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Flexibel
Medewerkers van Bouwkunde 
werken vaker thuis, sinds zij een 
flexibele werkplek hebben. Ze mis-
sen bergruimte en kamers voor 
vertrouwelijke gesprekken. Het 
‘is gewoon niet gezond’ om in een 
spreekkamer, ‘het zelfmoordka-
mertje’, zonder ventilatie of zon-
licht te zitten.
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coachende kat
Patiënten zijn eerder geneigd zich 
aan hun behandeling te houden, 
als een computerkat ze in de gaten 
houdt. Dat concludeert dr. Olivier 
Blanson Henkemans in zijn proef-
schrift.

Judoka
Karin van Dijk is langzaam op weg 
naar de top. Begin juni pakte ze 
brons in een wereldbekerwedstrijd 
in Lissabon. Ze studeert ook nog 
bouwkunde. De combinatie van 
geestelijke en lichamelijke uitda-
ging werkt ontspannend op haar. 
“Het wordt alleen maar leuker 
sinds ik studeer.”

vliegen 
Een vliegende vleugel, een systeem 
om een raket te besturen, een 
vliegtuig waarvan de boven- en 
ondervleugels aan elkaar vastzit-
ten en een kitevliegtuig. Studenten 
van Luchtvaart- en Ruimtevaart-
techniek bedachten dit jaar weer 
opmerkelijke ontwerpen voor de 
Ontwerp/Synthese-oefening.

 Freedom fighters
From Tehran’s streets to the 
Mekelparkweg, Iranians continue 
protesting for their rights. As the 
testimonies published this week on 
the English Page reveal, any semb-
lance of a normal university life has 
long since ceased for TU Delft’s Ira-
nian students, as they all anxiously 
look homeward with trepidation for 
their families and friends caught 
up in the violent civil unrest, yet 
also with pride that their country is 
finally “standing up for democracy.”
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Het was op vrijdag 19 juni een kliederboel bij het sport- en cultuurcentrum. De 14-jarige scholier Boyan Slat 
schoot met hulp van 250 TU-studenten in één keer 213 waterraketten de lucht in. Hij verdiende daarmee een 

plekje in het Guinness Book of Records. De raketten zijn met water gevulde plastic flessen waaraan zoveel lucht 
wordt toegevoegd dat ze wegschieten. (Foto: Hans Stekelbeek/FMAX)
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Parkeertarieven 
Gratis parkeren bij begraafplaats 
Jaffa op de Mekelweg tegenover de 
Jaffalaan is verleden tijd. Tussen 
9.00 en 17.00 uur kost het eerste 
uur tegenwoordig 20 cent. Daarna 
kost parkeren per uur 1,20 euro. Er 
geldt een maximum parkeertijd van 
drie uur. Met het invoeren van het 
parkeerregime wil de gemeente 
voorkomen dat langparkeerders 
plaatsen bezet houden die zijn 
bedoeld voor bezoekers van de 
begraafplaats. 

spoorzone
Professor Joan Busquets houdt 
maandag 29 juni een presentatie 
over de openbare ruimte in de 
Spoorzone. Busquets, afkomstig 
uit Catalonië, is de architect van de 
herinrichting van het veertig hec-
tare grote gebied tussen binnen-
stad en woonwijken ten westen en 
zuiden ervan. Dat gaat op de schop 
vanwege de aanleg van de trein-
tunnel. De presentatie begint om 
20.00 uur in het IHE-gebouw aan de 
Westvest 7. 

Tu  online
“Voor universiteiten is het een must 
om voor een deel online te gaan. 
(…) De student van morgen ver-
wacht dat alles geïndividualiseerd 
en online beschikbaar is.” Dat zegt 
collegelid Paul Rullmann in het 
juninummer van Surf, een maga-
zine over ict voor het hoger onder-
wijs en onderzoek. De TU wordt 
geportretteerd als ‘best practise’ 
wat betreft online onderwijs. Vol-
gens hem moeten onderwijsinstel-
lingen samenwerken bij nieuwe 
ontwikkelingen om te voorkomen 
dat ieder het wiel gaat uitvinden. 

niek studeren aan de TU. "Maar", 
kondigde hij al aan, "misschien ga 
ik er nog een studie bij doen." Een 
taal waarschijnlijk. De TU Delft 
krijgt er volgend collegejaar dus 
een bolleboosje bij.

bolleboos
De 18-jarige Jan-Harm Betting 
uit Vlissingen is de laatste dagen 
een bekende Nederlander gewor-
den. Hij stond in kranten, was op 
de radio, zat maandag aan tafel 
bij Knevel & Van den Brink. Maar 
eigenlijk moet het voor hem alle-
maal nog beginnen. Jan-Harm 
heeft namelijk zojuist zijn vwo-
diploma gehaald. Hij deed in 19 
vakken eindexamen; meer vakken 
kreeg de school niet in zijn rooster. 
De tiener slaagde met gemiddeld 
een 9, maar had nog wel tijd voor 
hobby’s als pianospelen en compu-
teren. Jan-Harm gaat elektrotech-

DELTA. 21  25-06-2009

TUDELTA.21

    sCHUURBIERS

bezigheidstherapie
Het is opvallend stil gebleven rond de aankondiging van het verbeterpro-
gramma ‘versterken kwaliteit dienstverlening’ dat het college van bestuur 
(cvb) onlangs aan alle medewerkers presenteerde. Daarmee reageerde 
het cvb op het eindrapport ‘Perceptie en Perspectief’ van de projectgroep 
die de OOD, de omvangrijke reorganisatie van de ondersteunende diensten 
uit 2005, moest evalueren. 
Maar wat het verbeterprogramma nou precies gaat verbeteren, en of dat 
überhaupt iets te maken heeft met de reorganisatie of de evaluatie daar-
van, valt uit het obscure lijstje programmapunten niet op te maken. Onder 
het motto ‘Hoe concreter hoe beter’ komt het cvb met kreten als ‘flexibi-
lisering en duurzaam beheersen functiehuis dienstverlening’ op de prop-
pen. Lekker concreet. Op twee komt: ‘ontwikkelen en structureren infor-
matiebeleid.’ Wat dat betekent, weet blijkbaar niemand, want als eerste 
punt op de agenda staat: ‘vaststellen wat er onder informatiemanagement 
wordt verstaan.’ Dan moet er nog een ‘integrale TU-brede HR-strategie’ 
komen, en een ‘regulering uitbesteding diensten’, en we moeten nog eens 
diep nadenken over het ‘actualiseren spelregels dienstverlening’ en de 
‘versterking schakelfunctie ondersteuning wetenschappelijke afdelingen’. 
En zo wordt er van alles versterkt, ontwikkeld, ingebed en geborgd zonder 
dat iemand weet wat nou precies de bedoeling is. Maar misschien was dat 
nou juist wel de bedoeling.
Want alles wijst erop dat het cvb helemaal niet op een degelijke evaluatie 
van de OOD zat te wachten. Regeren is vooruitzien, en vooral niet ach-
terom kijken. Dus hield men twee jaar lang stug vol dat het te vroeg was 
voor een evaluatie, omdat de ondersteunende diensten nog ‘onvoldoende 
stabiel’ zouden zijn. Toen na lang aandringen dan toch een projectgroep 

in het leven werd geroepen (die volgens de ondernemingsraad overigens 
goeddeels bestond uit personen die zelf bij de reorganisatie betrokken zijn 
geweest), was zo ongeveer het eerste besluit om de OOD in ieder geval niet 
te gaan evalueren. Dat was volgens de projectgroep ‘niet zinvol’, omdat de 
kwaliteit van de ondersteunende diensten voor de reorganisatie niet gede-
finieerd was en er sindsdien ‘veel personele mutaties zijn geweest’. Lijkt 
mij niet zo heel gek, dat er na een grootscheepse reorganisatie ‘personele 
mutaties’ zijn geweest, maar dat was blijkbaar het punt niet.
In plaats daarvan besloot de projectgroep de gang van zaken bij de onder-
steunende diensten nà de reorganisatie te evalueren, en kwam tot de 
conclusie dat er ‘nog veel moet gebeuren.’ In het eindrapport valt te lezen 
dat de totale kosten voor dienstverlening  ondanks de ontslagrondes na 
de reorganisatie hoger uitvallen dan ervoor, terwijl de dienstverlening er 
in veel gevallen niet beter op is geworden. Gek idee misschien, maar als 
je na een reorganisatie duurder uit bent voor mindere service, dan zou je 
wellicht kunnen concluderen dat de reorganisatie niet geheel vlekkeloos is 
verlopen. Maar daar wil het cvb niet aan. 
Dus gaan we gewoon verder met het nieuwe programma, een ‘continu en 
systematisch verbetertraject naar de toekomst toe.’ Tja. Heb ik ook nog 
wel een agendapuntje: om zo spoedig mogelijk, doch niet eerder dan over 
twee jaar een projectgroep op te richten die de evaluatie van de project-
groep evalueert. En dan een eindrapport getiteld: ‘Evaluatie als bezig-
heidstherapie - van gebrek aan inzicht tot vaag vooruitzicht.’

Daan Schuurbiers is onderzoeker bij de werkgroep biotechnologie en maat-
schappij.

‘iedereen moet fatsoenlijk communiceren’
De reorganisatie bij 
ondersteunende dien-
sten leidde ondermeer 
tot onpersoonlijke 
dienstverlening en veel 
externe inhuur. Direc-
teur onderwijs & stu-
dentenzaken Anka 
Mulder is gevraagd 
verbeteringen door te 
voeren.
xCONNIE VAN UFFELEN

Wat gaat u precies doen? 
“De dienstverlening verbeteren en 
de relatie tussen de universiteits-
dienst (UD) en de faculteiten ver-
sterken. Op drie manieren. Een: 
door tien projecten van het college 
van bestuur uit te voeren, maar dat 
is niet voldoende. Volgend jaar zijn 
er misschien weer nieuwe projec-
ten. Daarom moeten we een manier 
van werken bij de universiteits-
dienst invoeren die ervoor zorgt 
dat die dienst veranderingen beter 
aankan. Dat is twee. En drie: door 
betere communicatie.”

Wat is er mis met de communica-
tie?
“We kunnen meer uitleggen waarom 
we iets doen. In Delta bijvoorbeeld. 
Maar ik heb het ook over commu-

nicatie met een kleine ‘c’. Je moet 
weten wat er binnen faculteiten 
speelt. Iedereen hoort fatsoenlijk 
te communiceren. Neem mijn eigen 
dienst onderwijs & studentenzaken 
(O&S): onze administratie moet 
weten wat docenten nodig hebben. 
Of neem personeel & organisatie: 
die moet weten of een formulier 
handig is. De relatie verbeteren tus-
sen de faculteiten en de universi-
teitsdienst is het lastigst. Soms lijkt 
het of we twee universiteiten zijn in 
plaats van één: een universiteit van 
de UD en een universiteit van de 
faculteiten.”

Hoe uit zich dat?
“Soms wordt in faculteiten met 
minachting over de UD gesproken. 

Alsof daar geen professionals wer-
ken. Dan hoor je dingen als: ‘dat zijn 
ondersteuners’ of: ‘de UD kost te 
veel geld’. Binnen de UD merk je dat 
diensten klachten soms te gemak-
kelijk afdoen. De relatie tussen de 
faculteiten en de UD moet meer 
diepgang krijgen. Ik wil daar men-
sen uit de faculteiten bij betrekken. 
De UD kan niet zonder steun en 
feedback van de faculteiten. Er is 
behoefte aan constructieve opmer-
kingen en zo nodig, kritiek.”

Hoe gaat u draagvlak creëren?
“Laten we eerst maar eens begin-
nen met punten die wat mij betreft 
prioriteit hebben. De afdelingen 
finance & control (F&C) en perso-
neel & organisatie (P&O) kregen in 
een enquête van TU-medewerkers 
een krappe voldoende. Het gaat 
vooral om de shared service centers 
van beide. Ik zie als klant al verbe-
teringen. Bij F&C is Basware een 
enorme verbetering. Bij het shared 
service centre reageert men alerter 
als iets niet klopt. Het is ook per-
soonlijker geworden.”

Dienstverlening moet inderdaad 
persoonlijker, vindt het college. 
Hoe gaat u daarvoor zorgen?
“Dat hebben we nog niet precies uit-
gewerkt, maar er zijn verschillende 
manieren. Bij O&S hebben we een 
contactpersoon voor faculteiten. Ik 
zie bij F&C persoonlijker mails, met 
een naam er onder. Dat is ook een 
manier. Je moet een balans vinden. 

Bij de reorganisatie is veel gecen-
traliseerd. Het moest kosteneffi-
ciënter. Logisch, maar de nadruk 
ligt op de leveranciers, de diensten. 
Het vinden van evenwicht in de rela-
tie leverancier/klant zal lastig zijn. 
Daar zal niet één manier voor zijn.”
 
Het college van bestuur schrijft 
in het verbeterplan: ‘In 2009 en 
2010 worden de spelregels rond 
dienstverlening geactualiseerd, 
dienstverleningsovereenkom-
sten geactualiseerd en de rol van 
domeindecanen beschreven’. Help! 
Wat betekent dit?
“De Dienstverleningsovereenkom-
sten beschrijven in maximaal twee 
A4-tjes wat een dienst doet en 
welke informatie daarvoor nodig is 
van faculteiten. Een domeindecaan 
is een van de decanen, die namens 
alle faculteiten overlegt met een 
dienst. Zo is de decaan van Bouw-
kunde de domeindecaan van O&S. 
Als faculteiten meer van O&S nodig 
hebben, overleg ik met die decaan 
over keuzes. Wat je nu ziet, is dat 
faculteiten vanwege financiële druk 
minder willen betalen voor diensten. 
Daar moeten we over nadenken. 
Ook zijn er veel nieuwe decanen en 
directeuren, en zie je afspraken ver-
slappen. Verder vullen decanen hun 
rol als domeindecaan op verschil-
lende manieren in. Sommige deca-
nen vinden het lastig zoveel tijd te 
besteden aan dienstverlening. Ik ga 
met decanen kijken hoe we dit kun-
nen oppakken.”

Zonder eigen werkplek 
vaker thuis
Medewerkers van 
Bouwkunde werken 
vaker thuis, sinds zij 
een flexibele werkplek 
hebben. Ze missen 
bergruimte en kamers 
voor vertrouwelijke 
gesprekken. 

xCONNIE VAN UFFELEN

Een mooi gebouw waarin je anderen 
kunt ontmoeten. Maar een slechte 
akoestiek, gezeul met laptops en 
een gebrek aan bergruimte voor 
onderzoeksmateriaal en ruimtes 
voor vertrouwelijke gesprekken. 
Dat beeld van Bouwkunde komt 
naar voren uit onderzoek van het 
Rotterdams Instituut voor Sociaal-
wetenschappelijk BeleidsOnder-
zoek (Risbo) naar de ervaringen 
met flexibele werkplekken bij de 
faculteit.
De onderzoekers onderzochten de 
bezetting van werkplekken in de 
tweede week van februari en de 
dinsdag en donderdag daarna. Ook 
vroegen ze naar de ervaringen van 
medewerkers via vragenlijsten, 
groepsgesprekken en het bijhouden 
van dagboekjes.
Uit het onderzoek, waaraan een 
op de vier medewerkers meedeed, 
blijkt dat er van de 653 werkplekken 
gemiddeld slechts ruim een kwart 
bezet is. Het best bezet zijn de ser-

vicebalies in ‘de Straat’, de secre-
tariaten en de werkplekken van de 
ondersteunende diensten.
Opvallend is dat de stilteplekken bij 
de afdelingen Hyperbody en Hand-
tekenen/Media meer in trek zijn dan 
de gewone werkplekken. Verga-
derruimtes zijn daarentegen weer 
relatief vaak leeg. Gemiddeld wer-
ken medewerkers nog altijd meer 
thuis dan vóór de brand in mei vorig 
jaar. Het gaat om 27 procent van hun 

tijd tegenover 16 procent vóór de 
brand. 
Medewerkers vinden het pand wel 
mooi en zijn tevreden over de sfeer, 
de uitstraling en de mogelijkheden 
tot ontmoeting. Wel zijn ze rond-
uit ontevreden over de akoestiek, 
hun privacy, veiligheid en het niet 
kunnen benadrukken van de eigen 
identiteit. 
Iets meer tevreden zijn medewer-
kers over de geboden faciliteiten 
in het pand. Opbergplekken liggen 
echter weer ver verwijderd van de 
favoriete werkplekken, en spul-
len liggen verspreid over meerdere 
plekken in het gebouw. Ook ligt 
de afdeling architectuur volgens 
medewerkers te geïsoleerd en te 
ver van Urbanism af om kruisbe-

stuiving mogelijk te maken. 
Ten slotte geeft een aantal mede-
werkers aan dat het flexconcept niet 
nodig is, omdat door onderbezet-
ting veel mensen toch ‘een eigen’ 
plek hebben geclaimd. Plaatsver-
vangend decaan Peter Boelhouwer 
ontkent dat. “Het is prima als men-
sen steeds op dezelfde plek zitten, 
maar als ze er niet zijn, zit er iemand 
anders. En dat zien ze niet. Je kunt 
niet ieder een eigen plek geven, die 
ruimte is er niet.”
Boelhouwer vindt het rapport nog 
‘honderd procent’ meevallen. “De 
contacten zijn verbeterd en een aan-
tal mensen vindt flexwerken plezie-
rig. We besparen enorm veel ruimte 
waardoor veel atelierruimtes voor 
studenten zijn ontstaan.”
Bouwkunde zal zelfs nog in flex-
plekken gaan indikken, omdat er 
volgens Boelhouwer komend jaar 
zevenhonderd eerstejaars studen-
ten ‘dreigen’ te komen. Tegelijker-
tijd komen er deze zomer meer 
afsluitbare ruimtes en bespreekka-
mers ten koste van stilteruimtes.
De akoestiek in collegezalen is al 
aangepast en andere ruimtes vol-
gen deze zomer. Boelhouwer erkent 
dat er tijdens het onderzoek niet 
genoeg lockers waren, waardoor 
laptops werden gestolen. Bouw-
kunde gaat kasten beter beveiligen 
en de zichtbaarheid van secretares-
ses op een afdeling vergroten met 
transparante wandjes. Dat vergroot 
de sociale controle. 

‘ De piano moet naar 
het krukje’

In groepsgesprekken gingen medewerkers van 
Bouwkunde dieper in op het werken met flexi-
bele werkplekken. Hieronder enkele passages 
uit die gesprekken. 

•	 “We	zaten	vier	maanden	in	tenten,	we	zijn	natuurlijk	allang	blij.”
•	 		“(…)	hoewel	ik	niet	echt	de	voordelen	van	het	flexwerken	zie.	Ik	zit	

in een goede ruimte, ik kan me goed concentreren en ik kan rustig 
zitten in de bibliotheek.”

•	 	“Alles	wat	(…)	op	de	universiteit	staat	heb	ik	thuis	ook.	Waarom	zou	
ik in godsnaam hier op de faculteit werken?”
•	 	“Als	ik	nu	een	ruimte	binnenkom,	zeg	ik	niet	meer	tegen	iedereen	

‘goedendag’ of haal ik voor iedereen koffie.”
•	 	Medewerkers	Diensten	die	voor	gesprekken	met	studenten	gebruik-

maken van één spreekkamertje geven aan dat het ‘gewoon niet 
gezond is’, om op een plek te zitten waar geen ventilatie of zonlicht 
is, in ‘het zelfmoordkamertje’.
•	 	“Je	hoort	iemand	verderop	de	groetjes	doen	aan	iemand	anders,	dat	

stoort. Ik heb eigenlijk twee klachten. Ten eerste, je hoort te veel 
dingen die je niet wilt horen. Ten tweede, je hoort te weinig. We moe-
ten om samen te werken heel dicht bij elkaar gaan zitten om elkaar 
goed te kunnen verstaan.”
•	 	“Mijn	kast	is	op	een	andere	verdieping.	Ik	moet	een	trap	op,	een	stil-

teruimte door. Ook is het vijftig meter lopen naar de kluisjes. Op zich 
kom je zo wel weer eens mensen tegen, wat ook leuk is.”
•	 “Oh,	die	afdelingen	bestaan	ook	nog.”
•	 		“We	hebben	acht	plekken	en	werken	met	20	á	25	mensen.	Dan	moe-

ten we wel in de stilteruimte zitten.”
•	 	“Ik	moet	nu	als	docent	met	al	mijn	spullen	naar	een	groepje	studen-

ten toe om onderzoek met hen te bespreken. Dat voelt alsof de piano 
naar het pianokrukje toe moet.”
•	 	“Vroeger	stond	altijd	de	computer	aan,	om	bijvoorbeeld	even	snel	

mijn mail te checken tussendoor. Nu moet ik dat ding altijd achter 
me aanslepen.”
•	 	“Als	team	hebben	we	nergens	een	plek	om	te	communiceren.	In	de	

zomer vonden de gesprekken plaats bij mij thuis, in de eetkamer. 
Dat werd mijn partner ook wel een keer zat.” (CvU)

Gemiddeld werken 
medewerkers nog 
altijd meer thuis dan 
vóór de brand

Festival

Tot in de vroege uurtjes lieten studenten zich opzwepen door dj’s en bandjes tijdens het 
jaarlijkse IO-Festival afgelopen vrijdag op de campus. Het festival vond voor de 27ste 
keer plaats en werd volgens organisator i.d., de studievereniging van Industrieel Ont-
werpen, bezocht door 2000 studenten. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

Anka Mulder. (Foto: Tomas van DIjk)
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bedrag valt te overzien. Jongeren 
letten niet op hun portemonnee als 
ze een studie kiezen. Bovendien 
weerhoudt het geld hen er niet van 
over te stappen of te stoppen als de 
opleiding niet bevalt. In de VS werkt 
de maatregel wel, schrijft Plasterk, 
want daar lopen de collegegelden 
op tot dertigduizend euro per jaar. 
Zonder beurs zou een opleiding 
voor sommige studenten helemaal 
niet betaalbaar zijn. (HOP)

collegegeld
In de Verenigde Staten werkt het 
wel, maar hier niet. Het heeft geen 
zin om studenten van lerarenop-
leidingen achteraf het collegegeld 
terug te geven, schrijft minister 
Plasterk in een brief aan de Tweede 
Kamer. Omdat er een lerarentekort 
aankomt, wilde de overheid weten 
of scholieren gevoelig zouden zijn 
voor een financiële verleiding. 
Kiezen ze eerder voor een lera-
renopleiding, als ze weten dat ze 
na afloop hun collegegeld terug-
krijgen? Nee, blijkt uit onderzoek. 
Het Nederlandse hoger onderwijs 
kost jaarlijks 1.597 euro en dat 

vloedgolf
Vanwege de crisis gaan meer 
jongeren na hun examen meteen 
studeren, voorspelt de Utrechtse 
collegevoorzitter Van Rooy. Zij 
voorziet een vloedgolf van twintig 
procent extra eerstejaars. Maar 
uit de vooraanmeldingen valt dat 
niet af te leiden. “De vooraanmel-
dingscijfers zijn onbetrouwbaar, de 
aanmeldingen staan dit jaar snel-
ler in het systeem dan voorgaande 
jaren”, aldus de Informatie Beheer 
Groep. Sinds het nieuwe systeem 
Studielink wordt ingevoerd, vallen 
de cijfers slecht te vergelijken met 
voorgaande jaren. (HOP)

brandgeld
Verzekeraars keren 118,5 miljoen 
euro aan de TU uit naar aanlei-
ding van de brand bij Bouwkunde. 
Bestuursvoorzitter Dirk Jan van 
den Berg is tevreden met deze 
overeenkomst. De brand leverde 
de grootste schade op die ooit in 
Nederland op een enkele brand-
polis stond. De polis was onderge-
bracht bij een consortium van zes 
verzekeraars die het risico op hun 
beurt hadden afgedekt bij herver-
zekeraars.

Ombudsman
In tegenstelling tot wat in Delta 19 
op de voorlichtingspagina werd 
gemeld, is de ombudsman er niet 
voor promovendi. Volgens het col-
lege van bestuur is er sprake van 
een misverstand. “De rector heeft 
zich weliswaar lovend uitgelaten 
over het feit dat ook een incidentele 
promovendus bij de ombudsman 
een luisterend oor vindt, maar dat 
heeft geenszins geleid tot een offi-
ciële opdracht”, zo meldt collegelid 
Paul Rullmann. “De ombudsman is 
er voor studenten.”Meer verkeer door uitbreiding A4

De aanleg van een 
nieuw stuk A4 tussen 
Delft en Schiedam, en 
verbreding van de A13 
zal het wegverkeer nog 
meer stimuleren en het 
milieu belasten, voor-
spelt professor Hansen 
van de sectie transport 
& planning van CiTG.

xINGO HANSEN

Dertig jaar geleden besloot de rijks-
overheid de autosnelwegverbinding 
A4 Delft-Schiedam (zeven kilome-
ter) aan te leggen. Er werd alvast 
een zandlichaam aangebracht voor 

een tracé. Nu probeert de rijksover-
heid opnieuw de noodzaak voor de 
aanleg aan te tonen. Van twee vari-
anten zijn de effecten vergeleken: 
een variant waarbij de A13 verbreed 
wordt in combinatie met de aanleg 
van een nieuwe A16 van Doenkade-
Terbregseplein (in totaal negentien 
km); en een variant met een nieuwe 
verbinding van Ypenburg naar de 
Maasvlakte met een tunnel onder 
de Nieuwe Maas.
De geplande capaciteitsuitbreiding 
zou in 2020 leiden tot een verhoging 
van de verkeersintensiteit met circa 
130 duizend voertuigen per etmaal 
(A4) of met honderdduizend (verbre-
ding A13). Geen van beide varianten 
resulteert echter in een ‘adequate 
en betrouwbare verkeersafwikke-
ling’. Het gemiddelde reistijdver-
lies tijdens de spits op het veertien 
kilometer lange A13-traject tus-

sen Ypenburg en Kleinpolderplein 
bedraagt nu tien minuten. Dat zou 
verminderen naar vier minuten. Dit 
vergt wel een investering van 920 
miljoen euro voor de A4 of 2,1 mil-
jard euro voor de A13 en A16. Dit is 
naar mijn mening een zeer slecht 
rendement. Het door de aanleg 
gestimuleerde extra verkeer is ook 
in strijd met de noodzaak de mobili-
teit te verduurzamen en de CO2 uit-
stoot te verminderen. 
Bovendien is de verkeersstudie 
gestoeld op zeer betwistbare uit-
gangspunten. Zo zijn alternatieve 

varianten achterwege gelaten. 
Zoals een nieuwe verbinding (A14) 
tussen Leidschendam en het knoop-
punt Terbregseplein in Rotterdam. 
Of de opwaardering van het onder-
liggende provinciale wegennet in 
combinatie met de aanleg van buf-
ferruimtes met toeritdosering en 
beprijzing bij de aansluitingen van 
de autosnelwegen. Daarnaast is de 
invloed van de nieuwe spoortunnel 
Delft met vier doorgaande sporen 
van Rijswijk tot en met Rotterdam 
niet onderzocht. Een hoogfrequente 
treindienst met zes intercities en 
zes sprinters per uur en richting, 
zou zeker een significante verho-
ging van het treingebruik bewerk-

stelligen. Een aantrekkelijke snelle 
bus- of toekomstige light-raillijn 
tussen Kijkduijn-Delft-Pijnacker-
Zoetermeer kan ook vele autoritten 
vervangen.
De vervoerprognose in de Traject-
nota voor 2020 (een toename van 
vervoer met 39 procent) berust 
daarnaast op onrealistische aanna-
mes. Zo zou de arbeidsparticipatie 
stijgen van 43 naar 47 procent; het 
autobezit met 50 procent toenemen; 
en de brandstof niet meer dan 1,05 
euro per liter kosten. Deze aanna-
mes zijn door de economische crisis 
en ineenstorting van de verkoop van 
auto’s en vrachtwagens volstrekt 
achterhaald. Waarschijnlijk zal het 
verkeer tussen Ypenburg en het 

Prins-Clausplein in de toekomst 
helemaal vastlopen, als de A4 Delft-
Schiedam en/of de A13 wordt ver-
lengd respectievelijk verbreed en 
ook de A16 wordt aangelegd. De 
maatschappelijke kosten door file-
verliestijden op de A13 zijn naar 
mijn mening veel minder dan de 
netto contante waarde van te bespa-
ren investeringskosten voor de uit-
breiding van de wegcapaciteit.

Prof. Ingo Hansen werkt bij de sectie 
transport & planning op de faculteit 
CiTG.

‘De vervoerprognose 
in de Trajectnota 
berust daarnaast 
op onrealistische 
aannames’

(Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

Gebouwen reageren niet op park
Het Mekelpark heeft 
niks met natuur te 
maken, vindt Jacques 
Schievink. Hij reageert 
hiermee op uitspraken 
van architect Francine 
Houben in Delta 20.

xJACqUES SCHIEVINK

Vanaf de kennisneming van het ont-
werp voor het Mekelpark vond ik het 
geen briljant stukje werk. Als er al 
een serieuze poging zou zijn gedaan 
om functionele, recreatieve en 
natuurlijke kanten van zo’n inrich-
tingsplan te laten samengaan, dan 
was dat mij in elk geval ontgaan.
In Delta 20 geeft Francine Houben 
behalve wat architectenjargon ook 
enkele reflecties op de natuur in het 
Mekelpark ten beste, die lichtjes 
tegenstrijdig met elkaar zijn. Ik geef 
hieronder drie van die citaten, met 
mijn commentaar.

“(…) ik had graag meer bomen behou-
den, maar er zat iepziekte in.” Er 
zijn inderdaad veel iepen gekapt, 
de helft van het totale aantal, 160 
stuks, de meeste overigens voor de 
toekomstige tramlijn. De iepen zijn 
allemaal redelijk tot goed. Niet één 
met de vervelende iepenspintkever 
die voor de “Dutch elm disease” 
zorgt. Die andere 160 bomen (elzen, 
essen, platanen, populieren, ker-
sen, wilgen en een kastanje) die 
gekapt zijn zullen toch ook niet de 
iepziekte hebben gehad? De natuur 
blijft verbazen.
Trouwens, wie de nieuwe situ-
atie bekijkt bij Natuurkunde waar 
nog een rijtje forse oude bomen is 
blijven staan, ziet wat behoud van 
een veel groter deel van het oude 
bomenbestand voor het park had 
kunnen betekenen.
“Vroeger was het echt niks hoor: 
bomen blokkeerden het zicht op 
gebouwen.” Die liefde voor de zicht-
lijnen en de afschuw van hinder bij 
bouwprojecten hebben Delft, waar 
weer een jonge generatie fanatiek 
stenenstapelende ingenieurs de 

burelen van de gemeente bezet, in 
een jaar of vier tijd zo’n tien procent 
van het bomenbestand (30 duizend) 
gekost. Of mevrouw Houben met 
deze frase haar spijt over al die 
gekapte bomen enige geloofwaar-
digheid geeft, waag ik te betwijfe-
len. Ik krijg verder de indruk dat ze 
die gebouwen voor het merendeel 

lelijk vindt, dus het respecteren van 
de oude bomen had goed kunnen 
uitpakken voor de ‘beleving’. Niet 
voor de hoogte van de project- en 
dus ontwerpkosten, tsja, dat is ook 
weer waar.
“In de avond worden de fietspaden 
verlicht en het park zelf minder, van-
wege de flora en fauna.”
Dit ontroert mij zeer. Dat je aan de 
ene kant het groen in het park met 
de soortenarme grasbedekking 
(op een voetbalveld kan ik meer 
biodiversiteit laten zien) met die 

agressieve verstening van randen 
en grote verharde oppervlakken 
zo verpletterend onnatuurlijk kunt 
ontwerpen, en aan de andere kant 
de verlichting op die snippers gras 
’s nachts uitdoet om al die dieren 
die daar toch niets te zoeken heb-
ben, niet wilt storen. Het lijkt het 
Delftse gemeentebestuur wel. Die 
presteerde het om met een woeste 
kapwoede de fourageermogelijkhe-
den voor vleermuizen en gierzwalu-
wen in de stad te decimeren, en aan 
de andere kant bij de hernieuwbouw 
van een supermarkt de inbouw van 
nesten voor die dieren verplicht voor 
te schrijven. Lief, hè?
Denkt mevrouw Houben nu echt 
dat door een park met zo uitzinnig 
veel verharding, met zulke scherpe, 
hoge stenen randen bovendien en 
door het volstrekt taboe verklaren 
(ik verzin dit niet) van heesters en 
ruigtes die dekking, voedselbron-
nen en nestgelegenheid hadden 
kunnen scheppen voor zangvogels, 
wezels, konijnen, bijen, zweefvlie-
gen etcetera, (vrijende studenten 
zou je nog aan dit rijtje kunnen toe-

voegen), dat die fauna van dat licht 
last zal hebben? Helaas niet.
Houben hoopt - het Mekelpark is 
immers slechts het begin - dat de 
gebouwen gaan reageren op het 
park. Misschien kan de TU een 
bekend lid van het koninklijk huis 
hierbij een rol laten spelen. Die kan 
er voor zorgen dat de bomen iets 
terugzeggen als de gevels van de 
gebouwen eenmaal op de praat-
stoel gaan zitten.

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft, 
Jacques Schievink

ind.datadelft.com/kapvergunning_
mekelpark.htm

x

Delft wordt creatieve proeftuin

netwerkclub voor 
vrouwelijke ingenieurs

dELTA oNLINE
Delft maakt letterlijk 
ruimte voor activiteiten 
van het Technologisch 
Innovatieve Complex 
Delft (TICD). Ook komen 
er ‘passende woonmi-
lieus’ voor studenten 
en medewerkers van de 
TU en voor gerelateerde 
kennisinstituten en 
bedrijven.

xERIK HUISMAN

Dat staat in de Ontwerp Ruimte-
lijke Structuurvisie 2030 van de 
gemeente Delft. Het is een opti-
mistische, globale blik op de toe-
komst, waarin het gaat om kansen, 
uitdagingen en ontwikkelingen die 
veelal ‘uniek’, ‘nieuw’, ‘krachtig’ en 
‘belangrijk’ worden genoemd. 
Met onder meer het maken van 
ruimte voor TICD en woonmilieus 

moet de positie als ‘creatieve ken-
nisstad’ worden versterkt. Die sta-
tus dankt Delft aan de Technische 
Universiteit, haar excellente ken-
nisinstituten en de gerelateerde 
innovatieve kennisbedrijven. Samen 
met onder meer DSM/Gist en het 
Reinier de Graaf Gasthuis vormen 
die het TICD.
Volgens de Structuurvisie wil de 
gemeente ook de al bestaande voor-
zieningen in het ‘kennisgebied’ ver-
sterken. Dat moet resulteren in een 
grotere ruimtelijke samenhang van 
het TICD met de stad en een grotere 
bereikbaarheid door betere ontslui-
ting per openbaar vervoer, fiets en 
over de weg.
In de visie ontwikkelt de TU-wijk zich 
‘van een monofunctionele universi-
teitswijk naar een gemengd ste-
delijk milieu voor wonen, werken, 
onderwijs, onderzoek en recreatie’. 
Ook breidt het gebied zich uit naar 
Schieoevers-Noord en het voorma-
lige TNO-terrein aan de Cyclotron-
weg. Door bruggen over de Schie 
en de tramlijnen 19 en 37 wordt dat 
hele gebied met de stad verbonden.
Er ontstaat een groene kenniswijk 

waar voorzieningen te vinden zijn 
in winkelcentrum Wippolder aan de 
Nassaulaan en op de Mekelweg. De 
Mekelweg is dan het hart van het 
gebied en zorgt voor ‘de stedelijke 
mix van functies’. De omgeving van 
de Schie krijgt een bijzondere plaats. 
Op Schieoevers-Noord komen ook 

culturele activiteiten, naast ruimte 
voor wonen en werken. Het wordt 
dan ‘een broedplaats voor de crea-
tieve economie’. 
Het hele TU-gebied moet in 2030 een 
aantrekkelijke omgeving voor sport, 
ontspanning en ontmoeting zijn. Om 
dat te bereiken ziet de gemeente 
een aantal ‘opgaven’. Een ervan is 
het herstructureren van het Schie-

weggebied, dat een boulevardpro-
fiel en intensiever grondgebruik 
moet krijgen. De westelijke Schie-
oever moet een recreatieve route 
met verblijfsplekken worden. Aan 
de kant van de Rotterdamseweg 
worden mogelijk de insteekhavens 
uitgebreid. Het voormalig TNO-
gebied moet onderdeel worden van 
het TICD.
Daarnaast is een plan nodig om - via 
intensivering van het grondgebruik 
- de gebieden aan weerszijden van 
de Kruithuisweg te verbinden. Een 
dergelijke intensivering wacht ook 
het gebied rond station Delft-Zuid.
Los van de ruimtelijke ingrepen, 
wil Delft aan de rijke traditie van 
koopmanschap, uitvinders, tech-
niek en industrie een nieuwe ver-
taling geven. Ingezet wordt op de 
creatieve industrie die zich in Delft 
ontwikkelt. Door de wisselwerking 
daarvan met de kunst en cultuur en 
koppeling aan de kenniseconomie 
van Delft, moet een ‘proeftuin’ ont-
staan voor kunstenaars, creatieve 
ondernemers, studenten en profes-
soren van de TU. 

’het hele Tu-gebied 
moet in 2030 een 
aantrekkelijke 
omgeving voor sport, 
ontspanning en 
ontmoeting zijn’

Het Koninklijk Insti-
tuut Van Ingenieurs 
KIVI NIRIA kent sinds 
begin juni het Netwerk 
Vrouwelijke Ingenieurs 
(NVI). Vrouwelijke ir.’s 
moeten zichtbaarder 
worden. 

Als bij de oprichtingsvergadering 
veertig dames acte de présence 
geven, er al honderd leden zijn en 
een week erna al honderdveertig. 
Dan weet je dat er behoefte is aan 
een netwerkclub voor vrouwelijke 
ingenieurs.
Saskia Blom, bestuurslid en een 
van de initiatiefnemers van het NVI, 
is meer dan bevestigd in haar gevoel 
dat vrouwen met een ingenieurstitel 
vinden dat ze te weinig zichtbaar zijn 
bij KIVA NIRIA én dat de activiteiten 
niet bij hen aansluiten. 
“KIVA NIRIA heeft 25 duizend leden, 
waarvan 1200 vrouwen”, schetst 
Blom de onzichtbaarheid. 
Het NVI wil het talent van vrouwe-
lijke ingenieurs actief ondersteu-
nen en zichtbaar maken. Ook wil het 
bevorderen dat meer meisjes tech-
niek gaan studeren en dat er meer 

vrouwen in het bestuur komen van 
instellingen of bedrijven. Blom: “We 
zijn er voor alle vrouwelijke ingeni-
eurs en willen aandacht besteden 
aan zaken waarvoor een bredere 
groep belangstelling heeft.” 
Er komt daarom een palet aan acti-
viteiten waarin netwerken en het 
samenbrengen van vrouwelijke 
ingenieurs uit alle studierichtingen 
centraal staat. Verder wil het NVI de 
netwerken van vrouwelijke ingeni-
eurs bij onder meer Arcadis, Shell, 
Corus en de universiteiten van Delft, 
Eindhoven, Twente en Wageningen 
bijeen te brengen. “Er komen bij-
eenkomsten waar vrouwen kunnen 
leren van elkaars loopbanen en we 
gaan onze handen vies maken met 
onder meer een workshop las-
sen”, licht Blom toe. “Ook komen er 
workshops over onderhandelen en 
netwerken. We gaan met elkaar in 
discussie, organiseren bedrijfsbe-
zoeken en een symposium over de 
kracht van de vrouwelijke ingeni-
eur.” Alle activiteiten zijn toegan-
kelijk	voor	álle	KIVI-leden,	dus	ook	
mannen zijn van harte welkom. 
(EH)

Sneller
Het was nog flink doorwerken voor het Nuna5-team. De studenten presenteren deze 
week de nieuwste zonnewagen die in oktober in Australië gaat racen. Met vijfentwintig 
procent minder aerodynamische weerstand, dertig kilo lichter en met een efficiëntere 
motor dan zijn voorganger, moet de Nuna5 nog sneller zijn dan nummer 4.  
(Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

Paniek 
De schrik zat er goed in bij bewoners 
van de Utrechtse wijk Vleuterweide. 
Onderzoek van een Delftse student 
wekte bij hen de indruk dat ze een 
snelweg zo ongeveer door hun ach-
tertuin zouden krijgen. 

Ontwerpprijs
De Delftse studenten Dena Tahitu, 
Mark Halbmeijer, Robbert Hansen, 
Maarten Matze en Paul Schrama 
wonnen de jaarlijkse Studentenprijs 
Integraal Ontwerpen. Teams van de 
TU Delft en van de TU Eindhoven 
gaan daarbij elk op hun universiteit 
de strijd aan. 

vervolgden
De TU Delft vangt de komende drie 
jaar tijdelijk wetenschappers op die 
in hun eigen land worden vervolgd. 
Het gaat om één of twee werkplek-
ken per jaar. 

Design competition
Debbie Ammerlaan won met haar 
ontwerp voor een wijnkoeler de 
eerste Business Gift Design Com-
petition. De wedstrijd daagt studen-
ten van de TU Delft uit een ‘typisch 
Delfts’ relatiegeschenk te ontwer-
pen. 

Onttakeld ub-dak
Buiten de UB is het een bende. Bin-
nen schudt het, bromt het en ruikt 
het naar teer. Volgens projectleider 
Fred Lassche is het geen teer maar 
bitumen. En is het niet schadelijk. 

Denktank
Remco Addink , student Sustainable 
Energy Technology en voorzitter van 
de Energy Club, is geselecteerd voor 
de Nationale Denktank 2009. Deze 
club mensen uit het bedrijfsleven, 
de wetenschap en de overheid komt 
in het najaar met creatieve oplos-
singen om mensen te stimuleren 
om voor duurzame en energie-effi-
ciënte oplossingen te kiezen. 

Tentoonstelling
Wie wil weten hoe de weg van Vardø 
(Noorwegen) naar Sitia (Kreta) eruit 
ziet, kan zaterdag 27 juni naar de 
tentoonstelling van Deltafotograaf 
Hans Stakelbeek in het Groothan-
delsgebouw in Rotterdam.

www.delta.tudelft.nl

x

De natuur blijft 
verbazen
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Dunste grafietfolie ontdekt
Opnieuw is een exotisch 
elektronische eigen-
schap van grafeen - een 
laag koolstof van één 
atoom dik - ontdekt. Dat 
meldt een internatio-
naal onderzoeksteam 
wetenschappers van 
het Delftse Kavli Insti-
tuut.

xTOMAS VAN DIJK

Drielaags grafeen blijkt zich heel 
anders te gedragen dan dubbele en 
enkele laagjes. Dit schrijven weten-
schappers van de Stichting Fun-
damenteel Onderzoek der Materie 
(FOM), het Delftse Kavli Institute 
of Nanoscience en van de Univer-
siteiten van Genève en Tokio deze 
maand in het prestigieuze blad 
Nature Nanotechnology. De onder-
zoeksresultaten kunnen van groot 
belang zijn voor het sneller maken 
van elektronica en voor toepassing 
in moleculaire sensoren.
Grafeen is een laag koolstof van een 
atoom dik in de vorm van een bijen-
raat. Losjes opeengestapelde stuk-
jes van dit tweedimensionale kristal 
vormen samen het grafiet dat in 
potloden zit. 
Behalve voor potloden kan grafiet 
ook veelbelovend zijn voor snelle 
elektronica en moleculaire sen-
soren. Sinds de ontdekking van 
de tweedimensionale structuur in 
2004, is er veel wetenschappelijke 
aandacht geweest voor de bijzon-
dere elektronische eigenschappen 
van grafeen.
De zeer dunne velletjes van het 
koolstof kunnen zich gedragen als 
supergeleiders en als transistor. Dat 
meldde een Delfts onderzoeksteam 

onder aanvoering van dr.ir. Hubert 
Heersche en dr.ir. Pablo Jarillo-
Herrero in 2007 in Nature.
Daarnaast is er het effect dat gela-
den deeltjes in grafeen hun massa 

‘verliezen’. Dit opende een wereld 
van nieuwe fysische verschijnselen, 
die nog niet eerder waargenomen 
waren in andere materialen. 
Over de optimale dikte van de folie 

voor nano-elektronische toepassin-
gen was echter nog weinig bekend. 
Dat hiaat proberen onderzoekers nu 
op te vullen. 
Drie blijkt het minimum aantal 
koolstoflaagjes te zijn dat het gra-
fiet nodig heeft om andere elektro-
nische eigenschappen te behouden. 
Drielaags grafeen zou je daarom 
ook ‘het dunste grafietfolie’ kunnen 
noemen. 
Uit het onderzoek bleek dat de 
elektrische weerstand van het drie-
laagse grafeen sterk afneemt wan-
neer de sterkte van het elektrisch 
veld vergroot wordt. Dit is heel 
anders dan het gedrag dat één- en 
tweelaags grafeen laat zien. Voor 
een enkele laag hangt de weerstand 
niet af van het elektrisch veld, ter-
wijl bij een dubbele laag de weer-
stand juist ordes van grootte stijgt 
als er een elektrisch veld wordt 
aangebracht.
De weerstand van drielaags grafeen 
kan dus ingesteld worden door een 
bepaalde sterkte van het elektrisch 
veld te kiezen. Volgens de Stichting 
FOM laat dit onderzoek zien dat 
enkel- en dubbellaags grafeen niet 
zonder meer gezien kan worden 
als de bouwstenen van de dikkere 
lagen. ‘Elke grafeenlaag op zich is 
een uniek materiaalsysteem met 
grotendeels onverkende elektroni-
sche eigenschappen’, schrijft het 
FOM in een persbericht. ‘Dat inzicht 
kan van groot belang zijn voor het 
sneller maken van elektronica en 
voor toepassing in moleculaire sen-
soren.’
De onderzoekers zelf, onder wie dr. 
Saverio Russo van het Kavli Insti-
tute of Nanoscience, waren niet 
voor commentaar bereikbaar. 

behalve voor potloden 
kan grafiet ook 
veelbelovend zijn voor 
snelle elektronica en 
moleculaire sensoren

Ook kinderen worden blij van grafeen. Losjes opeengestapelde stukjes van dit tweedi-
mensionale kristal vormen het grafiet in potloden. (Foto: Lindaas Lund)

De proefopstelling waarbij het drielaagse grafeen tussen de parallelle platen van een 
condensator ligt. (Illustratie: FOM)

coachende kat helpt  

Patiënten zijn eerder 
geneigd zich aan hun 
behandeling te houden, 
als een computerkat ze 
in de gaten houdt. Dat 
concludeert dr. Olivier 
Blanson Henkemans in 
zijn proefschrift.

xMAAIKE MULLER

Een teleurgestelde kat op je scherm. 
Dat krijg je ervan als je je te buiten 
gaat aan friet en je deelnemer bent 
aan dr. Olivier Blanson Henkemans 
experiment (Elektrotechniek, Wis-
kunde en Informatica). De iCat is 
misschien maar een animatiepoes, 
hij motiveert mensen echt, zegt de 
onderzoeker die vorige week pro-
moveerde.
Blanson Henkemans liet 118 men-
sen met overgewicht vier weken 
lang een dagboek invullen over hun 
voeding en beweging. Een aantal 
van hen kreeg reactie in tekst, ande-
ren kregen de iCat in beeld. Met een 
verdrietig, blij of neutraal gezicht. 
Degenen met een emotioneel katje 
hielden hun dagboek beter bij en 
vielen meer af. Blanson Henkemans 
conclusie: een persoonlijke compu-
terassistent helpt.
“Door de vergrijzing zijn er steeds 
meer mensen met chronische 
ziektes als diabetes, dementie of 
astma. Tegelijk is er een tekort aan 
arbeidskrachten in de zorg”, illu-
streert Blanson Henkemans. “Een 
van de manieren om iets te doen aan 
die disbalans, is patiënten meer de 
regie te geven over hun gezondheid 
en behandeling. Bijvoorbeeld met 
computerondersteuning.” 
Iemand met diabetes moet bijvoor-
beeld goed op zijn voeding letten, 
genoeg bewegen, glucose meten 

en insuline spuiten, vertelt de 
onderzoeker. Door een diabeet een 
dagboek te laten invullen, krijgt hij 
meer kennis over zijn eigen ziekte. 
Andere voorbeelden van eHealth - 
zoals ict in de zorg ook wel wordt 
genoemd - zijn consults bij artsen 
via mail of videoverbinding of sen-
soren in huis die het registreren als 
de bewoner valt. 
Wat Blanson Henkemans betreft is 
eHealth niet bedoeld om de patiënt 
zijn eigen arts te laten vervangen. 
“Het zorgt ervoor dat de patiënt 
meer kennis ontwikkelt. Daardoor 
kan hij gelijkwaardiger met zijn 
arts overleggen en is hij uiteindelijk 
gezonder. Zo zal hij zijn arts waar-
schijnlijk minder nodig hebben.” 
Voor Blanson Henkemans aan zijn 

onderzoek begon, bestond er al het 
vermoeden dat een Persoonlijke 
Computerassistent (PCA) - zoals 
de iCat uit zijn experiment - zelf-
zorg met eHealth-toepassingen 
verbetert. Een PCA kan helpen bij 
het gebruik van medische instru-
menten thuis en ervoor zorgen dat 
de patiënt trouw zijn behandeling 
volgt. Maar hoe streng moeten die 
PCA’s zijn? En hoe moeten ze eruit 
zien? 
Om achter de eisen aan een PCA te 
komen, deed Blanson Henkemans 
verschillende experimenten. Bij 
TNO, waar hij naast zijn promo-
tie werkte en nu nog werkzaam is, 
zette hij zijn proefpersonen in het 
experience lab. “Dat is een huise-
lijke omgeving waar we natuurlijk 
gedrag kunnen uitlokken. De patiënt 
zat in een huiskamer waar wij hem 

goed konden observeren.”
De glucosemeter van een oudere 
suikerziektepatiënt werkt niet goed 
meer en is toe aan een schoonmaak-
beurt. De patiënt krijgt hulp van 
zijn PCA en kan ook een technisch 
expert bellen, een jonger persoon 
met meer gevoel voor technologie 
en een PCA om hem te helpen. Dit is 
een van de scenario’s in de labora-
toriumhuiskamer. 
“De oudere patiënt had meer 
behoefte aan een PCA met een coö-
peratieve stijl”, concludeert Blan-
son Henkemans. “Ouderen hebben 
nog weinig inzicht en willen vooral 
leren hoe het moet.” De jongere 
experts wilden snel weten wat er 
moest gebeuren. Ze hadden liever 
een directieve PCA die kort maar 
krachtig opdrachten geeft. “In die 
combinatie van feedbackstijlen ble-
ken de deelnemers ook het snelst 
het probleem op te lossen.”
Om te zorgen dat patiënten trouw 
hun zorgtaken uitvoeren en hun 
gezondheidsdagboek invullen, 
bleek in andere experimenten de 
coachende PCA het beste te wer-
ken. Tenzij de gebruiker zich ziek 
voelt. Dan heeft hij meer behoefte 
aan een duidelijke opdracht dan een 
suggestie van zijn assistent. “Die 
aanpassing kun je inbouwen. De 
assistent kan uit het dagboek aflei-
den hoe de patiënt zich voelt en daar 
zijn stijl op aanpassen.”
Wie een eHealth-toepassing wil 
inzetten, doet er goed aan een per-
soonlijke assistent in te bouwen, 
concludeert Blanson Henkemans. 
Een die je helpt en aanmoedigt. Die 
weet hoe je je voelt en daar rekening 
mee houdt als hij je benadert. “Dus 
niet zoiets als de paperclip van Win-
dows, die op de meest onmogelijke 
momenten advies geeft waar je niet 
op zit te wachten. Dat is een desas-
treus voorbeeld van een assistent. 
Een PCA moet afgestemd zijn op de 
persoon die hij bijstaat.”

De icat is misschien 
maar een 
animatiepoes, hij 
motiveert mensen echt

Mensen met een emotioneel katje in beeld vallen meer af. (Foto: Olivier Blanson Henkemans)

TUSSENSTAND

Shahid Ali.  (Foto: Tomas van Dijk)

ruwe kribben 
Naam:   Shahid Ali
Nationaliteit: Pakistaan
Promotor:   Prof.dr.ir. Guus Stelling (sectie vloeistofmechanica, 

Civiele Techniek en Geowetenschappen)
Onderwerp:  Weerstand in rivieren tijdens hoogwater
Tussenstand:  Ongeveer halverwege

“Wat je hier ziet, is een riviermodel met een schaal van een op vijftig. In 
het water steek ik staafjes, langwerpige kegels en roosters. Zo boots ik de 
vegetatie op de kribben en in de uiterwaarden na: gras, bosjes en dichte 
bebossing. Stroomafwaarts meet ik de stroomsnelheid.
De data verzamel ik om overstromingsmodellen te verbeteren. Daarmee 
kun je uitrekenen hoe hoog het water in de rivier wordt opgestuwd door de 
weerstand die het ondervindt. Dat is belangrijke informatie voor Rijkswa-
terstaat. Die kan de gegevens gebruiken om te bepalen hoeveel de dijken 
moeten worden verhoogd, en hoe groot opvangbekkens langs de rivier moe-
ten worden.
Het is heel spannend werk, maar eigenlijk ook heel saai. Ik doe deze metin-
gen al meer dan een halfjaar. Het duurt zo lang omdat ik snelheidsprofie-
len van de hele waterkolom moet maken en omdat ik experimenteer met 
verschillende typen kribben, vegetatie en stroomsnelheden. Van bodem tot 
oppervlak meet ik op tien punten de snelheid. Aangezien het water erg tur-
bulent is, moet ik op elk punt vier minuten meten en de snelheden uitmid-
delen om betrouwbare gegevens te verkrijgen.
Het spannendste gedeelte komt binnenkort: de data-analyse. Daar komt 
veel fysica en wiskunde aan te pas. Al moet ik zeggen dat ik ook tijdens het 
experimenteerwerk op iets spannends en onverwachts ben gestuit. Zo zag 
ik tijdens metingen aan een bepaald type krib dat er staande golven ontston-
den in de rivier. Die werden veroorzaakt door de vorm van de krib. Die zorgde 
voor veel weerstand. 
Ik ben hier terecht gekomen dankzij een beurs van de Pakistaanse over-
heid. Daarvoor deed ik zeven jaar toegepast onderzoek voor bedrijven naar 
stromingen in pijpen. Nu ben ik meer wetenschappelijk bezig. Dat bevalt me 
goed. Een deel van de kennis die ik hier opdoe, is ook voor de hydrologische 
industrie in Pakistan interessant. Als ik klaar ben kan ik weer terug naar 
mijn oude werkgever. 
Drie maanden geleden zijn mijn vrouw en mijn zes jaar oude zoontje naar 
Nederland gekomen. Het was een heel gedoe. In Pakistan konden we geen 
visa krijgen. We moesten daarvoor helemaal naar de Nederlandse ambas-
sade in Dubai. 
Mijn zoon heeft op school al een paar woorden Nederlands geleerd. Hij vindt 
het hier in Delft fijn. Maar hij mist Pakistan ook. In Pakistan hebben we een 
heel andere leefstijl. We wonen daar met de hele familie in een groot huis. 
En het weer hier… (zucht). Maar toch, als ik hier een interessante baan kan 
krijgen, blijf ik graag in Nederland.” (TvD)

Milieuvriendelijk beton 

’Ingenieurs van het Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) ontwikkelden een nieuw, milieu-
vriendelijk soort beton dat wel zestienduizend jaar 
meegaat’, schrijft Nu.nl. 

Al die bruggen die na tientallen jaren aan vervanging toe zijn; als het aan de 
betononderzoekers van het MIT ligt, behoren die gammele constructies bin-
nenkort tot het verleden. ‘Zij bedachten een beton dat honderden, in plaats 
van tientallen jaren meegaat’, schrijft de Amerikaanse universiteit in een 
jubelend persbericht. Voor specifieke doeleinden zoals de constructie van 
containers voor radioactief afval, kun je zelfs zestienduizend jaar lang op 
hun ultra-high-densitybeton rekenen. 
Als het beton in de hele bouwsector gebruikt wordt, levert dat enorme 
milieuwinst op, aldus de universiteit. De productie van beton zorgt namelijk 
voor 5 tot 8 procent van de jaarlijkse menselijke uitstoot van CO2. Door de 
langere levensduur hoeft er minder snel gebouwd of gerenoveerd te wor-
den, redeneert ze.
Grootschalige toepassing in de bouw ziet betonexpert dr. Henk Jonkers 
(Civiele Techniek en Geowetenschappen) niet zo snel gebeuren. “Het onder-
zoek zelf (vorige week gepubliceerd in Proceedings of the National Academy 
of Sciences, red.) is solide en wetenschappelijk. Maar het persbericht is erg 
kort door de bocht.”
De onderzoekers keken alleen naar de dichtheid van beton, vertelt Jonkers. 
Door fijn siliciumstof toe te voegen aan de betonmix, vullen ze kleine open 
ruimtes in de betonstructuur op. Hierdoor heeft het beton minder last van 
kruip. Kruip is een traag proces waarbij betonpartikels zich reorganiseren 
als gevolg van veelvuldige blootstelling aan druk. Deze reorganisatie heeft 
desastreuze gevolgen voor de sterkte van de constructie.
“Maar dat je op die manier, door een bindmiddel toe te voegen, hogesterk-
tebeton kunt maken, was allang bekend”, zegt Jonkers. “Sterker nog, het 
wordt allang toegepast voor de bouw van wolkenkrabbers. Behalve silici-
umstof wordt ook wel vliegas of gewoon extra cement toegevoegd als bind-
middel.”
Wat het persbericht niet vermeldt, is dat aan het extra sterke beton ook 
nadelen kleven. Jonkers: “Ze hebben het alleen maar over de hogere druk 
die het beton kan weerstaan. Maar er zijn veel meer aspecten waar je reke-
ning mee moet houden. Betonrot bijvoorbeeld.”
Jonkers verwacht dat constructies van hoge sterktebeton extra last van 
deze kwaal hebben. “Het materiaal is namelijk brozer dan normaal beton. 
Daardoor ontstaan er eerder scheuren in. Daar sijpelt water door naar bin-
nen waardoor de bewapening gaat roesten.” 
Ook over trekkrachten maakt de Amerikaanse universiteit geen woorden 
vuil. Behalve druk lijden betonnen constructies ook erg aan trekkrachten. 
Het doorbuigen van een plat brugdek door zijn eigen gewicht is een voor-
beeld van een trekkracht. “Daar kan beton erg slecht tegen”, zegt de Delftse 
onderzoeker. “En hoge sterktebeton is er nauwelijks beter tegen bestand.”
Bij de onderzoeksgroep waar Jonkers werkt, proberen ze op een heel andere 
manier beton te verduurzamen. Ze maken het ‘zelfherstellend’. “Dat kan 
door extra cement toe te voegen in bolletjes”, vertelt Jonkers. “Die bolletjes 
breken open als het beton scheurt Het cement reageert dan met water dat 
de scheur binnendringt.”
Zelf experimenteert hij met bacteriën die in een slapende toestand in het 
beton zitten en wakker worden als er vocht binnendringt. “Ze zetten hun 
voedsel dan om in calciumcarbonaat waarmee ze de scheuren dichtmaken.” 
(TvD)
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‘ALLES IS BIJ MIJ 
EEN WEDSTRIJD’

Judoka Karin van Dijk (21) is langzaam op 
weg naar de top. Begin juni pakte ze brons 
in een wereldbekerwedstrijd in Lissabon. 
Ze studeert ook bouwkunde. De combina-
tie van geestelijke en lichamelijke uitda-
ging werkt ontspannend op haar. 

xJIMMY TIGGES

Hoe kwam je op het idee om te gaan judoën?
“Ik ging met mijn moeder naar de eerste judoles van mijn 
broertje kijken. Zij wilde dat hij op judo ging, omdat hij nogal 
druk was. Hij vond er niks aan, maar ik vond het heel leuk. Ik 
stoeide altijd al met mijn broer en zusje. Dus ging ik op judo in 
plaats van mijn broertje. Toen het steeds beter ging, ben ik ook 
aan wedstrijden gaan meedoen. Mijn familie bracht mij overal 
naartoe. Ik houd van het wedstrijdelement, alles is bij mij een 
wedstrijd. Heel langzaam werd ik steeds iets beter. In 2004 
werd ik Nederlands kampioen bij de jeugd en stond ik op het 
EK onder de zeventien jaar. Ik werd vijfde.” 

Na je school ging je een paar maanden naar Spanje om 
Spaans te studeren?
“Toen ik mijn vwo behaalde wist ik niet of ik helemaal voor 
mijn sport wilde gaan of er iets bij wilde doen. Ik judode al heel 
vaak, ook onder schooltijd. Op de Montessorischool werd daar 
rekening mee gehouden. Ik had Spaans geleerd op school en 
wilde graag naar het buitenland om mijn Spaans te beteren. Ik 
ging op zoek naar een goede judoschool en kwam terecht bij de 
school van Miriam Blasco, de Olympisch kampioene van 1992. 
Dat was een hele ervaring.” 

Leerde je daar veel?
“Sowieso leerde ik om zelfstandig te zijn. Ik ging er alleen 
heen. Ik kan niet zeggen welke dingen ik op judogebied spe-
cifiek geleerd heb, maar ze hebben een heel andere judostijl 
daar en het niveau was hoog. Een groot deel van de Spaanse 
damestop trainde op die school.”

Hoe ging het na je Spaanse tijd verder?
“Terug in Nederland gaf ik judoles in Nijmegen en werkte ik in 
een supermarkt. Ik kwam erachter dat ik een uitdaging miste 
naast het judo. Ik twijfelde heel lang tussen een studie genees-
kunde of bouwkunde. Toen ik in Delft kwam, spraken de stad en 
de studie mij heel erg aan. Het wordt alleen maar leuker sinds 
ik studeer. Bouwkunde is technisch, creatief, plus een stukje 
geschiedenis. In het eerste jaar ging ik nog op en neer naar Nij-
megen om daar te trainen. Daarna begon ik te trainen in Rot-
terdam, bij Willem de Korte, de zoon van de Olympische coach 
van Mark Huizinga en Edith Bosch. Een van de pilotgroepen 
voor judoka’s die in de overgang zitten van junior naar senior. 
Dat verschil is erg groot. Bij Willem train ik nu tien keer per 
week op techniek, kracht, conditie en wedstrijdjudo.”

Je won diverse medailles. Het ging zo goed, dat je onlangs 
werd uitgenodigd voor een wereldbekerwedstrijd.
“Het ging steeds beter. In 2007 kwalificeerde ik mij voor het 
junioren-EK in Praag. Bij mijn eerste deelname aan het seni-
oren-NK werd ik tweede. Vrouwenbondscoach Marjolein van 
Unen nodigde mij uit voor Lissabon, een wereldcupwedstrijd 
voor senioren begin juni. Om ervaring op te doen deed ik al 
eens eerder mee aan een A-toernooi: de Super Worldcup in 
Rotterdam, in 2008. Maar het ging toen niet zo heel goed. Ik 
werd zevende, op een niet erg sterk bezet toernooi. Ik deed 
veel te veel indrukken op. In Lissabon kreeg ik een nieuwe 
kans, daar ging het super. Ik pakte gelijk mijn eerste medaille 
op zo’n groot toernooi. Dat verraste mijzelf wel, ja. Bij de seni-
oren begint het echte judo. De medaille was de beloning voor 
al het harde werken. Dan weet je weer waarvoor je het doet. 
Door die medaille mocht ik een week later ook naar de wereld-
cupwedstrijd in Madrid. Dat toernooi was iets sterker bezet, ik 
had een zware loting. Judotechnisch ging het wel goed. Ik werd 
zevende. Toch een goede prestatie voor iemand die net komt 
kijken bij de senioren.” 

Je judoot ook nog in de Duitse Bundesliga? 
“Ja, van de inkomsten daarvan kan ik een deel van mijn sport 
betalen. Het is een leuke competitie, veel sterker dan hier. Een 
hele happening, met veel publiek. Ik speel voor TSV Bayern 
Leverkusen. Vorig jaar promoveerden we naar de hoogste 
klasse.” 

Hoeveel tijd besteed jij aan je sport?
“Vijftien uur per week plus vijftien uur aan reizen. Ik ga twee 
keer per week naar Nieuwegein op en neer, voor de kernploeg-
trainingen. Daarnaast train ik nog in Rotterdam, en heb ik wed-
strijden. Judotrainingen duren hoogstens twee uur, ze zijn erg 
intensief. Later op de dag train je nog een keer. Tussendoor ga 
ik naar Delft. Dan zit ik te leren in de trein, als ik geen slaap zit 
in te halen.” 

Juni 2009: eindpresentatie bachelor 5, daarna meteen door 
naar Nieuwegein voor een stevige kernploegtraining. Wereld-
bekerwedstrijden in Lissabon en Madrid, kwalificatiewed-
strijd in Slovenië, komend weekend competitie in Hamburg. 
Tussendoor tentamens leren en doen. Is dat allemaal te com-
bineren?
“Ik heb ambitie. Ik vind studeren en sporten allebei superleuk, 
dat motiveert. De combinatie van een geestelijke en een licha-
melijke uitdaging werkt erg ontspannend. Ik wil de studie wel 
afronden. In september begin ik aan mijn bachelor eindpro-
ject. In februari 2010 wil ik starten met mijn master. Omdat de 
TU topsporters ondersteunt, kan ik soepeler met mijn studie-
rooster omgaan. Mijn ontwerpprojecten heb ik steeds gedaan. 
Sommige vakken liet ik zitten omdat die makkelijker zijn in 
te halen. Ik loop nu een half jaar achter. Topsport is keuzes 
maken. Ik denk dat ik het zo goed kan combineren omdat ik 
steeds keuzes maak. Mentaal moet je hard zijn. Je leert heel 
veel van topsport, bijvoorbeeld hoe om te gaan met verlies en 
tegenslag en met de belangstelling. Al zou ik de top niet berei-
ken, ik heb veel geleerd, ook voor in het dagelijks leven. Dat 
kan niemand mij meer afnemen. Zo moest ik leren omgaan 
met kritiek. Je krijgt kritiek omdat je beter wilt worden.”

Heb je nog tijd voor een sociaal leven?
“Zeker. Ik woon in een meisjeshuis en ben lid van Virgiel. Niet 
actief, maar ik zit wel in een leuke jaarclub die ervoor zorgt 
dat mijn leven in balans is. Ze zijn als supporters mee geweest 
naar het EK in Praag. Ik leef heel gedisciplineerd, moet af en 

toe bewust tijd vrijmaken om even te ontspannen. Veel van 
mijn vriendinnen studeren ook bouwkunde. Dat is gezellig en 
ze helpen mij als ik dingen mis.”

Je schrijft op je site dat je je graag wilt meten met de wereld-
toppers. Hoe ver ben je nu? Durf je aan Londen 2012 te den-
ken?
“Er is nog een lange weg te gaan, wil ik ook tot die wereldtop-
pers behoren. Aan Londen denk ik stiekem wel, maar of dat 
realistisch is moet blijken. Ik heb er in elk geval alles voor over 
om de top te bereiken. Het gaat wel goed nu, maar ik kom net 
kijken. In november is het Europees kampioenschap tot 23 
jaar, in Albanië. Kwalificatie daarvoor is nu mijn voornaamste 
doel.” 

Wat zijn je sterke en zwakke punten?
“Mijn perfectionisme heeft mij wel eens geremd, omdat ik 
bang ben om te falen. Maar ik kan daardoor wel een universi-
taire studie combineren met topsport. Wat judo betreft: ik heb 
een sterke pakking. Dat betekent dat je iemand kunt controle-
ren voordat hij punten gaat scoren. En ik ben sterk in conditie, 
vechtlust en doorzettingsvermogen. Wat beter zou kunnen is 
het tactische aspect. Ik ben soms nog te gretig, te onbevangen. 
Bij de senioren is tactiek belangrijker dan bij de junioren. Er 
wordt wat slimmer, meer berekenend gejudood. We gaan nu 
werken aan een veelzijdiger techniek, aan het paraat hebben 
van meer oplossingen. Nu kennen ze me nog niet goed bij de 
senioren, maar straks wel. Dan moet je wat verrassender zijn. 
Ik heb twee keer per week techniektraining. Dan zoeken we 
speciaal de situaties op die op mij van toepassing zijn. Elke 
training ga ik met een doel de mat op.”

Heb je grote voorbeelden?
“Niet specifiek. Ik vind het wel fijn dat ik nu ook met olympische 
sporters meetrain. Die staan op het punt waarop ik wil uitko-
men. Het is goed om van hen te leren.”

Is er solidariteit onderling of veel competitie?
“Er blijft wel veel rivaliteit, het is een harde wereld. Daar word 
je alleen maar sterker van. Op toernooien is het wel gezellig 
hoor, na de wedstrijden.” 

Kijk je liever naar mannen- of vrouwenjudo?
“Mannen. Die judoën mooier. Bij vrouwen zijn het meer bitch-
fights, mannen zijn technisch explosiever. Ik train zelf veel met 
jongens, die zijn wat sneller. Ik ben wat ouder en zwaarder dan 
de meeste vrouwen, dus ze trainen ook graag met mij.”

Je zit in de categorie tot 78 kilo. Is het moeilijk om op het 
juiste gewicht te blijven?
“Optimaal is als je er net boven zit en dan een of twee kilo eraf 
kan trainen. Dan haal je het maximale uit je lichaam. Ik heb 
er niet zo heel veel moeite mee. Bij de senioren merk je snel 
het verschil in kracht als een tegenstander een kilo lichter of 
zwaarder is. Ik eet voornamelijk gezond. In de week voor een 
wedstrijd let ik er extra op. Je moet er wel bewust mee bezig 
zijn. Doordat ik veel train, weet ik dat ik koolhydraten moet 
aanvullen.” 

Kan dit allemaal zonder doping?
(lachend) “Ja. Doping wordt bij judo niet gebruikt. Ik heb het 
nooit gemerkt. Ik vind het ook niet nodig.”

wie is karin van Dijk?
De bronzen medaille die bouwkundestudente Karin van 
Dijk (21) op 7 juni veroverde tijdens haar tweede wereld-
bekerwedstrijd in Lissabon, is het nieuwste hoogtepunt 
in haar voortvarend verlopende judocarrière. Op haar 
zesde meldde Van Dijk zich op Judoschool Theunis-
sen in Nijmegen. Het beviel haar van meet af aan. Ze 
judode steeds vaker en na verloop van tijd deed ze mee 
aan wedstrijden. Haar eerste grote prijs was een zilve-
ren medaille, op het NK tot vijftien jaar. Twee jaar later 
kwalificeerde zij zich als Nederlands kampioene in haar 
leeftijdsklasse voor het EK tot zeventien jaar, waar zij 
vijfde werd. Na nog een aantal plakken op verschillende 
junioren-NK’s was het bij haar eerste deelname aan een 
senioren-NK, in 2007, opnieuw raak: ze won zilver. Sinds 
datzelfde jaar judoot zij in Rotterdam bij de pilotgroep 
van Willem de Korte, die toptalenten begeleidt in hun 
overgang naar seniorenniveau. 
Dankzij haar talentenstatus kan zij haar topjudoacti-
viteiten goed combineren met een bouwkundestudie. 
Binnenkort hoopt zij haar bachelor af te ronden. Sportief 
gezien richt zij zich momenteel op het EK onder de 23 
jaar, dat in november in Albanië plaatsheeft. In gedach-
ten lonken ook de Olympische Spelen van 2012.

(Foto’s: Hans Stakelbeek / FMAX)

 

www.karinvandijk.com

x
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Tips? Jimmy.tigges@hetnet.nl

x
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dE mELKKOE 

Weet je een aparte bijbaan? Mail naar iamknubben@gmail.com

x

TIME oUTfLORIS

sPORT 

wind, strand en schaapjes

Vrijdag gingen verschillende architectenbureaus en aanverwante bedrijven de strijd met 
elkaar aan op het voetbalveld van het sportcentrum. Een beeld van de titanenstrijd tus-
sen de ploegen van Arup en RPHS. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

Terwijl de meeste competities zijn afgelopen, sporten de honkballers er 
inmiddels wekelijks lustig op los. Zo ook de mannen van de nieuwe Delftse 
studentenhonkbalvereniging Hitmanics. De club is een doorstart van 
Machos, dat vorig jaar een stille dood stierf. Was Machos nog aan het corps 
gelieerd, Hitmanics stelt zich open voor studenten van alle gezindten. “De 
nieuwe club telt nu zo’n twintig leden, maar dat is niet genoeg om meer 
dan één team in te schrijven voor de competitie”, vertelt president Richard 
den Breejen. “Bovendien willen we ook graag een softbalafdeling opzetten. 
Daarom proberen we meer bekendheid te krijgen.” In de competitie draait 
de ploeg in haar debuutjaar goed mee. Na negen wedstrijden in de zesde 
klasse kan het team bogen op een positieve score van zes zeges en drie 
nederlagen. Zondag hadden de Delftenaren in Leiden weinig moeite met de 
Keytown Hitters. De hekkensluiter werd simpel met 17-2 geklopt. “Aan slag 
waren we goed en consequent bezig, het liep allemaal lekker”, verklaarde 
de als pitcher actieve voorzitter de schitterende overwinning, al moest hij 
erkennen dat de Leidenaren met nul punten uit tien eerdere duels niet de 
sterkste tegenstander vormen uit de poule. “We staan nu vierde. Omdat we 
wat minder wedstrijden hebben gespeeld dan de andere ploegen verwacht 
ik nog wel een paar plaatsen te stijgen.” Zaterdagochtend speelt Hitmanics 
op het terrein van Blue Birds een thuiswedstrijd tegen Green Hearts. Bij 
winst klimt de Delftse ploeg naar de derde plaats.
Een week eerder nam een vijftal leden van Wtos deel aan de ROG-tour in 
Weert. Een tweedelige wielerwedstrijd die bestond uit een tijdrit over 1,9 
kilometer als proloog en een gewone etappe over 140 kilometer. In het ploe-
genklassement eindigde Wtos op de vijfde plaats. “Helaas zijn ze de beker 
kwijtgeraakt onderweg naar huis”, liet een beteuterde vice-voorzitter Rik 
Houwers weten. Komende zondag organiseert Wtos voor het eerst sinds 
een paar jaar weer een wedstrijd voor de regionale zomoco (zondagmorgen-
competitie). Het parkoers wordt uitgezet in het Tech-park vlakbij de TU. Als 
extraatje wordt er een studenten-stadfietsenrace over twee ronden gehou-
den. 
Ver van huis, op het Lake Natoma in Californië, toonde Olivier Siegelaar zijn 
kunnen bij de nationale roeikampioenschappen van de Verenigde Staten. De 
Lagaaier startte op de IRA Nationals in de Varsity Eight van University of Cali-
fornia Berkeley, waar hij dit jaar studeert. In de finale was het lang spannend 
tussen de acht van ‘CAL’ en die van de universiteit van Washington. Na een 
groot deel van de race te hebben voorgelegen, moest CAL de overwinning in 
de eindsprint toch laten aan Washington. Het leverde Siegelaar een zilveren 
medaille op. In hetzelfde weekend stuurde Ryan den Drijver op de Bosbaan 
in Amsterdam zijn lichte acht naar het Nederlands kampioenschap. 

Coen Janssen. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

Fitnessinstructeur 

Kom je als student naar Delft, ben je binnen  
‘no time’ kilo’s zwaarder. Gelukkig is daar de  
fitnessinstructeur. Om je even uit de droom te hel-
pen. “Plaatselijke vetverbranding bestaat niet.”

Ook híj heeft deze weken tentamens. Coen Janssen (22) studeert lucht-
vaart- en ruimtevaarttechniek. Wanneer hij even niet in de boeken zit, is 
hij fitnessinstructeur in het sportcentrum. “Dat gaat deze weken gewoon 
door”, legt hij uit. “In tegenstelling tot de tennislessen die ik ernaast geef. 
Die liggen momenteel stil.” 
Janssen heeft deze bijbaan sinds september van dit collegejaar. “Ik had 
eerst nog werk in de buurt van mijn ouders, maar besloot om m’n leventje 
in Delft verder op te bouwen. Deze vacature kwam toevallig langs.” Bij de 
job hoort een fitnessopleiding, waar hij nog mee bezig is. “Die bestaat uit 
theorie, praktijk en een portfolio met een aantal opdrachten, zoals het orga-
niseren van een evenement.”
Fitnessen was voor Janssen lange tijd bijzaak. “Ik tenniste op redelijk niveau 
en deed fitness er altijd bij om mezelf te verbeteren op de baan.” Nog steeds 
fitnest hij niet actief. Wie dus denkt dat we hier met een ouderwetse kleren-
kast te maken hebben, zit ernaast. “Ik vind het leuk om gasten die hier vaak 
komen uit te dagen, ook al resulteert dat nog wel eens in een paar dagen 
spierpijn.” Hij lacht er ontspannen bij, waarom zou hij ook anders? 
“Het werk bestaat vooral uit rondlopen in de zaal en sporters corrigeren 
als ze een apparaat verkeerd hanteren.” 'Ik zie dat je iets teveel kilo’s aan 
het tillen bent', is dan ook een vaak gebruikte openingszin. Het is de meest 
gemaakte fout, vooral door mannen. Het aantal halen is veel belangrijker.” 
Een prangende vraag: ‘hoe kom ik het snelst van die bierbuik af?’ “De beste 
oplossing”, grapt Janssen, “is liposuctie.” Dan serieus: “Met het trainen van 
je buikspieren kan het best lang gaan duren. Bovendien denken veel men-
sen dat er plaatselijke vetverbranding bestaat, maar dat klopt niet. Je buik 
wordt wel strakker, het vet eronder haal je er alleen niet mee weg. Cardio 
is de beste oplossing.” Wederom lachend: “We zitten hier allemaal op een 
technische universiteit, dus dat wasbordje hoeft echt niet nummer één te 
zijn.”

Bijbaan:   Fitnessinstructeur bij het sportcentrum
Verdiensten:  €10,- per uur
Opvallend:  Vindt gewichtstoename bij het studentenleven horen

wereldculturen Festival

Stage lopen betekent 
voor veel studenten 
duurzaam knutselen 
in Afrika of eindeloos 
feesten in cities that 
never sleep. De onder-
zoeksstage van science 
communicationstudent 
Marjoleine van der Meij 
zag er heel anders uit. 

x ARJANNA VAN DER PLAS

“Ga je schaapjes tellen?” kreeg 
de van oorsprong Amsterdamse 
van der Meij regelmatig naar haar 
hoofd. Haar vrienden konden zich 
niet voorstellen dat er op Texel iets 
interessanters te doen was dan op 
een tandem rondfietsen en wadlo-
pen. Van der Meij zelf zag het eiland 
als een mogelijkheid om een stapje 
dichter bij een duurzaamheidsaan-
tekening op haar diploma te komen. 
“De Waddenzee heeft grote ecolo-
gische waarde. Tegelijkertijd is het 
een belangrijk gebied voor visserij 
en recreatie. Het leek me erg inte-
ressant om te kijken hoe de wad-
denzeeonderzoekers communice-
ren met beleidsmakers, die de ver-
schillende belangen in het gebied in 
het oog moeten houden. Ik stuiterde 
van enthousiasme over het idee om 
naar Texel te gaan. Het was voor mij 
een onbekende bestemming en ik 
keek ernaar uit veel in de natuur te 
zijn.”  
Dicht timmeren is geen exclusief 
Delftse eigenschap, ondervond van 
der Meij in haar onderzoek. “De 
Texelse wetenschappers zijn zeer 
toegewijd en storten zich volledig 
op hun onderzoeksprojecten. Ze 
hebben het idee dat beleidsmakers 
niet begrijpen wat ze onderzoeken 
en vinden het vervelend dat de poli-
tiek hun onderzoeksresultaten niet 
oppikt. Ze zijn wel zeer bereid om te 
vertellen over hun onderzoek, maar 
doen dit bij voorkeur alleen als ze 

daartoe uitgenodigd worden. Ik 
bestudeerde hun gedrag vanuit de 
wetenschapscommunicatie, waar 
juist wordt gepredikt dat onder-
zoekers de dialoog moeten aan-
gaan met politici en burgers, omdat 
hun onderzoek van invloed is op de 
maatschappij. Dat idee werd nau-
welijks serieus genomen door de 
wetenschappers. Vooral het opwek-
ken van vragen en het luisteren 
naar beleidsmakers lagen niet in 

hun straatje. Ik voelde me soms een 
onbegrepen communicatie-nerd, 
voor zover dat mogelijk is.” 
Van der Meij adviseerde de onder-
zoeksinstituten om intern beter te 
communiceren over de doelstelling 
van het onderzoeksprogramma om 
de dialoog aan te gaan met beleids-
makers. Alleen dan kan er een inte-
grale oplossing bedacht worden 
voor communicatie met externen. 
“Als de instituten echt willen dat 
onderzoekers en beleidsmakers 
elkaar helpen door elkaar van input 
te voorzien, moeten ze de weten-

schappers intrinsiek motiveren dit 
te doen. Dat wordt een grote uitda-
ging.”
In tegenstelling tot van der Meijs 
onderzoek is het leven op Texel 
eenvoudig. Elk uur gaat er een boot 
naar het vasteland. Dat is het enige 
moment dat er file op het eiland 
is, zowel van auto’s als van men-
sen die in de rij staan om een fiets 
te huren. Als om tien uur ’s avonds 
de laatste boot is geweest, wordt 
het stil. Dat geeft een enorme rust, 
maar maakt een stadsmens als van 
der Meij een tikkeltje nerveus. “Ik 
voelde me soms gevangen op het 
eiland”, herinnert ze zich. “Als de 
laatste boot is geweest, is het eiland 
doods. Er is geen openbaar vervoer 
meer en doordat er geen straatlan-
taarns zijn, is het helemaal donker. 
Zeker in het weekend viel dat op, als 
mijn onderzoekscampusgenoten 
massaal naar hun ouderlijk huis 
op het vasteland trokken.” Deson-
danks miste van der Meij de grote 
stad niet. “Het was heerlijk om op 
zo’n prachtig eiland te wonen. Elke 
avond voelde ik de wind in mijn haar 
tijdens mijn wandelingen door de 
duinen of over het strand. En als de 
behoefte aan de bewoonde wereld 
te groot werd, was ik in drie uur in 
Delft.”
Over de vraag of ze terug wil naar 
Texel, hoeft ze niet lang na te den-
ken. “Ik heb stiekem wilde plannen 
voor een strandhuisje op het eiland. 
Het is toch fantastisch dat we in 
Nederland zulke mooie natuur heb-
ben? Me er permanent vestigen trekt 
me niet. Mijn levensgeluk moet niet 
afhankelijk zijn van de laatste boot 
naar het vasteland.”

Tijdens het Wereldculturen Festival 
kun je in Delft genieten van muziek, 
dans, kunst en eten van over de hele 
wereld.

Dit festival, dat een enorme variëteit aan activiteiten 
biedt, vindt van donderdag 25 tot en met zondag 28 juni 
plaats. De belangrijkste onderdelen zijn een straatdiner 
in de Kromstraat, een speciale voorstelling in filmhuis 
Lumen met een live optreden van de Delftse zigeuner-
familie Basily en het Nyama muziekfestival. Daarnaast 
is er een uitgebreid programma met workshops, dans, 
(straat)theatervoorstellingen, tentoonstellingen en het 
Ontspoord Festival.
Het festival begint op donderdag 25 juni met het Werelds 
Straatdiner in de Kromstraat. Aan lange tafels in de open 
lucht kun je genieten van een driegangenmenu geser-
veerd door verschillende restaurants in de straat. Het 
diner wordt begeleid door akoestische wereldmuziek. 
De film ‘Muzikanten voor het leven’ draait op vrijdag 26 
juni in filmhuis Lumen. Deze film schetst aan de hand 
van het levensverhaal van drie bevlogen gipsymuzikan-
ten een beeld van de Sinti en Roma (zigeuner)muziek. 
De Delftse Basily-familie speelt hierin een hoofdrol en 

geeft vooraf een korte introductie. Aansluitend aan de 
film is er in de foyer een optreden door leden van de 
Basily Gipsy Band. 
Onder het thema ‘creativiteit & innovatie’ organiseert 
Nyama een gratis festival met ruim dertig optredens 
op de Markt, het Doelenplein en in het Poptapark. Dit 
Nyama Festival vindt plaats op zaterdag 27 en zondag 
28 juni. De programmering is heel divers. Er treden 
artiesten op uit alle windstreken. Je kunt onder andere 
genieten van reggae, gipsymuziek, Noord-Afrikaanse 
raï, Braziliaanse frevomuziek, Congulese soukous en 
Cubaanse son & salsa. 
Op zaterdagavond vindt ook het Ontspoord Festival 
plaats. Voordat de sloopkogel door de Van Leeuwen-
hoeksingel slingert, zorgt poppodium Ciccionina ervoor 
dat de muziek nog eenmaal hard door de straat klinkt. 
Bij Serpo, de Nietjesfabriek en de Werkplaats zijn 
muziek- en theateroptredens en is het werk van beel-
dend kunstenaars te zien. (MS)

www.delft.nl
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‘van luchtkasteel tot 
werkelijkheid’
Als je op onderwijs en 
studentenzaken vrij 
makkelijk geld bijeen 
krijgt om 72 schoolboe-
ken te kopen voor een 
basisschool in Uganda, 
wat kan de TU dan wel 
betekenen als we ons 
even druk maken? 

xERIK HUISMAN

Mary Dotman droomt ervan dat de 
medewerkers van de TU jaar na jaar 
projecten in de Derde Wereld steu-
nen. Dotman, medewerker inter-
nationale relaties bij het interna-
tional office van O&S, weet dat het 
geen luchtkasteel is. In november 
en december kreeg ze het op O&S 
voor elkaar om met een simpele 
actie een basisschool in Uganda te 
voorzien van TU-rugtassen en 72 
leerboeken.
“We hadden 48 exemplaren over 
van rugzakken die we uitdelen aan 
de internationale studenten. ”, zegt 
Dotman. 
Al snel ontstond het idee ze weg 
te geven aan een school op het 
eilandje Myende in het Victoria-
meer in Uganda. “Mijn dochter Kim 
werkte in juni 2008 een maand als 
vrijwilliger voor de Chimpanzee 
Sanctuary and Wildlife Conser-
vation Trust (CSWCT) op Ngamba 
Island in het Victoriameer. Myende 
is een buureilandje dat is geadop-
teerd door de CSWCT. Kim was 
op Myende geweest en bezocht 
daar ook de school. De CSWCT 
zorgde daar voor onder meer een 
stenen schooltje en ecotoiletten, 
maar er ontbreekt nog van alles.”  
Dotman wilde meer doen dan rug-
zakken sturen. “We overlegden hier 

op O&S en besloten dat er iets in de 
tas moest.” Het idee om ze te vullen 
met onder meer potloden, schrift-
jes, tandpasta, tandenborstel en 
zeep werd al snel verlaten. “Ik kreeg 
contact met de directrice van het 
apencentrum. Zij stelde voor lege 

rugzakken en geld te sturen. Dat is 
goedkoper bij het versturen en daar 
kun je met hetzelfde geld veel meer 
potloden en dergelijke kopen. Ook 
bleek dat ze vooral behoefte hadden 
aan schoolboeken.” 
Intussen stuurde Dotman op O&S  
een e-mail rond met het verzoek tien 
euro te geven om de rugzakken te 
vullen. Een derde van het personeel 
reageerde positief. “Uiteindelijk 

hadden we ruim 382 euro plus 160 
euro van sponsors buiten de TU.” In 
december vorig jaar kocht Kim, na 
overleg met de school, in Uganda 72 
leerboeken, die ze afleverde bij de 
CSWCT. De school ontving deze na 
de kerstvakantie. 
Het succes smaakt Dotman naar 
meer. “Dit ging eigenlijk zo makke-
lijk. De TU is veel groter dan O&S; 
er is dus veel meer mogelijk”, stelt 
Dotman. 
Na de zomervakantie wil Dotman bij 
meer afdelingen – ‘misschien wel 
de hele TU’ – kijken of er animo is. 
“Als er weer rugtassen van de inter-
nationale studenten over zijn, dan 
kunnen we de rest van de kinderen 
een tas geven.” En het geld? “Ik 
heb begrepen dat de school grote 
behoefte heeft aan een watertank 
en schooluniformen. Het zou mooi 
zijn als de uniformen op het eiland 
gemaakt kunnen worden. Dan levert 
dat werk op.” 
Hoe ze een nieuwe actie gaat aan-
pakken, weet Dotman nog niet. 
Eerst gaat ze toestemming vra-
gen en kijken wat mogelijk is. “Als 
je weet hoeveel medewerkers je 
benadert en een derde daarvan doet 
mee, dan weet je wat je ongeveer 
binnenkrijgt en wat we kunnen doen 
voor Myende.”
En als het eilandje is voorzien? “Dan 
zijn er ongetwijfeld andere projec-
ten waar mensen hier een band mee 
hebben. Zo houd je het concreet en 
dichtbij, want dat is wat mensen 
aanspreekt. En wie weet kan de TU 
ooit een of meer kinderen voor wie 
we nu boeken en een rugzak hebben 
gestuurd een beurs aanbieden.” 

’De school heeft 
grote behoefte aan 
uniformen en een 
watertank’

Mary Dotman.  
(Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Marjoleine van der Meij.
(Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

'Als de laatste boot is 
geweest, is het eiland 
doods'
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EFFICIENCY  ALS TOVERWOORD

Een vliegende vleu-
gel, een systeem om 
een raket te besturen, 
een vliegtuig waarvan 
de boven- en onder-
vleugels aan elkaar 
vastzitten en een kite-
vliegtuig. Studenten van 
Luchtvaart- en Ruimte-
vaarttechniek bedach-
ten dit jaar weer opmer-
kelijke ontwerpen voor 
de Ontwerp/Synthese- 
oefening. 

xROBERT VISSCHER

Met driehonderd kilometer per uur 
scheert Zepp muisstil en pijlsnel 
door het Nederlandse luchtruim, 
op zoek naar slachtoffers van een 
ongeluk op zee. De camera maakt 
beelden en stuurt deze nauwgezet 
naar vaste wal, waar de reddings-
ploegen klaar staan om in te grij-
pen. Wie Zepp voorbij ziet razen, 
kijkt vreemd op van het afwijkende 
ontwerp. Het vliegtuig heeft nog 
het meest weg van een toestel met 
dubbelvleugels. Alleen zitten deze 
bij Zepp aan elkaar vast. Bache-
lorstudenten van Luchtvaart- en 
Ruimtevaarttechniek maakten dit 
opvallende ontwerp van een levens-
reddend vliegtuig.
Zij bedachten Zepp de afgelopen tien 
weken in het kader van de Ontwerp/
Synthese-oefening. Dit is de tradi-
tionele afsluiting van de bachelor-
fase van Luchtvaart- en Ruimte-
vaarttechniek. Ieder jaar zorgt deze 
oefening weer voor fascinerende 
oplossingen voor lastige proble-
men. Voorgaande jaren leverden 
onder meer de mens-aangedreven 
onderzeeër Wasub en het micro-
vliegtuigje Delfly op.
Ook het ontwerp van Zepp is opzien-
barend. De studenten kozen name-
lijk voor een zogenaamd ‘Prandtl 
Plane’. Dat is een vliegtuig met 
zowel aan de onder- als aan de 
bovenkant vleugels. Deze zitten aan 
elkaar vast en vormen zo een recht-
hoek. De Duitse Luchtvaart pionier 
Ludwig Prandtl (1875-1953) bedacht 
dit vliegtuig begin vorige eeuw en de 
studenten zijn met zijn concept aan 
de haal gegaan.
“Bij een normaal vliegtuig zitten 
tipwervels aan de vleugel. Deze zor-
gen voor extra weerstand. Bij een 
Prandtl vliegtuig is de liftdistributie 
over de hele vleugel ideaal. Omdat 
de vleugels van Zepp aan elkaar 
vastzitten, zijn er geen tipwervels 
en is het vliegtuig veel efficiënter”, 
zegt Floris Huijbregts, een van de 
studenten die Zepp ontwierpen.
De docenten stelden zware eisen aan 
Zepp. Het moest een zero-emission 
vliegtuig worden, die driehonderd 

kilometer per uur haalt. “We heb-
ben gekozen voor batterijen, maar 
daarvan hebben we er wel heel veel 
nodig om driehonderd kilometer 
per uur te vliegen. In totaal zit er 
drie kilo aan batterijen in Zepp. Per 
stuk zijn deze maar zo groot als een 
dubbeltje. Om driehonderd kilome-
ter per uur te kunnen vliegen, moet 
de propeller veel stuwkracht heb-
ben. Maar dan maakt hij veel lawaai, 
terwijl een van de voorwaarden juist 

een stil vliegtuig was. We vonden 
na veel rekenwerk een compromis 
gevonden tussen stuwkracht en 
geluid.” Op honderd meter hoogte 
produceert het vliegtuig nu ruim 
veertig decibel, wat vergelijkbaar is 
met gefluister in een bibliotheek.
Maar of het ontwerp van de stu-
denten daadwerkelijk de gewenste 
snelheid kan halen, is ondanks de 
uitvoerige berekeningen nog maar 
de vraag. Ook de beoordelaars van 
de Ontwerp/Synthese-oefening 
hadden hun twijfels. “Het is moei-
lijk zo hard te gaan met een klein 
motortje. De toekomst zal uitwijzen 
of onze berekeningen juist zijn. We 
hebben aangetoond dat het kan, 
maar bij tests met een fysiek model 
weet je het pas echt zeker.”
De Zepp won de derde prijs, maar 

de grootste beloning is dat de TU het 
vliegtuig waarschijnlijk gaat bou-
wen. “Ik vind dat heel goed”, zegt 
Huijbregts enthousiast. “Het is een 
onconventioneel model en daarom 
minder interessant voor de indu-
strie, die zeer conservatief is. Ten 
onrechte, want dit systeem is heel 
zuinig en effectief.” 
Dat de TU Delft zich inzet voor 
zero emission vliegtuigen is niet  
zo opmerkelijk. Het is een publiek 
geheim dat de vliegtuigsector, 
door de snelle afname van fos-

siele brandstoffen, met argusogen 
naar de toekomst kijkt. Ondanks 
het conservatisme heeft men in de 
vliegtuigindustrie dus wel degelijk 
behoefte aan zeer efficiënte en vei-
lige alternatieven. Juist voor univer-
siteiten is daarom een belangrijke 
taak weggelegd om schone vliegtui-
gen te ontwikkelen.
De TU wil mede daarom ook een 
ander zero emission vliegtuig dat 
door studenten werd ontworpen 
op de Ontwerp/Synthese-oefening 
realiseren: de Zesar. “Normaal 

gesproken heeft een vliegtuig een 
romp”, zegt Fulco Vaessen, een van 
de studenten die Zesar ontwierpen. 
“De romp wordt eigenlijk alleen 
gebruikt om lading in te vervoeren, 
verder heeft hij geen functie. Door 
een vliegtuig te bouwen zonder 
romp, is het toestel veel efficiënter. 
Alles creëert dan lift. Nasa en Boeing 
onderzoeken de mogelijkheid van 
een vliegende vleugel. Er zijn nog 
wel problemen, vooral wat comfort 
betreft. In een gewoon vliegtuig zit-
ten passagiers dicht bij de draaias. 

Een systeem om een 
raket bestuurbaar te 
maken, ging met de 
eerste prijs aan de haal

Bij een vliegende vleugel zitten 
passagiers niet in de lengte van het 
vliegtuig, maar in de breedte – dus 
in de vleugel. Wie in een dergelijk 
toestel aan het einde van de vleugel 
zit, krijgt last van G-krachten. Dat is 
natuurlijk niet echt prettig.”
De stabiliteit van de vliegende vleu-
gel zorgde voor hoofdbrekens bij 
de studenten. “We besloten om de 
uiteinden van de vleugels ver naar 
achteren te verplaatsen. Bij gewone 
vliegtuigen is dat voor de snelheid, 
bij ons voor de stabiliteit. Zo halen 

we het aërodynamische centrum 
naar achteren. Maar de stabiliteit 
is nog steeds een risicofactor”, zegt 
Vaessen.
Ook Zesar kan, net als Zepp, inge-
zet worden voor reddingsoperaties. 
Maar met Zesar hebben de ontwer-
pers nog meer doelen voor ogen. 
Zo willen de studenten het snel-
heidsrecord van 361 kilometer per 
uur voor radiografisch bestuurbare 
vliegtuigen breken. “Wij hebben 
berekend dat Zesar 430 kilometer 
per uur haalt”, zegt Vaessen. Hij kan 

maar liefst negenhonderd kilome-
ter afleggen en is vrijwel geluidloos. 
Op honderd meter hoogte produ-
ceert het toestel minder dan veertig 
decibel.
Zesar en Zepp zijn concurrenten. 
Beide zijn reddingsvliegtuigen die 
snel vliegen, muisstil zijn en zeer 
efficiënt. Volgens Vaessen is de 
Zesar beter. “Ons vliegtuig is veel 
efficiënter. Vooral op hoge snelhe-
den is de Prandtl minder effectief, 
dat is inherent aan het model.” Daar 
staat volgens Floris Huijbregts 

van Zepp tegenover dat Zesar niet 
geschikt is voor passagiersvervoer. 
“Dan overtreft zijn spanwijdte elk 
bestaand vliegtuig en past het dus 
op geen van de bestaande vliegvel-
den. Een passagiersuitvoering van 
de Zepp kan daar wel terecht.”
Dit jaar werden veel idealistische, 
duurzame ontwerpen gepresen-
teerd. Die weg is de faculteit al 
eerder ingeslagen. Een paar jaar 
geleden presenteerden studenten 
bijvoorbeeld een windturbine die 
tussen gebouwen ingeklemd kon 
worden. Nu sprong het duurzame 
ontwerp Hydrokite in het oog. De 
Hydrokite werd bedacht door prof.
dr. Wubbo Ockels en is een kruising 
tussen een zeilboot en een vlieg-
tuig. Een vlieger stuwt op honderd 

meter hoogte het toestel voort en zit 
vast aan de cabine op vijftien meter 
boven water. Onder water zorgt een 
vliegtuigvormige kiel ervoor dat het 
toestel de juiste richting opgaat en 
niet wordt meegesleurd door de 
wind. Voor dat laatste is student 
en mede-ontwerper van Hydrokite, 
Laurens Alblas, dus niet bang. “De 
Hydrokite is berekend op storm”, 
zegt hij. Als de wind plots gaat lig-
gen en weer aantrekt is dat volgens 
hem geen probleem. “Op honderd 
meter hoogte heerst een constante 

wind. Mocht deze toch gaan liggen, 
dan is de cabine ook reddingsboot 
en landt deze in het water. Als het 
niet waait, vaart Hydrokite niet uit, 
net als zeilboten.”
De studenten vonden het niet een-
voudig om het vliegende schip te 
ontwerpen. “Een deel van het vlieg-
tuig zit onder water en daar hadden 
we natuurlijk weinig ervaring mee. 
We berekenden langdurig de weer-
stand rond de kiel”, zegt Alblas.
Doel van de opdracht aan de stu-
denten is om het trans-Atlantisch 
zeilrecord tussen het Amerikaanse 
New York en het Engelse Cornwall 
te verbeteren. “Volgens onze bere-
kening zijn wij drie uur sneller dan 
het huidige record. De Hydrokite 
doet er naar verwachting, met een 
gemiddelde snelheid van vijfenvijf-
tig kilometer per uur, vier dagen en 
een uur over.” De Hydrokite vliegt 
maximaal negentig kilometer per 
uur, verbruikt geen brandstof en 
biedt plaats aan twee passagiers.
Geen van de uitgesproken duur-
zame projecten won dit jaar. Een 
systeem om een raket bestuurbaar 
te maken, ging met de eerste prijs 
aan de haal. Ook bij dit systeem is 
efficiency het toverwoord. “Nor-
maal gaat een raket door de wind 
en zwaartekracht na verloop van 
tijd wat meer horizontaal in de lucht 
in plaats van verticaal”, zegt stu-
dent Hildo Bijl, die aan het systeem 
werkte. “Daardoor verliest de raket 
snelheid. Wij ontwikkelden een 
systeem waardoor de raket veel 
hoger komt.”
Het systeem van de studenten 
bestaat uit motortjes die voorop 
de vinnen van de raket worden  
geplaatst en zo de positie van de 
raket controleren. “De motortjes 
worden aangestuurd door een algo-
ritme, dat we zelf ontwierpen”, zegt 
Bijl. Dat was geen sinecure. “Daar 
ging heel veel rekenwerk met veel 
vergelijkingen in zitten.”
Met de nieuwe besturing wil de 
groep studenten het huidige hoog-
terecord van 12.55 kilometer van 
een experimentele raket, dat al 
in Delftse handen is, verpulveren. 
“Uit de simulatie komt dat we 16,2 
kilometer halen. Dus dat record 
gaat eraan. Omdat onze bestu-
ring zo efficiënt is, komen we veel 
hoger met dezelfde brandstof. Als 
we 12.55 kilometer willen halen, 
hebben we veertig procent minder 
brandstof nodig.”
Het lijkt Bijl onwaarschijnlijk dat 
hij, ondanks het succes, betrokken 
blijft bij het project. “Ik vond het pro-
ject vooral interessant door de sta-
biliteitsproblemen. Eigenlijk houd 
ik meer van kleine vliegtuigen. Daar 
kun je ook langer van genieten. Een 
raket is binnen tien seconden weg.”

Fulco Vaessen: " Zonder romp is het toestel veel efficiënter."

Laurens Alblas: "De Hydrolite is berekend op storm." (Foto’s: Hans Stakelbeek/FMAX)

Hildo Bijl met een systeem om een raket bestuurbaar te maken.

Floris Huijbregts, een van de studenten die de Zepp ontwierpen.

‘wie Zepp voorbij ziet 
razen, kijkt vreemd 
op van het afwijkende 
ontwerp’
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BOUWEN MET  BEWONERS

Rob Hendriks begon zijn carrière bij de 
omstreden architect Lucien Kroll. In 
Brussel leerde hij tijdens stormachtige 
huurdersvergaderingen hoe je goed met 
bewoners samen kunt werken aan bouw-
kundige veranderingen. Met zijn archi-
tectenbureau Daad overlegt hij nu samen 
met Groningse en Drentse bewoners over 
hun ideale architectuur.

xMARTINE ZEIJLSTRA

In het bosrijke Drentse Beilen, vlakbij het station, staat het 
kantoor van Daad architecten. De gevel is ouderwets statig, de 
binnenkant is licht en modern. Beilen mag dan niet het mid-
delpunt van bouwend Nederland zijn, Rob Hendriks en zijn 
architectenbureau Daad maken een alles behalve ingeslapen 
indruk.
Binnen het gebouw wordt hard gewerkt en vooral veel nage-
dacht en gediscussieerd over hoe het beste, samen met 
opdrachtgevers en bewoners, kan worden gebouwd. Het is 
geen visie die je bij veel ingenieurs tegen komt. “Architecten 
willen vaak iets geniaals scheppen. Maar soms vergeten ze 
dat je een pand neerzet ten dienste van anderen. Het moet 
ook zonder jou verder evolueren. De rol van de architect moet 
bescheiden zijn”, zegt Hendriks.
Deze visie kreeg vorm tijdens zijn studie bouwkunde aan de 
TU Delft. Als assistent van docent Dieter Besch leerde hij al 
hoe hij dromen van opdrachtgevers en bewoners in tastbare 
architectuur kon gieten. Maar die dienstbare theorie bleek in 
de praktijk heel wat weerbarstiger.
Na het behalen van zijn ingenieurstitel ging Hendriks In Brus-
sel, Parijs en Berlijn aan de slag bij de beroemde en beruchte 
architect Lucien Kroll. “Lucien Kroll is een icoon. Als er grote 
verbouwprojecten zijn van naoorlogse wijken in Dresden, 
Parijs of Berlijn, vragen ze hem. Toch is hij door veel collega’s 
uitgekotst, juist vanwege de hoge participatiegraad met bewo-
ners”, zegt Hendriks.
Dat werken voor Kroll de nodige controverses met zich mee-
bracht, ondervond Hendriks aan den lijve tijdens een groot her-
structureringsproject in Gennevilliers. “We wilden samen met 

de bewoners tot een nieuw ontwerp van de woningen komen”, 
zegt Hendriks. Maar tijdens de eerste bewonersvergadering 
werd al snel duidelijk dat de bewoners helemaal niet wilden 
dat er ingegrepen werd. “Ze waren bang dat de huren omhoog 
zouden schieten door alle aanpassingen en dat de verbou-
wingen politiek gebruikt zouden worden om de wijk van al te 
grote lastpakken te ontdoen.”, zegt de ingenieur. “We hadden 
allemaal mooie beelden gemaakt van bewoners à la Asterix en 
Obelix die de wijk sloopten, en de oude stenen gebruikten om 
iets nieuws mee op te bouwen. De eerste samenkomst moest 
een grote manifestatie worden. We hadden de ruimte versierd 
met oliedrums gevuld met water. Die werden scheldend omge-
schopt.” 
Ook werden er die avond auto’s gesloopt en werden Hendriks 
en zijn collega’s uitgescholden. “Ik stond daar met knikkende 
knieën. Het was een erg heftig begin”, zegt Hendriks. “Waar 
blijf je dan met je motto’s als ‘we bouwen met jullie en voor 
jullie’.”
Bang bibberend de benen nemen was er echter niet bij. Bij ver-
volgvergaderingen ging het er al minder stormachtig aan toe. 
“Tijdens de eerste bewonersvergadering waren er driehon-
derd man, tijdens de tweede nog maar zestig. Ik vroeg me af of 
de samenwerking met de bewoners met zo weinig mensen niet 
gigantisch ging mislukken. Maar Kroll had iemand ingehuurd 
die in een appartement in het complex woonde. Die sprak met 
de Marokkaanse meisjes, de moeders en de jeu de boulesfa-
naten over wat er bij de bewoners speelde. Daardoor wist Kroll 

tijdens die tweede vergadering bij welke club de mensen hoor-
den. Die zestig mensen waren de belangrijkste vertegenwoor-
digers van de bewoners.”
Hendriks en zijn collega’s praatten anderhalf jaar lang over 
alle bewonerswensen. “Daardoor omarmden ze het uiteinde-
lijke ontwerp als hun idee, hun plan. Dat was fantastisch. Wij 
hadden het ontworpen, maar daar stonden ze geen moment 
meer bij stil.”
Parijs, Brussel en Londen liggen in geografisch opzicht ver van 
het lommerrijke Beilen, maar voor Hendriks was de stap niet 
zo groot. Tijdens zijn afstuderen aan de TU Delft zat hij in een 
groepje met Jacco, de zoon van Cor Kalfsbeek, de architect van 
het bureau dat later Daad werd. “Er was altijd een grote druk op 
Jacco om later het bureau van zijn vader over te nemen. Maar 
toen Jacco klaar was met zijn studie, ging hij in Parijs werken”, 
zegt Hendriks. Ook toen vader Kalfsbeek gezondheidsklachten 
kreeg, wilde zijn zoon het bureau uiteindelijk niet overnemen. 
Studievriend Hendriks waagde wel de sprong van Brussel naar 
Beilen. Van 1994 tot en met 1997 werkte hij mee aan projec-
ten onder leiding van Cor Kalfsbeek. Na 1997 nam Hendriks 
samen met architect Eric de Leeuw en twee medewerkers uit 
het bureau, de leiding over. Het gaf een nieuwe dimensie aan 
zijn werk. “Ik kon vanaf dat moment mijn eigen stempel op 
ontwerpen zetten. Maar bouwen in de noordelijke provincies 
is wel anders dan ontwerpen in Brussel”, zegt de ingenieur. 
“Hier willen ze bouwen, de handen uit de mouwen steken. Er 
wordt veel minder gediscussieerd dan bij Lucien Kroll. Geluk-
kig had ik op de TU Delft al heel goed geleerd hoe ik concreet 
kon ontwerpen.”
Toch liet Hendriks zijn visie in Beilen niet los. De betonmolen 
gaat pas draaien nadat hij met bewoners en opdrachtgevers 
over ontwerpplannen heeft gediscussieerd. “Ik wil dat je in het 
gebouw terug kunt zien welke dromen mensen hebben.”
In Groningen hielp hij bij het ontwerp van een huis aan het 
Zuiderdiep. “Toen Eric en ik de opdrachtgevers voor het eerst 
spraken, wilden ze liever geen architect, maar iemand die hun 
ideeën uittekende. We hoorden ze uit over hun leven en vroe-
gen hen toen of wij ook met een ontwerp mochten komen. Ze 
wilden namelijk heel graag een tuin, maar daar was eigenlijk 
geen ruimte voor op die plek. We verplaatsten de tuin naar 
boven.” Ze ontwierpen een heel moderne paddestoel, met een 
dichte, verwarmde kern en een glazen, onverwarmde schil 
met een trappenhuis. Om van de woonruimte naar het slaap-
gedeelte of de keuken te gaan, moeten de bewoners door het 
onverwarmde trappenhuis. “Zij kwamen van een boerderij en 
waren gewend aan verschillende klimaatzones in een huis. 

Op een boerderij is het ook niet overal even warm. Ze vonden 
het ook prettig dat de wc niet in het woongedeelte zat. Een wc 
behoort naar hun mening op het erf, het buitengedeelte. Niet 
middenin je huis. Ze vonden dat wij hun ideeën beter vorm had-
den gegeven dan zijzelf en gooiden hun eigen ontwerp weg”, 
zegt Hendriks trots.
Een ideaal ontwerp moet het product zijn van een goede 
samenwerking tussen architect en opdrachtgever. Hendriks 
luistert goed, maar begint niet klakkeloos en zonder tegen-
spreken te schetsen als mensen hun wensen aan hem kenbaar 
maken. “Een biologische boer in Orvelte wilde een pand heb-
ben in de vorm van een bij of vis. Dat vond ik een raar en slecht 
idee. Ik heb lang met hem over de materialen gepraat en over 
wat hij met het gebouw wilde.” Het werd een constructie van 
een doos in een doos met verschillende klimaatconstructies. 
Met behulp van schuifdeuren wordt de zon in een hete zomer 
geweerd en in de winter gekoesterd. De tussenruimte zorgt 

voor koelte of warmte. “Die boer is nu supertrots op de duur-
zame techniek in zijn gebouw,” zegt Hendriks. “Je moet als 
architect antwoord geven op de vragen van anderen. Je moet in 
de huid van de opdrachtgever kruipen en vragen durven stellen 
over hoe ze willen wonen. Zo kom je samen tot een visie voor 
huizen en de omgeving.” Dat reikt verder dan alleen samen 
met de opdrachtgever tot nieuwe ontwerpen komen. Net als bij 
Lucien Kroll, in Brussel en Parijs, wil Hendriks voor gemeen-
schappen een visie op architectuur. “We willen als bureau 
graag agenderend zijn. Architectuur is vaak een bijproduct, de 
visies zijn belangrijker. We willen antwoorden krijgen op vra-
gen als: ‘Hoe willen gepensioneerden als ze ouder worden het 
liefste in een dorp leven?’ Het gaat dan niet om de vorm, maar 
om het beantwoorden van dergelijke belangrijke vragen. Dat is 
je meerwaarde als architect.” 

Naam: Rob Hendriks (45)
Woonplaats: Oostwold
Verliefd/verloofd/getrouwd: Verliefd op 
Marga
Studie: Bouwkunde
Afstudeerrichting: Architectuur
Afstudeerjaar: 1990
Loopbaan: Van 1991 tot en met 1994 
werkte Rob Hendriks op het atelier van 
Lucien Kroll. In 1994 vertrok hij naar 
Drenthe om te werken voor het archi-
tectenbureau van Cor Kalfsbeek. In 1997 
nam hij samen met andere architecten 
de scepter van Kalfsbeek over en werd 
Daad Architecten in het leven geroepen. 
Daar werkt hij nu nog steeds.

(Foto’s: De Beeldredaktie / Jan Anninga)

’Architecten willen vaak iets geniaals 
scheppen’

‘ik stond daar met knikkende knieën. het 
was een erg heftig begin’
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Studeren met een  
Autisme Spectrum 
Stoornis?
Coachingsbureau Van der Hagen biedt 
begeleiding bij het structureren, plannen 
en coördineren en helpt bij het overwinnen 
van faalangst en vermijdingsgedrag.

Vestigingen in Amsterdam en Leiden;  
i.o. projecten in Delft en Wageningen. 

Bij problemen met zelfstandig leven en 
wonen is daar ook gelegenheid tot intern 
verblijf in kleinschalig woonproject.

Informatie: tel. 020-6793331 

 e-mail: eha@xs4all.nl

C o a C h i n g s b u r e a u 

Van der hagen

AankondigingenAnnouncements wetenschapsagenda

Eettafels

Minimaatjes

Algemeen

Bierhistorische wandeling
Op zaterdag 27 juni zal amateur 
bierhistoricus Aad van der 
Hoeven een 2,5 uur durende 
rondwandeling verzorgen door 
Delft en vertellen over de circa 
200 bierbrouwerijen die Delft 
tijdens de middeleeuwen had. 
De rondwandeling kost 6,50 
euro inclusief twee historisch 
Delftse pilsjes. Voor informa-
tie en aanmelding mail naar 
info@bierhistoriedelft.nl of bel 
06-25413178.

ontspoord festival
Voordat de sloopkogel het 
industrieterrein aan de Leeu-
wenhoeksingel bij het station 
zal bezoeken, zullen de panden 
voor een laatste maal op hun 
grondvesten schudden tijdens 
het Ontspoord Festival op 27 
juni. Zie www.ontspoordfestival.
nl voor meer informatie.

dag van de architectuur
Op 27 en 28 juni vindt de dag van 
de architectuur plaats met als 
thema ‘Architectuur & Mobili-
teit’. In Delft zijn diverse locaties 
te bewonderen. Zie voor meer 
informatie www.topdelft.nl en 
www.delftdesign.nl.

openbare ruimte  
spoorzone 
Op 29 juni spreekt de architect 
van de nieuwe Spoorzone, prof. 
Joan Busquets, vanaf 20.00 uur 
in het IHE-gebouw te Delft over 
zijn ontwerp. U bent van harte 

welkom. De presentatie is in het 
Engels.

symposium ‘Grenzen aan de 
groei?’
Op 26 november vindt het 
symposium ‘Grenzen aan de 
groei?’ plaats van 13.00-18.00 
uur. Het symposium gaat onder 
andere in op transportveilig-
heid, consumentenveiligheid, 
sociale veiligheid en blikt terug 
op 40 jaar veiligheidskunde. Zie 
www.delft-toptech.nl voor meer 
informatie.

student and Career  
support

Informatie
Student and Career Support 
is een onderdeel van de dienst 
onderwijs en studentenzaken. 
Het omvat de diensten van de 
studentendecanen, de studen-
tenpsychologen en het infor-
matiecentrum. Het informatie-
centrum in de hal op de begane 
grond is geopend op werkdagen 
van 9.00–17.00 uur. Er is docu-
mentatie beschikbaar over 
onder andere wo- en hbo-oplei-
dingen, arbeidsmarkt, studie- 
en beroepskeuze, buitenlandse 
studies, enz. Bij de balie of tele-
fonisch kun je afspraken maken 
met een studentendecaan of 
een studentenpsycholoog. Voor 
de studentenpsychologen geldt 
dat het eerste contact loopt via 
het open inloopspreekuur dins-
dag- en donderdagochtend van 
11.30–12.30 uur. Voor student 
and career support in het alge-

meen kun je terecht op het open 
spreekuur op dinsdagochtend 
van 11.30-12.30 uur.
 Bezoekadres: Jaffalaan 9a 
(ingang Mekelweg); tel. 015-
2788004. e-mail: studentandca-
reersupport@tudelft.nl
website: www.studentandca-
reersupport.tudelft.nl 

open spreekuur  
studentenpsychologen
Elke dinsdag en donderdag is 
er een open spreekuur voor 
de studentenpsychologen van 
11.30-12.30 uur. Let op: het open 
spreekuur op de dinsdag in de 
maanden juli en augustus komt 
te vervallen.

Training smartstudie
Er zijn weer plaatsen vrij bij de 
training Sociale Effectiviteit. 
Vriendschappen aangaan en 
verdiepen, in groep relaxt func-
tioneren, ontspannen jezelf/vak 
presenteren, beter communi-
ceren, assertiever zijn – dit alles 
en meer leer je in deze training. 
De bijeenkomsten van de trai-
ning zijn wekelijks, op de maan-
dagen van 15.00-17.30 uur, zaal 
A0.030, gebouw onderwijs- en 
studentenzaken. Trainer: Paula 
Meesters. Meld je aan via www.
smartstudie.tudelft.nl.

Workshops
•	Studie(her)keuze:	29	juni.
•	Familieperikelen:	9	juli.
•		Toe	aan	een	verandering?	9	

juli.
•		Emotional	Freedom	Techni-

que: 10 juli.

Zie voor het totale aanbod:  
www.smartstudie.tudelft.nl.

online check huurprijs
Iedereen heeft wel eens vragen 
over zijn servicekosten of over 
de huurprijs van zijn woning. 
Er zijn nog veel meer vragen 
waar sommige bewoners 
het antwoord niet precies op 
weten. Wie moet bijvoorbeeld 
welk onderhoudsprobleem 
repareren, de verhuurder of de 
huurder? Het wordt een stuk 
eenvoudiger om een antwoord 
op dit soort vragen te krijgen 
met de nieuwe online checks via 
www.huurcommissie.nl.

Plateau
Plateau is kennis- en manage-
mentontwikkelaar. Ze trainen, 
coachen en leiden kader en top-
kader in de vastgoedsector op in 
(maatschappelijk) ondernemer-
schap, stedelijke vernieuwing 
en leefbaarheid, (vastgoed)
management, organisatieont-
wikkeling en communicatie. 

Traineeprogramma: ‘Talent in 
Huis’
Datum: september
Voor dit programma werft 
Plateau jonge afgestudeerde 
mensen die drie maal een half 
jaar bij een woningcorporatie 
willen werken en daarnaast een 
intensief opleidingsprogramma 
volgen. Meer informatie is te 
vinden op: www.talentinhuis.nl .

WorkNtravel
WorkNtravel is een jong bureau 

dat bemiddelt tussen vrijwil-
ligers/stagiair(e)s en bedrijven. 
Door de vele contacten binnen 
Suriname heeft WorkNtravel 
de mogelijkheid om mooie, 
leerzame stages aan te bieden. 
WorkNtravel is op zoek naar 
Nederlandse stagiair(e)s die 
stage willen lopen in Suriname. 
Meer informatie is te vinden op: 
info@bluefrogtravel.net.

International office

Informatie
Het international office, Jaf-
falaan 9a, is op werkdagen 
geopend van 9.00-17.00 uur. 
Je kunt ook vragen stellen via 
internationaloffice@tudelft.nl of 
telefonisch (015-2788012) een 
afspraak maken.

delta 

Inleveren kopij 
 
Bijdragen van faculteiten, 
diensten en overigen voor 
de rubriek 'Aankondigin-
gen' in Delta ontvangt de 
redactie graag per e-mail: 
delta@tudelft.nl. Bijdragen 
dienen zo beknopt moge-
lijk te zijn. De redactie 
behoudt zich het recht voor 
om in te korten. Aanleve-
ren vóór vrijdag 14.00 uur.

x

Eindelijk echt 
    tijd 
       gevonden

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl 
of bel 070-3649500

Buddy Netwerk zet zich in 
voor mensen met een ernstige, 
chronische en/of levens-
bedreigende ziekte, zoals 
kanker, MS of Hart-en Vaatziek-
ten. De impact van de ziekte op 
iemands sociale en emotionele 
leven is groot, soms te groot.
Word nu buddy en vergroot de 
wereld van een ander en ook 
die van jezelf. Simpelweg door 
er eens per week een paar uur 
voor de ander te zijn.

General

International student Church
Students of all denominations 
are invited to our ecumeni-
cal service every Sunday at 
Raamstraat 78, 11.30 hrs follo-
wed by tea/coffee. The services 
are led by the chaplains Reve-
rend W. Stroh and Father Avin, 
and are supported by student 
leaders. More information on 
www.iscnetherlands.nl.

student and Career  
support

Information  
The student psychologists 
and the central student and 
careers councelors are located 
at Jaffalaan 9A. Office hours: 
Monday-Friday from 9.00-17.00 
hrs. You can direct your inquiries 
or make an appointment at the 
Front Office or by phone: 015-
2788004. For an initial appoint-
ment with one of the student 
psychologists you should first 
come to one of the open office 
hours: Tuesdays and Thursdays 
from 11.30-12.30 hrs. The open 
office hours of the Student and 
Career counselors are on Tues-

days from 11.30-12.30 o’clock. 
More information on www.stu-
dentandcareersupport.nl.

Workshops
Familial Circumstances: July 9.
Need a Change? July 9.
Emotional Freedom Technique: 
July 10.
More information on www.
smartstudie.tudelft.nl. 

Global Career Company
Event: Lobbying in Brussels
Dates: 4-11 July
Location: Prague, Czech Repu-
blic
The program provides students 
with an exciting opportunity 
to deepen their knowledge of 
the current EU politics through 
exchange of ideas with acade-
mics, policy practitioners and 
fellow students from different 
cultural environments. The 
ESI2009 combines intensive 
academic courses with cultural, 
social and recreational oppor-
tunities. More information and 
registration on ttp://esi.cpvp.cz.
Event: The International Con-
ference of Education, Research 
and Innovation
Dates: 16, 17 and 18 November

Location: Madrid, Spain
The objective of ICERI 2009 is to 
share your experiences in the 
fields of education, research, 
innovation, technology and 
international collaboration. It is 
an international Forum for lec-
tures, researchers, professors, 
engineers, educational scien-
tists and technologists.

European summer Institute 
2009
The European Summer Institute 
2009 is a seven-day academic 
program designed to bring toge-
ther 30 undergraduate and gra-
duate students of various nati-
onalities and academic back-
grounds to enjoy their summer 
holidays in the unique academic 
and cultural environment.

International office

Information  
The International Office, Jaf-
falaan 9a/visitor’s entrance at 
Mekelweg, office opening times 
Monday to Friday 9.00–17.00 
hrs. Appointments and enqui-
ries can be made by email: 
internationaloffice@tudelft.nl or 
by phone: 015-2788012.

Alcuin 
oude delft 55-57 

Ma t/m do geopend van 18.00-
19.30 uur. Tijdens het hockey-
seizoen ook op zondag geopend 
van 18.00-19.00 uur.
Dagelijks daghap maaltijd, 
op ma., di. en do. ook een luxe 
maaltijd. Alle maaltijden zijn 
inclusief soep. Daghap 3 euro, 
luxe 4,10 euro.

Koornbeurs 
Voldersgracht 1

Eettafel geopend ma. t/m vr. van 
17.30-19.30 uur. Basismaaltijd 
3,60 euro, soep 0,30 euro, toe-
tjes v.a. 0,30 euro, fruit v.a. 0,40 
euro. Inl. www.koornbeurs.nl/
eettafel.  

sociëteit de Bolk
Buitenwatersloot 1-3

Onze open eettafel is geopend 
ma. t/m do. De maaltijd begint 
om 18.30, waarna er geza-
menlijk gegeten zal worden. 
Vegetariërs en groepen worden 
verzocht (voor 14.00 uur) te bel-
len. De prijs voor de maaltijd is 
4,00 euro, inc. soep en toetje.

sint Jansbrug 
oude delft 50-52

Ma. t/m vr. geopend van 17.30-
19.30 uur. Dagschotel (incl. 

salade) 3,40 euro, fruit 0,25 
euro, toe 0,30 euro, luxe toe 0,85 
euro, bier en fris 1,10 euro. Het 
menu staat ook op www.jans-
brug.nl.

Open from Monday to Friday 
from 17.30-19.30 hrs. Daily dish 
(incl. salad) 3,40 euro, fruit 0,25 
euro, dessert 0,30 euro, beer 
and soda 1,10 euro. Find the 
complete menu at www.jans-
brug.nl.

Tyche
oude delft 123

donderdag 25 juni
Basis: Tonijnschotel.
Luxe: Honey roasted pork, broc-
coli en aardappelschijfjes.
Eettafel geopend van 18.00-
19.30 uur. Basis 3,50 euro, 
luxe 4,30 euro, xluxe 4,80 euro. 
Dagelijks soep. Vegetarische 
variant beschikbaar. English 
menu available: www.delftsche-
studentenbond.nl. 

Wolbodo 
Verwersdijk 102

From Friday 12 June Diner Wol-
bodo has a summerbreak. Diner 
Wolbodo is back in the Owee.

Soup is served at 18.30h. Eve-
ryone is welcome. Tuesday and 
Thursday: 3,40 euro, Wednes-
day: 4,00 euro. www.wolbodo.nl

Nog geen vakantieplannen? 
doe een vrijwilligersproject in 
het buitenland. Binnen Europa 
ook projecten met subsidie. Kijk 
op www.siw.nl.

AC-HoP de vakbond voor 
Universiteitspersoneel. Voor 
informatie kijk dan op www.
AC-HOP.nl.

stichting delftse Natuurwacht 
zoekt vrijwilligers voor het 
begeleiden van activiteiten met 
kinderen van 8-14 jaar.  
www.natuurwacht.nl, 015-
2783086 of j.f.m.molenbroek@
tudelft.nl.

spelregels minimaatjes.
Minimaatjes zijn niet toeganke-
lijk voor het bedrijfsleven. Voor 
commerciële aanbiedingen en 
advertenties: H&J Uitgevers 
(adres in colofon). Minimaatjes 
zijn maximaal 200 tekens lang.  
Inleveren vóór vrijdag 14.00 
uur via e-mailadres delta@
tudelft.nl.

Alle promoties, intree- en 
afscheidsredes vinden, tenzij 
anders vermeld, plaats in de 
Aula van de TU, Mekelweg 5, 
Delft.

Let op: de promoties van de 
maand juni worden gehouden in 
de Kronigszaal van de faculteit 
TNW, Lorentzweg 1, Delft.

Vrijdag 26 juni
*  Regulation in Splendid Iso-

lation. Promotie van drs. I.S. 
Martina. Promotor: prof.dr.ir. 

M.P.C. Weijnen. 10.00 uur.
*  Finite element modelling of 

transport and non-hydrostatic 
flow in environmental fluid 
mechanics. Promotie van ir. 
R.J. Labeur. Promotor: prof.
dr.ir. G.S. Stelling. 14.00 uur.

maandag 29 juni
*  Reliability in Urban Public 

Transport Network Assess-
ment and Design. Promotie 
van S. Tahmasseby, MSc. Pro-
motor: prof.dr.ir. P.H.L. Bovy. 
10.00 uur.

*  Spatial Pattern Dynamics in 
Aquatic Ecosystem Modelling. 
Promotie van H. Li, MSc. Pro-
motor: prof.dr.ir. A.E. Mynett. 
14.00 uur.

dinsdag 30 juni
*  Characterization and AIN coo-

ling of thermally isolated bipo-
lar transistors. Promotie van 
L. La Spina, Laurea di dottore 
in ingegneria. Promotor: prof.
dr. L.K. Nanver. 10.00 uur.

*  Control of Propeller Cavitation 
in Operational Conditions. 

Promotie van ir. A. Vrijdag. 
Promotoren: prof.ir. D. Sta-
persma en prof.dr.ir. T.J.C. van 
Terwisga. 14.00 uur.

Gegevens voor deze 
rubriek kunt u doorgeven 
via e-mail: delta@tudelft.
nl.

x

www.eettafels.tudelft.nl

x

Let op dit keurmerk

www.cbf.nl

Geven aan 
een goed doel?

Voor vragen over het CBF-Keur:

Centraal Bureau Fondsenwerving

Tel: 0900 202 55 92 (€ 0,35 p.m.)

Het Bureau van de Universiteit van de Rijksuniversiteit Groningen 
zoekt een

Beleidsmedewerker 
Planontwikkeling
0,7 fte  |  Vacaturenummer 209199 
  

De functie omvat
-  het vertalen van strategische plannen op facultair niveau 

in huisvestingstermen en deze vervolgens omvormen in 
projecten

-  het verzamelen van allerlei relevante gegevens en het 
op basis hiervan opstellen van een ruimtelijk en technisch 
programma van eisen

-  het in de ideefase normatief bepalen van de ruimtebehoefte 
en het genereren van oplossingsrichtingen (koop/huur, 
verbouw/nieuwbouw).

Uw functieprofi el
-  aantoonbare affi niteit met en werkervaring in het oplossen 

van huisvestingsvraagstukken in een complexe omgeving 
(minimaal 2 jaar)

- organiek en ruimtelijk inzicht
- zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

Nadere informatie over deze vacature vindt u op: www.rug.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gesticht in 1614. Behorend tot de 

Europese en mondiale top. Breed scala 

aan vakgebieden. Internationaal 

georiënteerd. Geworteld in het Noorden 

van Nederland. Maatschappelijk actief. 

Met onderzoekers en docenten die 

vanuit wetenschappelijke hartstocht 

hun vak beoefenen. Met studenten die 

het beste uit zichzelf willen halen. 

Waar verschil in talent, ambitie en 

prestatie van 25.000 studenten en 

5.500 medewerkers gehonoreerd wordt. 

werken aan de grenzen van het weten

De VSSD zoekt voor spoedige indiensttreding een

voor 20 uur per week.Deze medewerker draagt zorg 
voor 

beeldmateriaal dat van auteurs afkomstig is, 

Engelse taal.
Bij de kandidaten wordt verder verondersteld dat 

werken en initiatieven te nemen.
Het is mogelijk in deze werkkring door te groeien 

De VSSD is een belangenvereniging van studenten 

ongedwongen sfeer uitgevoerd door een bestuur, 
werkgroepen en vijf vaste medewerkers.

spaarloonregeling.

nieuw
do za di wo 22:00 - zo 21:45

LET THE RIGHT ONE IN
Prachtig poëtische vampierthril-
ler uit Zweden. Niets is routineus 
in deze meesterlĳ ke horrorfi lm. 
Let op het gebruik van kleur en 
geluid die de kilte onderstrepen 
van de wereld waarin de tieners 
leven.  Eenzaam buitenbeentje 
Oskar ontmoet bleek nieuw buur-
meisje Eli en sluit vriendschap. Dan 
blĳ kt het meisje alleen van bloed te 
kunnen leven.
Tomas Alfredson - Zweden 2008

één week
vr za zo di wo 19:30

TOKYO SONATA 
De fi lm laat op terloopse en vaak 
humoristische wĳ ze zien hoe 
moeilĳ k het is om als vier indi-
viduen met elkaar een gezin te 
vormen. De regisseur heeft meer 
dan 40 fi lms op zĳ n naam, maar 
slechts een enkele fi lm haalde 
Nederland. Juryprĳ s Un Certain 
Regard in Cannes.  Meneer 
Sasaki wordt ontslagen, maar thuis 
vertelt hĳ  niets; iedere dag vertrekt 
hĳ  in zĳ n pak, met koff ertje.
Kiyoshi Kurosawa - Japan/Nederland/
Hong Kong 2008

2e week
do za ma di wo 21:45  za 16:45  zo 16:00

SLUMDOG MILLIONAIRE
Een verrukkelĳ ke mix van oost 
en west waar Bollywood-roman-
tiek wordt afgewisseld met harde 
actie en ruige realiteit.  Als een 
ongeletterde jongen één vraag ver-
wĳ derd is van de jackpot twĳ felt 
men aan zĳ n oprechtheid…
Danny Boyle - Ver. K/VS 2008

"35 jaar…" publiekslievelingen
maandag 20:15

BABEL
Indrukwekkend epos over onver-
mogen en miscommunicatie, in 
de bekende mozaïek-stĳ l van 
Iñárritu (en/of zĳ n scenarioschrĳ -
ver).  Een enkel geweerschot ver-
oorzaakt een kettingreactie die de 
levens van een aantal mensen op 
drie verschillende continenten niet 
alleen met elkaar verbindt, maar 
ook voorgoed verandert. 
Alejandro González Iñárritu - Fr/VS/Mexico 06

5e week - DOK tip
do ma 19:30 - vr 22:00 - 
za zo 15:00 - za zo di wo 19:15

COCO AVANT CHANEL
> met DOK-pas slechts 6 euro
Historisch drama overtuigt met 
decors, kostuums en stĳ lvolle 
muziek, en vooral prachtrol-
len van Audrey Tautou (AMÉLIE) 
en Benoît Poelvoorde (AALTRA). 

 Jonge cabaret-zangeres Coco 
Chanel blĳ kt zich goed te kunnen 
bewegen in de Franse High Society. 
Daar vecht ze voor haar onafh an-
kelĳ kheid.
Anne Fontaine - Frankrijk 2009

elke zondag 22.00  6 euro entree
SNEAK PREVIEW 

Nyama-festival
vr 19:45 

MUZIKANTEN VOOR 
HET LEVEN 
Bob Entrop volgt drie Roma- en 
Sinti-muzikanten, waaronder de 
Basily Gipsy Band op hun tour 
naar Praag. Voorafgaand geven 
enkele leden van Basily een 
muzikale inleiding en ook ach-
teraf spelen zĳ  nog wat swingen-
de nummers in onze foyer. Basily 
treedt ook op tĳ dens Nyama.
Bob Entrop - Nederland/Duitsland/Bel-
gië/Tsjechië 2008 

Dag van de architectuur
zo 14:15 

SPOORZONE-ARCHIEF: 
MORGEN IS GISTEREN -
Videoportretten van vier Delftse 
begrippen die gaan verdwĳ nen 
door de aanleg van de spoortun-
nel: bloemenhandel Koos de Roos, 
Dansschool Wesseling, Hotel De 
Kok en snackbar/fi etsenstalling 

"de Turk". 
Coen de Jong - Nederland 2008

Made in Germany
do 19:45

EIN FREUND VON MIR
Een fi lm over vriendschap, met 
goed geschreven dialogen en 
enkele erg komische scenes. Met 
Daniel Brühl (GOOD BYE LENIN!).

 De intellectuele Karl leert de 
levensgenieter en fulltime fi losoof 
Hans kennen. Karl kan wel wat 
vreugde en hartstocht in zĳ n leven 
egebruiken en Hans wil helpen
.Sebastian Schipper - Duitsland 2006 
I.s.m. het Goethe-Institut Rotterdam en 
het Duitsland Instituut Amsterdam. 

laatste week
vr 21:45 - za 14:45 - za zo 17:15

SUNSHINE CLEANING
Komedie van de producers van 
LITTLE MISS SUNSHINE. Mooi 
acteerwerk van Amy Adams (de 
jonge non uit DOUBT) en Emily 
Blunt.  Twee zussen starten een 
schoonmaakbedrĳ f in het reinigen 
van moordlocaties. Ook hun privé-
leven is toe aan een opruimbeurt. 
Christine Jeff s - VS 2008 

Moefi  kinderclub
zo 13:00 - wo 14:00

THE MEERKATS
Disney-achtige docu; een groots 
avontuur over kleine diertjes.
Ned.gespr. AL  Jong stokstaartje 
moet nog veel leren om te kunnen 
overleven in de Kalahari-woestĳ n.
James Honeyborne - Ver. K. 2008

Moefi  kinderclub
zo 12:45 - wo 14:15

LUCKY & ZORBA
Italiaanse tekenfi lm voor de aller-
kleinsten. Ned. gespr. 4+  Zee-
meeuw vraagt de zwarte kater Zorba 
voor haar ei te zorgen. Die leert het 
jonge meeuwtje Lucky vliegen.
Enzo D'Alo - Italië 1998

Naast twee nieuwe fi lms (LET THE 
RIGHT ONE IN en TOKYO SONATA) 
deze week drie eenmalige verto-
ningen: een documentaire over 
zigeunermuzikanten, videoportret-
ten van Delftse begrippen die gaan 
verdwijnen door de aanleg van de 
spoortunnel en een Duitse fi lm uit 
de reeks Made in Germany. 

Doelenplein 5 
Delft 214 02 26

> Nyama:  documentaire  
Delftse gipsyband Basily

#

#

26
do 25 juni t/m wo 1 juli 2009dd> filmweek

Vanaf volgende week is het 
FILMZOMER: bedoeld om een aan-
tal fi lms uit het afgelopen jaar die 
we niet konden draaien alsnog 
te vertonen, maar ook om ande-
re titels juist nog eens extra voor 
het voetlicht te brengen. Een ideale 
manier om fi lms die je gemist hebt 
alsnog in te halen! Elke week zijn 
er drie nieuwe titels, en dat gaat zo 
twee maanden door.

filmhuis-lumen.nl

> Verwacht

> NNyamaa:
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Zou je een vriend aanraden bij de 
Tu Delft te gaan werken?
Ruim 66 procent van de 
medewerkers van de 
universiteitsdienst deed 
mee aan de enquête over 
psychische en sociale 
arbeidsbelasting. Arthur 
Mac Gillavry en Bert 
Meijer waren betrokken 
bij de organisatie van de 
enquête: “Bij zo’n hoge 
opkomst verwachten 
deelnemers natuurlijk 
wel dat er iets met de uit-
komsten gebeurt.”

xANGèLE STEENTJES

Iedere organisatie is vanuit de Arbo-
wet verplicht een risico-inventarisatie 
en -evaluatie (RI&E) uit te voeren om 
inzicht te krijgen in de arbeidsrisico’s 
van haar medewerkers. Een ver-
plicht onderdeel is de psychosociale 
arbeidsbelasting (PSA). Arthur Mac 
Gillavry, medewerker voorlichting 
en communicatie voor arbo op de TU 
Delft: “Vroeger heette dat welzijn, 
maar sinds de laatste wetswijziging 
wordt in de arbowet de term PSA 
gebruikt en dat hebben wij overgeno-
men.”

Er zijn al eerder RI&E’s met een PSA-
enquête gehouden op de TU Delft. Toen 
door de Organisatie Ondersteunende 
Diensten (OOD) de universiteitsdienst 
ontstond, moest er een nieuwe RI&E 
worden uitgevoerd.
Bert Meijer, arbo- en milieuadviseur 
bij de universiteitsdienst en de facul-
teiten EWI en CiTG, trok als project-
leider de kar van de PSA-enquête en 
Arthur MacGillavry was erbij betrok-
ken om, in samenwerking met M&C, 
te zorgen voor de communicatie en 
de voorlichting. Al snel werd beslo-
ten de enquête uit te besteden aan 
een extern bureau. Meijer: “Voor veel 
medewerkers is absolute vertrou-
welijkheid heel belangrijk. Door de 
enquête extern uit te laten voeren, 
wordt die vertrouwelijkheid nog eens 
benadrukt.” Mac Gillavry beaamt dit: 
“We hadden een helpdesk in de peri-
ode dat de enquête op het net stond 
en deze werd meerdere keren gebeld 
met de vraag of er echt met de groot-
ste vertrouwelijkheid met de gege-
vens werd omgegaan. Voor TU-mede-
werkers is dit aspect heel belangrijk.” 
Meijer: “Bovendien brengt de externe 
partij veel inhoudelijke expertise mee 
en is deze eveneens in staat de uit-
komsten te vergelijken met andere 
universiteiten.”
In een PSA-enquête zijn diverse 
onderwerpen verplicht, zoals vragen 
over werkdruk en pesten. Meijer: “Wij 
voegden er geen nieuwe onderwer-
pen aan toe, maar verdiepten som-

mige onderwerpen door extra vragen 
te stellen.” Mac Gillavry: “Wij vroegen 
bijvoorbeeld of mensen tevreden zijn 
over het werkoverleg. Dit geeft aan in 
hoeverre leidinggevenden en mede-
werkers met elkaar kunnen commu-
niceren over de taakuitvoering. Zo is 
de vraag: ‘zou je een vriend aanraden 
bij de TU Delft te gaan werken?’ voor 
ons een belangrijke indicatie voor het 
plezier in het werk.”
Vlak voor de enquête online ging, 
werd een brief rondgestuurd aan alle 
medewerkers van de universiteits-
dienst. Mac Gillavry: “Daarna zijn 

met vaste tussenpozen drie herin-
neringen via de e-mail gestuurd. Ook 
waren er twee helpdesks geopend: 
een voor technische en een voor pro-
cesmatige zaken. Van beide is regel-
matig gebruikgemaakt.” De enquête 
was drie weken online, maar vooral 
de laatste dagen was er sprake van 
een eindspurt. Meijer: “Ons streven 
was een respons van zestig procent 
te halen. Na ruim twee weken zaten 
wij daar nog niet aan en ik had er een 
hard hoofd in of dat nog zou lukken. 
De laatste dagen vulden echter nog 
heel veel medewerkers de enquête 
in.” Volgens Meijer en Mac Gillavry is 

de uiteindelijke hoge respons ook te 
danken aan de betrokkenheid van de 
directeuren binnen de universiteits-
dienst. Mac Gillavry: “Voor hen is het 
natuurlijk belangrijk om een indruk 
te krijgen hoe mensen hun werk, de 
werksfeer en hun contact met leiding-
gevenden ervaren. Zij stimuleerden 
medewerkers om even twintig minu-
ten vrij te maken voor het invullen van 
de enquête. Overigens hoorden wij 
van medewerkers dat zij het invul-
len zelf ook interessant vonden. Het 
is een moment om eens even stil te 
staan bij wat je van je werk vindt en 
wat je ideeën over je toekomst zijn.”
Begin juli zijn de resultaten inclusief 
aanbevelingen bekend. De zomer 
wordt gebruikt om de aanbevelingen 
om te zetten in een plan van aanpak 
per directie. Een voordeel van een 
hoge score is volgens Meijer en Mac 
Gillavry dat de uitkomsten serieus 
worden genomen. Mac Gillavry: “Het 
is belangrijk dat directeuren zich 
realiseren dat één procent zo’n tien 
medewerkers vertegenwoordigt. Als 
negentig procent wel tevreden is, dan 
zijn er nog steeds honderd mede-
werkers niet tevreden. Dat is wel een 
aantal om rekening mee te houden.” 
Er is ook een aandachtspunt bij een 
hoge respons. Meijer: “Medewerkers 
verwachten dat je iets met de uitkom-
sten doet. Door mensen enthousiast 
te maken om mee te doen, schep je 
verwachtingen dat je iets met de ant-
woorden zult doen.”

begin juli zijn de 
resultaten inclusief 
aanbevelingen bekend

Trainees van grote waarde 
Paul Althuis, directeur Valorisation 
Centre.

'Trainees boeken veel resul-
taten in een korte tijd'

Directeur valorisation centre Paul 
Althuis begeleidt al jaren met veel 
plezier trainees. “Het zijn jonge, 
flexibele gemotiveerde mensen die 
met een heel andere blik naar de 
werkzaamheden om hen heen kij-
ken en daardoor een spiegel voor je 
organisatie zijn.” Je moet wel in hen 
investeren, vindt Althuis. Dat kost 
tijd, maar daar krijg je ook veel voor 
terug. “Ze boeken bijvoorbeeld veel 
resultaten in een korte periode.” 
Eefke Rienstra is dit jaar een van 
Althuis’ trainees. Zij ontwikkelt voor 
TopTech opleidingen voor ervaren 
ondernemers bij Yesdelft. Althuis had 
verschillende projecten voor trainees 
ingediend. “Het valorisation centre 
richt zich op kennisvalorisatie ofwel 
het creëren van maatschappelijke en 
economische waarde op basis van 
wetenschappelijke kennis en vaar-
digheden. Deze werkzaamheden 
lenen zich voor kortere projecten. 
Omdat wij die link met de maatschap-
pij zoeken, is het prettig om trainees 
te hebben die ‘van buiten komen’.” 
Van de negen eerstejaars trainees 
hadden er zeven bij het valorisation 
centre gesolliciteerd. Twee zijn er 
nu daadwerkelijk werkzaam. “De 
andere vijf hadden liever een ander 
type project of zouden bij een ander 
project meer tot hun recht komen.” 
Afgaande op haar cv had Althuis in 
eerste instantie niet direct verwacht 
dat Eefke bij de overblijvende kandi-

daten zou behoren. “Zij had interna-
tionale studies gedaan. Tijdens het 
gesprek bleek dat zij een carrières-
witch wilde maken naar het onder-
wijs en daarom bij ons goed op haar 
plaats zou zijn. Bovendien zag ik haar 
als persoon erg zitten. Ze wist wat ze 
wilde, formuleerde goed en had een 
praktische instelling.” 
Althuis zou wel willen dat de TU Delft 
iets meer moeite zou doen om deze 
talentvolle jongeren te behouden. “Je 
traint hen drie jaar maar daarna ver-
trekken de meesten. Dat vind ik niet 
goed. Wellicht moeten wij het pro-
gramma anders opzetten. Door ieder 
jaar ergens anders te werken, worte-
len ze niet echt in de organisatie.”

Eefke Rienstra, eerstejaars trainee.

“Als generalist verbind ik 
specialistische gebieden aan 
elkaar”

In november 2008 begon Eefke 
Rienstra als trainee bij het valorisa-
tion centre. Zij studeerde interna-
tionale betrekkingen en werkte bij 
Oxfam Novib. “Het werk gaf mij niet 
de voldoening die ik had verwacht.” 
Rienstra ontdekte dat zij zich meer 
richting onderwijs wilde ontwikkelen 
en meldde zich aan als trainee bij de 
TU Delft. Ze koos voor het project bij 
Toptech omdat het minder sterk was 
ingekaderd dan andere projecten. “Er 
was ruimte om nog zelfstandig een 
deel ervan in te vullen. Er zijn men-
sen die dat niet prettig vinden maar ik 
houd wel van deze vrijheid.”
In het ontwikkelen van de opleidingen 
voor ondernemers richt zij zich vooral 
op soft skills. “De uitvindingen van de 
studenten zijn meestal indrukwek-
kend. Maar als je een goede onderne-
mer wilt worden, is het ook belangrijk 
aandacht te besteden aan presenta-
tie en communicatie.” Bij ontwikke-
ling van het onderwijs voor deze doel-
groep is het haar taak om de kennis 
van specialisten te verbreden zodat 
ze succesvolle ondernemers worden. 
“Ik kijk vanuit een helikopterview 
maar de verschillende kennisge-
bieden en haal daaruit wat nuttig is 
voor een opleiding. Belangrijk hierbij 
is natuurlijk dat in staat bent om de 
verschillende gebieden te begrijpen 
anders kun je niet de juiste keuze 
maken.”
Rienstra werkt met veel plezier bij de 

TU Delft en aan haar project. “Het is 
een interessante omgeving om in te 
werken en ik verbaas mij regelmatig 
over de inventieve technologie die 
hier ontwikkeld wordt. Wel zou ik het 
jammer vinden omdat in november 
– als mijn jaar erop zit – te moeten 
stoppen. Pas nu, na ruim een half 
jaar, heb ik het gevoel voldoende 
kennis van de organisatie en het werk 
te hebben om een eigen bijdrage te 
kunnen leveren. Daarom ben ik blij 
dat ik met Paul heb afgesproken om 
bij Toptech te blijven.”
 

‘Each day is like a funeral for us’
From Tehran’s streets 
to the Mekelparkweg, 
Iranians continue pro-
testing for their rights. 
As the testimonies 
published here reveal, 
any semblance of a nor-
mal university life has 
long since ceased for TU 
Delft’s Iranian students.

xROUJIAR MANOUCHERI

“On June 12th, a large group of us 
Iranian students gathered and went 
to Den Haag to vote in Iran’s 10th 
presidential election. We each went 
with the hope of having an impact - 
even though small - on solving our 
country’s problems and creating 
a better future. But the day after 
was a huge shock. The unexpected 
result was announced, and we won-
dered if the result was reliable, or 
fraud or simply a coup d’état. Then 
news about protests in Iran and 
police violence against our people 
started coming out. Our friends in 
Tehran were taking pictures and 
videos of streets on fire, of young 
men and women covered in blood, 
and sending them to us, so that we 
could send them to CNN, BBC…. 
Each day this week has been like 
a funeral for me and my friends. 
We’re all worried about our families 
back home. Meanwhile, all we can 
do now is gather together and tell 
people about what is happening in 
Iran. But still, I feel embarrassed to 
be just an observer who cannot be 
near my brothers and sisters risking 
their lives for our rights. Now, we 
just hope someone can stop the 
violence, so that we can revive our 
trespassed rights and have a fair, 
honest election.”
Speideh (23)

“Students at many Iranian universi-
ties are protesting against the frau-
dulent election, as riot police try to 
suppress these peaceful objections. 
At Shiraz University, two students 
were killed, and afterwards the 
university’s dean resigned. Many 
students were seriously injured and 
arrested during police attacks on 
Esfahan University. The most brutal 
attack was at the Tehran Univer-
sity dormitory, where five students 
were killed, many more terribly 
injured, and some 200 students 
arrested. The riot police used tear 
gas, guns, truncheons and knives to 
assault students. They broke down 
dorm room doors with axes to beat 
and arrest students hiding in their 
rooms, and then refusing to allow 
ambulances through to treat the 
wounded. More than 100 Tehran 
University professors resigned in 
protest. Kave, who studies at Sharif 
University and achieved the second 

highest grade in the national MBA 
exam, and his mother, were both 
shot. His mother is dead. Kave is in 
critical condition in hospital.” 
Reza (25)

“As an Iranian student at TU Delft, 
this unrest at home has definitely 
affected my life here. I’m in touch 
with friends back home via Inter-
net and have heard and seen many 
depressing stories and videos 
from Tehran, where I lived for ten 
years. Fortunately, my family lives 
in Bandarabbas, in southern Iran, 
where there isn’t as much violence 
as in Tehran. But the problem is 
that I don’t know when I can see 
my family again. I wanted to go 
home  this summer, but because 
of the events of the past two weeks, 
I haven’t been able to study for my 
exams nor work on my thesis, and 
therefore I cannot leave. But I still 
hope to take my exams this month 
and then go home. No one knows 
what the end is. But we all believe 
that together we can beat this cru-
cial dilemma.”
Khashayar (24)

“The events unfolding in Iran today 
belong to a bigger story that will 
progress, whatever happens. It’s 
the story of a reform movement that 
started 12 years ago and believes 
peaceful change is possible in our 
’semi-democratic’ government. 
During the past months, we refor-
mists campaigned extensively for 
Mousavi. Many Iranians who don’t 
usually vote were motivated to vote. 
It wasn’t easy: even at TU Delft we 
held two debates, discussing the 
disastrous consequences of Ahma-

dinejad remaining in power, and 
such discussions went on everyw-
here: in the blogosphere, in families, 
between colleagues…. I regularly 
called home to discuss these issues 
with family and friends. We also 
spoke with people who had fallen 
for Ahmadinejad’s words last time 
and voted for him. I had two such 
friends: intelligent students I met 
during my Bachelor’s. For four years 
we discussed things. Right before 
this election, they emailed me to 
say they were actively campaigning 
for Mousavi! Unfortunately, one of 
them, Mehdi, was arrested during 
the protests and is now in Evin pri-
son. The green reform movement 
won the hearts and minds of most 
Iranians. Mousavi talked about 
removing Iran from world isola-
tion, and Iranians loved this. Prior 
to the elections, the streets of Iran 
were full of happy people. And then, 

unbelievably, fraud was commit-
ted. But this is the sad story of my 
country: a minority uses any means 
to remain in power - what ever the 
costs. Despite the worrying stories I 
hear from home, all is not bad. The 
world has seen our new face. It also 
assured us that ‘we are countless’. 
I hope the government accepts the 
will of my people. But whatever the 
outcome, reform in Iran cannot be 
stopped. My reformist friends and 
I will continue recruiting Iranians 
like Mehdi, one by one, to the cause 
of peace, hope and knowledge. And 
we are countless.” 
Hadi Asghari (30)

“Since neither I, nor my friends, 
knew anyone here or in Iran who was 
voting for Ahmadinezhad, nobody 
gave him the slightest chance of 
being re-elected. The news hit me 
hard. Checking ‘nu.nl’, I learned 
that he was already celebrating 
victory. My first thought: How could 
they manually count 45 million 
votes in less than three hours?! Part 
of me was relieved that most people 
around the world cannot understand 
Farsi, and thus cannot truly under-
stand the ridiculous happenings in 
my country. But yet I also wanted 

the world to know how easily they 
can commit such large-scale fraud. 
Ahmadinezhad is not our choice. I 
was very happy about the protests. 
Finally! I was also surprised, since 
the Islamic Republic was ‘ideal and 
perfect’ on the surface. No protests 
before, except, of course, those cal-
ling the USA ‘the great Satan’. News 
of the Tehran University dormitory 
attack shocked me. I kept compa-
ring my situation here to their situ-
ation there. It was very frustrating 
to know I could do nothing to help 
them.” 
Saam (24)

“The true heart of Iran lies in its 
people and their remarkable natio-
nal unity in times of need. One of 
my last memories of living in Iran 
dates back to 1997, when Khatami 
was elected as the first president 
of Iran who dared speak of reform 
and change. Fast forward eight 
years, when I went to vote in Den 
Haag, frustrated at my friends in 
Iran who were boycotting the elec-
tions because the promised change 
wasn’t enough - they had simply 
given up. Hearing Ahmadinejad 
announced as that election’s win-
ner brought tears to my eyes. But 

as Iran’s people watched what hap-
pened to our country over the past 
four years, they realised that they 
must speak out loudly. The streets 
filled again with people cheering 
for their reformists and ‘Going 
Green’ – the color of reformist can-
didate Mousavi. But now when the 
unbelievable vote counts were pro-
nounced, Iran’s people felt cheated 
of their basic human rights and pro-
tested in their millions. We were all 
so emotional. Hope was emerging; 
we thought the country was clearly 
showing what it stands for, but that 
day ended in bloodshed. As the days 
pass, we’re all hooked to our com-
puters. We’ve witnessed millions of 
people out on the streets day after 
day, marching in silence and com-
mencing a new beginning to a new 
civil movement. The big question 
on our minds now is how this will 
all end, and what the fruits of our 
nation’s labour will be?”  
Maryam (24) 

“For nearly 30 years the Iranian 
nation has been stereotyped in other 
parts of the world, without people 
really understanding how different 
Iranians are from what they see or 
hear through Iran’s state-controlled 
media. During the last few days the 
Iranian people have confronted fas-
cism with the only thing they have 

left to spare: their lives. They’re 
demanding their freedom, showing 
the world that what the so-called 
supreme leader of Iran Khameneyi 
says is not what the people say. The 
Iranian people are standing up for 
democracy! The world has seen 
this many times before: dictators, 
blinded by power, brutally trying 
to silence the voices of people who 
want freedom, peace and demo-
cracy. We believe we have learnt 
from history. We believe in being 
better than those who kill the inno-
cent voices. We understand that real 
democracy won’t happen until we 
fight every last dictator, even if this 
fighting is only telling your friends: 
‘I support these people, deep in my 
heart.’”
Amir (25)

“Human beings are members of a whole, 
in creation of one essence and soul.
If one member is afflicted with pain, 
other members uneasy will remain.
If you have no sympathy for human pain, 
the name of human you cannot retain.”

- Persian poet Saadi

‘Green Silence’, is by Goli, an Iranian TU Delft student. She, like many of the Iranian stu-
dents whose testimonies are published on this page, prefers not to use her real name. Of 
her drawing, Goli says: “These days, hundreds of thousands of Iranians are protesting in 
the streets of Tehran. They’re not revolutionaries. They don’t want to destroy anything. 
They want their votes back. Please hear the sound of their green silence.”

(Foto’s: Angele Steentjes)

'The world has seen 
our new face'

'The true heart of 
iran lies in its people 
and their remarkable 
national unity in times 
of need'
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Moffenhaat
Mijn geblondeerde buurman, de joods-christelijke 
kampioen vrije meningsuiting, wordt sinds zijn overwel-
digende winst in de Europese verkiezingen nog beter 
beveiligd. Het gesloten cameracircuit rond zijn appar-
tement reikt nu tot over de ringweg van de vinexlocatie. 
Elke ochtend om half negen vertrekt een colonne van 
drie geblindeerde auto’s op weg naar het Binnenhof, 
overkoepeld door een helikopter. Daar gaat us Geert, 
denk ik dan. Behouden vaart! Fi amanillah!
Geert verruimt onze blik. Vroeger hadden wij een hekel 
aan Duitsers, het onderkoelde overgereguleerde volk 
aan de andere kant van de grens. Tegenwoordig hebben 
wij een hekel aan moslims, de oververhitte ongeregu-
leerde menigte  aan de andere kant van Europa. Geert 
heeft van ons Europeanen gemaakt. Geert Wild, Geert 
Mak, van hetzelfde laken een pak. 
Het afsluiten van de grenzen, de roep om de gulden, de 
trots op Nederland: het is symptomatisch voor de afslui-
ting van een tijdperk. De reikwijdte van transport en 
communicatie is tot ver voorbij de diameter van de stad-
staat Holland geschoten en we moeten groter denken 
dan vroeger, of dat nou leuk is of niet. Zelfs Delft kijkt 
verder dan de Vliet. Tijdens de opstand op het Tianan-
menplein twintig jaar geleden, hingen de Amerikaanse 

universiteiten vol met spandoeken. In Delft bleef het 
stil. Hoe anders is dat nu! Vorige week demonstreerden 
Iraanse studenten voor de aula tegen de uitslag van de 
Iraanse verkiezingen. Een paar verveelde agenten stond 
erbij. Dakdekkersbedrijf Van Daalen werkte rustig ver-
der aan de bibliotheek, onder de leus: ‘Kunt u er niet 
bij, dan zuigen wij!’ Erg bezadigd allemaal, maar het is 
een begin van wat wellicht ooit nog eens gaat lijken op 
internationaal engagement.
Toch mis ik die oude vertrouwde moffenhaat. Op vakan-
tie in het Schwarzwald steek ik met mijn dochter dwars 
door rood over, want er is geen auto te bekennen. Aan de 
andere kant van de straat houdt een moeder geschrok-
ken de handen voor de ogen van haar zoontje. “Mensch, 
das ist schamlos, ist auch noch ein Kind dabei!”, roept ze 
woedend. Duitsers wachten altijd voor rood om kin-
deren niet op verkeerde ideeën te brengen (Duitsers, 
verkeerde ideeën). “Dit volk torpedeert zich ongelimi-
teerd door enige snelheidsbeperking naar de hoogste 
verkeersmortaliteit in noordwest Europa. Maar stoppen 
voor rood, dat doen ze”, mopper ik. Mijn dochter kijkt mij 
vol onbegrip aan. moffenhaat hoort op de Unesco World 
Heritage lijst voor uitstervende sentimenten.

Aan: Linda Giesselink (20, IO)
Ontvangen: 19 juni 12:01 
Van: Adriaan Zondag (aka ‘Adje)’

Vrijdagmiddag is Linda, secretaris 
van i.d.-Kafee, nog druk bezig met 
het regelen van de laatste van totaal 
84 tappers die nodig zijn voor het IO 
Festival die avond. “Mensen zeggen 
af omdat hun bardienst te laat is, 
ze moeten roeien of ziek zijn.” Dat 
een van haar tappers kotsend op de 
bank ligt, heeft overigens niks met 
het i.d.-Kafee te maken. “Hij is echt 
ziek, hoor!” aldus Linda. (EvO)

Pas op wat je sms’t want Delta kijkt 
mee!

x

(Foto: Richard van ‘t Hof)

Zwerversdal
Elk jaar, rond de oprichtingsdatum op 10 oktober, verlaat een twintigtal 
Delftsche Zwervers het vaste honk op het Kruithuiscomplex aan de Schie-
kade om de Rotterdamseweg een stuk af te fietsen. Via een smal dijkje 
zoeken zij vervolgens het Zwerversdal op. Daar vindt bij het aangelegde 
Raadsvuur een algemene ledenvergadering plaats, met aansluitend een 
bestuurswissel en de inwijding van de nieuwe leden. 
Het nieuwe bestuur gaat op zoek naar een met briefjes gevulde verborgen 
fles. Die briefjes worden vervolgens voorgelezen. De aanwezigen vormen 
een kring en geven een fles kruidendrank aan elkaar door. Meestal van het 
merk Jutter, want die valt goed in de smaak volgens voorzitter Fieke Jagt-
man. “Iedereen neemt een slokje totdat de fles leeg is. Dan schrijft iedereen 
iets op een briefje, geeft niet wat. Ooit schreef iemand een gigantisch lang 
verhaal over een eekhoorn, maar de meesten houden het bij één zinnetje. 
De nieuwe briefjes worden in de lege fles gedaan. Vroeger werd die fles echt 
verstopt, maar dan was hij na een jaar soms onvindbaar. Dus nu gebeurt dat 
kort van tevoren. Het zoeken moet geen uren duren natuurlijk.” 
Uit een blik wordt de as van alle oude Raadsvuren in het vuur gegooid. Als 
het vuur uit is, gaat de as terug in het blik. Ook bij het lid is er een vast ritueel. 
“De nieuwe leden krijgen het verzoek of ze de das van de Zwervers willen 
aannemen en of ze lid willen worden van de scoutinggroep. Ze moeten dan 
een belofte doen aan de hand van een vast zinnetje dat de voorzitter voor-
leest. Na afloop fietsen we met elkaar terug naar het Kruithuis.”

(Foto: Hans Stakelbeek / FMAX) 

Hé mensen echt heel 
lelijk maar lig nog 
steeds kotsend op de 
bank :s ik ben er vol-
gende week vrijdag dus 
sowieso! Veel plezier 
wel vanavond x


