Nieuwsbrief September 2018
Van de Voorzitter
We hebben één PENSIOENFONDS HASKONINGDHV; hoe nu verder ?
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Met ingang van 1 juli jl. zijn wij als Haskoning-ers belanghebbenden geworden in
het Pensioenfonds HaskoningDHV. Een zeer belangrijke mijlpaal werd door het
bestuur van het pensioenfonds gepasseerd op die dag na de goedkeuring van De
Nederlandsche Bank (DNB) een dag daarvoor. Het bestuur besloot toen tot de
vorming van één fonds, met één beleggingsbeleid, één indexatiebeleid, één
premiebeleid en een kostenefficiënte uitvoeringsorganisatie.
Alles is er door alle betrokkenen aan gedaan om het daarheen te leiden dat
uiteindelijk in de nieuwe constellatie een ieder een plus haalt.
Zo hebben er vier actuarissen naar gekeken met datzelfde doel en met als
invalshoek die van respectievelijk de OR, de gepensioneerden, het bedrijf en het
pensioenfonds zelf. Er is gerekend en gepraat in het pensioenbestuur, met en in
de OR en met en in het VO over de koers richting fusie en met de DNB en steeds
ging het daarbij over de uitkomst door die fusie voor de diverse belanghebbenden.
Helaas is onze vertegenwoordiger in het VO, Martien Würdemann op 1 juli jl
teruggetreden als lid van dat VO omdat hij zich - terugkijkend op het proces - niet
goed gehoord vond door het bestuur van het pensioenfonds. Hij heeft echter het
proces van samenvoeging laten prevaleren en dus als lid van het VO het hele
traject positief afgerond. Daarmee gaf ook hij het groene licht in het VO voor de
fusie.
Dat er in het proces hier en daar discussies niet werden afgerond of punten naar
zijn gevoel met onvoldoende aandacht voor zijn vragen en inbreng werden
afgeconcludeerd is jammer, maar was ook voor hem geen aanleiding om het
proces te vertragen of te blokkeren. Dat hij desondanks heeft gemeend terug te
moeten treden is zeer spijtig en voor ons als bestuur ook niet helemaal te duiden.
Wij als bestuur van de BGH hebben reeds in de eerste week van juli met Martien
Würdemann over zijn standpunt en afwegingen gepraat. Op zijn uitdrukkelijk
verzoek sub rosa. Hij heeft zijn standpunt ook inhoudelijk uitgebreid toegelicht. Wij
hebben daarop contact gezocht met de voorzitter van het bestuur Henriëtte de
Lange
Zij heeft ons haar visie op het proces gegeven, wederom ook inhoudelijk. Wij zijn
tot de conclusie gekomen, dat beide partijen onder tijdsdruk veel voor de kiezen
hebben gehad en daardoor terecht snelheid lieten prevaleren boven het uitdiepen
van – naar ons gevoel - detailkwesties. Kwesties die bovendien niet door alle
partijen – ook niet in het VO- altijd op dezelfde manier werden gewogen of van
belang geacht. De uitkomst telt en die is volgens uw bestuur tevredenstellend!
Aangezien men ( het bestuur van het pensioenfonds heeft hierin de regie) reeds in
het begin van 2019 over zal willen gaan tot verkiezing van leden voor een nieuw
VO, is thans door het VO, in overleg met het bestuur van het pensioenfonds,
afgezien van tussentijdse opvulling van de door het vertrek van Würdemann
ontstane vacature.
Inmiddels worden de laatste rekensommen gemaakt en weten we in november
precies waar we ook individueel definitief op uit zullen gaan komen.
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Het is nu het moment voor beantwoording van de vraag wat de bestuursstructuur
moet gaan worden. Kiest men nog steeds voor een in aantal groot bestuur of kan
dit nu wat kleiner van samenstelling zijn? Is een groot VO wenselijk of een meer op
de huidige fase afgestemd VO. En wat wordt de samenstelling van de
Klankbordgroep, waarin uw voorzitter en enkele leden van ons bestuur in zitten.
Ook de toekomst van de BGH staat ter discussie. De belangenbehartiging van de
gepensioneerden zal vanaf het nieuwe jaar breder ingestoken moeten worden dan
uitsluitend voor de post- Haskoningers.
Het gaat nu om alle gepensioneerden van RHDHV en over de belanghebbenden
bij en in dat ene Pensioenfonds HaskoningDHV. Dat vergt op z’n minst een
bredere doelstelling dan die van de BGH. Dat zal toch echt een BGRHDHV
moeten worden, tenminste als daar behoefte aan blijkt te bestaan. Dat gaan wij
onderzoeken en ook aan de orde stellen in onze najaars-ALV op 4 december.
Komt dus allen!
Tom Smit
Voorzitter.

Nieuws van de klankbordgroep
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Het nieuws van de klankbordgroep is inmiddels oud nieuws.
Via nieuwsbrieven en berichten van het pensioenfonds zijn jullie inmiddels
geïnformeerd over de wijzigingen binnen ons pensioenfonds. De twee ringen
binnen ons fonds zijn inmiddels samengevoegd en ons Haskoning pensioen is
opgesplitst in een NN deel en een pensioenfonds deel. Voor de meeste leden van
de BGH een verdeling van bijna alles en een klein restje. Aan de individuele
compensatie wordt gerekend. Die krijgen we binnenkort te horen van ons
pensioenfonds.
Hieronder wil ik de rol van de Klankbordgroep in de aanloop naar deze wijziging
toelichten.
Op 5 april is een extra vergadering van de klankbordgroep belegd. In deze
bijeenkomst heeft het bestuur van het pensioenfonds de leden van de
klankbordgroep medegedeeld dat een samenvoeging van de twee ringen binnen
ons pensioenfonds aanstaande was. Alles onder embargo, en onder voorbehoud
van alle formele goedkeuringen waaronder die van de Nederlandse Bank. Lood
van Velsen (onze vertegenwoordiger in het bestuur) en Martien Würdeman (onze
vertegenwoordiger in het Verantwoordings Orgaan) gaven beide aan voorstander
te zijn van deze samenvoeging. Het voorstel zoals dat werd gepresenteerd zou
evenwichtig zijn naar beide ringen en een toekomstig probleem met het bestaan
van een multi OPF was daarmee opgelost.
Op 17 april was er weer een reguliere vergadering van de klankbordgroep. Hierin
was de samenvoeging uiteraard het belangrijkste gespreksonderwerp. We kregen
te horen dat de OR inmiddels ook had ingestemd. Het Verantwoordings Orgaan
had een extern adviseur ingeschakeld om de berekeningen achter het voorstel
doorgerekend en als evenwichtig beoordeeld.
Wel is een herstructurering van de Klankbordgroep door deze wijziging
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Dit was voor het bestuur voldoende argument om niet zelf nog een extern adviseur
in te schakelen om dezelfde vraag te beantwoorden.
De klankbordgroep heeft kennis genomen van het voornemen tot samenvoeging.
En de vertegenwoordigers van de BGH hebben dit meegenomen voor het overleg
binnen de vergadering van de BGH samen met Lood van Velsen en Martien
Würdemann.
Het resultaat is inmiddels bekend de samenvoeging heeft inmiddels
plaatsgevonden en het bestuur van de BGH staat hier achter.
Wel is een herstructurering van de Klankbordgroep door deze wijziging
noodzakelijk. Hierover hoop ik jullie in een volgende nieuwsbrief te informeren.
Herman Loonen

Nieuws uit Gerontië
ALGORITMEN
Een algoritme (van het Perzische woord Gaarazmi :  خوارزميnaar de naam van de
Perzische wiskundige Al-Chwarizmi  )محمد بن موسى الخوارزميis een eindige reeks
instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt.
Algoritmen staan in beginsel los van computerprogramma's, al worden voor de
uitvoering van algoritmen vaak computers gebruikt.
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Zo, nu weet u eindelijk wat een “Algoritme” is. En, eerlijk gezegd, dan weet u (of ik)
nog niets. Nooit gedacht, dat zo’n eenvoudig ding de schuld kan krijgen van vrijwel
alles wat er vandaag de dag wordt uitgezocht en/of fout gaat. Voor de
duidelijkheid, de titel van dit stukje slaat nergens op. Algoritmen zijn niet uniek voor
Gerontië. Alleen de schrijver, die leeft in Gerontië. En die schrijver is in 1969 mede
afgestudeerd met een computerprogramma geschreven in Algol, een inmiddels
uitgestorven computertaal. En, nu komt het, bij de aanbevelingen in het
afstudeerverslag schreef hij dat het met moderne computers (toen een IBM
360/65) niet erg is als er veel rekenstappen moeten worden gezet, daar kan die
computer heel goed mee omgaan.
En dat, lieve lezers, is precies, waarom er tegenwoordig zoveel met algoritmen
wordt gewerkt. Het moderne rekentuig rekent zich met plezier een slag in de
rondte om een paar “eindige reeksen instructies vanuit een gegeven begintoestand
naar een beoogd doel” door te rekenen. Een makkelijk voorbeeld is het
navigatieprogramma. Toegegeven, het moet een monnikenwerk zijn geweest om
alle straten van de hele wereld met hun karakteristieken en coördinaten in
databestanden in te voeren. Maar dat is allang gebeurd. Zo rond het jaar 2000. En
vanaf toen kan het Algoritme aan de slag. U wilt van Monaco naar Sneek? Geen
probleem. Het programma zoekt de coördinaten van Monaco en Sneek op en die
van alle straten in beide plaatsen. Dan rekent de computer uit wat de afstand is
van de uiteinden van al die straten in Monaco tot die in Sneek.
Een paar straten met de kortste afstand mogen blijven, de rest vliegt er uit.
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Rond uiteinden van de overgebleven straten zoekt het programma een bundeltje
straten uit in de goede richting. Weer wordt doorgerekend welke de kortste afstand
opleveren. En dat wordt herhaald totdat de straten gekozen vanuit Monaco, die
vanuit Sneek “gevonden” hebben. Er volgt nog wat optimalisatie, zeg maar snelste
of kortste weg en klaar is Kees. Feitelijk doet u hetzelfde wanneer u de wegenkaart
tussen Monaco en Sneek met het oog aftast.
Dat waren de straten. Nu komen wijzelf aan de beurt. Google. Albert Heijn,
LinkedIn, Facebook, Instagram, de Nederlandse Spoorwegen e.v.a., allemaal
verzamelen ze uw gegevens. Uw naam, leeftijd, telefoonnummer, emailadres, uw
eet- kleed- en drinkgewoonten. De mensen met wie u regelmatig correspondeert,
uw (oud) collega’s (zeker, ook heel RHDHV staat ergens op een toegankelijke
lijst). En al die leuke gegevens verkopen die “Platforms” aan “Marktpartijen”
uiteraard met uw medeweten. U ging immers akkoord met de tientallen AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) verklaringen die uw
Internetcontacten onlangs aan u voorlegden? En u gaat nog dagelijks akkoord met
al die cookies? Ja natuurlijk, en dus liggen nu al uw gegevens op straat. Is dat erg?
In principe een beetje wel. In de praktijk valt ermee te leven.
Dat waren de straten. Nu komen wijzelf aan de beurt. Google. Albert Heijn,
LinkedIn, Facebook, Instagram, de Nederlandse Spoorwegen e.v.a., allemaal
verzamelen ze uw gegevens. Uw naam, leeftijd, telefoonnummer, emailadres, uw
eet- kleed- en drinkgewoonten. De mensen met wie u regelmatig correspondeert,
uw (oud) collega’s (zeker, ook heel RHDHV staat ergens op een toegankelijke
lijst). En al die leuke gegevens verkopen die “Platforms” aan “Marktpartijen”
uiteraard met uw medeweten. U ging immers akkoord met de tientallen AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) verklaringen die uw
Internetcontacten onlangs aan u voorlegden? En u gaat nog dagelijks akkoord met
al die cookies? Ja natuurlijk, en dus liggen nu al uw gegevens op straat. Is dat erg?
In principe een beetje wel. In de praktijk valt ermee te leven.
Ik noem een beetje een huiveringwekkend voorbeeld. Ik zit op Spotify. U weet wel
dat platform, die App, met alle muziek van de hele wereld. Ik krijg ook
gepersonifieerde albums aangeboden. Lijsten met voorkeursmuziek. Daar zit een
lijst met “Muziek uit uw tijdscapsule” bij. Ik klik hem aan, en daar komen ze, de
Beatles, de Rolling Stones, maar ook Anneke Grönloh en Boudewijn de Groot.
Daar is dus ergens in Zweden een algoritme erin geslaagd om mijn leeftijd en mijn
muziekvoorkeuren aan elkaar te koppelen en dat nog wel correct.
Albert Heijn scoort veel slechter. De meeste inkopen bij die grootgrutter worden
afgerekend met vertoon van de Bonuskaart van mijn vrouw. Ikzelf gebruik mijn kaart
vrijwel uitsluitend voor aankoop van wijn en bier. Met die bonuskaarten maakt AH een
persoonlijk “Profiel” aan. Beiden, mijn vrouw en ik, krijgen wekelijks speciale op ons
“Profiel” geselecteerde bonusaanbiedingen. Bij mij zijn dat voornamelijk groenten,
wasmiddelen en WC-papier.
U kunt het systeem ook in uw voordeel gebruiken. U zoekt halfhoge laarsjes. Kan
gebeuren. Typ bij Google of Safari of wat voor Browser dan ook “Halfhoge laarsjes” in.
Klik, en u krijgt keuze uit tientallen leveranciers. Kies er een, gebruik de optie “plaatjes” klik
een paar mooie exemplaren aan en ga weer door met uw werk. Nog wekenlang
verschijnen er bovenaan de openingspagina van uw browser aanbiedingen van Halfhoge
laarsjes”. Handig. Deze truc gaat overigens nog beter op smartphone dan op PC of laptop.
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Er zijn ook stomme algoritmen. Zo blijft Booking.com ons nog jarenlang steeds
goedkopere aanbiedingen nasturen van hotels op bestemmingen waar we allang geweest
zijn, vaak in hotels met die Booking gereserveerd waren.
En er zijn vervelende algoritmen. Vooral wat mij betreft bij Facebook en LinkedIn. Ik zit niet
op Twitter of Instagram. Het gaat die Platforms erom, om zoveel mogelijk deelnemers te
verzamelen om met profiel en al door te verkopen aan die Marktpartijen. Dat profiel
hebben ze al of vinden ze moeiteloos, maakt u zich daarover geen illusies. Maar ze mogen
alleen deelnemers aanbieden, die zich (met akkoord op hun AVG) ook feitelijk hebben
aangemeld. Dus voor je bij LinkedIn iemand kunt opzoeken moet je je door een woud van
verzoeken heen worstelen. Een woud van nieuwe contacten met mensen die al op
LinkedIn zitten. Mensen die u meestal wel kent, maar vaak ook niet. Bij Facebook
passeren om de paar berichten ook hele rijen van portretten met aanbeveling om vriendjes
te maken. En daar word ik wel even stil van. Facebook heeft ze uit zijn bestand voor mij
speciaal uitgezocht Er zitten geen onbekenden bij, zoals bij LinkedIn. Het zijn (verre)
familieleden, collega’s van vroeger en kennissen in het algemeen. Niet alle personeel van
RHDHV passeert de revue, nee alleen mijn leeftijdsgenoten of collega’s waarmee ik heb
samengewerkt. Dito voor mijn vrijwilligersbaantjes en de tennisclub. Slimme algoritme, dat
zeker, maar ook een beetje angstaanjagend. Hij weet veel en kan dat scherp toepassen.
Henk Haas

Ontwikkelingen binnen RHDHV
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Maak kennis met onze collega Anna-Maaike van der Weide

Anna-Maaike van der Weide (3e van links)
Anna-Maaike van der Weide werkt voor Sense of Place, een project dat onderdeel
is van Leeuwarden-Fryslân Europese Culturele Hoofdstad 2018. Dat LeeuwardenFryslân Europese Culturele Hoofdstad 2018 is zal ook uitstralen naar de hele
Friese regio, en dus ook op de kleinere steden en de dorpen. Royal
HaskoningDHV is partner van dit culturele initiatief, dat een voor de regio belangrijk
thema voor het voetlicht brengt: bouwen en werken met de natuur. Nederland.
liggen in Friesland. ”
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Anna-Maaike is een expert op het gebied van stakeholdermanagement en past
haar deskundigheid toe in de regio Noord-Nederland. Ze vertelt over haar werk
voor Sense of Place, de uitdagingen die ze tegenkomt en wat haar enthousiast
maakt: “Mijn roots liggen in Friesland. Ik ben er trots op dat ik samen met anderen
een bijdrage kan leveren aan een betere leefomgeving voor de Friezen.”
Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden in dit project?
“Ik werk voor ‘Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018’; dit jaar zijn
Leeuwarden en de provincie Friesland Europese Culturele Hoofdstad. Ik ben
betrokken bij een groot aantal projecten, waarvan Sense of Place er een is. Sense
of Place wil het publiek bewuster maken van de rijke natuur, het landschap en de
culturele geschiedenis van het Waddengebied door middel van culturele
landschapsprojecten die de lokale economie een impuls geven en het lokale
sociale netwerk versterken.
Voor Sense of Place regelen een collega en ik de vergunningen voor de
innovatieve kunstobjecten, zoals ‘Camera Batavia’, een wachttoren op een dijk
waarvandaan je door het unieke perspectief van een bolle spiegel naar alle kanten
tegelijk kunt kijken, en ‘De Kromme Horne’, een kromme pier met een lengte van
550 meter die grotendeels langs de oude pier loopt en deze beschermt tegen
verder verval en tegelijkertijd bezoekersuitnodigt om de schoonheid van dit unieke
landschap te ervaren. Deze kunstobjecten zullen veelal langs de Waddenzeekust
worden geplaatst.”
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Wat is je grootste uitdaging in dit project?
“Het Culturele Hoofdstad-initiatief en alle gelieerde projecten kunnen pas tot leven
komen door samenwerking tussen een groot aantal verschillende
belanghebbenden, zoals de lokale bevolking, ondernemers, kunstenaars,
landschapsarchitecten en andere gemeenten.
Ons doel is om mensen verenigen en met elkaar te verbinden. Alleen dan zullen
procedures, zoals het afgeven van vergunningen, soepel en volgens plan kunnen
verlopen.”
Wat is jouw oplossing voor deze uitdaging?
“Mijn oplossing is: communicatie.
Eerst gaan we in gesprek met de partijen afzonderlijk, en daarna praten we verder
in groepen. Het is belangrijk om te bepalen wat hun rol is: hoe zal of kan elke partij
zelf en samen met anderen bijdragen aan een leefbare Friese samenleving? Met
Sense of Place helpen we bijvoorbeeld om het unieke landschap zichtbaar of zelfs
tastbaar te maken voor een groot publiek. Lokale burgers en ondernemers spelen
hierbij een belangrijke rol. Ze vertellen hun verhalen, over hoe ze leven en wat ze
meemaken. Hun verhalen maken de projecten aantrekkelijker en geven ze extra
betekenis.

BELANGENVERENIGING GEPENSIONEERDEN HASKONING
Secretariaat:

Tiberiusplein 3
6522 LC Nijmegen

telefoon : 024 – 360 70 62
e-mail : secretariaat@bghhaskoning.nl
website : www.bghaskoning.nl
ING Bank: NL 76 INGB 0000642344 : t.n.v. Penningmeester Belang. Ver. Gepensioneerden Haskoning Blitterswijk
Lid van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden – KNVG

Nieuwsbrief September 2018
Het is onze taak om deze gesprekken met alle verschillende partijen te
organiseren, de verwachtingen te managen, zoeken naar samenwerking en het
bevorderen van gedeelde verantwoordelijkheid. We hopen dat het eindresultaat
een langdurige betrokkenheid van alle (lokale) belanghebbenden zal zijn, zodat
iedereen zich trots kan voelen. Ik denk dat als we dat doel verwezenlijken, we veel
hebben bereikt: sterkere en duurzamere gemeenschappen.”
Waar wordt je in dit project enthousiast van?
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“Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad vormt een perfecte springplank om de
stad en de regio op de kaart te zetten en mensen wereldwijd aan te trekken.
Onderwerpen waar wij als Nederlanders trots op zijn en die in ons dna zitten zijn
bijvoorbeeld onze strijd tegen het water en de noodzaak van duurzaam
energiegebruik en een leefbare omgeving. Deze thema's verbinden ons met
elkaar,
en we presenteren ze via cultuur. Zoals Anton van der Sanden, onze regio
directeur Nederland het heeft gezegd: ‘Als Royal HaskoningDHV werken we mee
aan de herdefiniëring van wat cultuur is en kan betekenen voor de samenleving’.
En dat doen we niet alleen samen met de organisatie van Leeuwarden-Fryslân,
maar ook met andere partners, klanten en belanghebbenden. Veel van de
projecten die onderdeel zijn van Leeuwarden-Fryslân, waaronder Sense of Place,
hebben raakvlakken met een belangrijk maatschappelijk onderwerp voor de regio:
bouwen en werken met de natuur.
Ik word enthousiast als ik zie dat we, als ingenieursbureau met een integrale
aanpak, kunnen bijdragen aan het gebruik van cultuur om een duurzame economie
en samenleving tot stand te brengen. Als ik de burgemeester van Leeuwarden,
Fred Crone, mag citeren: ‘Dit project zal zijn sporen achterlaten in de vorm van
nieuwe structuren en netwerken. We hopen dat het ook de basis zal leggen voor
onze toekomst. Een betere en duurzamere toekomst voor de generaties die
volgen.’ Als ik dat hoor voel ik me trots, want mijn wortels liggen in deze regio, 30
km ten noorden van Leeuwarden, vlakbij de Waddenzee!”
Van welke dingen in je vakgebied krijg je energie?
“Een voorbeeld daarvan was de presentatie aan de gemeenteraden,
burgemeesters en wethouders. Ik zag hoe ze steeds enthousiaster werden over de
plannen naarmate ze meer informatie kregen over wat we proberen te bereiken:
het ondersteunen van het lokale toerisme door het bouwen van kunstobjecten om
zo de lokale economie een steuntje in de rug te geven. De gesprekken die ik met
alle partijen voer geven me enorm veel energie, vooral als ik zie dat er duidelijk
vooruitgang wordt geboekt.”
Wat vind je het aantrekkelijkst aan je werk bij Royal HaskoningDHV?
“Ik geniet van de vrijheid en de afwisseling die mijn werk me biedt. Ik werk aan
verschillende projecten, met verschillende klanten en verschillende mensen.
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Het is voor mij heel waardevol dat Royal HaskoningDHV een van de leiders is op
het gebied van de circulaire economie en de energietransitie. Dat is niet alleen
belangrijk voor mijn eigen generatie, maar ook voor toekomstige generaties...”
Lees meer over ons partnerschap Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad.
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/specials/leeuwarden-fryslan

Personalia en Algemene ledenvergadering
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Door de invoering van deze AVG mag de BGH geen persoonsgegevens meer
publiek maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken.
Na goedkeuring door de leden zal een Privacy Verklaring van kracht worden,
welke aangeeft wat wel en wat niet met persoonsgegevens in het ledenbestand en
informatie over wijzigingen mag worden gedaan. Om door te kunnen gaan met
onze rubriek Personalia zal de BGH ook van al haar leden uitdrukkelijk
toestemming moeten krijgen mededelingen over persoonlijke omstandigheden te
mogen publiceren.
Om deze reden kan de BGH (voorlopig) geen persoonlijke gegevens meer in haar
Nieuwsbrief vermelden.
Het totale aantal leden van de BGH bedraagt momenteel 244.
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Met nadruk wijzen wij U er ook op dat wijzigingen van persoonsgegevens
(verhuizing, overlijden, e.d.), die leden melden aan de SPHDHV, niet aan de BGH
worden doorgegeven. Vanaf 25 mei 2018 is dit de SPHDHV ook niet meer
toegestaan. Deze wijzigingen dienen afzonderlijk aan de BGH te worden
doorgegeven.
De volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) zal volledig in het teken staan van
de recente fusie van de beide compartimenten van de SPHDHV en de gevolgen
hiervan voor de taken en voortbestaan van de BGH. De ALV was gepland op 6
november 2018 in één van de vergaderzalen van het gebouw Fifty Two Degrees
aan het Jonkerbosplein te Nijmegen, de vestiging van Royal Haskoning DHV.
Recent is echter gebleken dat deze vergaderzalen zullen worden verbouwd en op
deze datum niet meer beschikbaar zijn.
Er is daarom een nieuwe datum voor de ALV vastgesteld. Tevens is afgesproken
dat de ALV zal volgen op een voorlichting georganiseerd door het bestuur van het
pensioenfonds. Als datum van beide bijeenkomsten is nu vastgelegd 4 december
2018. De vergadering zal zo mogelijk plaatsvinden in het gebouw Fifty Two
Degrees. Is de verbouwing nog niet gereed, dan zal waarschijnlijk worden
uitgeweken naar het naastgelegen gebouw.
Nadere details volgen bij de uitnodiging voor deze vergadering, die de leden over
enkele weken zullen ontvangen.
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Nieuwsbrief September 2018
Wat doen wij zoal na onze pensionering
De grootste ter wereld
Op de lagere school hebben we geleerd: de grootste sluis ter wereld ligt in
IJmuiden. Onze nationale trots, samen met de Purmer en de Beemster, de
Afsluitdijk en de Deltawerken. Waterbouwers zijn we en polderaars, daar kan geen
land aan tippen. Zeker niet België want dat is een land met nauwelijks kust en al
helemaal geen rivieren. Ja, de Schelde, maar die wordt pas groot in Nederland.
Helaas, een kleine vergissing. Want jarenlang had niet Nederland, maar België de
grootste sluis ter wereld. En dan niet één, ook geen twee, maar drie. Hoe zit dat?
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Eerst het Noordzeekanaal. Dat werd gegraven tussen 1865 en 1876. In het
wetsontwerp was opgenomen dat er sluizen moesten komen. Anders dan bij de
Nieuwe-Waterweg, die bij dezelfde wet werd aangenomen. De eerste sluizen - het
waren er twee: de kleine sluis en de Zuidersluis - kwamen klaar in 1876. De
Zuidersluis had afmetingen van 120 bij 18 meter; het was een flinke sluis voor die
tijd, maar zeker niet de grootste ter wereld. Dat werd de in 1896 gereedgekomen
Middensluis, met afmetingen van 225 bij 25 meter. Hij bleef de grootste tot de
opening van het Panamakanaal in 1913. Daar waren de sluizen 320 meter lang en
33,50 meter breed, flink groter dan bij IJmuiden. De volgende slag was weer voor
IJmuiden: in 1929 werd de Noordersluis geopend met afmetingen van 400 x 50
meter. Daar kon voorlopig niemand aan tippen en wat we op de lagere school
leerden was dus juist.
Maar toen kwam België opzetten. Dat had altijd onder ons geleden, want na de Val
van Antwerpen in de Tachtigjarige Oorlog hadden wij de Schelde 210 jaar
geblokkeerd: van 1585 tot 1795. En nadat we nog een vijftiental jaren samen een
Verenigd Koninkrijk hadden gevormd, hadden de Belgen schoon genoeg van ons.
Vervolgens ontbrandde de strijd tussen Antwerpen en Amsterdam, beide niet aan
de Rijn gelegen maar wel er heel dichtbij. Antwerpen maakte zijn IJzeren Rijn,
Amsterdam kreeg het Rijnspoor, ongelukkig genoeg eerst met breedspoor
waardoor het niet aansloot op het Duitse net. Er kwam een Amsterdam-Rijnkanaal
en daarna een Schelde-Rijnverbinding, maar het was wel duidelijk dat Antwerpen
het ging winnen van Amsterdam. Want de Belgen zijn een nijver volk en
Antwerpen was, vóór Amsterdam, de grootste haven ter wereld. Als eerste (1967)
werd de Zandvlietsluis gebouwd: 500 meter lang en 57 meter breed. Twintig jaar
later de Berendrechtsluis, nog groter: 500 x 68 meter. Allebei met een diepte van
13,6 meter. En vervolgens, in 2016, de Kieldrechtsluis met hetzelfde oppervlak,
maar vier meter dieper. De allergrootste van de wereld!
Niet raar dus, dat Amsterdam zo langzamerhand ook wat wilde. Een sluis van 400
x 50 meter uit het jaar 1929, daar scoor je niet echt mee. Want het Panamakanaal
heeft inmiddels ook sluizen gekregen van 427 meter lang en 55 meter breed.
Beetje groter dan de Noordersluis in IJmuiden, maar geschikt voor de grootste
containerschepen. Wat krijgt IJmuiden nu? Opnieuw de grootste sluis ter wereld:
500 x 70 x 18 kubieke meter
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Nieuwsbrief September 2018
Bijna tweemaal de oude sluis als je naar de inhoud kijkt. Twee meter breder en 20
centimeter dieper dan de Kieldrechtsluis! Dit gaan de Belgen niet meer overtreffen.
Hopen wij.
Maar waarom moet Amsterdam zo’n grote sluis? Voor bulkschepen (olie, erts) is
die niet nodig, want die wil Amsterdam als ‘schone’ haven helemaal niet meer
ontvangen. Maar waarom groter dan in het Panamakanaal? Voor cruiseschepen?
Maar die zijn minder dan 400 meter. En heeft Amsterdam al niet een probleem met
te veel toeristen? En was het ook niet zo, dat die toeristen helemaal niets besteden
in Amsterdam, omdat ze alles aan boord gratis krijgen?
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Ik bezocht de bouwplaats met het informatiecentrum SHIP. Wat er gebouwd wordt
is groots. Indrukwekkende cijfers, voor de leek alles uitgedrukt in aantallen
voetbalvelden, olympische zwembaden en gebouwen van zoveel verdiepingen.
Jammer genoeg geen informatie over de calculatiefout die BAM en VolkerWessels
bij de aanbesteding maakten, waardoor ze nu al 100 miljoen euro hebben verloren.
Het milieu wordt in ieder geval niet vergeten, want ik zag veel teksten als ‘Aarde
stevent af op nieuw warmterecord’, ‘Broeikasgassen naar nieuwe recordhoogte’ en
‘Amsterdamse haven is geknipt voor duurzame afvalverwerking’. De copywriters
weten wel raad met zo’n project! Snufje milieu erbij en de burger vreet het wel. De
sluis werkt straks voor driekwart op zonnepanelen lees ik in het boekje ‘Een
nieuwe voordeur’. Die titel is een vondst van minister Melanie Schultz van Haegen.
Maar is die voordeur niet een beetje groot? Een staldeur voor een ‘tiny house’?
Bespaar je energie met de bouw van de grootste sluis ter wereld? Dan moeten we
zeker doorgaan met beton storten. Op naar de volgende sluis!

Ton Burgers,
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