
1

Johan van Veen
Wat kan Johan nog bijdragen aan 
het veiligheidsdenken voor de 
komende eeuwen ?
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Wie was Johan van Veen

• Geboren in Uithuizermeeden, 1893
• Afgestudeerd in Delft in 1919
• Dom baantje in Drenthe 1919-1926
• Suriname, 1926-1928
• Vanaf 1929 bij Rijkswaterstaat, 

studiedienst Benedenrivieren
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De eerste jaren bij RWS

• Het Hellegat
• De Hoofden
• Het zout
• De Zeespiegelstijging
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Nadenken over veiligheid

1935 - Een alternatief plan voor de getijberekening voor 
de verbeterde Hollandsche IJssel 
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Van Veen en de hoogte van de dijk

HW lijn voor 2000, inclusief 20cm zeespiegelstijging per eeuw

1939
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De “tussenwateren”



7

Eigenwijs
• Johan had een duidelijke, eigen visie
• Niet altijd politiek correct, daarom vaak onacceptabel
• Politieke weging is anders dan technische weging

Voorbeeld:  

• Dijken zijn te laag, verhoging is nodig, maar dat kost geld

• Nederland is net uit de oorlog, en moet opgebouwd worden, dat 
kost geld

• Politieke vraag: wat heeft prioriteit?

Volgens Johan: dijken verhogen, want risico is te groot.

Rotterdam, 1950
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Vrijheid en freewheelen
• Johan had bij de studiedienst veel vrijheid.
• Soms twijfel over nut van onderzoek.
• Maar (sommigen bij) RWS realiseerden zich dat mensen 

als Van Veen kennis ontwikkelden, en een deel daarvan is 
zeker nuttig.

• Mensen als Van Veen kunnen alleen in een “vrije” 
omgeving functioneren. 

• Bij andere onderzoeksvelden vond je dit soort vrije 
onderzoekers bij universiteiten. Maar ten tijde van Van
Veen was de TU Delft geen onderzoeksinstelling.
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Lessen van Van Veen (1)
• De technisch meest aantrekkelijke optie 

lang niet altijd de beleidsmatig meest 
haalbare.

• Beleid kan sterk veranderen onder 
invloed van gebeurtenissen.
Het is daarom nodig om ook onderzoek 
te doen naar oplossingen die 
beleidsmatig niet de prioriteit hebben.
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Het “Deltaplan” van 30/1/1953
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Op dit moment een probleem
• Les uit het leven van Van Veen: het nodig is om in een 

land “vrije onderzoekers” te hebben. 
• Tot in de 90-er jaren van de vorige eeuw had RWS een 

paar van dit soort mensen. 
• In de 70-er jaren van de vorige eeuw kwam er bij de TU 

een onderzoeksmentaliteit, die deze taak kon overnemen. 
• In deze eeuw heeft RWS al deze functies afgestoten (naar 

Deltares). 
• Echter: zowel bij Deltares als de TU Delft is het onderzoek 

sterk geldgedreven. Er moet een voorstel zijn met 
deliverables, etc. 
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Ruimte

• Van Veen zag duidelijk dat de natuur moeilijk 
in detail op de lange termijn te voorspellen 
is. 

• De problemen zullen groter worden, dus is 
er ruimte nodig

• (De Deltawerken zijn niet voor niets robuust 
opgezet)
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Rotterdam na de brand van 1940
• Het gebied was leeg, dus kansen
• Advies van Johan:

– Levensduur 500 jaar, 90% zekerheid + 
zeespiegelrijzing tot 2500*  NAP+6

– (voor 80% zekerheid is dat NAP+5,6)
• Advies HID: 

– maak er in de stad 5,5 m van en buiten de stad 
5,0 m

* Johan hield rekening met 20 cm/eeuw
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Verleg de waterkering, maak ruimte
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Lessen van Van Veen (2)

• Voor de veiligheid is een héééééél lange 
termijnvisie nodig.

• Je moet dus robuust ontwerpen en 
zorgen dat je jezelf niet vastzet
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Living Labs
• We kunnen veel leren van de natuur. Dit 

is de gedachte achter de Living Labs, die 
nu populair zijn

• Van Veen past dit toe op de morfologie, 
“kijk en stuur langzaam bij “ 
( verlandingenplan)

• Maar ook gebruik van vegetatie om het 
systeem te verbeteren. 
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Van Veen en Living Labs

Johan hield er van om in het veld te werken
Spartinaproeven 1946 -1949
Biezen en rietproeven 1949-1950 (met Käthe Seidel)

Ouse Wash Bay, 1951
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Verlandingsplan (1942)
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Lessen van Van Veen (3)

• Kijk naar de natuur, en leer daarvan
• Gebruik de natuur als lab, en stuur bij

•  Spartina en biezenproeven
•  Groot Verlandingsplan
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Kans

• De studiedienst heeft het idee “kans” 
ontwikkeld voor het ontwerpen van 
dijken. 

• Het theoretisch werk hiervoor is gedaan 
door Pieter Wemelsfelder, een 
medewerker van Van Veen. 
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De lijn van Hoek van Holland (1938)

1/10000

5 m

1953 ontbreekt 
in deze reeks !
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Lessen van Van Veen (4)

• Het kan altijd erger, dus je moet in 
kansen denken
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Samenvattend

• Van Veen kookte over van ideeën
• Lang niet alles was bruikbaar
• Maar je had een basis als het beleid iets 

nieuws nodig had
• Denk lang vooruit, zorg dat je ruimte heb
• Maak ruimte voor “vrijdenkers”


	Johan van Veen
	Wie was Johan van Veen
	De eerste jaren bij RWS
	Nadenken over veiligheid
	Van Veen en de hoogte van de dijk
	De “tussenwateren”
	Eigenwijs
	Vrijheid en freewheelen
	Lessen van Van Veen (1)
	Het “Deltaplan” van 30/1/1953
	Op dit moment een probleem
	Ruimte
	Rotterdam na de brand van 1940
	Verleg de waterkering, maak ruimte
	Lessen van Van Veen (2)
	Living Labs
	Van Veen en Living Labs
	Verlandingsplan (1942)
	Lessen van Van Veen (3)
	Kans
	De lijn van Hoek van Holland (1938)
	Lessen van Van Veen (4)
	Samenvattend

