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In mijn openingsrede van de Algemene Leden-
vergadering op 11 november heb ik de uitda-
gingen aangehaald die ons te wachten staan de komende jaren. 
Uitdagingen die allereerst staan in de Agenda 2012 van onze 
D-G en daarna nog eens zijn opgelegd door het Kabinet. Buiten 
de vijf procent taakstelling die Rijkswaterstaat nog altijd heeft 
moet de productie volgens de Agenda met vijfentwintig procent 
stijgen. Feitelijk dus dertig procent. 

Een mooie uitdaging is dat. Maar daar bovenop komt het 
programma van onze minister. Hij heeft zich ten doel gesteld 
om dertig projecten op te starten en van die projecten ook een 
behoorlijk aantal lintjes door te knippen. Een uitdaging bovenop 
die van de Agenda. Toen ik dat een tijdje terug hoorde dacht ik: 
“Vanwaar dat streven?” Ik weet dat de minister een programma 
heeft. Ik weet ook dat hij zich, net als ik en heel veel van mijn 
collega’s, ergert aan de veelheid van regelgeving die niet echt 
veel toevoegt aan de milieuproblematiek, maar verschrikkelijk 
vertragend werkt. Dat Eurlings een spoedwet door de Tweede 
en Eerste Kamer wil jagen kan ik daarom wel begrijpen, maar 
waarom die dertig  projecten er plotseling bij gesleept?
Sinds kort weet ik dat. Hij wil gewoon de bereikbaarheid van 
Nederland vergroten los van het Openbaar Vervoer. Een loffelijk 
streven. Want het Openbaar Vervoer is voor iemand zoals ik, die 
maar zelden hiervan gebruik maakt, iets totaal onbegrijpelijks. 
Ik ga één keer per jaar naar de Betondag in Rotterdam en pro-
beer dat dan met Openbaar Vervoer te doen. Geen wereldreis 
met de auto. Maar met Openbaar Vervoer ligt dat toch anders. 
Vroeger kon ik met een bus regelrecht naar Utrecht, dus ik 
internet geraadpleegd over vertrektijden en kosten. Tot mijn 
stomme verbazing moest ik via Schiphol naar Rotterdam. Even-
tueel wel via Utrecht maar dan over Amsterdam of Woerden. Of 
met de Buurtbus van half zeven naar Breukelen om om tien uur 
in Rotterdam te zijn. Gelukkig bleek dat niet nodig want bij het 
uitlaten van de teckel ’s avonds zag ik dat de bus naar Utrecht 
wel degelijk reed. Althans moest rijden want toen ik de volgende 
morgen een kwartier bij de halte had gewacht en de bus naar 
Utrecht nog steeds niet was verschenen heb ik toch maar de bus 
richting Schiphol genomen. Ik kwam natuurlijk te laat in Rot-
terdam. ’s Avonds dan maar dezelfde reis terug. Alleen bleek op 
Schiphol dat de bus richting Mijdrecht na kwart voor zeven ’s 
avonds niet meer reed. Maar daar kwam ik pas na drie keer vra-
gen  aan chauffeurs en drie kwartier later achter. Vertrektijdbor-
den blijken op het busstation Schiphol iets van voorbije tijden. 
Het was ijskoud. Ik moest eerst naar Station Hoofddorp en dan 
weer terug naar Mijdrecht met onderweg nog een overstapje. In 
een eveneens ijskoud en zeer tochtig station Hoofddorp kwam 
de bus ook een kwartier te laat en ging daarom maar niet meer 
verder. Al met al heeft me de reis met Openbaar Vervoer twee 
keer drie uur gekost. Iets waar ik met de auto, zelfs in de spits 
niet langer als anderhalf uur over doe. En dan ook geen long-
ontsteking oploop. Daarom kan ik me nu voorstellen dat Eurlings 
lintjes wil doorknippen en zo snel mogelijk.
We gaan ervoor Camille. Maarre… wel een paar extra mensen er 
bij anders gaat dat lintjes doorknippen  niet lukken. Het nieuwe 
jaar is weer begonnen, nieuwe kansen komen er. Vreugde, maar 
ook verdriet. Ik hoop voor allen dat het een goed en gezond jaar 
mag worden. Succes in het werk en thuis in de privé-sfeer. En 
voor degene die verdriet hebben of krijgen, ik wens jullie veel 
troost en sterkte toe.

Aat Hoogstraten

Van de voorzitter
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Portefeuille PR en Communicatie
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Faciliteiten 
Belastingservice
Een team van belastingconsulenten wordt jaarlijks ingezet om 
belastingformulieren van leden in te vullen.
Individuele Juridische belangenbehartiging
Een team van belangenbehartigers, vakbondsbestuurders en 
juristen staat de leden van VPW in geval van problemen in de 
werksituatie met raad en daad bij.
Eenmalig juridisch advies
Bij eenvoudige juridische problemen buiten de werksituatie kun-
nen leden een eenmalig juridisch advies krijgen.

Grondslag van de VPW: De VPW stelt zich ten doel, om onafhankelijk van levensbeschouwing of politieke richting en met 
eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.

Vergaderingen

Algemene Ledenvergadering Tijd Locatie
Dinsdag 28-04-2009 10.30 u WICC te Wageningen
Dinsdag 10-11-2009 10.30 u WICC te Wageningen

Hoofdbestuursvergadering 
Het hoofdbestuur van de VPW vergadert op de tweede dinsdag 
van de maand in het kantoor van de VPW te Amersfoort.
Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van het 
hoofdbestuur of graag besproken zou zien in een bestuursverga-
dering kunt u dit mailen naar vpw@hetnet.nl  

DGO-vergadering  
Vanuit VPW neemt Paul van Es samen met AC-bestuurder Peter 
Wulms deel aan het Departementaal Georganiseerd Overleg. Ton 
van Bon is plaatsvervangend lid.
Dit DGO vindt eens per 2 maanden plaats in Den Haag. VPW heeft 
een vooroverleggroep, die alle DGO-vergaderingen voorbespreekt.

Platform SOR
Eens per maand komen de vakorganisaties die bij de sector Rijk 
horen en aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum bij elkaar 
voor overleg. Dit overleg wordt het Platform SOR genoemd.
Namens de VPW neemt Paul van Es deel aan dit overleg en Geert-
Jan Ebbinge is plaatsvervangend lid.

De data van de vergaderingen van het Hoofdbestuur VPW, van 
het Platform SOR en van het (vooroverleg) DGO treft u aan op de 
website van de VPW.
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Een groot aantal leden 
maakt al jaren gebruik 
van de belastingservice 
die de VPW via het AC aan 
haar leden aanbiedt. Ook 
dit jaar kunt u wederom 
gebruik maken van deze 
service.

De belastingservice was altijd geheel gratis 
voor onze leden en de VPW nam de kosten 
voor haar rekening, maar helaas is dat niet 
langer te handhaven. Vanwege toenemen-
de kosten wordt de belastingservice een 
stuk duurder en ziet de VPW zich genood-
zaakt om een eigen bijdrage van € 20,- per 
lid in rekening te brengen. Hierdoor wijzigt 
ook de aanmeldingsprocedure. U vult de 
onderstaande bon in en stuurt deze zo snel 
mogelijk op naar de VPW in Amersfoort. 
Na ontvangst van uw bon, ontvangt u van 
ons een betalingsverzoek à € 20,-.
Van de belastingconsulenten ontvangt u 
begin februari 2009 een uitnodiging, met 
daarin vermeld de locatie, de datum, het 

tijdstip en de financiële bescheiden die u 
mee dient te nemen naar uw afspraak voor 
het invullen van uw belastingaangifte.
De consulenten bieden ook hulp wan-
neer er na het invullen en verwerken van 
uw aangifte, problemen ontstaan met de 
Inspecteur der Directe Belastingen.
De belastingconsulenten verzorgen voor u 
en uw gezinsleden de aangiften over 2008 
en evt. voorgaande jaren. Vóór alle duide-
lijkheid: wij verzorgen géén belastingaan-
giften voor ondernemingen.
U kunt ook gebruik maken van de moge-
lijkheid om elektronisch aangifte te doen.

Trees Overhein

De Belastingservice

Stuur de bon vóór 1 februari 2009 naar:
VPW, T.a.v. Belastingservice, Pr. Julianaplein 16 B, 3817 CS  Amersfoort

Aanmeldingen die ná 1 februari 2009 binnenkomen kunnen niet meer worden ingepland en zullen schriftelijk worden 
afgehandeld.
..................................................!.....................................................!.......................................................!................................

AANMELDINGSBON BELASTINGSERVICE

Naam en voorletters: ……………....................................................................................………… (M/V)

Straat + huisnummer: .............. ……………....................................................................……………….

Postcode + woonplaats: ........... ……………...................................................................……………….

Telefoon privé: ............................. ……………............telefoon werk: ........ …………….......…...………

Sofi-nummer: ............................................... …………….................................……………………….….

Aantal formulieren dat moet worden ingevuld: ........ ……………..……………..……………..………..….

Op welke werkdagen tussen 9 februari en 27 maart 2009 bent u echt verhinderd?

...............................................................................................................................................….……….

Waar wordt de belastingservice verleend: (aankruisen welke locatie uw voorkeur heeft)

O Den Helder O Rotterdam O Doorn O Bergen op Zoom O Vlissingen O Eindhoven 
O Enschede O ’t Harde O Amsterdam O Breda O Den Haag O Havelte 
O Venlo O Katwijk (ZH) O Leeuwarden O Ermelo O Amersfoort O Ede 
O Assen O Terneuzen O Nijmegen O Weert O Schaarsbergen O Heerlen
O Emmen O Vught

Nieuws van kantoor
Als u het telefoonnummer van de VPW belt op maandag 
tot en met donderdag krijgt bijna altijd meteen iemand 
aan de lijn. Of u spreekt met Paul van Es, die er geregeld is 
op dinsdag en donderdag of u krijgt ondergetekende aan 
de lijn. Nu zijn er dagen bij dat er 20 tot 30 telefoontjes 
binnen komen en het lastig is om geconcentreerd een klus 
af te maken. Daarom heeft het bestuur besloten dat we 
de telefonische bereikbaarheid van het kantoor van de 
VPW met ingang van 5 januari gaan wijzigen. Met ingang 
van deze datum zal de VPW telefonisch bereikbaar zijn 
op de maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 
uur. Buiten deze tijden om, kunt u een bericht inspreken 
op het antwoordapparaat. We zullen altijd proberen u zo 
snel mogelijk terug te bellen. U kunt ook gebruik maken 
van het bekende en makkelijke e-mail adres van de VPW: 

vpw@hetnet.nl. We vinden de berich-
ten doorgaans erg snel en zullen u 
altijd antwoord geven. Het kan alleen 
niet altijd zo snel als mensen wel zouden 
willen. Tot slot wil ik u vragen om alle mede-
delingen die betrekking hebben op de ledenadministratie 
schriftelijk aan de VPW te sturen, ofwel via de mail of een 
gewoon briefje naar Prinses Julianaplein 16 B, 3817 CS  
Amersfoort.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Trees Overhein
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Gerard Offerman, Vz. van de DepOR, gaf 
op zijn eigen wijze een terugblik op de 
afgelopen periode.
Hij verwees duidelijk naar de grootse 
veranderingen die er in het Haagse zijn 
geweest bij de bestuurskern.
Toch keek hij met een opgeheven hoofd 
terug naar wat er allemaal bij de raad is 
gepasseerd en gaf hij hiervan een opsom-
ming en dat was niet mis voor zo’n korte 
periode.

Koos Kamsteeg, Vz. van GOR, gaf op zijn 
manier aan wat de leerpunten zijn voor de 
medezeggenschap.
Hij noemde voor Rijkswaterstaat in het 
bijzonder de volgende punten: 
• Samen vroegtijdig met het bestuur 

plannen ontwikkelen en vormgeven, 
dit leidt tot verbetering en de kwaliteit 
van die plannen staat borg voor een 
groot draagvlak.

• Bij complexe zaken moet de medezeg-
genschap op tijd de koppen bij elkaar 
steken en samen optreden. Ook dit 
geeft een betere kwaliteit van het pro-
duct en een groter draagvlak.

• Duidelijk aangeven wat de toege-
voegde waarde is van ons medezeg-
genschapswerk, waarmee we dus onze 
organisatie én onze collega’s verder 
kunnen helpen. We moeten daarin een 
goed voorbeeld zijn en ons werk op 
een positieve wijze over het voetlicht 
brengen. 

Wim Kuijken, onze SG van V&W, bena-
drukte vanuit zijn ervaringen het belang 
van de medezeggenschap. Dit deed hij niet 
alleen met woorden, maar hij gaf ook nog 
een geweldige videopresentatie van alle 
werkvelden van V&W, met muziek van ‘De 
Dijk’ erbij als ondersteuning.
Als je dan zo in de zaal zit, en je ziet de 
meest moderne treinen, vliegtuigen, 
waterwerken en meteorologische meetin-
strumenten voorbij flitsen, dan realiseer je 
je wel dat we in een heel dynamisch bedrijf 
werken hoor.

Als je je dan bedenkt 
dat je met de medezeg-
genschap daarin toch 
je inbreng kunt hebben en 
uitdragen, dit moet toch bij vele collega’s 
aanspreken? Het enige wat je dan kan 
doen om dit te realiseren is je verkiesbaar 
stellen voor de medezeggenschap! 
Vervolgens gaf Kuijken het startschot voor 
de verkiezingen in maart 2009 voor de 
nieuwe ondernemingsraden bij V&W.

De verkiezingsfolder en grote affiches met 
deze slogans werden gepresenteerd:
• Kom tot ontwikkeling in de OR?
• Van binnenuit naar boven toe?
• Niet je baan, wel je carrière?
• Niet de moeite, wel de energie? 

Beste lezer, spreekt één of meerdere van de 
hierboven weergegeven uitspraken je aan, 
twijfel dan niet en ga eens bij een onder-
nemingsraadlid langs en praat er eens over 
hoe dit allemaal gaat.
Sluit niet uit dat dit gesprek zo goed gaat, 
dat je na dit gesprek je verkiesbaar stelt. 
Schroom niet, we hebben je inbreng echt 
nodig, want “geloof me” de komende 
jaren zullen verschillende politieke ver-
anderingen gerealiseerd moeten worden. 
Het medezeggenschapswerk is in deze 
dynamische tijd echt de moeite waard, voor 
je eigen inzicht, maar zeker ook om het 
gezamenlijk uit te dragen, voor en met je 
collega’s.
Dit is jouw kans.

Op deze manier wens ik jullie een heel 
boeiend medezeggenschapsjaar toe.
Met hartelijke groet,

Geert Jan Ebbinge

Medezeggenschap in beweging

Beste  mensen,
Op 18 november is het 
startsein gegeven voor 
de verkiezingen van de 
nieuwe ondernemingsra-
den bij V&W.
Het initiatief was geno-
men door de Departe-
mentale Ondernemings-
raad. De voorzitters van 
de OR’en en de gehele 
Groepsondernemings-
raad met de secretarissen 
waren uitgenodigd.  Het 
was dus een flink gezel-
schap met als hoofdgast 
de Secretaris Generaal van 
V&W, Dhr. Wim Kuijken.
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Ouderen
Ik weet niet wat het is, maar nu ik tot het leger van 
gepensioneerden behoor lijkt het wel of iedereen heel 
bezorgd om mij is. Ik heb ruim een week op bed gelegen 
en een antibioticakuur geslikt. Daarna weer op de been 
gekrabbeld en de dagelijkse beslommeringen ter hand 
genomen. Bijna iedereen informeerde heel bezorgd of ik 
wel weer helemaal hersteld was. Aan de ene kant natuur-
lijk best wel leuk als mensen bezorgd naar je gezondheid 
informeren, maar als het er zoveel zijn begint het op te 
vallen. Vroeger, een paar maanden geleden dus, toen ik 
nog niet van Drees trok, gebeurde dat niet. Hooguit een 
beetje terloops, omdat zo hoorde. 
In mijn vorig stukje heb ik geschreven dat ik me op twee 
september niet anders voelde dan de dag ervoor. Dat is 
nog zo, maar ik heb de indruk dat anderen denken dat 
het wel zo is. Ik weet niet hoe dat jullie vergaat, mij wel. 
Mijn dochters hebben alle drie de Sinterklaas aangegre-
pen om mij in dichtvorm te herinneren aan het feit dat ik 
opa ben, vijfenzestig en dus meer tijd heb dan voorheen. 
Ik moet nu, zoals het een echte opa betaamt, zaterdags-
morgens vroeg langs de lijn te staan om de kleinkinderen 
aan te moedigen om een beetje harder te lopen en de bal 
of af te spelen of de knikker hard achter de doelman te 
knallen. Ik doe dat af en toe wel, maar heb ook nog heel 
veel andere zaken die mijn aandacht vragen. 
Vanmorgen zei Minka, mijn vrouw: “ Weet je hoe oude-
ren hun geest jong kunnen houden?”.
Even voor jullie, zij is nog geen vijfenzestig. Dat duurt 
nog een paar jaar.  Ik wist dat natuurlijk niet. “Door 
steeds iets nieuws te beginnen. Altijd weer nieuwe din-
gen aan te pakken”, zei ze.

Dat was voor mij nieuw. Niet hele-
maal onlogisch, want als je aan iets 
begint wat je nog nooit gedaan hebt 
moet je toch wel even gaan nadenken. 
De grijze cellen bovenin wat opjagen om te begrijpen 
wat dat nieuwe voor consequenties heeft. Dus wat dat 
betreft vind ik daar wel wat in zitten. Maar als ik eerlijk 
ben, ben ik, in ieder geval in mijn werk, steeds op zoek 
gegaan naar nieuwe dingen. Dingen anders doen dan het 
gebruikelijke. Niet willen aannemen dat iets moest omdat 
het altijd zo gedaan werd. Maar nu? In de toekomst? Ik 
wilde wel wat vaker weekeinden weg, maar ja dat is niets 
nieuws. Dat hebben we ook wel eerder gedaan. Toch wat 
nieuws? De gedichten van mijn dochters schoten mij te 
binnen. Tijd besteden aan de kleinkinderen. Nu heb ik er 
acht, zes jongens en twee meisjes. Er wordt getennist, na-
tuurlijk gevoetbald en geturnd. Allemaal best wel goed. 
In de toekomst komt daar wellicht korfbal en ballet bij. 
Als ik zo naar de jongste kijk, die van de chocoladepasta, 
wordt dat rugby of worstelen. Dan ben ik toch nog wel 
even met iets nieuws bezig. Ik moet daar toch nog maar 
eens even over gaan nadenken. Dan heeft mijn vrouw 
toch gelijk. Iets nieuws brengt je hersens in beweging.
Ik heb vorige keer geschreven dat ik nog terug zal komen 
op de positie van het ABP. Dat moet u nog tegoed hou-
den. Het Bestuur van het ABP heeft nu, 15 december, nog 
geen besluit genomen over een nieuw herstelplan. Het 
zou best wel eens kunnen dat ze dat pas in januari doen 
om de ontwikkelingen in beleggingsland af te wachten.

Aat Hoogstraten

In Memoriam
Anne van den Berg.
Op 2 december kwam bij ons het verschrikkelijk droevige bericht binnen dat Anne van den Berg was overleden. Geheel 
onverwacht. Voor iedereen, want Anne had maar een kort ziekbed. Voor ons als Hoofdbestuur verdrietig, omdat Anne 
niet alleen een trouw lid was, maar ook een actief lid. Betrouwbaar, sociaal en integer. Een trouw bezoeker van de 
Algemene Ledenvergadering. Een uitnodiging voor het bijwonen van een van onze vergaderingen werd altijd opgevolgd 
door zijn aanwezigheid. Anne had ook altijd een goede inbreng. Hij vroeg om een helder, duidelijk antwoord. Anne 
vroeg dan ook net zo lang door tot hij dat kreeg. Dat hoefde niet altijd naar zijn tevredenheid te zijn, maar wel een dui-
delijk antwoord zodat hij wist waar hij aan toe was. Anne heeft ook regelmatig de boeken van de VPW gecontroleerd. 
Hij was daar zeer nauwgezet in. Het controleren van de boeken van de VPW is wat anders dan het penningmeesterschap 
van de afdeling Ijsselmeergebied dat hij zo veel jaren bekleedde, maar dat maakte voor Anne niet uit. 
Voor mij, als penningmeester en voorzitter en voor Trees was hij goed lastig. Maar dan in een bijzondere betekenis van 
het woord goed. De boeken moesten in orde bevonden worden. Anne bracht verslag uit in de Algemene Vergadering en 
wilde dan ook dat hij eerlijk en oprecht zijn verslag kon doen. Daarom voor mij goed lastig in de positieve betekenis.
Ik heb hem ook gevraagd lid te worden van het Hoofdbestuur. Vanwege zijn kwaliteiten en zijn bedachtzaamheid. Anne 
wilde daar serieus over nadenken en heeft mij uiteindelijk gezegd dat hij er van af zag. Niet omdat hij het niet zou kun-
nen of er tegenop zag, nee Anne wilde samen met zijn vrouw gaan genieten van de vrije tijd die hij zou gaan krijgen. 
Wat vaker samen weekeinden weg met de caravan. Daar paste geen HB-lidmaatschap in. Hij zou dat dan niet goed kun-
nen doen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.
Anne was 58 jaar en 30 jaar lid. Wij zullen hem blijven herinneren zoals hij was, betrouwbaar, integer, sociaal en trouw.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen en de leden van Ijsselmeergebied heel veel sterkte met dit verlies
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Artikel

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft in 
opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkszaken 
(BZK) en de Meteorologische Dienst van de Nederlandse Antillen & Aruba 
(MDNAA) een project gestart om de weerradarsystemen van Curaçao en 
Sint Maarten te moderniseren.

Sinds het begin van de jaren tachtig zijn op 
de eilanden Curaçao en Sint Maarten weer-
radarsystemen in gebruik. Deze systemen 
worden gebruikt om de neerslag op deze 
eilanden te meten. De reikwijdte van deze 
systemen bedraagt ongeveer 500 kilometer 
rond de eilanden. Een tweede, zeer belang-

rijke functie van deze systemen is het volgen 
van zeer zware stormen, oftewel orkanen 
die in deze regio “Hurricanes” worden 
genoemd. Met behulp van weerradarsy-
stemen, in combinatie met satelliet-waar-
neemsystemen, is het goed mogelijk om de 
aanwezigheid en verplaatsing van orkanen 
te meten. De weerradarsystemen geven 
hierbij waardevolle informatie over onder 
andere de neerslagintensiteit die een orkaan 
veroorzaakt. In het Caribische gebied, waar 
de eilanden Curaçao en Sint Maarten liggen, 
zijn op diverse locaties weerradarsysteem 
aanwezig. De informatie van deze weer-
radarsystemen wordt via een internationaal 
distributienetwerk verspreid waardoor alle 
meteorologische diensten in deze regio deze 
informatie kunnen gebruiken. De meteoro-
logische diensten werken hierbij nauw sa-
men met de Amerikaanse Meteorologische 
dienst (National Weather Service). In het 
geval er orkanen dreigen, worden er door 
de meteorologische diensten waarschuwin-
gen verspreid over de kracht en route van 
de orkaan.

De weerradarsystemen van Curaçao en Sint 
Maarten worden al jaren intensief gebruikt 
en moesten om technische redenen in groot 
onderhoud worden genomen. Inmiddels 
was er ook een behoefte ontstaan om de 
weerradarsystemen te moderniseren, zodat 
behalve neerslag, ook de windsnelheden 
gemeten kunnen worden. Tenslotte was er 
de wens om de bediening van de weerradar-
systemen te automatiseren om enerzijds met 
minder mensen en anderzijds met grotere 
regelmaat metingen te kunnen uitvoeren. 
Vooral tijdens complexe weersomstandighe-
den, bijvoorbeeld een orkaan, is het bedie-
ningspersoneel van de weerradar nodig voor 
meerdere taken. Daarnaast is gebleken dat 
handmatig verkregen metingen een per-
soonlijke interpretatie vereisen en hierdoor 
kunnen er behoorlijke verschillen ontstaan. 
De MDNAA heeft een verzoek gedaan bij 
BZK om ondersteuning bij deze taak. BZK 
heeft vervolgens het KNMI verzocht om de 
noodzakelijke deskundigheid voor deze 
taak aan te leveren. Dit verzoek heeft er toe 
geleid dat er een onderzoek is gestart of, 

Modernisering weerradarsystemen 
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en op welke manier, de weerradarsystemen van de MDNAA 
kunnen worden onderhouden en gemoderniseerd. Spe-
cialisten van het KNMI hebben een bezoek gebracht aan 
Curaçao en Sint Maarten om de weerradarsystemen aan een 
inspectie te onderwerpen en om te bekijken op welke wijze 
de gewenste werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 
Tijdens deze inspectie is nadrukkelijk aandacht besteed aan 
de gebruikerswensen van de MDNAA. Deze inspectie leidde 
tot het advies om de weerradarsystemen verregaand te 
moderniseren. Nu wilde het gelukkige toeval dat het KNMI 
soortgelijke weerradarsystemen voor automatische waarne-
mingen in gebruik had én dat het KNMI van plan was om 
deze weerradarsystemen geheel te vervangen. Daarmee 
ontstond de mogelijkheid om onderdelen van die KNMI 
weerradarsystemen te gebruiken voor de modernisering van 
de MDNAA weerradarsystemen. Doordat de weerradarsyste-
men van KNMI en MDNAA beiden van dezelfde leverancier 
(Enterprice Electronics Corporation USA) zijn, bezitten de 
technici van beide diensten samen meer dan voldoende 
deskundigheid om deze radarsystemen te onderhouden. 
Dit heeft tot het besluit geleid om het project voor deze 
modernisering op te starten. BZK heeft de financiële midde-
len ter beschikking gesteld. Een projectleider van het KNMI 
heeft vervolgens een projectplan geschreven waarin de 
omvang en uitvoering van het project zijn gedocumenteerd. 
Na vaststelling van dit projectplan door zowel opdrachtge-
ver (MDANAA) als opdrachtnemer (KNMI) is de uitvoering 
van het project gestart.

Als eerste is de weerradar op Curaçao gedemonteerd en in 
onderdelen naar het KNMI verscheept. Alle onderdelen van 
deze weerradar zijn gerenoveerd en daar waar dat nodig 
was van nieuwe onderdelen voorzien. Ook zijn er onderde-
len van de inmiddels vervangen KNMI weerradarsystemen 
toegevoegd. Alle onderdelen die aanwezig waren om 
handmatige bediening uit te voeren zijn verwijderd en ver-
vangen door zeer moderne automatiseringssystemen zodat 
de weerradar automatisch kan functioneren. De weerradar 
is ook alvast voorzien van de toekomstige mogelijkheid om 
automatisch windmetingen te kunnen uitvoeren. Er zijn 
verschillende mechanische– en elektronische verbeteringen 
aangebracht, waardoor de betrouwbaarheid van het weera-
darsysteem behoorlijk verbeterd is. Er zijn  sterk verbeterde 
ontvangers geplaatst en is veel aandacht besteed aan de 
ventilatie en koeling van het systeem. Ook is de onderhoud-
baarheid van de diverse onderdelen daar waar dat moge-
lijk is verbeterd. Tenslotte zijn de onderdelen die na een 
bepaalde periode vervangen moeten worden vervangen 
door onderdelen die een langere gebruiksperiode bezit-
ten. Hierdoor is de noodzakelijke onderhoudsinspanning 
aanzienlijk verminderd. Met deze aanpassingen en ver-
nieuwingen is het weerradarsysteem van Curaçao helemaal 
in overeenstemming met de wensen van de MDNAA en 
geschikt om weer minimaal 10 jaar naar behoren te kunnen 
functioneren. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd bij het 
KNMI in De Bilt, maar er was een zeer goede samenwerking 
met leveranciers en externe deskundigen. Zo is een opti-
maal resultaat bereikt. De coördinatie van de werkzaam-
heden is uitgevoerd door een projectleider van het KNMI. 
Nadat het systeem is gecontroleerd door specialisten van 
MDNAA is het gemoderniseerde weerradarsysteem weer 
naar Curaçao verscheept om daar geïnstalleerd te worden. 
Inmiddels waren op Curaçao alle voorzieningen rondom de 
opstelling aangepast om dit weerradarsysteem te kunnen 
gebruiken. U moet dan denken aan de toren, de energie-

voorziening, de no-break installatie (die er voor zorgt dat 
alles onmiddellijk doordraait als de stroom uitvalt), het  
communicatiesysteem etc.  Deze aanpassingen en uitbrei-
dingen zijn tot stand gekomen na advies en overleg met de 
projectleider. In samenwerking met technici van de MDNAA 
hebben de specialisten van het KNMI het weerradarsysteem 
weer geheel geïnstalleerd en werkend in gebruik gesteld. 
Tenslotte zijn de meteorologen van de MDNAA zodanig 
opgeleid dat ze van de geautomatiseerde producten van 
dit weerradarsysteem gebruik kunnen maken. Doordat 
de producten van deze weerradar nu digitaal beschikbaar 
zijn, kunnen ze onder een grote groep gebruikers verspreid 
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Internet. 
Inmiddels functioneert het systeem bijna drie jaar zon-
der belangrijke storingen en zijn de gebruikers bijzonder 
tevreden. De technici van de MDNAA zijn van mening dat 
de huidige staat van het weerradarsysteem ruimschoots de 
fabrieksspecificaties overtreft. Ook het onderhoud is in de 
praktijk geminimaliseerd.

Na deze succesvolle actie is een begin gemaakt om op 
dezelfde manier het weerradarsysteem van Sint Maarten 
te moderniseren. In de tussentijd raakte het weerradarsy-
steem van Sint Maarten als gevolg van een orkaan zodanig 
beschadigd dat het niet meer mogelijk was om dit systeem 
te moderniseren. Ook het torenplatform waarop de weer-
radar was gemonteerd was ernstig beschadigd en moest 
vervangen worden. Tenslotte was ook de beschermkoepel 
van de weerradar (ook wel radome genoemd) niet meer te 
gebruiken, waardoor ook de radome moest worden ver-
vangen. Om deze werkzaamheden te kunnen voorbereiden 
was nader onderzoek op Sint Maarten noodzakelijk en zijn 
wederom specialisten van het KNMI ter plekke geweest om 
het onderzoek uit te voeren. De National Weather Service 
USA bleek bereid en in staat, om een identiek vervangend 
weerradarsysteem te leveren, dat rechtstreeks naar het 
KNMI is verscheept om gemoderniseerd te worden. 

Nadat het weerradarsysteem van de National Weather 
Service was gereviseerd en gemoderniseerd, is ook aan dit 
weerradarsysteem een geautomatiseerde besturingsmo-
dule toegevoegd. Deze module is zeer modern, bevat een 
geavanceerde digitale ontvanger en is in staat om, naast 
een uitgebreide controle en besturing van het weerradarsy-
steem, ook windsnelheden te meten. Daarmee is het weer-
radarsysteem van Sint Maarten volledig geautomatiseerd en 
voldoet geheel aan de specificaties van de MDNAA. Feitelijk 
is de staat waarin dit weerradarsysteem zich nu bevindt te 
vergelijken met de huidige modernste weerradarsystemen. 
Omdat gebruik wordt gemaakt van basistechnieken en 
er uitgebreide opleidingen zijn gegeven aan de technici 
van MDNAA, is het mogelijk om met beperkte financiële 
middelen toch een eigentijds systeem te gebruiken en te 
onderhouden.

In opdracht van het KNMI heeft het Ingenieursbureau Birk-
hoff Staalbouw B.V. een heel nieuw platform ontworpen 
en geproduceerd. Dit platform is speciaal ontwikkeld om de 
enorme windkrachten tijdens een orkaan van meer dan 250 
kilometer per uur, zonder schade te kunnen doorstaan. Dit 
platform is zo ontworpen dat het gedemonteerd kan wor-
den en in onderdelen kan worden getransporteerd, zodat 
het op Sint Maarten weer in elkaar kan worden gezet. Dit 
kan niet anders, want op de plek waar de weerradar wordt 
geplaatst (Mount St. Peters), zijn er geen mogelijkheden om 
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van zware mechanische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld 
een grote hijskraan gebruik te maken. Productie van een 
dergelijk platform ter plaatse op Sint Maarten bleek niet 
mogelijk in verband met het ontbreken van productiehulp-
middelen.

(Map van Sint Maarten met daarop aangegeven de locatie St. Peters)

De werkzaamheden kunnen alleen maar plaatsvinden met 
behulp van beperkte hijsmiddelen en vooral door handma-
tig verplaatsen. Er is veel improvisatie en inventiviteit van 
de medewerkers noodzakelijk om de installatie van het 
platform en de weerradar uit te kunnen voeren. 
Het systeem is inmiddels door specialisten van de MDNAA 
gecontroleerd en akkoord bevonden. Verscheping naar 
Sint Maarten heeft plaatsgevonden en de installatie van 
het weerradarsysteem is gestart in november jl. Zoals reeds 
eerder opgemerkt zijn er zeer beperkte logistieke facilitei-
ten beschikbaar op de locatie waar het weerradarsysteem 
wordt geïnstalleerd. Daarom is het noodzakelijk om gebruik 
te maken van de deskundigheid van locale aannemers 
om deze installatie te kunnen uitvoeren. Deze deskundig-

heid wordt thans ingebracht door het bedrijf Hart NV uit 
Curaçao. Hart NV heeft allerlei materialen en haar perso-
neel tijdelijk overgebracht naar Sint Maarten. Bijkomende 
moeilijkheid bij de uitvoering van de werkzaamheden is het 
feit dat op de locatie een grote hoeveelheid zend- en ont-
vanginstallaties in gebruik is. Deze installaties zorgen voor 
diverse telecommunicatie - en distributiefaciliteiten van Sint 
Maarten, zoals mobiele telefoon, televisiezenders, datacom-
municatieapparatuur ten behoeve van brandweerdiensten 
en overheidscommunicatie. De antennefaciliteiten van deze 
diensten zijn allemaal aangebracht op de toren en mogen 
uiteraard niet worden gehinderd door de installatiewerk-
zaamheden aan de weerradar. Tenslotte zijn de weersom-
standigheden zodanig dat vooral door harde wind en neer-
slag de werkzaamheden behoorlijk worden gehinderd. Het 
mag duidelijk zijn dat door al deze invloedrijke factoren, 
de coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden een 
bijzonder lastige en ingewikkelde zaak is. Om deze redenen 
wordt er door de MDNAA een speciale coördinator ingezet 
die de lokale activiteiten afstemt en communiceert met de 
autoriteiten. De specialisten van het KNMI coördineren de 
technische uitvoering van de werkzaamheden ter plekke.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is er een 
zogenaamd werkplatform aangebracht waarop een lichte 
hijskraan is geplaatst. Met behulp van deze hijskraan kun-
nen de onderdelen worden getransporteerd. Als eerste 
is gestart met de verwijdering  van het oude platform en 
aansluitend de plaatsing van het nieuwe platform. Tijdens 
de uitvoering van deze werkzaamheden is er veel hinder 
ondervonden van zware windstoten en neerslag waardoor 
meerdere keren de werkzaamheden moesten worden 
gestopt. Ondanks deze tegenslag zijn de medewerkers van 
Hart NV en het KNMI specialisten er in geslaagd om het 
platform te installeren en de onderdelen van de weerradar 
in het gebouw te plaatsen en te controleren. Tijdens de 
werkzaamheden bleek echter dat de toren waarop het plat-
form is gemonteerd ernstig was aangetast door roest. Na 
onderzoek is vastgesteld dat als gevolg van deze roestvor-
ming het niet verantwoord is om de antenne en de radome 
te plaatsen. Het risico dat de constructie niet stabiel genoeg 

nieuws nieuwsnieuws �



is om de opstelling te dragen (met name tijdens extreme 
windomstandigheden) is te groot. Daarom is besloten om 
eerst de torenconstructie te laten herstellen en de instal-
latiewerkzaamheden van de weerradar te beperken. Deze 
reparatiewerkzaamheden worden nu onder coördinatie van 
de MDNAA voorbereid. Helaas is hierdoor een vertraging 
van drie maanden ontstaan. De specialisten van het KNMI 
zullen naar verwachting eind februari 2009 weer afreizen 
naar Sint Maarten om de werkzaamheden af te ronden. De 
officiële overdracht van het weerradarsysteem zal na een 
duurtest van 1 maand aansluitend plaatsvinden.
Resultaat van dit project is, dat de eilanden Curaçao en 
Sint Maarten voorzien zijn van een weerradarsysteem dat 
aan de huidige eisen van de techniek voldoet en tevens 
tegen verantwoorde kosten door de lokale technici van de 
MDNAA kunnen worden onderhouden. Waarschijnlijk zal er 
wel een overeenkomst worden afgesloten tussen het KNMI 
en MDNAA om de kwaliteit van de weerradarsystemen te 
waarborgen door middel van inspectie en toezicht door 
KNMI-specialisten.
Ervaring van de projectleider is, dat dit project een bijzon-
dere uitdaging is voor de betrokken medewerkers en een 
goed voorbeeld is van samenwerking tussen de meteoro-
logische diensten en leveranciers waarbij een uitstekend 
product tot stand is gekomen.

De specialisten van Boskalis hebben een wereldwijde reputatie. Met grote 

landaanwinningsprojecten en baanbrekende infrastructurele werken 

hebben we als 'Hollanders' naam gemaakt als de grondleggers van talloze 

belangrijke economische ontwikkelingen. Ook in eigen land maken onze 

mensen dat meer dan waar. Aardebanen voor wegen, spoorwegen en 

bouwlocaties, tunnels, grondverbetering en -sanering, landopspuiting. En 

natuurlijk de bagger-, kust- en oeverwerken waar de hele wereld ons van 

kent. Grondleggers van een land in beweging... Daar mogen we toch best 

een beetje trots op zijn?

Grondleggers
    van een land in beweging

INFRASTRUCTUUR  ■  BAGGEREN  ■  AFGEZONKEN TUNNELS  ■  SPECIEBEHANDELING

OPSPUITEN VAN TERREINEN  ■  (WATER)BODEMSANERING  ■  KUST- EN OEVERWERKEN

's-Gravenweg 399-405, 3065 SB Rotterdam.

Telefoon (010) 288 87 77. Fax (010) 288 87 66.

E-mail: nederland@boskalis.nl  Internet: www.boskalisbv.nl

Boskalis bv  |  Boskalis Dolman bv

Boskalis Infra bv  |  Cofra bv

A.H. Breijs & Zonen bv

Aannemingsmij Markus bv

J. van Vliet bv

Boskalis Nederland

AMBTENAREN MAAKT U STERK!!!

WORD LID VAN DE VPW!!!
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Interview

De heer Kranenberg is 50 jaar lid van de EMM/VPW, een reden om hem en zijn vrouw met een bezoek te vereren in 
Ambt-Delden.

De heer G.J.J.Kranenberg, oud hoofd-
bestuurslid VPW, 50 jaar lid.

Ik ken Kranenberg al jaren, hij zegt dat hij mij heeft zien ko-
men, hij was toen hoofdbestuurslid, ik kan mij dat niet meer 
herinneren, het was allemaal zo nieuw voor  mij. Het was in 
ieder geval een leuk weerzien, we hadden elkaar al 15 jaar 
niet meer gezien. 

Kranenberg is op 15 november 1957 in dienst van de rijks-
waterstaat getreden in Eefde als arbeider/bedieningsman 
op de Voorsluis aan het begin van het Twentekanaal.  De 
Voorsluis is de toegangssluis tot het Twentekanaal. Dit werk, 
dat soms 70 uur per week besloeg, heeft hij 5 jaar gedaan. 
Hij werkte ook bij de kantonnier als werkman. 

Toen de havenmeester van de Deldense Sluis wegging, 
kon Kranenberg als brugwachter in Havelte bij de Drentse 
Hoofdvaart gaan werken. Ook weer 5 jaar. Hij woonde het 
eerste jaar nog in Eefde. Hij heeft ongeveer een jaar op en 
neer gereisd. Na die 5 jaar werd hij daar, ook weer voor 5 
jaar, sluiswachter.  Een schipper, die toen al op de Drentse 
Hoofdvaart voer, vaart nog altijd op het Twente Kanaal.

Na deze periode werd Kranenburg gevraagd om op het slui-
zenkomplex in Ambt-Delden te komen werken, hem werd 
schaal 4 beloofd, maar dat duurde evengoed nog 5 jaar voor 
hij in schaal 4 geplaatst werd, met terugwerkende kracht 
van 1 jaar.
Kranenberg werd meteen sluismeester, had 4 man perso-
neel. Hij zat alle dagen op kantoor te schrijven en alleen 
maar te controleren en werk in  te delen. Na inkrimping van 
personeel moest hij zelf ook weer sluisdienst doen. Dat deed 
hij liever en heeft het altijd met liefde gedaan.

Tot 15 jaar geleden, met een reorganisatie, kon hij met ver-
vroegde VUT. Ik ben nog op zijn afscheidsreceptie geweest, 
als afgevaardigde van het Hoofdbestuur. 

Door al die reorganisaties werkt er nu een vrouw van kan-
toor op de sluis, daarnaast werken er nog 2 vaste mensen, 
de rest zijn uitzendkrachten.  

Kranenberg is 18 jaar Hoofdbestuurslid geweest, dat is een 
hele tijd.

Zijn  vrouw en hij zijn (als wij er zijn) bijna 50 jaar getrouwd. 
Zij hebben 1 dochter gekregen en hebben 1 kleinzoon. 

Zij hebben vele hobby’s, werken samen als vrijwilligers bij 
de museumboerderij, hij klust er en zijn vrouw zit daar o.a. 
te weven en te kantklossen. Daarnaast doet hij aan metaal 
bewerken, houtbewerken, lassen, hij houdt kanaries. Heeft 

een grote tuin voor en achter, ook een moestuin en een 
bloementuin.

Omdat de dienstwoningen afgeschaft zijn, stonden er al 3 
woningen leeg op de sluis van mensen die o.a. met pensi-
oen gingen. Hij vroeg of zij er niet konden blijven wonen, 
want anders stonden alle huizen leeg, dat is toegestaan. Ze 
wonen er met alle soorten van genoegen, ze kunnen allebei 
autorijden, dus dat is makkelijk. 

Ze zijn jaren met de camper op vakantie geweest in heel 
Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Ze hebben gefietst rond 
de Bodensee. Nu gaan ze veelal met de camper door Neder-
land, Nederland is ook mooi, en zo is het. 

Lieve familie Kranenberg, heel erg bedankt voor de harte-
lijke ontvangst, geniet nog vele jaren van en met elkaar. 

Tiny Isbrücker-Klijnsmit
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Secretariaatsmededelingen November-December 200�
Nieuwe leden:
Dhr. J.J. Snijder - Utrecht
Mw. F. El Bouabidi - Utrecht
Dhr. A.C.M. Scheffers - KNMI
Dhr. R.J. Sol - Bouwdienst
Dhr. T. Holtman - Oost-Nederland
Dhr. W.G.J. Collin - Zuid-Oost
Dhr. W.J.C. Fukkink - Utrecht
Dhr. R.A. Koymans - Utrecht

VPW-leden die zijn overleden:
Dhr. M. Visscher - Zwartsluis ( 66 jaar lid )
Dhr. P.H. van Maanen - Rozendaal (40 jaar lid)
Dhr. A. van den Berg - Lelystad (30 jaar lid)

Gaat u verhuizen of de actieve dienst verlaten?
Wilt u het aan het secretariaat van de VPW doorgeven als 
u gaat verhuizen of als u de actieve dienst gaat verlaten. 
Personeelszaken geeft deze wijzigingen niet door.

Een nieuw jaar is weer aangebroken. Dat is een goed 
moment om even terug te kijken naar het jaar 2008. Een 
bewogen jaar dat zich op het gebied van belangenbehar-
tiging heeft gekenmerkt door de diversiteit aan zaken die 
behandeld zijn. Ook een bijzonder jaar omdat gebleken is 
dat de belangenbehartiging van de VPW breed bekend is 
geraakt. 

Het komt regelmatig voor dat HRM-medewerkers of 
Bedrijfsmaatschappelijk werkers hun cliënten adviseren 
om advies te vragen aan de VPW deskundigen. Vaak 
betreft het zaken waarin het overleg tussen de medewer-
ker verstoord is geraakt en een oplossing niet in zicht is. 
De betreffende medewerkers zijn veelal geen lid van de 
VPW maar aangesloten bij andere vakorganisaties. Soms 
betreft het medewerkers die niet zijn aangesloten. Nadat 
een hulpvraag is binnengekomen vindt altijd beoordeling 
plaats voordat besloten wordt tot verdere actie. In veel 
gevallen is bemiddeling mogelijk. In  sommige gevallen is 
oplossing alleen mogelijk via juridische procedures. Indien 
een zaak in behandeling wordt genomen, uiteraard is de 
betreffende medewerker dan lid geworden van de VPW, 
is het in verreweg de meeste gevallen mogelijk om tot 
een voor beide partijen acceptabele oplossing  te komen. 
Duidelijk is dat deze belangenbehartiging in een grote 
behoefte voorziet en tevens als neveneffect heeft dat er 
veel nieuwe leden bij de VPW zijn aangesloten. Ook is het 
effect van de belangenbehartiging dat er veel mond op 
mond reclame wordt gemaakt door de betreffende leden 
en de collega’s. Dat is natuurlijk prima want hoe meer 
leden hoe beter de VPW haar werk kan doen. Tweede 
voordeel is dat de belangenbehartigers van de VPW inmid-
dels een breed netwerk hebben opgebouwd waardoor 
het eenvoudiger is om via bemiddeling een probleem op 
te lossen en niet gelijk de juridische weg hoeft te worden 

bewandeld. Nadelen zijn er ook. 
De werklast die voortvloeit uit 
deze werkzaamheden is in 2008 
bijzonder hoog geweest waardoor 
de administratieve organisatie van 
de VPW bijzonder belast is geweest. Eni- ge 
aanpassing in de werkzaamheden en de prioriteiten was 
noodzakelijk. Onder andere beperking van de telefonische 
beschikbaarheid is hiervan het gevolg. Deze keuzes zijn 
bewust gemaakt omdat het hoofdbestuur van de VPW 
van mening is dat de individuele belangenbehartiging van 
de leden van de VPW een van de belangrijkste diensten 
is die de VPW aan haar leden verstrekt. Daarnaast is 2008 
ook een turbulent jaar geweest. Veel reorganisaties zijn 
in uitvoering waardoor de ondersteuning naar de leden 
uiteraard meer tijd vergt. Ook de advies taken van de VPW 
nemen een grote vlucht. Veel vragen op het gebied van 
ontslagregelingen en pensionering worden aangeboden 
en afgehandeld. Tenslotte zitten vertegenwoordigers van 
de VPW in diverse commissies en overlegorganen waar-
door de belangen van de leden optimaal worden geborgd. 
Naar verwachting zal 2009 niet anders zijn. Immers de 
diverse taakstellingen en daarmee verbonden reorganisa-
ties zijn ook dit jaar volop gaande. De VPW zal dan ook 
haar uiterste best doen om haar belangenbehartiging op 
de huidige wijze voort te zetten. Wel hopen we dat er nog 
meer medewerkers besluiten  om lid te worden van de 
VPW.

Paul van Es

Individuele Belangenbehartiging
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Rechtspositie
Het effect van de forse klappen op de 
aandelenmarkten op de totale beleggings-
portefeuille van ABP is relatief beperkt 
gebleven. Dit is vooral te danken aan de 
spreiding binnen de beleggingsporte-
feuille van het fonds en beleggingen in 
zogenoemde alternatieve beleggings-
categorieën. De belangrijkste negatieve 
bijdragen kwamen van aandelen (-14,8%) 
en onroerend goed (-8,0%). Alternatieve 
beleggingen hebben positief bijgedra-
gen aan het resultaat. Het rendement op 
grondstoffen was zeer hoog (+44,1%) en 
dat op hedge funds (+7,2%), private equity 
(+3,0%) en infrastructuur (+1,3%) positief. 
De dekkingsgraad van ABP is het afgelo-
pen half jaar volatiel geweest als gevolg 
van de onrust op financiële markten. Onze 
buffers zijn er uiteraard ook voor bedoeld 
om dergelijke fluctuaties op te vangen. 
ABP voldoet nog ruim aan de buffereisen 
die de wet stelt - ongeveer 125% - maar de 
huidige dekkingsgraad ligt onder de grens 
van 135% waarboven volledige indexatie 
kan worden verleend. Overigens wordt pas 
op basis van de situatie eind oktober door 
het bestuur van ABP de mate van indexatie 
per 1 januari 2009 bepaald. 
Mr. drs. L.C. Brinkman (voorzitter bestuur 
ABP): ‘Ook pensioenfonds ABP is niet 
immuun voor de gevolgen van de krediet-
crisis. Ondanks een goede wereldwijde 
spreiding van onze beleggingen over eco-
nomieën en soorten beleggingen moeten 
wij een negatief rendement inboeken over 
het eerste halfjaar van 2008. Dat de schade 
is meegevallen, hebben wij vooral te dan-
ken aan het feit dat wij in de afgelopen 
jaren fors meer zijn gaan beleggen in zo-
genaamde alternatieve beleggingen, zoals 
grondstoffen, hedge funds, private equity 
en infrastructuur. Onze grootste zorgen 
worden nu gevormd door een stagnerende 
economie in combinatie met een stijgende 
inflatie die het sentiment bepalen. Een po-
sitieve noot voor een langetermijnbelegger 
als ABP is dat de huidige markt ook kansen 
biedt om tegen een aantrekkelijke prijs 
interessante beleggingen te doen.’ 

Economische vooruitzichten 
De kou op de financiële markten is nog 
niet uit de lucht. Was er aan het begin van 
het jaar nog vooral zorg over de gevolgen 
van de kredietcrisis, inmiddels is het vooral 
de vrees voor stagflatie (economische 
stagnatie én inflatie) die het sentiment op 
financiële markten drukt. Deels is dat wel 

begrijpelijk, nu 
de inflatie in 
vrijwel elke regio 
van de wereld is 
opgelopen tot niveaus 
die minstens een decennium niet meer zijn 
waargenomen. Het zijn echter vooral de 
forse stijgingen van de prijzen van olie en 
voeding die hier aan ten grondslag liggen. 
Daar staat tegenover dat de prijzen voor 
overige goederen en diensten zich veel 
gematigder blijven ontwikkelen. Scherpe 
internationale concurrentie speelt hierbij 
een rol, waardoor stijgende kosten niet zo 
eenvoudig naar afzetprijzen kunnen wor-
den doorberekend. 
Tegelijkertijd valt het nieuws over de 
economie niet tegen. Het consumentenver-
trouwen is weliswaar wereldwijd gedaald, 
en de krimp op de Amerikaanse huizen-
markt gaat onverminderd door, maar de 
feitelijke economische groei blijft alleszins 
op peil. Gepubliceerde groeicijfers over 
het eerste kwartaal vielen bijvoorbeeld 
erg mee, zowel in Europa, Japan als in de 
opkomende markten. Voor de komende 
maanden voorzien we voor de Verenigde 
Staten een licht economisch herstel, mede 
onder invloed van een stimulerend over-
heidsbeleid. De groei in de Eurozone gaat 
waarschijnlijk wat omlaag. Ook in de 
opkomende markten zal de groei wat te-
ruglopen, maar op alleszins aansprekende 
niveaus blijven. Onder dergelijke omstan-
digheden kan de inflatie slechts geleidelijk 
afnemen, waarbij de grootste risicofactor 
voor de toekomst de ontwikkeling van de 
energieprijzen is. 
Ondanks ons licht optimistische economi-
sche scenario, zal de onzekerheid op de 
financiële markten nog enige tijd kun-
nen aanhouden. Hoewel op middellange 
termijn aandelen gunstige rendementen 
kunnen laten zien – waarderingen zijn bij-
voorbeeld historisch laag – zal voor de ko-
mende maanden de beweeglijkheid van de 
koersen hoog blijven. Spreiding van risico’s 
blijft daarom belangrijk. Tevens biedt de 
onzekerheid op financiële markten kansen 
voor de belegger met een langetermijn-
horizon. Door in te spelen op overdreven 
(negatieve) sentimenten kunnen beleg-
gingstitels tegen aantrekkelijke prijzen 
worden aangekocht.

Cor Visser

ABP resultaten 
Stichting Pensioenfonds 
ABP maakt bekend dat 
het beleggingsrendement 
over de eerste helft van 
2008 is uitgekomen op 
-5,1%. Daarmee kent het 
vermogen van ABP nu een 
omvang van € 205 miljard. 
De waarde van de nomi-
nale pensioenverplich-
tingen bleef nagenoeg 
gelijk op € 155 miljard. 
De dekkingsgraad is in 
de eerste helft van 2008 
uitgekomen op 132%. 
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Maar nu eerst bekijken wat wij wel hebben. 1917, het 
boekje van het jaar van de Russische revolutie, midden in 
de waanzin van de Eerste Wereldoorlog en het jaar waar 
mijn vader 1 jaar oud was.

Als extraatje heeft dit boek, onder de rubriek maandelijkse 
aantekeningen, het wel en wee van de familie Ottevanger 
in potlood toegevoegd. Cijferlijsten van kinderen – wat 
kon die Teunis goed rekenen, daar had hij een 9 ½ voor!! 
- en andere persoonlijke memorabilia.

De vereniging in 1917
Laten wij bij het doorkijken beginnen bij artikel 1 van de 
Statuten van de vereniging:.
“De vereniging van personeel in dienst bij den Rijks Water-
staat in Nederland, onder de zinspreuk ”Eendracht maakt 
Macht”gevestigd te Utrecht, stelt zich ten doel, tusschen 
hare leden eendracht en verbeteringen aan te kweken 
en te onderhouden en door alle wettige middelen, zowel 
hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijke welvaart te 
bevorderen met uitsluiting van elke inmenging op gods-
dienstig of politiek gebied.”

Met de recente extra aandacht voor de integriteit lijkt mij 
dit artikel nog springlevend. Als wij dan verder gaan naar 
het toen geldende programma van eisen bekruipt mij toch 
het gevoel dat er weinig nieuws onder de zon is: 
“De vereniging heeft in zijn programma van actie de vol-
gende punten opgenomen:
1. Herziening der salarissen en verhoging der minimum 

aanvangstraktementen..
2. Vervroeging van het tijdsstip tot verkrijging van het 

maximum salaris.
3. Verstrekken van Rijkswoningen of vergoeding.
4. Geneeskundige hulp.
5. Verbetering van Nacht- en Zondagsrust. Verlof.
6. Vergoeding voor tijd, dienst doen in hoger bezoldigde 

betrekking 
Ieder Waterstaatsbeamte die instemt met bovenstaand 
program van actie, helpe ons door toetreding tot de ver-
eniging, het beoogde doel te bereiken.”

Ik zou zeggen, voor het overgrote deel van de Watersta-
ters, kom op, laten wij deze eeuwig durende problemen 
weer een stukje verder wegwerken.

Heel curieus is artikel 3 waarin staat dat de vereniging 
wordt opgericht voor de tijd van 29 jaren, ingaande met 
den dag der oprichting, zijnde de 23en februari 1898.
Ik mag ervan uitgaan dat er in de tussentijd enige aan-
passingen in deze tekst zijn aangebracht!

De voorloper van het VPW Nieuws “de Heraut” heeft 
volgens de tekst ten doel een geregelde corresponden-
tie te onderhouden tussen het bestuur en de leden. Ook 
is er plaats voor het bespreken van “der vakaangelegen-
heden” en voor advertenties.
De advertentie voor Heeren-, Jongeheeren en kinderkle-
ding van het Centraal Kledingmagazijn, met zijn speciale 
afdelingen voor kleding naar maat, straalt hierbij de 

nostalgische geur van kandij en gezouten vis uit.

Personalia van het Departement van de Waterstaat
De toenmalige Minister van het Departement van de Wa-
terstaat was  Dr. C. Lely. Volgens het boek kon je bij hem 
op audiëntie Vrijdags te half 2 uur. Of dat zomaar ging, 
vermeldt het boekje niet. 
Het Departement bestond verder uit de afdelingen ‘het 
Generaal Secretariaat’ met aan het hoofd een Secretaris 
Generaal, ‘de Waterstaat’ met aan het hoofd een Admini-
strateur en ‘de Spoorwegen’ met ook een Administrateur 
aan het hoofd.
De afdelingen ‘Arbeidersverzekering’, ‘de Posterijen’, ‘Tele-
graphie en Telefonie’ alsmede de afdeling ‘Comptabiliteit’ 
stonden onder leiding van een Referendaris allen bijge-
staan door Commiezen met of zonder hoofd of adjunct 
voorop. Tot mijn genoegen zie ik hier ettelijke mejufvrou-
wen onder. Zo verstokt was de Waterstaat dus ook weer 
niet.
Naast deze min of meer doorluchtige personen waren er 
ook enkele schrijvers op jaarloon toegevoegd. Uiteraard 
bestond deze laatste groep uitsluitend uit mejufvrouwen!

De meeste directies waren geografisch ingedeeld. Alleen 
de Directie voor de Algemene Dienst en de Directie voor 

Uit de boekenkast van de nalatenschap van ons erelid Jan 
Bonis is een collectie oude jaarboekjes van de EMM (Een-
dracht Maakt Macht) aan de VPW ter beschikking gesteld. 
Deze, nog in alle kleuren vervaardigde “blauwe boekjes”, 
geven een zeer gevarieerd en gedegen inzicht in het reilen 
en zeilen van de Rijkswaterstaat in de periode 1917 tot 1952. 
Aanwezig zijn de boeken uit de jaren 1917 –25 –27 –29 –31 
–34- 35- 41- 47- 48- 49 -50 –51- 52. Bij het “Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis” zijn de boekjes van 1939 
en 1942 aanwezig alsmede de volledige serie van 1948 t/m 
1989. De boekjes vanaf 1989 worden bewaard in het archief 
van de VPW in Amersfoort. Jullie voelen wel aankomen waar 
ik naar toe wil. Heeft u ergens nog een of meerdere van de 
ontbrekende jaarboekjes, dan zou de VPW dolgelukkig zijn 
deze in de collectie op te mogen nemen.

Juwelen uit de oude VPW doos - Deel I
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het Rivierbeheer waren in Den Haag gehuisvest.
Met belangstelling constateer ik overigens dat er naast de 
ingenieurs, havenmeesters, opzichters en ambtenaren in 
diverse klassen ook ruimte was voor ambtenaren in alge-
mene dienst. Zouden onze bedenkers van nieuw beleid af 
en toe op een zolder zijn gaan neuzen?
 
Dankwoord anno 1917
Ook in 1917 kon het EMM boekje alleen met de volle 
medewerking van het departement tot stand komen. Het 
volgende dankwoord uit de jaargang 1917 is dan ook van 
alle tijden.

‘Bij het eindigen der werkzaamheden, verbonden aan de 
samenstelling van ons jaarboekje, is het mij een genoegen 
te kunnen neerschrijven, dat de samenwerking voortref-
felijk was.
Zowel onze superieuren als het personeel, verleenden 
bereidwillig die hulp welke onmisbaar is voor een goede 
samenstelling. Het was vooral deze jaargang met zijn vele 
wijzigingen, veroorzaakt door den inkoop van tijdelijke 
diensten en veranderingen in de rivierarrondissementen, 
die een medewerking van allen zo zeer nodig had. Ik 
breng dan ook aan Z.Ex. den minister, Hoofdambtenaren 
en Ambtenaren, aan hooger en lager personeel van den 
Rijkswaterstaat mijn welgemeende dank voor de verschil-
lende gegevens aan mij verstrekt.’

Kortom zelfs in een tijd van grote verschuivingen zet het 
boek het beeld van het transparante, publieksgerichte 
overheidsbedrijf anno 1917 heel wat duidelijker op het 
netvlies dan het intranet in 2009. Althans voor de omge-
ving!
       

Wordt vervolgd

Mr. Regitse Hoogewerff

AMBTENAREN MAAKT U STERK!!!

WORD LID VAN DE VPW!!!
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Vakorganisatie

Personeel

Verkeer &

Waterstaat

VPW... Uw organisatie?
Natuurlijk is de VPW uw organisatie. En dat moet zij ook blijven. Daarvoor is het nodig dat de VPW de moge-

lijkheden heeft om die organisatie te zijn die zoals al meer dan 100 jaar opkomt voor de belangen van haar 

leden. Hoe meer leden de VPW heeft, hoe beter zij kan waarborgen dat die belangen in goede handen zijn. 

Aangesloten bij het Ambtenarencentrum

Uw lidmaatschap alleen is niet genoeg. Meer van uw collega’s moeten niet alleen collega’s zijn bij Verkeer & Waterstaat, maar 
ook medeleden binnen een organisaties die telt, de VPW. U kunt daarvoor zorgen door uw collega’s te overtuigen dat uw VPW 
opkomt voor haar leden zoals geen enkele organisatie doet.
Op het collectieve vlak door onze inbreng binnen het Ambtenaren Centrum (neem eens een kijkje op www.ambtenarencentrum.
nl) en het rechtstreekse contact met de onderhandelaars met onze werkgever, maar ook door de Individuele Belangenbeharti-
ging. Een team van ervaren juristen staat klaar om gerezen problemen met de werkgever tot  een goed einde te brengen. Een 
goed einde voor u wel te verstaan.

U wordt daar zelf ook beter van door het feit dat uw organisatie daardoor groeit en er meer mogelijk is. En... wist u dat u voor 
ieder nieuw lid een cadeaubon krijgt?
Dus werf een lid voor de VPW en ontvang als dank voor uw inzet een cadeaubon.

AANMELDINGSFORMULIER
Naam : ____________________________________________________________________________________________________________________  M / V

 (bij gehuwde vrouwen graag de gehuwde naam en de meisjesnaam vermelden)

Adres : ___________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode/woonplaats : ___________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail adres (werk) : ___________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail adres (privé) : ___________________________________________________________________________________________________________________________

Tel. werk : ___________________________________________  Tel. privé : ________________________________________________________

Mobiel nummer : ___________________________________________________________________________________________________________________________

 Geboortedatum : ___________________________________________ Geboorteplaats : ________________________________________________________

Werkzaam bij : _________________________________________________________ Salarisschaal :  ___________________

Dienstonderdeel : ___________________________________________  Standplaats : ____________________________________________________

Geeft zich m.i.v. _____________________________________ voor tenminste één jaar op als lid van de VPW en machtigt de VPW om de 

contributie in te houden op het salaris.

Aangemeld door : _________________________________________________________________   (Naam VPW-lid die nieuwe lid geworven heeft)

Datum : ___________________________________________  Handtekening : _________________________________________________

Dit aanmeldingsformulier (of een kopie ervan) kunt u ongefrankeerd opsturen naar:
VPW, Antwoordnummer 341, 3800 VB  AMERSFOORT.

U kunt dit aanmeldingsformulier ook downloaden, invullen en retour mailen aan de VPW: vpw@hetnet.nl.

www.vpwnet.com

VPW... Dat is uw organisatie!!


