement, waarvoor in 1824 
octrooi werd afgegeven, was dan ook het resultaat van tientallen jaren 

Brits onderzoek. 

De ontwikkeling van het gewapend beton is begonnen bij planten

bakken en roeiboten. Geconfronteerd met het probleem dat houten 
plantenbakken en waterkuipen slecht bestand waren tegen het 
afwisselende krimpen en uitzetten als gevolg van zonnehitte en vocht, 
werd naar een vochtbestendiger en duurzamer materiaal gezocht. 

De Franse bloemist Monier verwierf in 1867 een octrooi voor het maken 
van bloemenmanden en tuinpotten door gevlochten ijzerdraad te 

omhullen met cementmortel (figuur 2) . 
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figuur 3 

Het roeibootje 'De 

Zeemeeuw' werd 

in 1887 door het 

eerste Nederlandse 

gewapend-beton

bedrijf, de firma 

Picha-Stevens uit 

Sas van Gent. in 

de eerste plaats 

gemaakt om de 

aandacht te vestigen 

op de grate construc

tiemogelijkheid van 

gewapend beton; 

Het bootje is nog 

altijd intact te Sas 

van Gent. 

Men associeert <lit meestal met het begin van het gewapend beton. 
Echter, twee decennia daarvoor had de Franse edelman Lambot al min of 

meer hetzelfde gedaan en in 1848 slaagde hij erin om twee roeiboten van 
met dik ijzerdraad gewapend beton te maken. Ook in Nederland is in de 
beginperiode een roeiboot van beton gemaakt (figuur 3). 

De manier waarop de introductie en acceptatie van het gewapende 
beton in Nederland is verlopen, is beschreven in het boekje 'Bouwt in 

beton! ' [8] <lat de Betonvereniging ter gelegenheid van de Betondag 
in 1995 heeft uitgegeven. De introductie van het gewapend beton in 
Nederland kwam relatieflaat op gang en de acceptatie in het begin van 
de twintigste eeuw verliep betrekkelijk eenvoudig. Het grote aantal 

belastingproeven en laboratoriumonderzoeken <lat rond 1900 werd 
uitgevoerd, zouden daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Verder 
had de Rijkswaterstaat bij de introductie van nieuwe bouwtechnieken 

in Nederland een sleutelpositie en speelde bij de acceptatie ook het 
technisch establishment, <lat werd gevormd door het Koninklijk lnstituut 
van l ngenieurs, het Kivi , een belangrijke rol. 
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figuur 4 

Beproeving van een 

'cement·ijzeren' 

vloer voor de 

Willemskazerne bij 

de Amsterdamse 

In de beginperiode van het gewapend beton, toen nog geen algemeen 
bruikbare en geaccepteerde theoretische modellen beschikbaar waren, 
vormde het uitvoeren van proefbelastingen een belangrijk onderdeel bij 
de beoordeling van constructies (figuur 4). 

Fabriek van Cement· 

ijzerwerken in 1900 

(8]. 

Het feit dat de introductie van gewapend beton soepel verliep betekent 
niet dater in de pionierstijd geen kritische geluiden waren. 
Een belangrijk vraagpunt was bijvoorbeeld het gevaar van roesten van de 
wapening. Hoewel proeven er al op wezen dat dit gevaar voornamelijk 
denkbeeldig was, gaf de gedeeltelijke sloop van een 60 jaar oude 
gewapend betonnen dakplaat, waarin de wapening nog in uitstekende 
conditie bleek te verkeren, het doorslaggevende antwoord. 

Voor wat de geschiedenis van de betontechniek betreft, zou ik hier 
als laatste nog willen wijzen op de vinding van het voorgespannen 
beton (figuur 5). Voor een uitgebreide beschrijving van de wijze 
waarop deze revolutionaire ontwikkeling is verlopen, verwijs ik graag 
naar de in 1963 verschenen boeken "Theorie en praktijk van het 
voorgespannen beton" [9] van een van de Nederlandse pioniers op 
dit terrein, professor Bruggeling. Freyssinet, die door toepassing van 
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figuur 5 

Voorspannen van 

betonnen liggers in 

de beginperiade van 

het voorgespannen 

belon. 

Bron: Betonprisma. 

hoogwaardige staalsoorten in staat was om met hoge staalspanningen 
het beton op druk voor te belasten, wordt gezien als de uitvinder van 

het voorgespannen beton. Na eerdere verkennende toepassingen kwam 

deze techniek na de oprichting van de studievereniging STUVO in 1949 
en de in 1951 vastgestelde zogenaamde STUVO-Richtlijnen, meer op de 
voorgrond. De vele vragen met betrekking tot zaken als breukveiligheid, 

eisen aan toe te passen materialen enzovoorts, waar men zich voor zag 
gesteld, werden in nationaal en internationaal verband gezamenlijk 

aangepakt. De in 1953 opgerichte internationale vereniging FIP, hetgeen 
staat voor 'Federation Internationale de la Precontrainte' was het 
internationale platform waar de betontechnici elkaar ontmoetten en de 
vraagstukken bespraken. 

Uit deze vogelvlucht door de betongeschiedenis, zou ik de volgende 
punten voor de bespreking van nieuwe ontwikkelingen vast willen 
houden. 

De interactie tussen theorie en praktijk is zeer belangrijk. 

Ervaring en intu!tie leveren een belangrijke bijdrage bij de 
beoordeling van innovaties. 
Richtlijnen zijn uitermate belangrijk voor een doorbraak van een 

nieuwe ontwikkeling. 
Maak gebruik van kennis en ervaring die in andere landen ofvanuit 
andere disciplines al beschikbaar is. 
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Nieuwe ontwikkelingen in de betontechniek blijken zich met horten en 
stoten voor te doen en dat zal ook altijd we] zo blijven. De periode tussen 
twee opeenvolgende grote nieuwe ontwikkelingen zal waarschijnlijk 
we! steeds korter worden. Het is overigens nog niet zo Jang terug dat 
sommige betononderzoekers nog dachten dat de toekomst weinig 
uitdagingen meer te bieden had. Tijdens het, door het betondispuut van 
de TU Delft georganiseerde symposium "lnnoverend bouwen in beton" 
[10] in 1997, wees ook professor Walraven daar op. Het pessimisme 
in het begin van de negentiger jaren was volgens hem gebaseerd 
op de gedachte dat gedragsmechanismen, zoals scheurvorming en 
afschuiving, zo langzamerhand voldoende waren onderzocht en dat 
inmiddels bekend was hoe constructies kunnen worden gerepareerd. 
Verder waarde toen ook het 'Nederland is af' syndroom rond. In 1997 
was echter al een geheel andere ontwikkeling gaande. Die was volgens 
professor Walraven het gevolg van nieuwe eisen aan het gedrag en de 
kwaliteit van materialen. Verder was de slogan 'Nederland is af' met 
de toen op stapel staande grote infrastructurele werken, waaronder 
geboorde tunnels, geheel achterhaald. De vele bouwactiviteiten die 
we nu dagelijks om ons heen kunnen waarnemen en de nieuwe 
ontwikkelingen op met name materiaaltechnisch gebied, bevestigen 
dat de door Walraven geschetste ontwikkeling zich in versterkte vorm 
doorzet. Enkele actuele betoninnovaties zal ik kort bespreken. 

Zeer-hogesterktebeton 
In de loop der tijd zijn de voor beton maximaal te berei.ken druksterkten 
steeds verder toegenomen. Voor de term 'hogesterktebeton' is dan 
ook sprake van enige inflatie. Werd in de zestiger jaren B65 nog 
aangeduid als beton met een hoge sterkte, de maximum waarde in 
CUR-Aanbeveling 37 voor hogesterktebeton, die is uitgebracht in 
1994, is B105. Sinds enkele jaren weten we dat het daar niet bi j hoeft 
te blijven. Betonsamenstellingen met een sterkte van 200 N/mm2 

tot zelfs 800 N/mm2 zijn inmiddels mogelijk. Voor een overzicht 
van verwachte toekomstige ontwikkelingen van het zogenaamde 
zeer-hogesterktebeton verwijs ik u graag naar een recent artikel van 
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tabe l 1 

Globale samenstelling 

van de betonspecie 

(hoeveelheid in 

kg per m') voor 

respectievelijk een 

norma[e-, hoge- en 

zee r-h o ges terk tebeton 

[11). 

de heer Kaptijn van de Bouwdienst Rijkswaterstaat, in het vakblad 
Cement [II]. De basisprincipes die ten grandslag liggen aan de 
praductie van zeer-hogesterktebeton zijn het verbeteren van de 
homogeniteit, pakkingsdichtheid, micrastructuur en ductiliteit. Als we 

de globale samenstelling van de betonspecie vergelijken met gangbare 
sterkteklassen dan zien we een sterke toename van de hoeveelheid 
cement, het toepassen van veel fijne vulstoffen , het ontbreken van 
grind en het toevoegen van staalvezels, zie tabel r. Verder is voor de 
verwerkbaarheid een grate hoeveelheid superplastificeerder nodig. 
De verwerkbaarheid is daarmee vergelijkbaar met zelfverdichtend beton, 
waar ik zo meteen nader op in zal gaan. 

845 885 8200 BBoo 

cement 360 475 1075 980 

sillcafume 25 165 225 

kwartsmeel 38-0 

zand 790 785 1030 490 

grind 1110 960 

staalvezels 13 mm 235 

rvs microvezels 3 mm 615 

s u perp Lastlficeerd er 0,5 4,6 39 18 

water 145 150 200 185 

soortelijke massa 2405 2400 2810 2895 

water-bindmiddelfactor 0,4 0,3 0,16 0,14 

De voor de praktijk interessante eigenschappen zijn de hoge sterkte, 
zeer grate dichtheid , grate slijtvastheid en gunstige verwerkingseigen
schappen. Hiermee kunnen duurzame en lichte slanke constructies 

warden gemaakt. Natuurlijk zijn de kosten per kubieke meter beton ook 
aanzienlijk hoger. Een dergelijke vergel ijking heeft echter geen enkele 
waarde, omdat met zeer-hogesterktebeton anders wordt geconstrueerd. 
Uit de uitgevoerde studies en vooralsnog eenvoudige en kleinschalige 
toepassingen, bhjkt <lat voor constructies die tot op heden in staal 
en hout warden uitgevoerd, ook zeer-hogesterktebeton gebruikt kan 
warden . Denk bi jvoorbeeld aan damwandplanken, een sluisdeur of de 
schuiven van de stormvloedkering in de Oosterschelde (II ]. 
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nguur 6 

Beproevi ng 

van mortel van 

zelfverdichtend beton: 

de trechterproef en 

de vloeimaat [13]. 

De belangrijkste voordelen betreffen de duurzaamheid en de montage 
en als de kosten gedurende de totale levensduur worden beschouwd, dan 
blijken met zeer-hogesterktebeton economische oplossingen mogelijk. 

Vanwege de zeer hoge sterkte zal het in een aantal gevallen mogelijk 
zijn om wapening weg te laten. Echter, de verhouding tussen 
(buig)treksterkte en druksterkte verandert ten opzichte van normale 
sterktebeton niet significant, zodat in pure buiging de hoge druksterkte 
niet optimaal kan worden benut. Ook nu zal de samenwerking met 
voorspanelementen interessante oplossingen kunnen bieden, waarbij 
in het geval van externe toepassing, voorspanelementen op basis van 
kunststofvezels waarschijnlijk de voorkeur zullen hebben . 

Zelfverdichtend beton 
De waarschijnlijk meest revolutionaire ontwikkeling van de laatste 
tijd betreft de introductie van het zelfverdichtende beton. De techniek, 
waarbij het beton zodanig wordt samengesteld, <lat verdichten met een 

trilnaald niet meer nodig is , is ontwikkeld in japan (figuur 6). 
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Door professor Walraven (I2] en mijn voorganger professor Bennenk 
[13] is deze techniek met succes naar Nederland gehaald. Het 

zelfverdichtende beton kent vele voordelen, waarvan de sterk verbeterde 
arbeidsomstandigheden door minder geluidsoverlast en geringe 
lichamelijke belasting het meest in het oog springend zijn. Daarnaast 
zijn er betere mogelijkheden om te storten in moeilijke omstandigheden 
door bijvoorbeeld een slechte bereikbaarheid of zeer dichte wapening 
en is de homogeniteit, vanwege de geringere uitvoeringsgevoeligheid, 

beter. En als laatste wil ik wijzen op het voor onze Bouwkundefaculteit 
belangrijke voordeel <lat architectonisch gecompliceerde vormen met 
zelfverdichtend beton probleemloos kunnen worden gerealiseerd. 

Natuurlijk zijn er ook nog we! nadelen, waarvan de hogere kostprijs van 
de specie er een is. Maar de voordelen zijn echter zodanig <lat bijna de 
gehele prefabbetonindustrie in Nederland erop is overgegaan - in plaats 

van door triltafels wordt het geluidsniveau daar nu bepaald door radio 

3FM - en ik verwacht <lat het ook bij het ter-plaatse-gestorte beton een 
belangrijke plaats zal gaan innemen. 

Kunststofwapening 
Dan nu aandacht voor wat ik wil noemen 'nieuwe wapeningssystemen'. 
Omdat beton het vanwege de geringe treksterkte niet alleen afkan, 
is het indertijd een 'huwelijk' aangegaan met staal. Ondanks enkele 
akkevietjes in het verleden, waarbij het beton verzuimde de partner 
voldoende tegen de omgevingsomstandigheden te beschermen, kunnen 
we spreken van een goed huwelijk dat inmiddels al anderhalve eeuw 
stand houdt. Ongetwijfeld zal deze relatie nog zeer Jang voortduren, 
hetgeen overigens niet wegneemt <lat beton meer en meer ook 'vrijt' met 
andere materialen. lk doe! hierbij op de vezelversterkte kunststoffen die 
langzaam maar gestaag hun intrede doen in de bouwtechniek. 

In de tachtiger jaren is in Nederland uitgebreid onderzoek verricht 

naar de toepassingsmogelijkheden van voorspanelementen op basis 
van aramide-vezels (ARA PREE) . Uiteindelijk is deze ontwikkeling 
vanwege een tegenslag met een bepaalde eigenschap, de thermische 

uitzettingscoefficient in dwarsrichting, in Nederland niet doorgezet. 
Na een preadvies van een CUR-commissie [14] is deze technologie, maar 
dan met de aandacht voornamelijk gericht op elementen op basis van 
koolstofvezels , medio negentiger jaren in Nederland weer opgepakt. 
Rijkswaterstaat bood de mogelijkheid aan om in het kader van een 
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ftguur 7 

De Dintelhavenbrug in 

het Europoortgebied 

bij Rotterdam. 

waarin vier 91-draads 

koolstofvoorspan· 

kabels zijn toegepast 

in het kader van een 

demon st ratieproject. 

Productie van de 

verankering van een 

91-draadsvoorspan-

kabel. 

Bron: Spanstaal 

figuur 8 

demonstratieproject vier kabels in de Dintelhavenbrug toe te passen 
(figuren 7 en 8). 

Vanuit TNO Bouw was ik samen met mijn toenmalige collega 
Adri Vervuurt nauw betrokken bij de werkzaamheden die door de 
CUR-begeleidingscommissie zijn uitgevoerd. Met betrekking tot de 
beoordeling van deze nieuwe techniek kwamen vele vragen op ons af, 
hetgeen volgens de mentor van de commissie, professor Bruggeling, 
grote gelijkenis vertoonde met de beginperiode van het voorspanstaal. 
Bij deze voorspanelementen is het verankeren de grote moeilijkheid. 
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figuur 9 

Toepassing van 

uitwendig opgelijmde 

koolstofstrippen voor 

het versterken van 

betonconstructies. 

Bron: Sika 

Daardoor kan de zeer hoge sterkte van de toegepaste vezels, in de 

orde van grootte van 5000 N/mm', bij lange na niet warden benut. 
Persoonlijk verwacht ik <lat deze relatief <lure techniek slechts in 
speciale toepassingen, zoals bij uitwendige toegepaste voorspanning, het 
traditionele voorspanstaal zal kunnen verdringen. Geheel anders ligt <lit 

bij de toepassing van uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening voor 

versterking van betonconstructies (figuur 9) . 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom we een betonconstructie 
zouden willen versterken. Daarvan wil ik het versterken vanwege een 
gewijzigd gebruik naar voren halen, omdat het naar mijn mening voor 

mijn collega's van de faculteit Bouwkunde de meest interessante is. 
Door de steeds sneller veranderende gebruikseisen en de toegenomen 
aandacht voor comfort, zullen gebouwen ook sneller niet meer aan de 
gewijzigde functionaliteitseisen voldoen. Veelal komt men dan voor de 
keuze: sloop ofhergebruik voor een andere bestemming. 
In het kader van duurzaam bouwen is hergebruik bijzonder belangrijk. 
Dit hergebruik is op verschillende niveaus mogelijk. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld beton breken en het vervolgens als betongranulaat 
opnieuw in beton toepassen ofkunnen we gehele betonelementen 
hergebruiken. Maar, vanuit milieutechnisch oogpunt is hergebruik van 
het gehele gebouw, zoals <lat recent is gedaan met onze toekomstige 
Bouwkunde-behuizing (figuur ro), een veel betere optie. Echter, de 
betonnen draagstructuur, bestaande uit kolommen, balken en vloeren 
vormt hierbij voor de architect veelal een belangrijke beperkende factor. 
De techniek van het versterken door middel van uitwendig opgelijmde 
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figuur 10 

van de gebouwen 

koolstofvezelwapening zal hem weliswaar nog steeds geen volledige 
vrijheid geven, maar maakt zijn speelruimte wel groter. Het maken 
van een vide of trapgaten en het in beperkte mate wijzigen van de 
draagstructuur behoort nu tot de mogelijkheden. 

van de TU Eindhoven , 

hetgeen de nieuwe 

behuizing wordt 

voor de facultei t 

Bouwkunde. 

Versterken met uitwendig gelijmde staalplaten wordt overigens al sinds 
het eind van de jaren zestig toegepast. Echter, met name vanwege de 
eenvoudigere uitvoeringswijze bij toepass ing van koolstofelementen 
zijn de mogelijkheden sterk toegenomen. De vele internationale 
praktijktoepassingen hebben de technische en economische haalbaar
heid inmiddels ruimschoots aangetoond. Ook hierbij geldt <lat het 
ontbreken van regelgeving als een belemmering werd gezien. Voor de 
direct betrokkenen doet het me een genoegen <lat ik kan mededelen <lat 

de CUR-Aanbeveling [15], die ik als rapporteur van de desbetreffende 
commissie heb opgesteld, volgende week zal uitkomen. Ook in <lit 
geval geldt <lat het voor het opstellen van verantwoorde rekenregels en 
bepalingen voor de uitvoering essentieel was om gebruik te kunnen 
maken van in internationaal verband verzamelde kennis en ervaring. 
Ik verwacht op <lit terrein nog vele nieuwe ontwikkelingen in de 
komende tijd en wijs in <lat verband op het feit <lat het sinds kort ook 
mogelijk is om voorgespannen uitwendig opgeli jmde koolstofstrippen 
toe te passen. 
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figuur 1 1 

De eerste Australische 

vezel·be1on-

composietbrug en de 

doorsnede van een 

brugdeel met een 

breedte van 2.5m l16J. 

Tot slot wil ik met betrekking tot de de toepassing van vezelversterkte 
kunststoffen nog wijzen op onderzoeken naar nieuwe constructie
vormen. Dit betreft bijvoorbeeld Jiggers waarbij beton in de drukzone 
en koolstofelementen in de trekzone worden toegepast en waarbij de 
samenwerking wordt bewerkstelligd door een lichtgewicht open profiel 
van bijvoorbeeld een glasvezelcomposiet. Als voorbeeld wijs ik graag op 

een afgelopen januari gerealiseerd proefproject in Australie 
(figuur rr) . De brug met een overspanning van 10 meter, is opgebouwd 

uit liggers met een breedte van ongeveer 40 centimeter, die tegen elkaar 
zijn gelijmd. Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van professor 
Gerard van Erp van de universiteit van Southern Queensland. Van Erp 

is aan onze universiteit afgestudeerd en gepromoveerd. 

glasvezelcomposiet 

19 Nieuwe betontoepassingen, van proef naar praktijk of omgekeerd? 



Naar aanleiding van de besproken recente betoninnovaties zou ik 
willen stellen dater weer belangrijke stappen worden gezet in de, 
vanaf de Romeinen al ingezette, ontwikkeling in de rich ting van lichter 
construeren en optimaal benutten van de positieve eigenschappen van 
een materiaal. Net als in het verleden speelt ook nu Rijkswaterstaat een 
belangrijke rol door het ondersteunen van onderzoek en aanbieden van 
mogelijkheden voor proefprojecten. Een aantal innovaties lijken met 
name voordelen te bieden met betrekking tot duurzaamheid, waardoor 
infrastructurele toepassingen meer voor de hand lijken te liggen clan 
bouwkundige toepassingen. Ik zie het echter als een uitdaging om met 
de nieuwe materialen de mogelijkheden voor andere constructievormen 
en bouwwijzen bij bouwkundige constructies in de woning- en 
utiliteitsbouw na te gaan. 
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De geschetste nieuwe betontoepassingen stellen ons voor de taak 
deze op adequate en verantwoorde wijze op hun geschiktheid te 
beoordelen en daarvoor richtlijnen op te stellen. Maar ook vele minder 
ingrijpende wijzigingen in de betontechniek vragen voortdurend om 
een beoordeling. Ik doel daarbij op bi jvoorbeeld nieuwe grondstoffen 
voor beton of nieuwe constructietypen die worden geintroduceerd. 

Ui t ervaring weet ik dat het altijd wel mogelijk is om een bepaalde 
eigenschap te noemen waarvoor geen harde experimentele resultaten 
beschikbaar zijn. Zolang dit voor de beoogde toepassingen niet relevant 
is of dat op basis van ervaring verwacht mag worden dat het geen 
problemen geeft, staat dat de toepassing, zonder nader onderzoek op 
dit punt, niet in de weg. Kennis en ervaring, waar de Romeinen het 

hoofdzakelijk van moesten hebben , spelen ook nu nog een belangrijke 
rol. De vraag is echter hoe we met elkaar kunnen organiseren dat 
de beschikbare kennis en ervaring ook op een adequate wij ze wordt 
aangewend. lk wi l u nu twee voorbeelden schetsen waar ik zelfbi j 
betrokken was . 

Door de overheidsplannen in het begin van de negentiger jaren om de 
grindconcessies geleidelijk af te bouwen, dienden zich verschillende voor 
Nederland nieuwe harde dichte toeslagmaterialen als vervanger voor 
grind in beton aan. Voor deze toeslagmaterialen, die in andere landen al 
op ruime schaal werden toegepast, kon een beoordeling vanzelfsprekend 
veel beperkter zijn dan voor een nieuw kunstmatig geproduceerd licht 
toeslagmateriaal. Voor een consistente behandeling van verschillende 
toeslagmaterialen is het belangrijk om te weten hoe dit in eerdere 
vergelijkbare situaties is gedaan. Dit vereis t een zekere continu"itei t in 
de commissie die de beoordeling uitvoert. Voor de beoordeling van de 
constructieve consequenties van het toepassen van grindvervangende 
toeslagmaterialen in beton, heb ik als rapporteur van CUR-commissie 
C79 een procedure opgesteld [17]. Daarin is voor de stichting CUR, die 
in Nederland een coordinerende rol bij onderzoek en regelgeving op 
betongebied vervult, een centra le rol weggelegd. Hoewel sommigen da t 
nog steeds denken, is die procedure zeker geen machine waar je aan de 
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ene kant het toeslagmateriaal in gooit en waar aan de andere kant een 
CUR-Aanbeveling uitrolt. Het is veel meer een leidraad voor de CUR
commissie die de beoordeling op pragmatische wijze moet uitvoeren. 

Het tweede voorbeeld betreft de duurzaamheid van de uitwendig 
gelijmde koolstofvezelwapening. Naast enige algemene gegevens 
heb ik geen harde, kwantitatieve informatie daarover kunnen vinden. 

Navraag bij enkele specialisten in de vliegtuigbouw leverde niet veel 
meer op dan de verwijzing dat het bij vliegtuigen al meer dan 50 jaar 
geen probleem is. Vergelijkbaar met de eerder genoemde situatie rond 
de vraag of wapening in beton corrodeert, was het feit dat de meer 
dan dertig jaar geleden aangebrachte uitwendig gelijmde staalplaten 
geen problemen te zien hadden gegeven, een zeer belangrijk gegeven. 
Dit pleit ervoor om voor een nieuwe techniek zo snel mogelijk een 
toepassing in gecontroleerde omstandigheden te realiseren. Naast 
het feit dat ervaring wordt opgedaan, kan in de aanloopperiode, 
waarmee veelal toch minimaal enkele jaren zijn gemoeid, informatie 
over het langeduurgedrag warden verkregen. Over het onderwerp 
duurzaamheid en de manier waarop die kan warden beoordeeld !open 
op dit moment de meningen sterk uiteen. In Cement nr. 5 van 2001 

zijn daarover verschillende beschouwingen gegeven. Ik sluit me aan 
bij professor Walraven die in een nawoord [18] bij die beschouwingen 
aangeeft dat de ontwikkeling van modellen op basis van realistische 
en fysische processen de enige manier is om grip te krijgen op de 
duurzaamheidsfenomenen. Maar tegelijkertijd ben ik van mening dat we 
bij de interpretatie van de resultaten, die de door ons gemaakte modellen 
van de fysische werkelijkheid opleveren, ons rekenschap moeten geven 
van de beperkingen van die modellen. Hiermee doe! ik niet a Ileen op de 
ter discussie staande duurzaamheidsmodellen, maar ook op modellen 
voor constructief gedrag. 

Gegeven het voorgaande in deze rede en op basis van eigen ervaringen 
ben ik van mening dat daar waar voor de beoordeling van nieuwe 
betontoepassingen in de beginperiode naast kennis, vooral ervaring 
en intu'itie heel belangrijk waren, het op adequate wijze gebruiken van 
ervaring steeds moeilijker wordt en het gebruik maken van intu'itie bijna 
niet meer te verkopen is. lk heb hierbij een ambivalent gevoel. Enerzijds 
ben ik van mening dat het goed is om eerst te onderzoeken welke 
consequenties een nieuwe betontoepassing kan hebben, maar anderzijds 
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bekruipt me weleens het gevoel <lat we soms te ver doorschieten. Waar 

het om gaat is <lat we bij nieuwe betontoepassingen niet klakkeloos 
alle gebruikelijke eigenschappen opnieuw gaan bepalen , maar op basis 
van kennis , inzicht en intultie bedenken waar zaken wezenlijk anders 
zouden kunnen zijn dan het gebruikelijke. Die zaken moeten vervolgens 
grondig warden onderzocht. 

Tot slot wil ik hier nog een andere vorm van beoordelen naar voren 
brengen. Dit betreft het beoordelen van de kwaliteit van de uitvoering. 
Voor diverse nieuwe technieken geldt <lat de uitvoeringsgevoeligheid 
relatief groot is, hetgeen kwaliteitszorg op de bouw bijzonder 

belangrijk maakt. Dit geldt voor bijvoorbeeld de uitwendig gelijmde 
wapening, maar ook voor staal-betonverbindingen met korte ankers . 
Het vertrouwen in ankerverbindingen, waarbij wordt geconstrueerd 
op trek van het beton, is de laatste jaren enorm toegenomen door 
enerzijds de uitgebreide keuring van de ankers op basis van de Europese 
Goedkeuringsrichtlijn (ETAG) en anderzijds de beschikbaarheid van 
rekenregels. Als het boorgat echter niet de juiste diameter heeft of niet 
goed wordt schoongemaakt dan kan <lat voor een uitvoerig getest en op 
een juiste wijze berekend anker nog steeds resulteren in een onveilige 
verbinding. Met genoegen stel ik vast <lat inmiddels ook <lit belangrijke 
onderdeel met een Beoordelingsrichtlijn voor het plaatsen van ankers en 
een cursus van de Betonvereniging de nodige, weliswaar waarschijnlijk 
nog steeds niet voldoende, aandacht krijgt. 
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Onderzoek is een van de twee pijlers waarop deze universite it 
rust en is de basis voor nieuwe technologische ontwikkelingen. 
Onderzoek is een ruim begrip, waarbinnen diverse soorten kunnen 
worden onderscheiden . Zo kennen we bijvoorbeeld fundamenteel 
en toepassingsgericht onderzoek, waarbij de mate van directe 
toepasbaarheid van de resultaten voor de praktijk vaak als criterium 
wordt aangehouden. Fundamenteel onderzoek heeft een relatief grote 
afstand tot praktijktoepassingen en wordt geacht bij universiteiten thuis 
te horen, terwij l bij toepassingsgericht onderzoek, het woord zegt het 
al, er een directe link met praktijktoepassingen is. Uit ervaring weet ik 
dater geen duidelijke scheidslijn is en dat toepassingsgericht onderzoek 
niet alleen bij onderzoeksinstituten ofbedrijven wordt uitgevoerd, maar 
ook een belangrij ke plaats aan de universiteit inneemt. Terecht denk ik, 
enerzijds vanwege het belang van de interactie tussen theorie en praktijk 
en anderzijds omdat het een belangrijk onderdeel is bij de opleiding van 
de studenten. Ik wil in dit verband aanhalen wat de rector magnificus, 
professor Van Santen, bij de opening van het academisch jaar [19] 
afgelopen september aangaf. Dat is, kort weergegeven, dat hij van 
mening is dat we studenten zodanig moeten opleiden dat zij toekomstige 
technologische ontwikkeli ngen zullen bepalen. Daarbij geeft hij aan dat 
technologie ontstaat, wanneer theorie of gevonden oplossing gekoppeld 
wordt met visie op toepassing en kunde van implementatie. 

Naast analytisch onderzoek, ook wel aangeduid met bureaustudie, 
onderscheiden we verder veelal numeriek en experimenteel 
onderzoek. Binnen de capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 
kunnen we voor numeriek onderzoek gebruik maken van het eindige
elementeprogramma DIANA, dat is ontwikkeld bij TNO Bouw en dat 
bij uitstek geschikt is om het gedrag van beton met fysisch niet-lineair 
gedrag, zoals scheurvorrning, te bestuderen (figuur 12). Het is zeker 
mij n intentie om <lit hulpmiddel bij toekomstige onderzoeken met 
studenten en promovendi optimaal in te zetten. Ik zal er daarbij altijd 
de nadruk opleggen dat men de resultaten van de berekeningen met 
eenvoudige benaderingen en modellen moet kunnen verklaren. 
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Doorbuiging van een 

vloerveld berekend 

met het eindige

elementenprogramma 

DIANA. 

figuur 12 

figuur 13 

Pieter van 

Musschenbroek 

Enerzijds hoop ik daarmee te bereiken dat de studenten die we afleveren 
niet blindelings op computeruitkomsten vertrouwen, hetgeen een veel 
gehoorde klacht in de praktijk is. Anderzijds ben ik van mening dat 
met eenvoudige modellen onevenredig veel meer inzicht kan worden 

verkregen. 

Yoor het experimentele onderzoek beschikken we met het Pieter 
van Musschenbroek laboratorium over geavanceerde laboratorium
faciliteiten , waarmee we ons internationaal zeker kunnen meten met 

andere universiteiten en onderzoeksinstituten (figuur 13) . Met de 
komende n ieuwe behuizing zal dat naar verwachting alleen nog maar 
beter worden. 
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Ik zie het als een taak om met het onderzoek aan onze universiteit een 
bijdrage te leveren aan de lopende en komende nieuwe technologische 
ontwikkelingen. De verworven kennis zullen we inbrengen in het 
internationale kennisnetwerk om daarmee naast het aftappen van kennis 
ook een bijdrage te leveren aan de opbouw ervan. Verder ben ik van 
mening <lat een speerpunt van het onderzoek zal moeten zijn om samen 
met de meer op ontwerp gerichte collega's na te gaan hoe we de nieuwe 
materiaaltechnische ontwikkelingen op betongebied kunnen gebruiken 
voor innovatieve toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw. 

Dan wil ik toch nog even terugkomen op het belang van de relatie 
tussen theorie en praktijk. Ik ben van mening <lat bij de beoordeling 
van de wetenschappeli jke output daar onvoldoende rekening mee 

wordt gehouden. Er wordt naar mijn mening teveel nadruk gelegd op 
het publiceren in toonaangevende internationale tijdschriften en is 
er te weinig waardering voor inspanningen die betrekking hebben op 
de 'implementatiefase'. Professor Van Breu gel gaat in zijn intreerede 
[20] ook in op de waarde van fundamenteel onderzoek en refereert 
daarbij aan uitspraken van Neville en !<lorn, grootmeesters op 
betongebied. Beiden beklagen zich over het gebrek aan bruikbaarheid 
van onderzoekresultaten. Volgens Neville geven veel onderzoeken 
antwoorden op niet-gestelde vragen en wordt aan de implementatiefase 
onvoldoende aandacht geschonken. Ik ben van mening <lat de huidige 
systematiek van beoordeling van wetenschappelijk output <lit in de hand 
werkt en <lat het tijd wordt om de implementatiefase meer te waarderen. 
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De tweede pijler waarop onze universiteit rust, is het onderwijs. 
Als ik me bedenk hoe enorm breed het vakgebied van beton en 
betonconstructies is en zie hoe weinig college-uren ons ter beschikking 

staan om de studenten daarover kennis en vaardigheden bij te brengen, 
dan vraag ik me af hoe dat moet. Dan heb ik het overigens alleen nog 
maar over de traditionele wijze van construeren en dus nog niet over de 
innovatieve ontwikkelingen waarvan ik u er vanmiddag een aantal heb 
laten zien. Als ik u dan nog noem dat ik van mening ben dat we eigenlijk 

ook enige aandacht zouden moeten besteden aan speciale onderwerpen, 

zoals verbindingen met korte ankers in beton, dan zult u begrijpen dat 
het allemaal niet past. Dit betekent dat we keuzes zullen moeten maken, 
waarbij het de u itdaging is om de juiste te kiezen. 

Ik ben van mening dat het accent bij het onderwijs aan een universiteit 
zal moeten liggen bij het bijbrengen van inzicht. Het waarom en het 
principe van een berekeningsmethode is veel belangrijker dan de 

precieze rekenregel zelf. Hiermee zeg ik niets nieuws, maar ik wil het 
we! benadrukken, omdat het, vanwege de toenemende complexiteit 
van de rekenregels steeds belangrijker wordt. Ik realiseer me overigens 
terdege dat ik met de CUR-Aanbevelingen voor respectievelijk 'ankers 
in beton' en 'uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening' daar ook aan 
meedoe. Met de complexere bouwwijzen, en ons streven om economisch 
te bouwen, is er naar mijn mening ook niet meer geheel aan te 
ontkomen. En, doordat iedereen gebruik kan maken van computers 
en professionele rekenprogramma's veelal beschikbaar zijn, speelt de 
complexiteit voor de berekening ook geen rol. Maar het warden wel 
steeds meer 'black-boxen' voor de constructeur, hetgeen een groat gevaar 
inhoudt. Door dit gegeven en het feit dat we hier aan de universiteit niet 

alles kunnen behandelen, warden post-doctorale cursussen, zoals die 
door de Betonvereniging en de Stichting PAO worden verzorgd, steeds 
belangrijker. 

Een aspect dat ik met betrekking tot de invulling van onze onderwijstaak 
nog zou willen aanstippen, betrefi: de indeling in materiaalgebonden 
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secties, Beton, Staal, enz. Met mijn werkzaamheden op het terrein 
van ankers in beton heb ik me veel op het scheidsvlak tussen de 
werelden staal en beton bevonden. In velerlei opzicht is er sprake van 
twee werelden. De kloof tussen beide werelden op de terreinen van 
onderzoek, onderwijs en voorschriften en de noodzaak om daar een 
brug tussen te slaan, was het onderwerp van de inleidende lezing van 

professor Jan Stark, hoogleraar staalconstructies in Delft, en mijzelf 
tijdens de conferentie 'Connections between Steel and Concrete ' in 
Stuttgart vorig jaar [21]. We hebben het geloof ik nog niet over het 
materiaal voor de brug gehad. Ik neem aan dat het in dit geval een staal
betonconstructie zal moeten worden. 

Tot besluit 
lk hoop met mijn betoog duidelijk te hebben gemaakt dat ik 
verwacht dat we aan de vooravond staan van vele innovatieve 
ontwikkelingen op betongebied en dat het beoordelen van de vele 
nieuwe betontoepassingen ons gezamenlijk voor een uitdagende 
opgave stelt. Bij de uitwerking daarvan zal, zoals altijd, onderzoek 
een belangrijke rol spelen, maar belangrijk is het ook om beschikbare 
kennis te mobiliseren en organiseren. Het zal belangrijk zijn om niet 
te krampachtig met nieuwe betontoepassingen om te gaan en met wel 
overwogen praktijktoepassingen ervaring op te bouwen. Dit betekent dat 
beslissingen genomen moeten durven worden en dat de noodzakelijke 
randvoorwaarden daarvoor, ik denk aan zaken zoals aansprakelijkheid, 
moeten worden geregeld. Hoewel het allereerste begin van een nieuwe 
betontoepassing altijd een proef zal zijn, zal de introductie uiteindelijk 
tot stand komen door een samengaan van proef en praktijk. lk ben warm 
voorstander van dit samengaan, waar Vitruvius al op duidde, en nodig de 
praktijk dan ook van harte uit om samen met ons de betontechniek op 
weer een hoger peil te brengen. 
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Dankwoord 

Dames en heren, aan het eind van mijn rede gekomen, is een woord 

van dank op zijn plaats. Als eerste wil ik het College van Bestuur, het 
faculteitsbestuur Bouwkunde en alien die bij mijn benoeming betrokken 

zijn geweest, in het bijzonder professor Cees Kleinman, bedanken voor 
het in mij gestelde vertrouwen. De ENCi en de BFBN ben ik dankbaar 
voor het financieel ondersteunen van mijn leerstoel. 

De studenten en de studievereniging KOers wil ik bedanken voor de 

prettige samenwerking gedurende dit eerste jaar. Ik kijk uit naar de 
voortzetting daarvan en hoop jullie daarbij veel van mijn enthousiasme 
voor beton over te kunnen brengen. 

Ik zal navolgend enkele mensen persoonlijk bedanken, maar <lat wil ik 
niet doen zonder eerst mijn vele collega's bij respectievelijk de TU Delft, 
TNO Bouw, Adviesbureau Hageman en hier aan de TU Eindhoven te 

bedanken voor de buitengewoon prettige samenwerking. Ik beschouw 
het echt als een voorrecht om altijd met zoveel aardige collega's omringd 
te zijn geweest. 

Hooggeleerde Bennenk, beste Wim, 
Het doet me bijzonder veel genoegen om jouw opvolger hier aan de 
TU Eindhoven te mogen zijn. Ik heb bewondering voor wat jij in de 
afgelopen periode met studenten hier allemaal hebt bereikt en wil 
benadrukken <lat men jou nooit kan verwijten te weinig aandacht aan de 
implementatiefase te hebben besteed. Op verschillende fronten heb je 
me het afgelopen jaar bij mijn start hier geholpen en daar ben ik je zeer 
dankbaar voor. 

Hooggeleerde Reinhardt, beste Hans, 
lk kijk nog steeds met zeer veel plezier terug op de periode van mijn 
promotie-onderzoek, <lat ik onder jouw leiding in het Stevinlaboratorium 
heb uitgevoerd. Je was en bent voor mij een groot voorbeeld en ik voe] 
zeer me vereerd <lat je speciaal voor mijn intreerede vanuit Stuttgart naar 
Eindhoven bent gekomen. 
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Hooggeleerde Bijlaard, beste Frans, 
Velen weten <lat ik altijd met zeer veel plezier bij TNO Bouw heb 
gewerkt. Jij was toen mijn leidinggevende en een van de belangrijke 
factoren daarvoor. )e gaf me veel vrijheid en als ik je nodig had, was jeer. 
Frans, ook vanaf deze plaats wil ik je daarvoor bedanken. 

Beste collega's Peter de Jong en Simon Wijte, 
Het feit <lat ik vanuit Adviesbureau Hageman, <lat meer clan veertig 
jaar geleden is opgericht door de voormalig TNO-IBBC directeur ir. 
j .G. Hageman, een <lag per week aan onderzoek en onderwijs aan 
deze universiteit kan besteden, heb ik mede aan jullie medewerking 
te danken. Ik ben jullie daarvoor zeer erkentelijk en heb het volste 
vertrouwen in een goede toekomst voor ons bureau. 

Lieve Simone, Karen en Jose, 
Ik realiseer me <lat, zolang ik jullie eigenlijk al ken, ik zeer veel van jullie 
vraag. Het feit <lat ik telkens weer toezeggingen doe omdat ik moeilijk 
nee kan zeggen en het zo leuk is, maakt niet alleen dat ik veel werk 
maar ook <lat ik soms wat minder gezellig voor jullie ben. Ik ben jullie 
echt zeer dankbaar voor de ruimte en steun die ik al die jaren van jullie 
heb gekregen . En Simone, laat ik het hier ten overstaan van de vele 
aanwezigen ook maar eens zeggen: ik heb met jou echt de hoofdpri js! 

Dames en heren, zeer gewaardeerde toehoorders, ik dank u voor uw 
aanwezigheid en aandacht. 

Ik heb gezegd! 
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