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Urbanisatie, waar liggen de grenzen van de stad? Dat was de 

vraag waarmee het woensdag 18 maart allemaal mee begon. 18 

maart lijkt ook voor mijzelf alweer een behoorlijke tijd geleden. 

Net als dat de stad nooit stil staat, geldt dit ook voor de studie 

civiele techniek en vooral ConcepT zelf. Dankzij onder andere 

de recente lustrumactiviteiten, is het symposium bij menigeen 

al richting het langetermijngeheugen verplaatst. Echter niet bij 

de commissie. Op het moment van schrijven verkeren wij nog 

volop in de afrondende fase. Door middel van een uitgebreide 

evaluatie wil de symposiumcommissie ook voor volgend jaar 

mede de basis leggen voor een nieuw succesvol symposium. 

Net als dat de afrondende fase nog wel wat tijd zal beslaan, gold 

dit ook voor de voorbereiding. Veel mensen beseffen zich niet 

dat de zevenkoppige commissie al vanaf september druk bezig 

is met het vinden van een thema, het regelen van de sprekers 

en het aantrekken van bedrijven. In het begin werk je rustig in 

de luwte, tot de symposiumthemabekendmakingsborrel. Vanaf 

dat moment tot aan de dag zelf, kwam er steeds een beetje 

meer interesse los bij de ConcepT-leden. Ook nam binnen onze 

groep de gezonde spanning toe, naarmate de grote dag dich-

terbij kwam. Het is als voorzitter mooi om het prille begin van 

de commissie te vergelijken met de geölide machine die we op 

het eind waren. Het fundament voor dit ingespeelde team is 

gedeeltelijk gelegd tijdens een commissietripje naar de op één 

van de grootste havensteden van Europa, Antwerpen. Op deze 

teambuildingsactiviteit zijn de verlokkingen die de stad te bieden 

heeft tot in de late uurtjes geproefd. 

Dit jaar is het tweede jaar dat er voor het symposium een civiel-

breed, integraal thema is gekozen. Toen we in de oriënterende 

fase zaten en nog druk bezig waren met het vinden van een 

thema, sprak ik met professor Doree, hoofd van de vakgroep 

Bouwen., om inspiratie op te doen. Hij vergeleek het vinden van 

een geschikt thema als met z’n allen op vakantie gaan: Iedereen 

wil een andere richting uit, maar uiteindelijk moet je toch naar 

dezelfde bestemming. Gelukkig hebben we, hoewel er heel wat 

uren discussie aan vooraf gingen, toch een thema gevonden waar 

we met z’n allen achter stonden.  Urbanisatie is, met de woorden 

van dagvoorzitter Nico de Vries, een wereldwijde megatrend. 

Op dit moment woont ruim de helft van de wereldbevolking in 

stedelijk gebied en de verwachting is dat dit in 2050 ruim twee 

derde is. Dit maakt Urbanisatie een erg actueel thema, met vele 

invalshoeken. Dit bleek ook uit de gevarieerdheid van de drie 

lezingen die gehouden werden, waarbij  alle drie de richtingen 

van de civiele techniek goed aan bod kwamen. 

De dag begon met een kopje koffie met de traditionele Twentse 

krentewegge. Omdat dit kopje koffie vlak achter onze plenaire 

zaal geserveerd werd, konden we na de ontvangst snel beginnen 

met de dagopening. Hoewel de file op de A35 dit jaar gelukkig 

achterwege bleef, moest voorzitter Rogier Busscher tijdens zijn 

openingspraatje echter wel, net als vorig jaar, mededelen dat er 

een spreker op het laatste moment,  verhinderd was. Gelukkig 

had Marc de Vreede, in de personen van architect Arend Rutgers 

en hoofd ontwikkelen Fokkeline Lakerveld van de BAM, uitste-

kende vervanging geregeld voor zijn lezing. 

Na het welkom heten door Rogier Busscher, werd het ochtend-

programma afgetrapt door dagvoorzitter Nico de Vries, de voor-

malig voorzitter van de raad van bestuur van BAM. Hij besprak 

onder andere de ontwikkelingen in de bouw de afgelopen jaren. 

Hij vertelde dat de bouw had geboet voor de bouwfraude, maar 

dat dit tot het verleden behoorde en dat het tijd was dat de 
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nieuwe generatie het over zou nemen. Ook stipte hij het aantal 

vrouwen in de zaal aan. Volgens de voormalig CEO was het per-

centage vrouwen een stuk hoger dan toen hij studeerde en is 

men in de techniek op de goede weg wat betreft het aantrekken 

van meer vrouwen, maar was er ook nog veel winst te boeken. 

Na meneer de Vries kwamen Arend Rutgers en Fokkeline Laker-

veld, de vervangers van Marc de Vreede, aan het woord. Zij gin-

gen in op de verbouwing van het Feyenoord stadion de Kuip 

in Rotterdam. Hoewel het project een week eerder definitief 

afgezegd was, vertelden zij enthousiast over het ontwerp van het 

stadion, de ligging ervan en ook het “feyenoord-gevoel” kwam 

uitgebreid aan bod. Wij als commissie waren erg blij dat dit duo 

op zulke korte termijn toch een prima lezing gaf. 

Hoewel de lezing over de Kuip iets korter duurde dan gepland 

was, werd dit uitstekend opgevangen met meer discussietijd. Tijd 

die hard nodig bleek toen vooral het docentenpanel de ene na 

de andere vraag op de sprekers afvuurde. Het docentenpanel, dit 

jaar voor het eerst in 22 jaar ConcepT symposia geïntroduceerd, 

bleek in alle opzichten een grote toevoeging aan het symposium. 

Door middel van scherpe vragen vanuit ieders vakgebied en af 

en toe een droge opmerking, kwam de discussie echt tot leven.

Na de levendige discussie was het tijd voor opnieuw een kopje 

koffie in de ruimte achter C101 waar druk werd nagepraat 

over de opening van de dagvoorzitter, de eerste lezing en de rol 

van het docentenpanel. De eerste netwerkactiviteiten vonden 

plaats, maar al snel was het weer tijd voor de volgende lezing, 

waarbij Kees Peters, stedenbouwkundige bij Movares, inging op 

de ideale stationsomgeving en het station Utrecht. Hij vertelde 

hierbij over het ouderwedse stationskaartje en de de afschaf-

fing daarvan, waardoor stationsomgevingen echt tot ontwikke-

ling konden komen. Bij het ontwikkelen van stations en eigenlijk 

alle ruimtelijke opgaven in Nederland, was vooral het tempo 

belangrijk. Meneer Peters gaf ons mee dat het eigenlijk altijd 

wel goed kwam met projecten, als de tijd maar genomen werd. 

De opmerking; “Die nieuw Kuip komt er uiteindelijk echt wel, 

misschien niet door de BAM, maar uiteindelijk zal hij gebouwd 

worden.”werd met groot gelag ontvangen. Na afloop van de 

lezing van Kees Peters, kwam hij met een aantal stellingen. Ook 

het docentenpanel vervulde haar rol weer goed, waarbij vooral 

de stelling van meneer Roos: “De inrichting van stationsgebie-

den gericht op rijkere mensen, zorgt voor een tweedeling in de 

samenleving” voor grote verdeeldheid zorgde in de zaal.

Na de lezing van Kees Peters werden we door onze enthousi-

aste activisten meegenomen naar de workshops. Op het inter-

actieve deel van het symposium waren acht bedrijven van de 

partij, waarin zij door middel van een eigen case of project de 

studenten betrokken bij hun bedrijfsvoering. Onder andere 

het fietsutopia kwam ter sprake in de workshop van APPM en 

in de workshop van AnteaGroup besprak men Nederland in 

2050. Om er één workshop specifiek uit te halen, we kunnen 

ten slotte niet alle workshops behandelen, vertel ik over mijn 
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persoonlijke ervaring bij de workshop van PHBM. Deze work-

shop behandelde het project ‘Regristratie Truckspotting’, waarbij 

geïndexeerd werd, welke bedrijven er frequent in de spits aan-

wezig zijn, in Rotterdam. Bij deze workshop kwamen verschil-

lende aspecten van consultancy aan bod. Zo begonnen we met 

een stakeholdersanalyse en werd er gesproken over de ideale 

samenwerkingsvorm binnen marktpartijen. Vooral de case over 

de risicospreiding bij de design en construct contractvorm, was 

erg interessant. De conclusie was uiteindelijk dat vooral vertrou-

wen de basis moet zijn voor een goede samenwerking. Het feit 

dat PHBM dit zelf vaak laat terugkomen in hun manier van wer-

ken (de mens centraal) werd goed ontvangen. 

Halverwege de workshops was het tijd voor de lunch op de 

bedrijvenmarkt, waarbij onder het genot van een lekker fris 

broodje, of het traditionele broodje kroket, druk werd gediscu-

sieerd over de tweede lezing en de voortgang van de workshops. 

Tijdens de lunch werd er ondertussen fanatiek met de tien aan-

wezige bedrijven gepraat. Aan het eind van de lunch stond prak-

tisch iedereen weer te popelen om met het tweede deel van de 

workshops te beginnen. 

Toen ook het tweede deel van de workshops ten einde kwam, 

was het, na een korte pauze op de bedrijvenmarkt, tijd voor 

de derde lezing. Hierbij kwam Piet Dircke van Arcadis ons ver-

eren met een bezoek. In een fantastische lezing over de gevol-

gen van orkaan Sandy, vertelde hij ons over de deelname van 

Arcadis in de ‘Rebuild by Design’ ontwerpwedstijd, waar zij in 

een joint venture met verschillende internationale bedrijven als 

winnaar uit de bus kwamen in het herontwerpen van de kustlijn 

van Manhattan, een project genaamd ‘The Big U’. Na Sandy is 

Arcadis tevens gevraagd -vele gebouwen, van onder andere ban-

ken en verzekeringsmaatschappijen, te beschermen tegen hoog 

water. Een ander aspect waar meneer Dircke op in ging, was 

het orkaanbestendig maken van  de metro van New York, het 

grootste metrosysteem van de wereld. Na de lezing werden er 

een aantal goede vragen gesteld, onder andere over of het niet 

mogelijk was om de hele baai waaraan New York ligt, af te sluiten 

door middel van een stormvloedkering. 

De dag was al bijna voorbij na deze lezing, maar natuurlijk was 

het eerst tijd voor de netwerkborrel. Op de bedrijvenmarkt kon 

onder het genot van een goed getapte weizen en een bitterbal-

letje met de aanwezige bedrijven nagepraat worden. Hoewel het 

nog lang gezellig bleef op de borrel, was het op een gegeven 

moment toch tijd voor een afsluitend woordje door de voorzit-

ter. Hierbij werden de nodige mensen bedankt en ook de com-

missie zelf kreeg een leuk bedankwoordje van ConcepT-voorzit-

ter Hidde Kats. Hierna kwam de dag toch echt ten einde, waarna 

iedereen langzaam naar huis ging, hopelijk met veel nieuwe con-

tacten en inzichten op zak. 

Wij als symposiumcommissie hebben de dag als erg nuttig en 

leerzaam ervaren. Hoewel er een aantal kleine dingen tegenza-

ten, zoals bijvoorbeeld het afzeggen van de eerste spreker, vin-

den wij dat we kunnen spreken van een geslaagd symposium. Wij 

hopen dat alle aanwezige deelnemers, bedrijven en instellingen 

dit ook zo hebben ervaren en dat volgend jaar de dan al weer 

23e symposiumcommissie der ConcepT jullie allen weer mag 

verwelkomen op het volgende symposium. 

Namens de 22ste Symposiumcommissie,

Rogier Busscher

FIG. 3  De workshops in volle gang

FIG. 4 De borrel is drukbezocht


