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Voorwoord
Beste deelnemers, sprekers en andere geïnteresseerden,

Voor u ligt het eindverslag van het Lustrum Symposium van Het Gezel-
schap “Practische Studie”. Gedurende deze dag is er samen met studenten 
en civiele bedrijven volop gesproken over de conflicten waar een civiel inge-
nieur mee in aanraking komt.

Enkele conflicten die hierbij besproken zijn, zijn o.a. de gaswinning in 
Groningen en de aanleg van de Betuweroute. Bij beide projecten is er door 
bestuurders een beslissing gemaakt die vervolgens door de civiele ingenieur 
moet worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering hiervan krijgt men als inge-
nieur soms te maken met de conflicten die rondom dit bestuurlijke besluit 
spelen. 
Dat er geen eenduidig antwoord is voor de rol van de ingenieur in zulke 
conflicten werd duidelijk tijdens het debat over de gaswinning in Gronin-
gen. Hieruit bleek dat ook ingenieurs het niet altijd met elkaar eens zijn.

Dit eindverslag is er om  je te herinneren aan de verschillende standpun-
ten die je als ingenieur kan innemen. Lees dit dus nog eens rustig door en 
bedenk dan wat jouw standpunt is.

Als Symposium Commissie kijken wij terug op een zeer geslaagde dag. Na-
mens de gehele commissie zou ik u dan ook graag willen bedanken voor uw 
komst en het laten slagen van deze dag.

Vriendelijke groet,

Kris Wijdeveld
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Thema
Moeilijke constructieve opgaves waarbij meerdere stakeholders
met tegenstrijdige belangen betrokken zijn. 
Hoe stelt de ingenieur alle partijen tevreden en wanneer krijgt iets priori-
teit?

Een civiel symposium waarbij zowel techniek, economie
als ethiek centraal staan. Het thema ‘Civieler in Conflict’
biedt een sociaal aspect aan studenten naast het al aanwezige
technische aspect van de voorgaande onderwerpen. Hoofdzakelijk gaat er 
gekeken worden naar projecten in de civiele
sector waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn met
uitlopende en vooral tegenstrijdige belangen.

CIVIELER IN CONFLICT

Hoe breng jij tegenstrijdige belangen in evenwicht?

Er kan hierbij gedacht worden aan de gaswinning in Gronigen, de uitbrei-
ding van Schiphol Airport en de loopbrug
in Amsterdam over het IJ. Er is de laatste jaren gebleken dat
studenten te weinig worden onderwezen in de ethiek. Het
symposium biedt studenten en bedrijven de mogelijkheid
met elkaar in discussie te gaan en tot nieuwe inzichten te
komen.

‘Civieler in Conflict’ is, zoals al eerder gezegd, niet alleen nu
actueel maar ook belangrijk in de toekomst.
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Tjerk Zitman - dagvoorzitter
Dinsdag 9 oktober 2018 was een hele mooie dag, ook als we onze Holland-
se gewoonte om eerst over het weer te praten even parkeren in de garage 
onder Theater De Veste, waar het Gezelschap Practische Studie die dag met 
haar Lustrum Symposium gelegenheid bood om te reflecteren op conflic-
ten waar de civiel ingenieur in de praktijk zomaar tegenaan kan lopen en 
mee om moet zien te gaan. Die ingenieur speelt een wezenlijke rol in het 
vormgeven en inrichten van wat de gebouwde omgeving wordt genoemd. 
Dat is waar mensen leven, werken en verpozen, lief en verdriet hebben, 
zich comfortabel en veilig moeten voelen. Civiel-technische infrastructuur, 
in de brede zin van het woord, bestaat al lang niet meer uit geïsoleerde 
objecten, maar uit elementen in een complex van grootschalige infrastruc-
turele, natuurlijke, financiële en maatschappelijke systemen. En naast hun 
beoogde versterkende rol in dat complex, hebben deze elementen welhaast 
onvermijdelijk een keerzijde, effecten waar mensen zich niet comfortabel of 
veilig bij voelen, of verdrietig van worden. Die keerzijde heeft te maken met 
de maatschappelijke diversiteit aan doelen, verlangens, belangen, idealen 
en wensen. Voor de moderne civiel ingenieur vormen deze een minstens zo 
grote uitdaging als het volbrengen van een technisch ontwerp. 



Op die negende oktober ging het over het onderkennen en waarderen van 
zulke uiteenlopende belangen en idealen, hoe je daarmee om kunt gaan en 
hoe je die een plek kunt geven in de civiele techniek.

Deelnemers aan het Symposium konden luisteren naar, maar vooral ook 
interacteren met gasten die op uiteenlopende manier en vanuit verschillend 
perspectief allemaal hun sporen hebben verdiend in het creëren van meer-
waarde door tegengestelde belangen en idealen hanteerbaar en bespreek-
baar te maken. Dat de gasten onderling soms uiteenlopende visies aan de 
dag legden, liet zien hoe delicaat en boeiend deze materie is.

De organisatoren van het Symposium hebben dit bijzonder relevante en 
actuele thema als rode draad door een gevarieerd programma laten lopen. 
Met de keuze aan gasten en mede dankzij het actieve publiek is dat thema 
vanuit diverse invalshoeken belicht. Dat maakt dit Symposium waardevol 
en leerzaam. In combinatie met de uitstekende zorg die aan de uitvoering is 
besteed, heeft dit 9 oktober tot een echt hele mooie dag gemaakt. Het was 
een eer om daarbij als dagvoorzitter te mogen optreden.
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Voor de tweede dag van deze geweldige week stond het Civiel Lustrum sym-
posium op de planning. Met als thema “Civieler in Conflict” beloofde het een 
beladen, maar interessante middag te worden. Perfect op tijd kwam ik aan in 
Theater De Veste voor een korte introductie door de Symposiumcommissie. Al 
snel werden we doorgeleid naar Pathé voor de opening door de dagvoorzitter. 
Na vorig jaar college gevolgd te hebben van Ir. Zitman was zijn introductierede 
vertrouwd terrein. Aan de hand van een anekdote uit eigen carrière legde Zit-
man uit welke conflicten een civieler allemaal tegen kan komen in zijn leven en 
dat niet alle beslissingen even rationeel zijn als de vakken uit de opleiding doen 
voor komen. De zaal zat dan ook vol met civielers die, net als ik klaar  waren 
om verlicht te worden door de sprekers. Er werd dan ook al snel doorgezet met 
het volgende onderdeel: de lezing van Ingwer de Boer. Na jaren te leren over de 
strijd van de Nederlanders om het water terug te dringen, was het uitermate 
interessant om te horen hoe je soms iets moet doen dat tegen al je geleerde con-
cepten indruist om veiligheid te waarborgen. In deze lezing werd duidelijk hoe 
er op een goede manier omgegaan werd met de wensen van de omwonenden en 
hoe een project ook gewoon wel volgens plan kan verlopen. Iets wat het nieuws 
natuurlijk niet laat zien.

Na een korte pauze was het alweer tijd voor de casussen. Ikzelf had me in-
geschreven voor de casus van Allseas. In dit project moesten we een “jacket” 
installeren voor een offshore substation van een windmolenfarm. Aan ons ge-
vraagd een keuze te maken voor het funderingssysteem, installatiemethode en 
een tijds- en geldplanning te geven. Na enkele lastige keuzes en enige tijdsstress 
wist mijn groepje weg te lopen met het beste voorstel. De hoofdprijs hiervoor: 
een enorm legomodel van de pioneering spirit. Met een enorm pakket onder 
mijn arm liep ik alweer naar de volgende zaal voor een nieuw onderdeel: De col-
lege tour met Patrick Buck. Zitman viel in voor Twan Huys en het eindresultaat 

Verhaal van een deelnemer
 Kai Feberwee



was een goed gesprek tussen Buck, de presentator en natuurlijk het publiek.

Omdat dit jaar het symposium voor het eerst in de middag plaatsvond, volgde 
er een heerlijk diner, waarna iedereen zich opmaakte voor het laatste onderdeel. 
Het debat van dit symposium ging over de rol van de ingenieur en het bestuur 
over het conflict rondom de gaswinning in Groningen.
Met een divers panel van ingenieurs en bestuurders, waaronder Jan Rots en Al-
bert Roodenboog, voormalig burgemeester van Loppersum leek er afgestevend 
te worden op harde confrontatie. De discussie verliep, ondanks de verschillende 
meningen zeer beschaafd. Mede door de leiding van Zitman werden we getrak-
teerd op een gezond debat.

Anderhalf uur later verliet het publiek vol nadenkmateriaal de zaal om aan te 
sluiten bij de borrel. Onder het genot van een koud drankje en een warm hapje 
konden we nog even goed napraten over de dag. Ikzelf heb veel geleerd en alle 
deelnemers kunnen terugkijken op een geslaagd symposium.
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Onno Dwars

Sprekers

Lunchlezing 2 0ktober

Een week voor het symposium vond de lunchlezing van Onno Dwars plaats. 
Namens Ballast Nedam vertelde hij interessante verhalen over zijn visie op de 
bouw. De hoofdvraag was dan ook: ‘Hoe kan men langer leven door de bouw?’. 
De zaal mocht onder het genot van een broodje Leo gokken hoeveel iemand 
over zou hebben voor een jaar langer leven en dat bleek nog aardig veel. Daarna 
werd er gekeken naar projecten van Ballast Nedam die daarop inspelen, onder 
anderen met behulp van luchtzuivering. 

Wat verder opmerkelijk was aan de lunchlezing was het persoonlijke karakter. 
Naast de informatieve kant was het een motiverend verhaal van een man die 
dezelfde weg heeft afgelegd als ieder van de luisteraars nu volgt. Er werd verteld 
dat je met een studie Civiele Techniek op heel veel verschillende plekken te-
recht kon komen. De zaal en de spreker wisselde hun idealen uit en die bleken 
ook heel divers. Opmerkelijk om te zien hoe veelzijdig de studenten zijn in hun 
interesses en wat ze later willen bereiken. De studenten verlieten met nieuwe 
inspiratie de zaal klaar voor het symposium de week erna. 



13

Ingwer de Boer
Lezing Rijkswaterstaat

Mensen onder bedwang van water naar water in bedwang van de mensen. Daar 
ging het deze driekwartier over. Over hoe Nederland altijd heeft gevochten met 
het water met daarin succes verhalen maar ook tragische overstroming met vele 
doden tot gevolg. Ingwer de Boer van Rijkswaterstaat vertelde hoe deze schrij-
nende momenten voorkomen kunnen worden. Met één project in het bijzon-
der, het project Ruimte Voor De Rivier. Tijdens dit project hebben vele regio’s 
veranderingen ondergaan. Nu zou je verwachten dat niet iedereen staat te 
wachten op zulke verbouwingen naast hun huis of zelfs er plaatse van hun huis 
waardoor ze moesten verhuizen. Nu vertelde Ingwer dat deze mensen goed wer-
den benaderd en er ook goed werd geluisterd naar hun ideeën. Op deze manier 
werd er draagvlak gecreëerd en vonden mensen het een minder groot probleem 
dan men oorspronkelijk dacht. Voor de mensen die moesten verhuizen werden 
nette oplossingen bedacht, zo werden boeren vaak verplaatst naar een nieuw 
gebied met evenveel grond. Dankzij deze goede omgang kunnen de Nederlan-
ders nu genieten van een nog veiligere omgeving waarbij de kans op overlast en 
toekomstige tragische gebeurtenissen een stuk kleiner is dan voorheen.



Patrick Buck

Sprekers

College Tour

Jaren geleden begon de bouw van ‘de Betuwelijn’, een uitdagend project 
om een verbinding te maken tussen de haven van Rotterdam en het Ruhr-
gebied. De heer Patrick Buck heeft deze pittige opgave geleid en kwam 
onderweg naar de oplevering verschillende conflicten tegen. 
 
Tijdens de collegetour vroeg dagvoorzitter Tjerk Zitman allereerst naar zijn 
studententijd, daarna legde hij een aantal vragen voor betreffende moei-
lijkheden gedurende het project. Zo werd de situatie rondom de gebrek-
kige communicatie vanuit de Noord-Zuidlijn aan hem voorgelegd en hem 
gevraagd naar zijn mening. Hij gaf aan dat de leiding bij de Noord-Zuidlijn 
beter naar buiten had moeten treden met de informatie over de overlast 
en risico’s. Bij de Betuwelijn heeft hij namelijk enorm geinvesteerd in het 
op de hoogte houden van bewoners die overlast zouden ondervinden van 
de bouw. Dit zorgde er onder andere voor dat omwonenden minder snel 
tegen het project protesteerden. Zo blijkt maar weer eens hoeveel invloed 
stakeholders kunnen hebben op het verloop van het project en hoe ze te 
managen zijn.
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Verder kregen studenten natuurlijk de kans om Patrick Buck vragen te stel-
len over zijn loopbaan, zijn rol als projectleider en zijn idealen. 
Patrick Buck sluitte af met een belangrijke boodschap voor de studenten: 
duurzaamheid wordt het onderwerp voor de toekomst, er is geen ruimte 
meer voor politieke praat en korte termijnoplossingen, Earth Overshot Day 
was dit jaar al op 1 augustus. En wanneer je in de toekomst de kans krijgt 
om zo’n groot project te leiden, grijp die kans!

 

 



Casussen

BAM

Bij de casus van BAM was het de bedoeling om op Antarctica een nieuwe 
grotere kade te bouwen. Er konden punten worden verdiend op meerdere 
onderdelen: ontwerp, duurzaamheid, ethiek en logistiek . Er werden groep-
jes van drie a vier personen gevormd. Na het startsein gingen we onder grote 
tijdsdruk de strijd met de andere groepen aan. In het begin heel chaotisch 
maar het plan begon snel vorm te krijgen. Er stond natuurlijk ook veel op 
het spel. Lees: een tosti ijzer. Het uiteindelijke ontwerp komt te drijven aan 
de al bestaande landingsbaan wat zorgt voor een stevige basis. Op de andere 
drie punten werd ook goed gescoord. Er waren ook mooie oplossingen 
gevonden voor de andere drie punten. Na de presentaties werd de uiteinde-
lijke beslissing gemaakt. Welke groep gaat er met de winst en eeuwige roem 
vandoor? Een voor een werden de punten uitgedeeld met als uitslag: winst 
voor team geel!!! Samen met Matthijs hebben wij overall het beste ontwerp 
gemaakt. Hier zijn we natuurlijk erg trots op. Verder hebben we erg genoten 
van het avondeten, met name de garnalen en lasagna.

 Brian Kwee & Isa Bos
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      Creating
the future

        Building
 the present, 

Leidende posities in Nederland, België, 

het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. 

Wereldwijd projecten in meer dan 30 landen.

Actief in alle fases van het bouwproces.

Een familiaire sfeer binnen de verschillende bedrijfsonderdelen.

 ▸ Meewerkstage

 ▸ Afstudeeropdracht

 ▸ BIM engineer

 ▸ Technisch adviseur

 ▸ Werkvoorbereider

 ▸ Tenderstrateeg

 ▸ Projectontwikkelaar

 ▸ Vier functies in twee jaar

 ▸ Technisch én strategisch

 ▸ Zelf richting geven

 ▸ Persoonlijke ontwikkeling

 ▸ BAM International

 ▸ Expat life

 ▸ Two-year-programme

Innovatief en duurzaam
BAM heeft de ambitie voorop te lopen in duurzaamheid en 
innovatie. Robotisering, 3D-printers en drones bieden 
nieuwe mogelijkheden in het bouwproces. Met internet of 
things, data en virtual reality kan slim worden ingespeeld 
op de behoeften van eindgebruikers. En wat is het effect 
van zelfrijdende auto’s op de infrastructuur van de nabije 
toekomst? De klant, de eindgebruiker en de omgeving staan 
centraal in ieder project, daarom zoeken wij voor elke vraag 
een duurzame oplossing. BAM vernieuwt. Jij ook? 

Wil je weten hoe het is om 
te werken bij BAM?
Kijk op onze website en social 
media voor verhalen van jonge 
BAM-medewerkers en lees wat 
jouw mogelijkheden zijn: 

www.bamcareers.com

@WerkenbijBAM

@WerkenbijBAM

@WerkenbijBAM

Stages Startersfuncties BAM Graduate 
Programme

Young Engineers 
Programme



Casussen

LIEVENSE

Wie hebben er belang bij het versterken van een dijk? Welke omgevings- 
aspecten spelen er een rol? Dit soort vragen werden behandeld bij de casus 
van Lievense. Het creatief ontwerp van een dijk stond centraal, onder 
leiding van twee enthousiaste jonge medewerkers van het bedrijf. Na een 
korte inleiding over het bedrijf zelf werd een fictief gebied geïntroduceerd 
waar een dijk versterking nodig was. In groepen van ca. 3 studenten werd 
er geschetst en gebrainstormd over deze dijk. Hierbij moest er rekening 
gehouden worden met bewoners, die niet tegen een hoge dijk aan willen 
kijken vanuit hun huis, monumenten die behouden moeten worden, de 
natuur etc. Deze eisen waren natuurlijk deels met elkaar in conflict en 
daarom moesten er een compromis gevormd worden. Ook waren er ver-
schillende alternatieven mogelijk voor de versterking; denk aan verbreding, 
het aanleggen van een waterdichte kleilaag of maatregelen tegen piping. De 
bedachte oplossingen werden door elke groep kleurrijk geschetst en visueel 
uitgelegd op een grote plattegrond van het gebied. Door creatief na te den-
ken over oplossingen waarmee alle stakeholders tevreden én de dijk ver-
sterkt zou zijn, kwam elke groep op een ander alternatief uit. Dit maakte de 
casus juist zo interessant, doordat men op deze manier heel duidelijk zag 
dat er altijd meerdere oplossingen mogelijk zijn voor een dergelijk project.

 Paulina Kindermann
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ALLSEAS

De Casus van Allseas richtte zich op de installatie van jackets (de fundatie 
van windmolens op zee). Op dit moment worden deze jackets door middel 
van heien op de zeebodem gefundeerd. Kort geleden is hiervoor een nieuwe 
methode geïntroduceerd. Bij deze methode worden omgekeerde stalen 
buckets onderaan de jacket geplaatst. Wanneer de jacket op de zeebodem 
staat wordt er water uit de buckets gezogen. Hierdoor wordt een onderdruk 
gecreëerd in de buckets en wordt de jacket als het ware vast gezogen. 

De studenten werden ingedeeld in teams met als doel de verschillende 
funderingsmethodes te evalueren. Voor het plaatsen van de jackets maak-
ten de groepjes gebruik van de Pioneering Spirit, het grootste werkschip ter 
wereld. Er waren verschillende rondes waarin naar een conclusie toegewerkt 
werd. In deze rondes werd gekeken naar de krachten die kwamen kijken 
bij het plaatsen van een jacket en zo ook naar de mogelijkheden van het 
werkschip en uiteindelijk naar de kosten. Uit dit geheel moesten de studen-
ten onderbouwen welke methode het meest geschikt was voor het funderen 
van een jacket. Uiteindelijk werd er een winnend groepje gekozen. Er werd 
uitgelegd dat er niet voor het beste uitgewerkte project was gekozen, maar 
voor het project dat af was. In het echt kan je op de deadline ook geen half 
project inleveren.

 Anna Lisa Labaar



Casussen

ARCADIS NEDERLAND BV

Arcadis is een bedrijf met medewerkers die nauw samenwerken om waarde 
te creëren uit gebouwde en natuurlijke omgevingen. Hierbij staan integratie 
in de bestaande omgeving en de verbetering van de levenskwaliteit voorop. 
Arcadis wil dit als bedrijf graag aan studenten laten zien. Dit was dit jaar 
mogelijk tijdens het civiel symposium 2018.

Tijdens dit symposium kon een kleine groep studenten een casus volgen bij 
drie medewerkers van Arcadis. Waar men bij een casus meestal denkt aan 
het aanhoren van een verhaaltje over een project, om vervolgens in groepjes 
een ontwerp te maken en dit te presenteren. Hier ging het er heel anders 
aan toe. Doormiddel van een soort quiz werd duidelijk hoe Arcadis in ver-
schillende kwesties zou reageren. Hierbij werden vele aspecten waar reke-
ning mee gehouden moet worden behandeld. Van kwesties over werkgevers 
tot kwesties over het milieu en de verstedelijking, alles kwam aan bod.

De inbreng van de studenten in deze casus was groot. Bij elke vraag konden 
zij hun plek kiezen bij het door hun gekozen antwoord. Vervolgens kwam 
een deel van de groep aan de beurt om snel te vertellen waarom zij een 
bepaalde keuze te maken. Een voorbeeld hiervan was het ofwel renovatie, 
verplaatsing of vergroening van een waterzuiveringsinstallatie in de bin-
nenstad van Utrecht. Bij deze kwestie werd gekeken vanuit verschillende 
partijen zoals Arcadis zelf, de gemeente of de overheid. Hierdoor kreeg 
je een idee wat deze partijen zouden kiezen en waarom. Door gebruik te 
maken van een soort quiz was er veel interactie met de medewerkers van 
Arcadis en bleef iedereen goed opletten. Al met al een erg geslaagde casus.

 Ron Slegers
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HEIJMANS N.V.

Als verse tweedejaars leek het ons leuk het symposium te bezoeken. Zo 
gezegd, zo gedaan. Wij zijn bij de Heijmans casus ingedeeld. Deze gaat over 
het stuk A4 tussen Delft en Schiedam, welke ontworpen en gebouwd moest 
worden. Nadat we wat informatie gekregen hadden over hoe Heijmans het 
destijds had aangepakt en wat hiervan de gevolgen waren, mochten we zelf 
aan de slag. Ook al begrepen we niet helemaal wat zandpalen waren, begre-
pen we wel waar de casus over ging. Er moest namelijk gekeken worden naar 
het belang en de verwachting van de mensen in de omgeving tegenover de 
goedkoopste technische oplossing. Om dit te doen werd verwacht dat wij 
niet alleen uit technisch oogpunt keken, wat normaal is voor een civieler, 
maar ook goed naar alle stakeholders te kijken. Het grootste probleem met 
het gerealiseerde plan is dat er niet aan het verwachtingspatroon van de 
omgeving is voldaan. Deze had namelijk een tunnelbak verwacht en toen 
er een open bak kwam, waar elke dag water weggepompt moet worden, om 
te voorkomen dat hij zakt. Dit ontwerp voldeed aan de eisen die Heijmans 
had gekregen van de opdrachtgever, maar niet aan die van de omgeving. 
Aan het einde van de casus was daarom het consent dat er meer en/of beter 
gecommuniceerd moet worden met de omgeving om dit te voorkomen. We 
vonden het een interessante casus en begrijpen de complexiteit van voldoen 
aan de eisen, maar ook zo veel mogelijk aan de wensen.

 Benjamin Witmer & Tenzin Frijlink



Gasboringen Groningen

Debat

Het laatste onderdeel van het Symposium was het debat. Binnen het onder-
werp Civieler in Conflict was het sub-onderwerp de gasboringen in Gronin-
gen. Het debat werd geleid door de dagvoorzitter Tjerk Zitman en er werden 
verschillende stellingen bediscussieerd door hoofdzakelijk de vier gasten: 
professor Jan Rots, oud burgemeester van Loppersum Albert Rodenboog, 
Gert-Jan Swaving van NCG en ingenieur Rudi Roijakkers. 

Het debat begon met de stelling: “Mag je als wetenschapper werken voor 
partijen met verschillende belangen, bijvoorbeeld NAM en de overheid?”. 
Nadat dhr. Swaving en dhr. Roijakkers hun mening hadden gegeven, liepen 
de gemoederen hoog op. De oud burgemeester stond duidelijk lijnrecht te-
genover eerder genoemde partijen. Dhr. Rots belichtte beide kanten, maar 
hier werd het debat alleen maar interessanter van.

De stelling: “In hoeverre is het je taak als ingenieur je te mengen in bestuur-
lijke keuzes, bijvoorbeeld ten aanzien van de versterkingsopgave in Gronin-
gen?” gooide olie op het vuur. 

Prof. dr. ir. Jan G. Rots / Albert Rodenboog / Rudi Roijakkers / Gert-Jan Swaving
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Het was duidelijk dat de vier gasten sterk in mening verschilden, maar 
elkaars mening ook respecteerden. Uit de zaal kwamen vanuit de studenten 
ook kritische vragen over inhoudelijke aspecten van de versterkingsopgave. 

De dagvoorzitter kon het niet laten om ook zijn steentje bij te dragen aan 
het debat en vragen te stellen die de tongen weer los maakten. Het was niet 
makkelijk om de vier gasten bij de essentie van de stelling te houden, maar 
hier werd op toegezien en op de juiste momenten werd de volgende stelling 
geïntroduceerd.

De studenten en gasten vonden het een interessant debat en waren over het 
algemeen erg tevreden over deze afsluiting van het Symposium. 
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Drs. M.J.M. Verhagen
Voorzitter van Bouwend Nederland
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J.F.T.M. van Dijck
President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Prof.dr.ir. M.J.C.M. Hertogh
Voorzitter van Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative
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Assistant professor Ethics for Engineers

Prof. dr. mr. ir. N. Doorn
Pofessor Ethics of Water Engineering at the Department Ethics and           
Philosophy of Technology

Drs. ir. Jeroen van der Veer
Oud CEO van Shell en huidig lid van de Raad van Toezicht van de TU Delft

Ing. A.G.J. Hillen
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Heijmans N.V.

Prof.dr.ir. J.G. Rots
Hoogleraar Structural Mechanics
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Dankwoord
Dankwoord

De Symposium Commissie 2018 heeft zich een jaar lang ingezet om het 
Lustrum Symposium van Het Gezelschap “Practische Studie” te organise-
ren. Uiteraard hebben zij hierbij hulp gehad van sponsoren, professoren en 
bedrijven. Als commissie willen wij hen graag bedanken voor hun hulp.
Onze dank gaat uit naar:

Kick off Lezing:
Onno Dwars -  Ballast Nedam

Dagvoorzitter:
Ir. Tjerk Zitman

Lezing tijdens het symposium:
Ingwer de Boer - Rijkwaterstaat

De casussen:
Allseas
Arcadis
BAM
Heijmans 
Lievense
 
College Tour:
Patrick Buck

Het debat:
Albert Rodenboog
Jan Rots
Rudi Roijakkers - ABT
Gert-Jan Swaving - Nationaal Coördinator Groningen

Hoofdsponsor:
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BAM

Sponsor:
DEME

Het Comité van Aanbevelingen

De Veste en Pathé

Studieverening Het Gezelschap “Practische Studie”

Alle deelnemers van het symposium ‘Civieler in Conflict’



Commissie
Het Civiel Symposium 2018 is georganiseerd door de Symposium Commis-
sie namens Het Gezelschap “Practische Studie”. Het afgelopen jaar heeft 
de commissie zich vol passie en overgave gestort op het organiseren van dit 
symposium.

Deze editie zal in het teken staan van ethische dilemma’s in de bouw. 
Hierbij luidt de hoofdvraag: ‘Hoe breng jij tegenstrijdige belangen in 
evenwicht?’

De symposium commissie bestaat uit de volgende personen:

Kris Wijdeveld      Voorzitter
Nadine Tiessen     Secretaris
Sebastiaan Ma     Penningmeester
Ted Buskop     Comm. Sprekers
Wesley Grul     Comm. Casussen
Janine Glas     Comm. Logistiek
Stefanie Nanninga    Comm. Promo
Yannick van den Berg    Comm. Aquisitie
Jorik Grolle      QQ’er 124
Marguérite Willemsen    QQ’er 125
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Colofon
Dit programmaboekje is een uitgave in het kader van het civiele

symposium 2018:

“Civieler in Conflict”

Hoe breng jij tegenstrijdige belangen in evenwicht?

Georganiseerd door Het Gezelschap  Practische Studie
Studievereniging van studenten Civiele Techniek

aan de Technische Universiteit Delft



Deelnemerslijst
Niels Walrave

Sanny  Toonen

Pim Koch

Martijn  Jansen

Tom  Bosma

Silvy  Rijsdijk

Vera  Sluijter

Sybren  Bierma

Anna Lisa Labaar

Sjoerd Gnodde

Maureen Danique Klomp

Olivier Meijer

Gerard van Maanen

Paulina Kindermann

Lise Jansen

Anneroos Brussee

Philippine van Tets

Jorik Grolle

Brian  Kwee

Geerte Kotteman

Sunar  Sutarto Hardjosusono

Joost Verbart

Isa Bos

Mick van Haren

Freek Kollaard

Reinier Jonker

Arno van der Pas

Sterre Bult

Rosalie Middendorp

Anouk van der Ree

Robert Lengkeek

Nick Dubbeldam

Maarten Buitelaar

Lilly Klappe

Babette den Hollander

Lieke van der Wart

Sanne van Dijk

Soesja Brunink

Max Berning

Christa Winterman

Ron Slegers

Kai Feberwee

Stijn Smits

Ruth Korthals Altes

Bente Stroobants

Bart Bravenboer

Dirkje Bogerd

Wessel Roodenburg

Sven van Os

Amy Zijlmans

Thomas Albers

Vincent Hoogelander
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Jet Wiersma

Emma Mourik, Van

Benjamin Witmer

Sunny van leeuwen

Rosa Hersbach

Matthijs Verdaasdonk

Sophie De Wolff

Noor Bever, De

Grianne Ham, Van Der

Tenzin Frijlink

Nathan Gebraad

Karlijn Schoenmaker

Hanna Heller

Hugo van Reeuwijk

Wietske Boer, de

Orianna Laport

Coen Van der Werf




