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'Van Weele promoveert schimmige denktrant
tot realiteit'
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In Cobouw is een discussie gaande over de huidige praktijk van rapporteren van
deskundigen bij schades samenhangend met funderingen. Er zijn rapporteurs die de
eerlijke rechtsgang in gevaar brengen. Prof. ir. A.F. van Weele heeft zich op 26
februari 1999 en op 18 maart 1999 verdedigd tegen de beschuldigingen van V.J. de
Waal. Onderstaand geeft V.J. de Waal op zijn beurt zijn commentaar op Van Weele's
'achtergrond- informatie'.

De kern van het probleem is, dat de heer Van Weele de waarden van uitspraken op
technisch gebied rechtstreeks koppelt aan de naam en/of opleiding en/of autoriteit en/of
antecedenten van de persoon die de uitspraak doet. Dan gaat hij over tot beoordeling van
deskundigheid van hemzelf en anderen en concludeert hij, dat het niet om een deskundige
gaat en dat derhalve de argumenten terzijde gelegd kunnen worden.

Er wordt de indruk gewekt, dat een natuurkundig ingenieur geen verstand heeft van
grondmechanica of funderingstechniek. In veel opzichten is grondmechanica zelfs meer een
vak voor fysici dan voor civiel ingenieurs. Nobelprijzen op het gebied van geneeskunde,
chemie, economie en de vrede zijn door fysici gewonnen zonder academische opleiding op
het betreffende gebied. Met zijn redeneertrant kunnen we ook elke schaakmeester
diskwalificeren als geotechnicus. Overigens houd ik mij nu meer dan twintig jaar bezig met
funderingstechniek en ben ik daarop vijftien jaar werkzaam.

In zijn brief in Cobouw 18 maart 1999, zet hij de discussie voort met:

".., dat De Waal directeur is van het aannemingsbedrijf Walinco, dat gespecialiseerd is in
versterking van funderingen door middel van palen en dat hij in dit geschil dus niet als
onafhankelijk expert is te beschouwen. Zeker niet nu hij voorstelt (en wellicht opgedragen
heeft gekregen) om palen onder een deel van Het Groene pandje aan te brengen."

Ik vestig de aandacht op het scheppen van sfeer met bijvoorbeeld 'aannemingsbedrijf
Walinco' hoewel Walinco zich juist altijd presenteert als funderingsbedrijf en dat ook is. De
genoemde 'opdracht' is suggestieve speculatie, niet meer of minder dan bluf. De
opdrachtgever kan beamen, dat er geen intentie is om Walinco een funderingsopdracht te
verstrekken. Er is ook geen offerte. Er is wel een offerte door een concurrerend bedrijf
uitgebracht voor verbetering van de fundering.

In het onderdeel 'Bierenbroodspot' gaat de heer Van Weele in op de opdracht die mijn
bedrijf verkreeg lange tijd na het kort geding in 1997. Daar was tijdens het kort geding geen
sprake van. Inzake de adviezen van de heer Van Weele in dezelfde rechtszaak kan ik
zeggen, dat hij het advies schreef, hoewel IFCO, waar hij nauw bij betrokken was, al in
eerdere fase in opdracht van de verzekeraar betrokken was geweest inzake het beoordelen
van het funderingsontwerp en de uitvoeringswijze, evenals trillingsmetingen en
besprekingen inzake overig onderzoek. IFCO moest dus het eigen advies - naar mijn mening
helaas verkeerd uitgepakt - verdedigen. De partijdigheid die de heer Van Weele mij verwijt
lijkt dus veeleer op hemzelf van toepassing.

De heer Van Weele tracht in zijn stuk te bewijzen, dat zijn visie juist is door aan te tonen,
dat de mensen die de andere visie aanhangen er geen of minder verstand van hebben. Dat
is echter een principieel onjuiste manier van werken. De omgekeerde redenering is wel juist.
Het is namelijk mogelijk door een technische beschouwing aan te tonen, dat iemand ongelijk
heeft. Als dat een elementair onderdeel van de wetenschap betreft, en als de betrokken
specialist ook bij zijn standpunt blijft, toont dat aan, dat de betrokken specialist ofwel geen
verstand ervan heeft, ofwel partijdig is.

Hierover gaat het volgende betoog inzake technische aspecten van twee van de vier
gevallen.

Het Groene Pandje

De fundering op staal van het Groene Pandje in Barneveld was gedeeltelijk verzakt bij het
bouwen van een kelder ernaast. De heer Van Weele schrijft in zijn rapport: "De fundering op
staal van de rechter zijgevel is weliswaar gezakt en iets verschoven, maar zij heeft in de
vorm van kwaliteit en draagvermogen niet ingeboet. De bestaande fundering is even goed
voor zijn taak berekend als voor het evenement. Omdat langs het restaurant de stalen
damwand in de grond is achtergebleven zullen daar geen vervormingen meer op treden,
zodat herstel verantwoord is." Ik heb daarop gesteld, dat deze voorstelling van zaken
misleidend is.

In zijn brief in Cobouw schrijft de heer Van Weele: "Helaas voor hem ziet De Waal dat zelf
onjuist. Er zijn tientallen eerdere gevallen geweest, die vergelijkbaar zijn en waarbij een
verzakte fundering op staal met succes werd gehandhaafd."

Wat is er nu allemaal op dit verhaal van de heer Van Weele aan te merken?

a) De belangrijkste eigenschap van de fundering is het vervormingsgedrag. Het
draagvermogen is slechts een daarvan afgeleide waarde.

b) De uitspraak uit het rapport is zonder uitgebreid onderzoek voorbarig. Naar mijn stellige
mening is de uitspraak onjuist. Want bijvoorbeeld verhogingen of wisselingen van belasting
of trillingen kunnen in de meeste gevallen voor verdere zakking zorgen.

c) Volgens opgave van de heer Heesbeen is geconstateerd door middel van metingen, dat er
na de gebeurtenis wel degelijk nog zettingen zijn geweest. Dat was ook te verwachten.

d) De uitspraak wordt in het rapport niet bewezen of aannemelijk gemaakt. Er is geen
verwijzing naar enige meting of onderzoek die de stelling ondersteunt. Dit is
onwetenschappelijk en is onacceptabel voor een hooggeleerde.
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e) De heer Van Weele zegt, dat in tientallen eerdere gevallen met succes geen maatregelen
zijn genomen. Het zal in ieder geval voor de verzekeringsmaatschappij succes hebben
opgeleverd. Maar voor de eigenaar kunnen er toch onaangename gevolgen zijn.

f) De heer Van Weele heeft kennelijk ook niet gedacht aan de eigenaar van het gebouw die
een paar jaar later de belasting op zijn pand met bijvoorbeeld een extra verdieping wil
verzwaren. Deze eigenaar zal dan mogelijk buiten zijn schuld extra kosten moeten maken
voor verzwaring van de fundering.

g) Mocht de heer Van Weele nog steeds van mening zijn (wat mij en vele deskundigen
onbegrijpelijk voorkomt), dat er na het gebeurde geen zakking meer zou optreden, dan moet
zijn wetenschappelijke ervaring toch zeker hebben aangegeven, dat een dergelijk
vermoeden geen zekerheid is.

h) Ik weet zeker, dat de heer Van Weele deskundig genoeg was om te weten, dat zijn
verklaring tenminste een stap te ver ging.

i) De heer Van Weele weet met zijn ervaring in schades en rechtszaken, dat het vaak
tamelijk moeilijk, kostbaar en tijdrovend is om het tegendeel van zijn uitspraak te bewijzen.
Als er in Nederland slechts een professor in de funderingstechniek is, dient die professor zich
te realiseren, dat het voor de tegenpartij moeilijk en in de meeste gevallen praktisch
onmogelijk is om voldoende tegenwicht te realiseren tegen de mening van de
allerdeskundigste specialist.

j) Mijn rechtsgevoel zegt mij, dat een buurman die benadeeld wordt door schade door
bouwwerkzaamheden voor elke cent en voor elk risico schadeloos gesteld dient te worden
door de bouwer. Ook als de deskundige vindt, dat de schade of het risico slechts minimaal
is.

k) In zijn verklaring schrijft de heer Van Weele, dat kwaliteit en draagvermogen van de
fundering ongewijzigd zijn. Strikt formeel technisch zou deze uitspraak de mogelijkheid
open laten, dat de fundering naderhand nog enige zakking vertoont. Want zakking is iets
anders dan draagvermogen of kwaliteit. De uitspraak geeft technisch het gevoel, dat het
waar is, maar de hele strekking van de uitspraak met "even goed voor zijn taak berekend als
voor het evenement" geeft een ieder de indruk, dat alles in orde is. Met andere woorden: Er
wordt een uitspraak gedaan die de technische schrijver een gevoel van waarheid zou kunnen
geven, maar de lezer op het verkeerde been zet.

Dan probeert de heer Van Weele nog om mijn verhaal onderuit te halen met: "Waar blijft de
vereiste zorgvuldigheid van De Waal om zonder voldoende specifieke kennis en ervaring op
het gebied van funderingen op staal in zand- grond te beweren, dat ..." Deze zin van de heer
Van Weele zegt niets over mij of over mijn uitspraken. Deze bluf tekent wel de afwezigheid
van zijn argumenten.

Ronduit curieus is zijn uitspraak op bladzijde 1 in de krant van 26 februari 1999, waarin hij
motiveert, dat ik geen verstand heb van geotechniek door onder andere te zeggen ".. een
vakgebied dat hij zich in de praktijk heeft eigen gemaakt zoals zoveel meer mensen."
Daarna komt hij in Cobouw van 18 maart 1999 met het argument hierboven genoemd onder
D, namelijk de "tientallen eerdere gevallen". Hij redeneert zelf typisch op basis van de
ervaring die "hij zich in de praktijk heeft eigen gemaakt".

Bierenbroodspot

Inzake het rapport Singel 447/449 constateerde ik een soortgelijke werkwijze van de heer
Van Weele als hierboven beschreven. Echter dit rapport staat bol van onjuistheden en
orakel-achtige uitspraken. Ik licht daar twee gevallen uit.

Geval 1

Er werden funderingswerkzaamheden uitgevoerd direct naast de rechter bouwmuur van het
pand Singel 449. Het pand Singel 447 bevindt zich direct links van 449. De bouwer ging
over tot een funderingsversterking van de rechter bouwmuur van 449 alvorens in de
nabijheid over te gaan tot het funderingswerk. Naar de mening van de eigenaars van Singel
447/449 en adviseurs ontstond er zakking en schade tijdens werkzaamheden ten behoeve
van fundering en bouwput van de nieuwbouw direct ernaast.

De heer Van Weele schrijft: "Bovendien is de zakking van de fundering veroorzaakt door een
eigen gebrek, waaraan een te verwaarlozen kleine zakking kan zijn toegevoegd door de
nieuwbouw." Verder is gemeten tussen 17 juli 1995 en (waarschijnlijk) eerste helft 1997, op
verzoek van de heer Van Weele, dat gezakt zijn in die periode: linkerzijde 447 (7 mm),
rechterzijde 447 (43 mm), linkerzijde 449 (49 mm) en rechterzijde 449 (40 mm).

Mijn verklaring van die getallen is eenvoudig. Door versterking van de fundering aan de
rechtermuur van 449 was deze in tamelijk goede staat, waardoor hij minder verzakt is in
verhouding tot zijn zeer korte afstand tot de werkzaamheden. De heer Van Weele komt
echter met een verhaal waarmee hij de door hemzelf gevraagde metingen tracht te
weerleggen. "Tussentijds zijn er geen metingen uitgevoerd, zodat slechts een enkele
verschilwaarde ter beschikking staat. Bovendien wordt opgemerkt, dat de meetpunten voor
Singel 449 spijkers in het houtwerk betreffen, waardoor betrouwbaarheid van de uitkomst te
wensen overlaat. De meetpunten in 447 bevinden zich in de loskomende voormetseling en
ook dat komt nauwkeurigheid van de metingen, om het zakkingsgedrag van de voorgevel te
beoordelen, niet ten goede. Er bestaan daarom twijfels over deze uitkomsten, omdat deze
inhouden, dat de voorgevel van 447 een extra scheefstand moet hebben opgelopen van 43-7
= 36 mm en een dergelijke toename moet zich duidelijk aftekenen rondom de staalplaten,
die boven de raampartijen zijn geschroefd. Deze staalplaten tonen echter aan, dat van een
zodanige schranking sedert juli 1995 geen sprake is geweest."

Op zeer subjectieve gronden wordt een meetresultaat opzij gezet. Het rapport van
Schiebroek twijfelt hierbij terecht aan "het wetenschappelijk geweten van de rapporteur".
Verder tonen de staalplaten niets aan. Overigens werd genoemde funderingsversterking wel
in het rapport van de heer Van Weele vermeld, maar zonder die in verband te brengen met
het schadeverloop of verloop van zakking. De conclusie van de heer Van Weele: "In
voorgaande is aangetoond, dat de zakking en de verschilzakking van 447 zich vrijwel geheel
hebben voorgedaan alsof er geen nieuwbouw heeft plaatsgevonden." Zijn schimmige
redenering lijkt hiermee tot werkelijkheid te zijn gepromoveerd. De allerdeskundigste
professor vertelt een tamelijk discutabel verhaal, waarbij de meest aangewezen verklaring
van het fenomeen verzwegen wordt.
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Geval 2

Uitspraak van de heer Van Weele: "Alle maatregelen, die mogelijk waren om de
trillingsoverlast te beperken, zijn door de aannemer op dit werk getroffen. Zijn werkwijze
getuigt van zorgvuldigheid."

Ten eerste zijn de damwandplanken ingetrild. Weliswaar na voorboren, maar toch getrild.
Echter ook het voorboren is niet zonder schaderisico. Er bestaan geheel trillingvrije
technieken (ook zonder boren) om een wand in te brengen. Het indrukken van de damwand
zou van grote zorg hebben getuigd. Er zijn dus niet "alle maatregelen, die mogelijk waren",
getroffen. Er zijn slechts maatregelen getroffen, niet alle mogelijke maatregelen.

Daarnaast is er nog discussie of alle getroffen maatregelen wel zo verstandig waren, want er
is zowel voor de palen als voor de damwand geboord. Hooggeleerd begrip verandert daar
niets aan. Elke bouwvakker kan het begrijpen.

Conclusie

Diverse malen verwijt de heer Van Weele mij, dat ik spreek over zaken waar ik onvoldoende
specifieke kennis en ervaring heb. Op dat moment spreekt hij over iets dat hij niet heeft
kunnen controleren, zodat de uitspraak veeleer op hemzelf van toepassing is.

Inzake mijn technisch commentaar heb ik tot dusverre nog geen weerwoord gehoord. De
heer Van Weele schrijft in zijn brief, dat hij de vier genoemde gevallen behandelt. In
werkelijkheid geeft hij betrokken mensen een behandeling.

Het probleem met de volstrekt foute redeneringen is, dat een vertekend beeld van de soms
toch al niet geheel duidelijke situatie opgebouwd wordt. De redeneringen apart zijn voor een
buitenstaander niet te beoordelen. De rechter of de verzekeringsmaatschappij denkt dan,
dat het hele verhaal logisch in elkaar steekt en dat de conclusies in orde zijn. In kringen van
technici en wetenschapsmensen is deze werkwijze wel toelaatbaar, want daar maken
deskundigen een scheiding tussen zin en onzin.

Ik denk, dat er sprake is van een bijzondere technische intuitie en inventiviteit
gecombineerd met meesterlijke overtuigingskracht, die in rechtszalen een leven zijn gaan
leiden los van ethiek en wetenschap. Correctie daarvan was nodig. Hoeveel huiseigenaren
zijn door deze praktijk benadeeld?

V.J. de Waal, Amsterdam

Intuitie en inventiviteit zijn eigen leven gaan leiden, los van ethiek en wetenschap
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Van Weele
04-03-1999 00:00

Het artikel op de voorpagina van Cobouw van vrijdag 26 februari 1999, betreffende
kritiek op prof. Van Weele, geeft mij aanleiding tot een reactie.

Ik ken prof. Van weele al meer dan veertig jaar als specialist op het gebied van
funderingstechniek en grondmechanica. Wij hebben vele malen met elkaar en tegenover
elkaar gestaan in discussies over technische problemen.

Ik heb hem daarin leren kennen als een kundig ingenieur met een zeer brede ervaring en
vakkennis, zowel theoretisch als praktisch. Daarbij heb ik hem ook leren kennen en
waarderen als een eerlijk en open man, die duidelijk en onverbloemd zijn mening geeft over
hem voorgelegde problemen.

In uw krant wordt hij in het gewraakte artikel op basis van beweringen van enkele
belanghebbenden beschuldigd van achterbaksheid, leugenachtigheid en het uitsluitend
dienen van zijn eigen portemonnee. Ik vind dit meer dan onbehoorlijk.

Zelf was ik bij de zaak van ir. Boorsma, die in het artikel wordt besproken, direct betrokken
als bindend adviseur. Over de schade aan de drukkerij De Vries in Sneek zijn drie processen
gevoerd, namelijk de eerste voor de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven tussen de
opdrachtgever (De Vries drukkerij) en de aannemer met een vonnis in 1981, vervolgens
tussen de aannemer en de CAR-verzekeraar met een bindend advies in 1985, en tenslotte
voor een scheidsgerecht van de Commissie van Geschillen van het KIVI (Koninklijk Instituut
van Ingenieurs) tussen de aannemer en de constructeur, ir. Boorsma, met een uitspraak in
1987.

Ik was zelf als bindend adviseur betrokken bij de procedure tussen de aannemer en de
CAR-verzekeraar.

Alle drie de uitspraken zijn gepubliceerd in het tijdschrift Bouwrecht (nummer 10 van
oktober 1989) en iedereen kan dus kennis nemen van de feiten, ook uw redactie. Slechts in
de laatste procedure, die voor de Commissie van Geschillen van het KIVI, werd ir. Boorsma
veroordeeld; bij de beide procedures was ir. Boorsma slechts zijdelings betrokken.

Speciaal in deze laatste procedure wordt diep ingegaan op de technische randvoorwaarden.

Een ieder kan hieruit de conclusie trekken, dat ir. Boorsma de feiten geheel omdraait; waar
hij Van Weele van beschuldigd doet hij zelf, namelijk voorbij gaan aan de gestelde
randvoorwaarden.

Ir. K. Joustra Leidschendam
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Van Weele (7) Hierbij mijn commentaar op de
'achtergrondinformatie' van prof. ir. A.F. van
Weele in Cobouw van 18 maart.
24-03-1998 00:00

In Cobouw is ter discussie gesteld of deskundigenadvies aan objectiviteit inboet
door betrokkenheid bij de schadeveroorzakende partij en/of machtigste partij. De
schade, kosten van een advocaat en eigen bouwdeskundigen kan een kleine
ondernemer, onderaannemer of particulier meestal niet onbeperkt voorschieten. Die
delft het onderspit in de gangbare praktijk van eindeloos vertragende acties vaak al
voor er eindelijk geprocedeerd kan worden.

Van Weele zelf maakt een soort onderscheid tussen de partijdeskundige en de
onafhankelijke expert van een partij of diens verzekeraar. Het recht kent naast de partijen
zelf, alleen partijdeskundigen, dus experts die op verzoek van een van de partijen hun visie
geven en door de rechtbank benoemde deskundigen.

Bij de schade aan twee panden aan het Singel naast de bouwput van het Kalvertorenproject
werd namens de verzekeraar verbaasd gereageerd op het afwijzen van een voor allen
bindend advies door professor Van Weele als extern deskundige. Na een jaar
schadeopnames en onderzoek wordt zijn eerste rapport ontvangen als onderzoek van deze
extern deskundige.

Extern deskundige

De discussie over dit verschijnsel betreft een aantal facetten. Allereerst wekt het voeren van
de titel professor de indruk dat er sprake is van een wetenschappelijke visie zonder banden
met de commercie. Na beeindiging van een parttime buitengewoon hoogleraarschap wordt
de titel meestal niet meer gevoerd.

Als leverancier van voorzieningen tijdens de bouw is het optreden als deskundige beperkt.

Toevallig was uitgekomen dat professor Van Weele Ifco-kastjes geleverd had,
trillingsregistratie verrichtte en adviseur van de aannemer/constructeur was. Zijn kastjes
registreerden te veel getril bij het heiwerk (13 in plaats van de toegestane 4 millimeter per
seconde en niet 8 millimeter per seconde als gerapporteerd). Zo iemand is partij in het
geschil en zeker niet een extern deskundige. Nog bonter wordt het als deze persoon ook nog
voor een bindend advies wordt voorgesteld, dus om alles buiten de rechter om te regelen.

Opportunistisch

Inderdaad, er lopen nog procedures. Ik kan het niet laten als gedupeerde burger toch te
reageren op de "afkeurenswaardige, verschrikkelijke dingen", die volgens hem "zonder enige
filtering door Cobouw overgenomen zijn". De gevels moesten gelijktijdig op last van
Bouwtoezicht gestut worden wegens instortingsgevaar en scheurvorming tijdens de
beeindiging van de bemaling van de bouwput. De eerste scheurvorming ontstond vlak na
het heiwerk.

Cobouw kent alle drie rapportages van professor Van Weele en de brieven namens de
verzekeraar. De tien over de oorzaak van de schade geraadpleegde deskundigen waren geen
van allen betrokken bij het project en in die zin onafhankelijke partijdeskundigen. Onder hen
was een professor die de opgaven van Van Weele opportunistisch noemt en twijfelt aan zijn
wetenschappelijk geweten.

Dat De Waal recent door de aannemer voor het herstel van Singel 449 is ingeschakeld,
maakt zijn rapportage van anderhalf jaar geleden geen verslag van een direct
belanghebbende zoals Van Weele dat is. Of de deskundige voor de aannemer of voor diens
verzekeraar optreedt, maakt weinig verschil omdat het belang van beide is om geen
aansprakelijkheid te erkennen.

Zonder de bouwtechnische gegevens in de andere drie becommentarieerde gevallen te
kennen, lijkt het aannemelijk dat ook daar sprake is van weinig realistisch
causaliteitsonderzoek.

Citaten

Niet bekend

Deze bloemige teksten over rampzalige natuurverschijnselen zijn plezierig leesvoer, tenzij
men al drie jaar tobt hoe de doorlopende kosten en het schadeherstel gefinancierd moeten
worden en men noodgedwongen eigen advocaat speelt zonder brood daarvan op de plank.
Als troost telt dat het bouwrecht veel interessanter blijkt dan het leek en rechters veel
kritischer zijn dan kennelijk gedacht is.

Kenniscentrum

Omdat dit soort ellende bij megaprojecten door megaondernemers voorkomen moet worden
en iedereen gebaat is bij rechtvaardigheid tijdens onderhandelingen en een eerlijke
rechtsgang, heeft Cobouw terecht aandacht geschonken aan deze ongewenste
randverschijnselen. Een kenniscentrum van deskundigen kan voor huiseigenaren en
onderaannemers betekenen dat zij zich kunnen wapenen tegen de baronnen in de bouw,
hun verzekeraars en deskundigen. Naast heel schrijnende gevallen zijn overigens ook
gevallen bekend geworden van aannemers en verzekeraars die wel aansprakelijkheid
aanvaarden bij dit "kansspel" zoals Van Weele het al of niet optreden van immense schades
ziet.

A. Bierenbroodspot, Amsterdam

Van Weele (8)

Een kanttekening bij de ingezonden brieven van prof. A.F. van Weele en ir. K. Joustra
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(Cobouw 18 maart).

Ik hecht eraan te benadrukken dat de essentie van het conflict was toegespitst op de keuze:
de bedrijfsvloer onderheien of uitvoeren op staal?

Door de aannemer was aangegeven dat onderheien voor de opdrachtgever financieel
onhaalbaar was.

Bij de keuze voor funderen op staal is door Ingenieursbureau Boorsma nadrukkelijk gewezen
op zettingen. De opdrachtgever en de aannemer hebben dit geaccepteerd. Een en ander is
met berekeningen door Ingenieursbureau Boorsma onderbouwd.

Echter, toen de zettingen daadwerkelijk optraden, werd de voorwetenschap daarvan door
zowel aannemer als opdrachtgever ontkend. Aan dit essentiele punt is bij de arbitrage
tussen Ingenieursbureau Boorsma en de aannemer volledig voorbij gegaan.

Ir. K. Boorsma,

Drachten
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Van Weele (1)
18-03-1999 00:00

In verband met recent in Cobouw verschenen publicaties betrekking hebbend op
mijn persoon, meen ik dat de redactie onrechtmatig heeft gehandeld. Ik voel mij
dan ook geroepen een weerwoord te geven met betrekking tot de feiten van de vier
praktijkgevallen die in de artikelen worden genoemd.

Ik behandel de vier gevallen, die door D. Dukker zijn vermeld, in chronologische volgorde.
De lezer diene te bedenken, dat ik in deze gevallen optrad als de funderingstechnisch
adviseur van de wederpartijen van de door Cobouw geinterviewden: Boorsma

De feiten

Het feitencomplex is gedetailleerd beschreven in Bouwrecht van oktober 1989, pag.
781/795. Het geschil heeft betrekking op een, op turn-key basis in 1978/79 gebouwde,
drukkerij. Boorsma verzorgde in opdracht van de aannemer het constructief en
funderingstechnisch ontwerp. Het pand werd op palen gefundeerd en de bedrijfsvloer op
staal. Na ingebruikname van de drukkerij ontstond al spoedig een ontoelaatbaar
zettingsverschil tussen beide. Dit was voor de drukkerij aanleiding de vloer alsnog te laten
onderheien.

De drie arbitrages die volgden, gingen over de vraag, wie de meerkosten, verbonden aan het
alsnog onderheien van de vloer (590.000 gulden), moest betalen. In de laatste en
beslissende arbitrage tussen de aannemer en de constructeur Boorsma, doorbraken arbiters
de aansprakelijkheidsbeperking o.g.v. Artikel 12.6 RVOI en veroordeelden Boorsma tot
betaling van tweederde deel van de genoemde schade.

Commentaar

Boorsma verwijt Van Weele, dat hij zich veel te veel richtte naar de belangen van de
machtigste partij, zijn opdrachtgever en diens verzekeraar. Die bewering is onjuist. Van
Weele werd ingeschakeld door de aannemer en niet door de verzekeraar. Voorts verwijt
Boorsma mij, dat ik "het spelletje meespeelde, waardoor Boorsma werd fijngewreven". En
dat "arbiters de zienswijze van Van Weele volgden". Deze kritiek regardeert Van Weele niet,
nog afgezien van het feit, dat de betrokken arbiters naar eer en geweten hebben geoordeeld.
Het gewraakte vonnis werd geveld op 11 september 1987, nu ruim elf jaar geleden. Er is
geen beroep tegen aangetekend, dus moet het als afgedaan worden beschouwd.

Hartikainen

De feiten

In de winter van 1984/85 heide een licentienemer van Funderingstechnieken Verstraeten
een Vibrex-paalfundering voor een silocomplex in Tallinn (Estland). Prof. J. Hartikainen trad
op als adviseur van de ontwerper en Van Weele was adviseur van de aannemers. Tijdens de
uitvoering van het zeer dichte palenveld kwam het maaiveld omhoog door opheien. Het
opheien vond voornamelijk plaats toen de palen de funderingslaag, bestaande uit zeer vaste
keileem, binnendrongen, nadat een dik en slap bovenpakket was gepasseerd. Het opheien
van het terreinoppervlak gebeurde over een afstand van enkele decimeters, terwijl de
koppen van voltooide palen in verschillende mate, maar sommige een flink aantal
centimeters, omhoog kwamen.

Er rees verschil van inzicht over wat te doen. Hartikainen pleitte voor het voorboren van de
palen, terwijl Van Weele adviseerde geen maatregelen te nemen.

Commentaar

De oplossing met voorboren zou onder de gegeven omstandigheden prima zijn geweest, in
combinatie met prefab palen, maar niet met Vibrex-palen, die in het slappe bovenpakket
een betrouwbare grondmal als bekisting vereisten. Indien men in de grond gemaakte palen
voorboort, loopt men een verhoogd kwaliteitsrisico met de palen. Van Weele was ervoor om
geen maatregelen te treffen, omdat de palen over hun volle lengte zwaar gewapend waren
en de silo, naar zijn mening, sowieso 15 centimeter zou zakken, wegens de
samendrukbaarheid van het zeer dikke keileempakket onder het silogewicht. Bovendien was
het silocomplex voorzien van een dikke gewapende betonplaat en van zichzelf al uitermate
sterk en stijf.

De zienswijze van Van Weele is gevolgd. Volgens de heer Verstraeten, directeur van de
gelijknamige licentiegever, die nog onlangs in Tallinn was, heeft de fundering voldaan en is
er momenteel een gemiddelde zakking van circa 14 centimeter opgetreden. Ik kan mij niet
meer herinneren of er een paal werd proefbelast.

Heesbeen

De feiten

In de zomer van 1995 verzocht Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij mij
een onderzoek te doen aan 'Het Groene Pandje' in Barneveld. Er was daarnaast een
onderkelderd pand gebouwd en de daarmee samengaande werkzaamheden zouden het
bewuste pandje zodanig ernstige schade hebben toegebracht, dat de eigenaar sloop en
nieuwbouw claimde. De CAR-verzekeraar verzocht Van Weele de volgende twee vragen te
beantwoorden:

a) Is de verplaatsing van de zijgevel (de gevel van Het Groene Pandje, langs de nieuwbouw
- vW) een gevolg van de uitgevoerde werken ten behoeve van het naastgelegen pand?

b) Zo ja, wat moet er dan gedaan worden en welke kosten zijn daarmee gemoeid?

NN wilde zekerheid hebben dat de schade, die aangegeven was door de eigenaar van het
bewuste pandje, inderdaad een gevolg was van de nieuwbouw ernaast. Ik ben ter plaatse
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geweest en de eigenaar van het pand toonde mij de schade. De constructeur van het werk,
de heer Heesbeen. liet verstek gaan wegens vakantie.

Mijn antwoord op de eerste vraag was kort en bevestigend. Mijn voorstel aan mijn
opdrachtgever was om het bovenste deel van de verzakte muur op te vijzelen ten opzichte
van het onderste deel en de aan te brengen naad op te vullen, zodat de bovenbouw
wederom waterpas zou komen te staan. De kosten van deze funderingstechnische operatie
raamde ik (op grond van een prijsopgave door een gespecialiseerde aannemer) op 15.000
gulden.

Ik zag het slopen van de oude muur en het opnieuw aanbrengen ervan als meer bezwaarlijk
voor de bedrijfsvoering van het restaurant. Mijn mening was voorts, dat de bewuste muur,
zowel als de rest van het pand, dezelfde fundering op staal kon behouden. Immers de
ondergrond was zodanig, dat de draagkracht van de fundering niet werd benut, de fundering
zich in het verleden redelijk had gedragen en de incidentele verzakking op de draagkracht
van de ondergrond geen nadelige invloed had uitgeoefend.

Omdat mijn opdrachtgever deskundiger is dan ik op het terrein van bouwkundige schade en
het herstel daarvan, heb ik de beoordeling van die onderdelen aan hem overgelaten, maar
wel in mijn rapportage aangegeven, dat er sprake was van bouwkundige schade, die
hersteld diende te worden. Het probleem hier was ook (zoals in zoveel gevallen), dat er al
schade was, voordat de belendende bouw aanving, en het herstel dus maar voor
gedeeltelijke vergoeding in aanmerking kwam.

Mijn rapportage was in concept gereed toen ik op 22 augustus 1995 op eigen verzoek een
gesprek had ten kantore van de constructeur om hem tevoren van mijn bevindingen in
kennis te stellen. Dat gesprek vergde minder dan een uur en er bleken toen geen
meningsverschillen te zijn. Ik rapporteerde de volgende dag aan mijn opdrachtgever, dat
"Heesbeen niet van mening is (noch geweest), dat het pand vervangen zou moeten worden
en voorts, dat we het eens waren, dat er geen sprake was van constructieve schade".

Niet bekend

Commentaar

Wat verwijt Heesbeen mij nu? Ik had een redelijk klinkende, maar onuitvoerbare oplossing
voorgesteld. De voorgestelde oplossing was op andere werken echter met succes toegepast
en ik beschikte over een aanbieding van een, in dat type werk gespecialiseerd, bedrijf.

De Waal voegt toe, dat de kern van mijn misleidende redenering schuilt in de stelling, dat
de fundering van Het Groene Pandje niet aan draagvermogen heeft ingeboet. Helaas voor
hem ziet de Waal dat zelf onjuist. Er zijn tientallen eerdere gevallen geweest, die
vergelijkbaar zijn en waarbij een verzakte fundering op staal met succes werd gehandhaafd.
Dat is een standaard probleem met een standaard oplossing.

Waar blijft de vereiste zorgvuldigheid van De Waal om zonder voldoende specifieke kennis
en ervaring op het gebied van funderingen op staal in zandgrond te beweren, dat deze
uitspraak zo maar een gooi is, ongemotiveerd. Het is ernstig misleidend. Er zou iets tegen
(deze?) praktijk ondernomen moeten worden?

De Waal en Heesbeen gaan eraan voorbij, dat ik antwoord gaf op twee door mijn
opdrachtgever gestelde vragen en er op dat moment geen sprake was van een rechtszaak.

Cobouw verzuimde te vermelden, dat De Waal directeur is van het aannemingsbedrijf
Walinco, dat gespecialiseerd is in de versterking van funderingen door middel van palen en
dat hij in dit geschil dus niet als onafhankelijk expert is te beschouwen. Zeker niet nu hij
voorstelt (en wellicht al opgedragen heeft gekregen) om palen onder een deel van Het
Groene Pandje aan te brengen. Overigens leidt dat tot een fundering, die eensdeels op staal
en anderdeels op palen rust. Een dergelijke oplossing beschouw ik als onjuist en ongewenst.

Bierenbroodspot

De feiten

Dit geschil bevindt zich onder de rechter en het is ongebruikelijk om over lopende
rechtszaken in de pers standpunten te verkondigen, teneinde de rechtsgang te beinvloeden.
Ik doe daaraan niet mee. Mijn reactie moet wachten tot de bodemprocedure in dit geschil
achter de rug is. Intussen worden ook in deze zaak de meest verschrikkelijke dingen
beweerd en kennelijk zonder enige filtering door Cobouw overgenomen, alsof die beweringen
de hare zijn. Ik acht dat zeer afkeurenswaardig. Ik beperk mij tot het volgende:

Commentaar

Cobouw beweert (in navolging van Mr. Bierenbroodspot, die dat al eerder verkondigde), dat
er volgens Van Weele twee oorzaken zijn voor de verzakking van het pand Singel 447: De
orientatie van de voorzijde op het zuidwesten en het overschilderen van de onderkant van de
voorpui. Zulke onzin heeft Van Weele echter nimmer beweerd en zou Dukker zijn gegevens
zelf hebben doorgelezen, dan had hij dat zelf ook direct ingezien.

Ter informatie van de lezer moge dienen, dat mevrouw Bierenbroodspot eigenaresse is van
Singel 447 en in die hoedanigheid de bouwers van de Kalvertoren aansprakelijk heeft
gesteld voor een vermeende schade, die vele tonnen beloopt. Zij komt als advocaat op voor
de belangen van haarzelf en de eigenaar van 449. Walinco versterkt inmiddels de fundering
van het pand Singel 449 en ik ga ervan uit, dat datzelfde ook zal gebeuren met Singel 447.
Ook in dit geschil is De Waal geen onafhankelijk expert, zoals Cobouw stelt, maar direct
belanghebbende.

Tot slot wil ik opmerken, dat de discussie betrekking heeft op funderingstechnische zaken.
Het zou beter zijn geweest als Cobouw eerst de antecedenten van de geraadpleegde
deskundigen had nagetrokken, teneinde vast te kunnen stellen of hun deskundigheid wel op
het vakgebied van de funderingstechniek is gelegen, alvorens hen tot 'collega-deskundige'
van mij te bestempelen.

Prof. Ir. A. F. van Weele, Stolkwijk
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Dolf Dukker
01-03-1999 00:00

stolwijk - Hij moet een enorme overtuigingskracht hebben. Je hoort het aan de
lenige stembuigingen waarmee hij van torenhoge arrogantie ineens tot diepe
treurnis kan vervallen. Prof. ir. A. F. van Weele een dag na zijn uitdagende upper
cut: "Iedereen mag schelden wat ie wil".

Twee professoren, een advocaat en drie funderingsexperts beschuldigden Van Weele in de
krant van gisteren van onjuiste, misleidende rapportages in arbitrages en bouwrechtzaken.
De een drukte zich sterker uit dan de ander, maar allen trekken de wetenschappelijke
integriteit van de voormalige deeltijdhoogleraar funderingstechniek aan de TU Delft in
twijfel.

In eerste instantie wimpelde Van Weele de beschuldigingen hooghartig van zich af: "Ik
treed niet in de ring met iemand die mijn gelijke niet is." Zeer stellig: "Ik zal nimmer en
nooit iets zeggen dat tegen mijn eer is. Never nooit. Nee, of ik nu als partijdeskundige
optreedt of als deskundige namens de rechtbank, er zit totaal geen verschil in de manier
waarop ik een probleem onderzoek. Als partijdeskundige zal ik, net als een jurist, meer het
accent op de positieve kanten leggen, en de negatieve kanten zo dun mogelijk brengen.
Maar ik zal beslist nooit om de waarheid heen gaan. Ik zal, met mijn handen in de lucht,
altijd kunnen beweren dat wat ik schrijf correct is."

Virus

Als hij verneemt dat ook de Finse hoogleraar Jorma Hartikainen zich kritisch over hem heeft
uitgelaten, vallen de oren hem van het hoofd: "Dat is vreemd, heel vreemd." Hij herhaalt het
nog een keer, bijna fluisterend, op de toon van een systeembeheerder die een nieuw
onbekend virus bespeurt: "Dat is heel vreemd..." De superieure expert, de favoriete adviseur
van verzekeraars, projectontwikkelaars en bouwmultinationals is even de weg kwijt: "Ik vind
dit vreselijk wat er gebeurt. Ik vind dit heel flauw." Weer herhaalt hij dezelfde woorden,
steeds zachter sprekend.

"Totaal onbegrijpelijk. Er is nooit een geschil geweest. Nooit."

'Disagreement'

Hij hervindt zijn bravour: "Goed, het is niet anders. Ik ga er niet onder gebukt, moet ik u
zeggen. Ik ben zeventig. Ik ben aan het eind van mijn loopbaan. Ik geloof het verder wel."

Een half uurtje later belt hij terug: "Wat ik u heb gezegd, is niet helemaal juist. Ik herinner
me nu dat ik een keer een technisch verschil van mening heb gehad met Hartikainen. Dat
ging over een paaloplossing." Voor verdere gegevens verwijst hij naar Verstraeten
Funderingstechnieken in Oostburg.

Voordat "Verstraeten kan vertellen wie er gelijk had", hangt prof. Jorma Hartikainen aan de
telefoon. Er was inderdaad 'some disagreement' met Van Weele. Een misverstand, neemt hij
gas terug, mogelijk te verklaren door de verschillen in bodemgesteldheid in Finland en
Nederland. Daardoor zijn Nederlanders misschien geneigd hogere risico's te nemen, zoekt de
Finse hoogleraar naar een elegante oplossing voor de bonje die achter de schermen opnieuw
moet zijn opgelaaid.

Proefbelasting

Natuurlijk is hij door Van Weele onder grote druk gezet om de schade te repareren. Hij
ontkent het niet. Nee, het meningsverschil had niets met geld te maken, zegt hij.

Het zou zijn gegaan over het wel of niet uitvoeren van een tonnenkostende proefbelasting
van palen voor een silo in een van de Baltische staten. Hartikainen wil het niet erger maken
dan het al is en vervalt in een onhandig stilzwijgen op de vraag wie er nou eigenlijk gelijk
had.

Zitten we er ver naast als we schrijven dat u dat was? Er klinkt een verlegen lachje. Ja dus.

Van Weele: 'Vreselijk...'
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'Ik treed niet in de ring met iemand die mijn
gelijke niet is'
26-02-1999 00:00

den haag - In eerste instantie reageert prof. Van Weele stoicijns op de tegen hem
geuite verwijten. Betrokkenen zijn niet van zijn niveau, dus waarom zou hij zich
aangesproken voelen? Hij breekt het gesprek af. De volgende dag is er opnieuw
contact. Dat klinkt even anders.

De beschuldigingen aan uw adres liegen er niet om. U wordt oneerlijk genoemd.

"Dat mag. Iedereen mag schelden wat ie wil. Het is geen teken van sterkte. Bovendien meet
mevrouw Bierenbroodspot zich een mening aan op een vakgebied dat niet het hare is en het
mijne wel. Dat zou voor haar aanleiding moeten zijn voorzichtig te zijn. Ik heb er geen
behoefte aan in de ring te treden met iemand die niet mijn gelijke is."

Haar boosheid is vooral gewekt door de voorgewende wetenschappelijke objectiviteit.

"Die is niet voorgewend. Ik ben wetenschappelijk objectief. Absoluut. Als dat niet waar zou
zijn, zou ik het niet zeggen."

Er is aan haar het voorstel gedaan een wetenschapper, een hoogleraar, een bindend advies
te laten uitbrengen. Wat daarbij niet is gezegd, en dat is de reden van haar woede, is dat u
op dat moment al via IFCO bij het project was betrokken.

"Dat is voor mij volkomen nieuw wat u zegt. Ik ben altijd partijdeskundige geweest. Ik ben
nooit onafhankelijk deskundige geweest in deze zaak. Nooit. Mevrouw Bienrenbroodspot
praat heel veel. Ik zou zeggen: laat zij alsjeblieft op haar eigen vakgebied blijven praten.
Niet op het mijne."

Er zijn ook deskundigen in die zaak aan het woord geweest. Meneer De Waal die kent u
waarschijnlijk ook.

"Meneer De Waal is een natuurkundig ingenieur die zijn opleiding niet in mijn vakgebied
heeft gehad. Het is een vakgebied dat hij zich in de praktijk heeft eigen gemaakt zoals veel
meer mensen. Dat hij zich doctor ingenieur noemt is prachtig, maar dat is niet op het
vakgebied van de geotechniek. Hij heeft zich bezig gehouden met geleidbaarheid en lage
temperaturen. Iets wat totaal niet met mijn vakgebied te maken heeft."

U voelt zich niet aangesproken door zijn kritiek?

"Nee, totaal niet."

Dat hij uw verhaal over problemen met gevels op het zuidwesten flauwekul noemt...

"Is geen flauwekul. Dat is waar. De orientatie van gebouwen speelt wel degelijk een rol."

Kan het in die mate een rol spelen dat het pand tien jaar na een grondige verbouwing begint
te scheuren?

"Het is geen grondige verbouwing geweest. Dat pand heeft een geweldige hoeveelheid
achterstallig onderhoud. Je kunt met een potlood in de kozijnen drukken. Aan de rechterkant
van haar pand zit een koker waar regenwater zich verzamelt en wat bevriest en dooit en
weer bevriest en dooit. Dat heeft gevolgen natuurlijk."

In de processtukken zit een leerstuk van uw hand waarin staat 'heien is vriendelijk voor de
belendingen, maar hinderlijk voor de bewoners'. Boren het tegenovergestelde. Op de
bewuste plek is de grond flink losgewoeld. Dus zijn er bewust risico's genomen met de
belendingen.

"Zo zwart wit is dat allemaal niet. Nee, nee, nee. Maar ik heb bezoek hier. Ik zit hier lekker
thuis gezellig. En u moet mij niet aan mevrouw Bierenbroodspot herinneren. Dat is gewoon
niet gezellig voor mij. Zoals ze tegen mij tekeer gaat, neemt zij niet de fatsoensnormen in
acht. Zij mag zeggen wat zij wil. Daar lig ik niet wakker van. Het komt strakjes wel uit wie
er gelijk heeft."

Meneer Boorsma, zegt die naam u iets?

"Ja die ken ik ook."

Op pagina 3:

'Boorsma haalt een stukje rancune'.
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'Deskundige kan grootste flauwekul zeggen'
Funderingsexpert De Waal verbaasd dat
verkeerd advies ongestraft blijft
26-02-1999 00:00

den haag - Hoe ver mag een partijdeskundige gaan in het negeren van feiten of het
oprekken van gegevens ten gunste van de belangen van zijn opdrachtgever? Waar
ligt de grens met fraude en corruptie? De Waal, Heesbeen, Boorsma en
Bierenbroodspot vertellen waar prof. Van Weele naar hun idee over de schreef is
gegaan.

Van Weele noemt twee oorzaken van de verzakking van het pand Singel 447: de orientatie
van de voorzijde op het zuidwesten, en het overschilderen van de onderkant van de voorpui.
Met de bouw van winkelcentrum de Kalvertoren pal achter het eeuwenoude pand had het in
elk geval niks te maken, stelt hij. Wind, regen, sterke temperatuurwisselingen - door de
breedte van het Singel is er ook bij lage zonnestand directe bestraling - en ontregeling van
de vochthuishouding hebben gezorgd voor een zakking van ruim vier centimeter en een
doorgaande horizontale verplaatsing naar rechts van vijftien centimeter (schattingen van
Bouwtoezicht).

"Lariekoek", geeft De Waal zijn mening over de argumenten van Van Weele. "Onbegrijpelijk
dat iemand dit kan verklaren. Je kunt als deskundige de meest grote flauwekul verklaren
zonder daarop gepakt te worden."

De wijze waarop Van Weele in deze zaak met zijn eigen meetgegevens omgaat, levert hem
een niet mis te verstane terechtwijzing op van prof. ir. C. Schiebroek (aan wie advocaat
Bierenbroodspot eveneens om een oordeel had gevraagd). Omdat de grote zettingen
kennelijk niet in zijn kraam te pas kwamen, had Van Weele de uitkomsten van zijn eigen
metingen 'onnauwkeurig' genoemd. Schiebroek schrijft hierover in zijn rapport: "Deze
bagatellisering van de eigen meetgegevens welke zowel van de zijgevel als de voorgevel met
elkaar corresponderen, is zeer opportunistisch en roept twijfel op over het wetenschappelijk
geweten van de rapporteur (Van Weele, red.)."

Hinderlijk

"Heien is vriendelijk voor de belendingen, maar hinderlijk voor de bewoners. Boren is
vriendelijk voor de bewoners, maar hinderlijk voor de belendingen." Deze waarschuwende
woorden van Van Weele zijn te lezen in een wetenschappelijke verhandeling over het
trillingarm aanbrengen van funderingen. Daaruit blijkt volgens De Waal en Schiebroek dat
Van Weele precies wist wat ter plekke de risico's waren. Te meer omdat Van Weele er aan
toevoegt: "Opboren schept ruimte in de grond en doet de omgeving zakken. Het al of niet
zakken van de belending wordt in feite in handen gelegd van de gehaaste boormeester. Een
hoge productie bereikt men door veel grond op te boren en de grond goed los te woelen."
En: "Het slechtste wat men kan doen, is de moeilijkheden voor zich uit schuiven en de palen
langs de belending als laatste heien."

Schiebroek constateert: "Juist het tegenovergestelde van de door Van Weele aanbevolen
werkwijze is hier gekozen. De problemen zijn bewaard tot het laatst waardoor de bouwers in
tijdnood kwamen. Onder druk van klachten door geluidsoverlast en het overschrijden van
toelaatbare trillingen werd een onverantwoorde uitvoeringsmethode gekozen."

Opvijzelen

Voor R. Schueler, eigenaar van restaurant Het Groene Pandje in Barneveld, begon de ellende
eind 1994, tijdens de bouw van een complex winkels en appartementen op een meter
vijfentwintig afstand van zijn nering. "Elke bouwkundige kon zien dat dit fout zou gaan",
vertelt bouwadviseur Heesbeen. Het restaurant is een karakteristiek pandje uit het eind van
de vorige eeuw, gefundeerd op een vlijlaag van veertig centimeter. "Aannemer Mulckhuyse
uit Nieuw-Vennep is gewaarschuwd, maar ze zijn doorgegaan", vervolgt Heesbeen. Op dit
moment schat hij de vertikale zetting plaatselijk op circa vier centimeter. Horizontaal is het
gebouw volgens hem zeker een centimeter of twee, drie verplaatst. Prof. Van Weele die voor
verzekeraar Nationale Nederlanden rapport uitbracht, gaat uit van geringere zettingen, maar
betwist niet dat er schade is ontstaan. "Allerlei scheuren en toestanden, vloeren die
gebroken zijn, vloeren die scheef zijn gaan staan", vat Heesbeen de gevolgen samen. In zijn
ogen is een nieuwe fundering de enige goede oplossing.

Van Weele daarentegen adviseert het gebouw in vertikale richting op te vijzelen en het op
die manier weer zoveel mogelijk op zijn plaats te krijgen. Volgens hem is de draagkracht van
de fundering niet aangetast en kan de druk van het gebouw na het opvijzelen weer zonder
problemen op de vlijlaag worden teruggebracht. Kosten: niet honderdvijftig- tot
honderdtachtigduizend gulden, wat een nieuwe fundering zou hebben gekost, maar slechts
vijftienduizend gulden.

Heesbeen: "Van Weele heeft het niet over de voorbereidende kosten - naar schatting
veertigduizend gulden. Nee, natuurlijk niet, Van Weele dekt zich in door te zeggen 'daar heb
ik geen verstand van'. Intussen gaat de rechtbank uit van die vijftienduizend gulden. Dat
kun je dan vergoed krijgen."

"Dit type rapporten zet rechters op het verkeerde been", verklaart De Waal die in latere
instantie bij deze zaak werd betrokken. De kern van Van Weele's misleidende redenering
schuilt volgens De Waal in de stelling dat de fundering van Het Groene Pandje niet aan
draagvermogen heeft ingeboet. "Dat is absoluut een oneerlijke voorstelling van zaken",
schrijft De Waal in een commentaar. "Want: hoewel de fundering waarschijnlijk niet
tientallen centimeters verder zal verrzakken - en dus inderdaad het gewicht kan dragen - wil
dat niet zeggen dat er geen verzakking meer zal optreden." De Waal mist elk bewijs dat de
fundering nu even goed voor zijn taak is berekend als voorheen. "De uitspraak in het rapport
is zo maar een gooi, is ongemotiveerd. Het is ernstig misleidend. Er zou iets tegen praktijk
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ondernomen moeten worden."

Fijngewreven

Van degenen die onprettige ervaringen met Van Weele hebben opgedaan, lijkt Boorsma het
meest verontwaardigd, in ieder geval minstens zo boos als Bierenbroodspot. Het is ook het
meest gecompliceerde verhaal. Boorsma voelt zich zoals hij het zelf zegt 'fijngewreven
tussen de aannemer, de opdrachtgever en de verzekeraar'. Van Weele 'speelde het spelletje
mee'.

Samengevat, komt het er in de versie van Boorsma op neer dat bouwbedrijf Van Wijnen v/h
De Leeuw Jellema in Gorredijk opdracht heeft verworven voor nieuwbouw van drukkerij De
Vries in Sneek. Nadat eerder een turnkey-aanbieding van bouwbedrijf Friso - eveneens in
Sneek - als te duur werd afgewezen. Groot verschil tussen het bouwplan van Friso en Van
Wijnen is het ontbreken van een paalfundering onder de bedrijfsvloeren in het ontwerp Van
Wijnen, getekend door architect Hoogeveen uit Heerenveen.

Van Wijnen benadert ingenieuwsbureau Boorsma voor advies over draagconstructies en
funderingstechniek. Daarbij wordt, benadrukt Boorsma, als uitdrukkelijke randvoorwaarde
gesteld dat de bedrijfsvloeren op staal moeten worden gefundeerd - in verband met de
kosten - en dat men te allen tijde de zettingen van deze vloeren aanvaardt. Het vervolg laat
zich raden: het gaat fout en Boorsma krijgt de schuld.

Smet op reputatie

Van Wijnen huurt Van Weele in die bij

zijn beoordeling volledig voorbij gaat aan de gestelde randvoorwaarde. De Raad van
Arbitrage volgt de zienswijze van Van Weele en Boorsma moet een flink bedrag aan eigen
risico betalen. Erger vindt Boorsma de smet op zijn reputatie. Sindsdien staat er op het
briefpapier van het ingenieursbureau dat geschillen worden voorgelegd aan de gewone
rechter.

Prof. ir. A.F. van Weele incasseert zware kritiek. Foto: Archief TU Delft
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'Boorsma haalt een stukje rancune'
26-02-1999 00:00

Vervolg van pagina 1

den haag - Prof. ir. A.F. van Weele reageert op de kritiek die hem ten deel valt.

Meneer Boorsma is ook al zo boos.

"Maar dat is wel duidelijk. Daar zit een geschiedenis aan vast. Meneer Boorsma en ik zijn
geen vrienden. Ik heb meneer Boorsma een keer veroordeeld. Dat kan ik ook niet helpen.
Die haalt een stukje rancune bij me."

Zijn verwijt is dat u zeer relevante gegevens buiten beschouwing heeft gelaten.

"Niet dat ik mij kan herinneren."

Een grief van hem is ook uw voordracht over deze zaak op het symposium 'Door schade en
schande'.

"Dat is meneer Boorsma zijn probleem."

U weet toch ook dat er zoveel concrete punten in zitten dat hij heel herkenbaar is.

"Dat is onjuist."

Gebied de zorgvuldigheid niet alle herkenbare gegevens te veranderen, om verhalen in de
wandelgangen te voorkomen? Verhalen, waartegen betrokkenen zich niet kunnen verweren.

"Nee, de enige die het kon herkennen was meneer Boorsma zelf. Voor de rest niemand. De
hele case van meneer Boorsma is trouwens gepubliceerd in Bouwrecht. Daar staat hij met
naam en toenaam genoemd."

In Bouwrecht worden geen namen genoemd.

"In dat artikel worden veel meer details genoemd dan ik ooit heb gegeven. Daar moet hij
primair naartoe gaan, want dat was al gepubliceerd voordat ik dat als voorbeeld nam.
Bovendien is het een zaak die al tien jaar oud is."

U noemt het een actueel geval in uw voordracht.

"Ik noem het een voorbeeld."

Nee, een actueel geval noemt u het.

"Een werkelijk geval ja. Een werkelijk gebeurd geval. Ik bedoel er niet een nieuw geval
mee."

Er is er nog iemand, meneer Heesbeen. Die kent u waarschijnlijk ook wel.

"Die naam heb ik wel eens gehoord, maar ik ken hem niet."

Barneveld, Het Groene Pandje.

"Jaaa... " (er begint kennelijk iets te dagen).

Heesbeen verwijt u met een oplossing te komen waarvan de voorbereidingen aanmerkelijk
meer kosten dan de oplossing zelf.

"Er zullen wel veel meer verwijten aan mijn adres komen. Ik ben heel vaak opgetreden in
dat soort geschillen, als deskundige namens de rechtbank of als arbiter. Het vervelende is
dat je soms mensen ongelijk moet geven. Die mensen zijn altijd verongelijkt. Dat nemen zij
de boodschapper van het kwade nieuws altijd kwalijk. Dat is menselijk en dat neem ik ze
ook helemaal niet kwalijk. Maar meneer Heesbeen is een geval daar wil ik niet eens over
praten, want dat is zo lang geleden. Dat weet ik niet meer. Dan moet ik in de stukken
duiken en daar heb ik geen behoefte aan."

De zaak is nog niet afgedaan. De eigenaar heeft nog niet zo lang geleden de u bekende heer
De Waal in de arm genomen.

"Dat zal wel. Een natuurkundig ingenieur. Dat staat hem vrij. Meneer De Waal kan misschien
hele goeie dingen doen."

Wat kunt u mij vertellen over het geschil met ... (professor Hartikainen had ik willen
noemen).

"Nee, ik ga er nu uit. Het spijt me. Ik heb bezoek. Ik zit gezellig. Anders zit ik de hele
middag aan de telefoon."

Cobouw, toonarchiefartikel http://www.cobouw.nl/cobouw/archief/toonarchiefartikel.jsp?di=6F61...

1 of 1 2008-11-24 21:21



Welkom Cobouw abonnee | Log uit | Help

Bijtende kritiek op Van Weele in
bouwrechtzaken Expert
funderingsvraagstukken beticht van
partijdigheid
26-02-1999 00:00

den haag - Prof. ir. A.F. van Weele is de eerste keus van verzekeraars,
projectontwikkelaars en uitvoerende bouwpartijen als er funderingsschade te
betwisten valt. Hij is een gekende grootheid op het gebied van
funderingsvraagstukken. Niettemin komt er van verschillende kanten bijtende
kritiek op deze coryfee.

Van Weele beschuldigen van partijdigheid lijkt ongehoord. Vier prominenten die vandaag in
deze krant nader aan het woord komen - een advocaat en drie bouwkundigen - beseffen dat
een dergelijk zwaar verwijt ook hun eigen (academische) integriteit op het spel kan zetten.
Dat weerhoudt hen niet de als 'achterbaks' en 'leugenachtig' bestempelde juridische
getuigenissen van de hoogleraar openlijk aan de kaak te stellen.

"Dit soort mensen maakt slachtoffers ten behoeve van de eigen portemonnee. Dat moet
uitgerangeerd worden", dringt een van de vier klokkenluiders, ir. K. Boorsma van het
gelijknamige ingenieursbureau in Drachten, aan op de uitsluiting van de voormalige
deeltijdhoogleraar funderingstechniek aan de TU Delft van gerechtelijke
deskundigenberichten. Boorsma reageert op het verhaal van de Amsterdamse advocaat mr.
A. Bierenbroodspot in Cobouw van 29 januari. Hij voelt zich door haar ervaringen met Van
Weele bevestigd in zijn mening dat de professor zich in een vroegere arbitragezaak 'veel te
veel heeft gericht naar de belangen van de machtigste partij, zijn opdrachtgever en diens
verzekeraar'.

Sneeuwbaleffect

Het welbekende sneeuwbaleffect. Ook bouwadviseur ing. A. Heesbeen wil zijn verhaal kwijt
over hoe Van Weele de rechter misleidde met een redelijk klinkende, maar praktisch
onuitvoerbare hersteloperatie van het verzakte restaurant 'Het Groene Pandje' in Barneveld.
Funderingsexpert dr.ir. V. de Waal - die het eerder in de rechtzaal met succes opnam voor
advocaat Bierenbroodspot - gaat de met sluiting bedreigde restauranteigenaar R. Schueler
helpen het rapport van Van Weele in hoger beroep alsnog te ontzenuwen. De Waal spreekt
van 'ongemotiveerde uitspraken' en 'ernstige misleiding' door Van Weele.

In Finland, aan de Technische Universiteit van Tampere, kennen ze de Nederlandse professor
ook. Prof. Jorma Hartikainen, hoogleraar geotechniek, heeft er weinig behoefte aan de affaire
waarbij hij en Van Weele van mening verschilden, nog een keer op te rakelen, maar hij zegt
wel - tegen de hem onbekende journalist die hem tussen de colleges door telefonisch
overvalt - 'te twijfelen aan de wetenschappelijke integriteit van Van Weele'. "Er zijn op deze
wereld veel verschillende soorten professoren", voegt hij er veelzeggend aan toe.

Pseudo-wetenschappelijk

Bierenbroodspot waarschuwde als eerste voor ondermijning van de bouwrechtspraak door
pseudo-wetenschappelijke rappporten van zogenaamde deskundigen, bedoeld om de rechter
op het verkeerde been te zetten. In haar zaak trapte de rechter er overigens niet in. Zowel in
kortgeding als in hoger beroep verwierp de rechter het verhaal waarmee Van Weele de
verzakking van het pand Singel 447 (eigendom van Bierenbroodspot) afdeed als een
natuurlijk verschijnsel.

Voor prof. ir. C. Schiebroek was het optreden van Van Weele aanleiding om in alle openheid,
zwart op wit, 'te twijfelen aan het wetenschappelijk geweten van Van Weele.

Zelfs aannemer HBG moest achteraf toegeven bij de bouw van winkelcentrum Kalvertoren in
hartje Amsterdam 'niet voldoende te hebben gedaan om overlast voor twee belendende
panden - Singel 447 en 449 - te voorkomen'.

Vooraf schieten maatregelen om schade te voorkomen er wel eens bij in. Maar achteraf
weten opdrachtgevers en uitvoerende bouwpartijen en hun verzekeraars des te beter de
schadeclaims af te wenden. "Als je problemen hebt, moet je zorgen dat je de eerste bent die
Van Weele belt. Dat is heel belangrijk", verklaart directeur dr.ir V. de Waal van Walinco
(Amsterdam). "Je geeft hem een opdracht, dan gaat ie voor jouw zaak. Dan heb je al de
helft van je zaak gewonnen. Zo wordt er in mijn vakgebied over gepraat."

In de de zaak van de verzakte Woerdense kerk - waarover deze krant geregeld heeft
geschreven - adviseerde ir. J. Oostveen van Grondmechanica Delft negatief op de voordracht
van prof. Van Weele als onafhankelijk deskundige wegens belangenverstrengeling van Van
Weele met verzekeraars. (Oostveen treedt in die zaak op als partijdeskundige voor de
Evangeliegemeente De Weg).

'De beste'

"Van Weele is de beste", zegt directeur mr. J.A.G. van Eimeren van de Raad van Arbitrage
voor de Bouwbedrijven. "Een zeer kundig man", vindt ook bouwpatholoog en 'concurrerend'
deskundige ir. S. van den Bergh van PRC Bouwcentrum.

Van Weele was betrokken bij de ingewikkeldste projecten. In Nederland onder andere:
IJ-tunnel, spoortunnel onder Schiphol, Oostlijn Amsterdamse metro, Noord/Zuidlijn,
funderingsversterking Beurs van Berlage. In internationaal verband leverde hij bijdragen aan
het ontwerp van de Stoerebelt-bruggen, de hangbrug over de Straat van Messina en de
Tweede Internationale Luchthaven van Bangkok.

Van Weele was acht jaar voorzitter Afdeling Geotechniek van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs. Januari 1993 ging Van Weele met emeritaat. Vanaf 1974 tot heden is hij
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directeur (mede)eigenaar van IFCO Funderingsexpertise in Gouda.

Verkeerde been

Deskundigheid en betrouwbaarheid zijn twee verschillende kwaliteiten, zo ondervonden
Bierenbroodspot, Boorsma, Schueler, Heesbeen, De Waal en Hartikainen. Eerstgenoemde
drie leden feitelijk schade. Vervelend, uiteraard, maar wat de drie en hun technische
adviseurs vooral lijkt te steken, is de voorgewende, academische objectiviteit van Van
Weele. Toen aannemer HBG en projectontwikkelaar Multivastgoed aan Bierenbroodspot het
voorstel deden een professor te benaderen voor een wetenschappelijk onderbouwd, bindend
advies, werd er - zegt zij - niet bij verteld dat de betreffende professor Van Weele onder de
mantel van IFCO al in een vroeg stadium bij het project Kalvertoren was betrokken.

Boorsma verloor zijn zaak bij de Raad van Arbitrage doordat Van Weele 'essentiele gegevens
buiten beschouwing had gelaten'. Aldus Boorsma. In de zaak Schueler gaf Van Weele
weliswaar toe dat Het Groene Pandje enkele centimeters was verzakt, maar de draagkracht
van de fundering zou niet zijn aangetast. Het misleidende hiervan is, legt De Waal uit, dat
de rechter dan denkt dat het pand niet verder zal verzakken en dat het dus wel meevalt.

Waar hij, Boorsma en Heesbeen zich vreselijk aan storen, is het manipuleren van gegevens.
Technici houden daar niet van. Het druist tegen hun natuur in. Feiten zijn feiten. "Je gaat
geen leugens vertellen. Je mag niet de hele boel gaan verdraaien."

Op pagina 3:

'Deskundige kan grootste

flauwekul zeggen'.
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