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Bij het 20-jarig jubileum
van de NGO in 2003 is in

Beleidsplan NGO: terugblik
op periode 2003-2008
en toekomstbeeld

de Efteling het beleidsplan
2003-2008 officieel
gepresenteerd. In het
onderstaande wordt in
grote lijnen ingegaan
op de behaalde (en niet
behaalde) resultaten en
wordt een vooruitblik
gegeven voor de komende jaren. Dit
borduurt voort op een ledenbijeenkomst

Doelstelling NGO
De doelstelling van de NGO in 2003 was het
vergroten en verbreiden van de kennis over geokunststoffen en de verantwoorde toepassing
ervan. Dit is onveranderd gebleven en zal in de
naaste toekomst ook zo zijn.

Kennis over geokunststoffen vergroten
Het vergroten van de kennis door de NGO
gebeurt traditiegetrouw door de initiatie van
onderzoek in het vakgebied en door deelname
(in welke vorm dan ook) aan onderzoek.
Daarnaast zijn het volgen van internationale
ontwikkelingen en de stimulering van normalisatie-activiteiten ook mogelijkheden tot kennisvergroting. Deze werkzaamheden hebben in de
afgelopen jaren plaatsgevonden via onder andere
CUR, Delft-Cluster en NEN. Dit zal dan ook
voortgezet worden. Gezien de beleidswijziging
bij CROW is de relatie met deze toch ook belangrijke organisatie helaas enigszins verwaterd.
Ook wordt getracht om consortia van bedrijven
bij elkaar te brengen die gezamenlijk of onderzoek doen of bijvoorbeeld een nieuw geokunststofproduct of applicatie ontwikkelen.
Met de oprichting van de commissie Innovatie &
Kennisoverdracht is de NGO bezig om ook meer
innovatie bij de NGO-leden zelf te stimuleren;
dit zowel op technisch vlak alsmede door het
(laten) uitzoeken van subsidiemogelijkheden.
Meer kennis is namelijk wenselijk, maar innovaties door de concrete toepassing van nieuw
ontwikkelde kennis is natuurlijk de hoofdzaak.
Via diverse Hogescholen en de TU Delft wordt
ook gepoogd meer afstudeeronderwerpen (en
afstudeerders) op het gebied van geokunststoffen
te verkrijgen. Op de langere termijn leidt dit dan
ook weer tot fundamenteel onderzoek en promovendi bij de TU’s. Op het gebied van innovatie moet er wellicht ook meer lateraal gedacht
worden; wat gebeurt er in andere sectoren?
Biedt bijvoorbeeld Defensie meer kansen voor
het testen van prototypes dan de GWW-sector?

Kennis over geokunststoffen verbreiden
De kennisbehoefte verschilt per doelgroep.

Ontwerpers hebben behoefte aan neutrale,
betrouwbare informatie over ontwerpmogelijkheden met geokunststoffen. In de afgelopen
periode heeft de NGO dan ook een grootschalige
inventarisatie gepleegd omtrent de wereldwijd
beschikbare software. De resultaten zijn via
www.ngo.nl vrij beschikbaar. Verwerkers van
geokunststoffen zijn een moeilijk te bereiken
doelgroep. Men is niet bereid om veel (reis)tijd
te investeren in het volgen van workshops en
dergelijke. Hoe de uitvoerder en toezichthouder
praktische kennis bij te brengen is een uitdaging.
Eerdere pogingen zijn niet succesvol gebleken.
Het onderwijs had en heeft grote aandacht.
In de afgelopen periode zijn bijvoorbeeld de
mini-lectures gereedgekomen, een handig hulpmiddel voor docenten. Ook wordt er geprobeerd
de Hogescholen aan de dynamische geokunststoffenwereld te binden door middel van een
speciaal lidmaatschap. Als hoogtepunt kan
genoemd worden dat er samen met de TU Delft
een Masterclass Geosynthetics is opgezet.
In de komende jaren zal dit verder uitgebouwd
worden door hier een up-to-date boek aan te
koppelen en ook deelnemers uit het bedrijfsleven de mogelijkheid te bieden de Masterclass
te volgen.
Via lezingenmiddagen werden en worden actuele
onderwerpen voor het voetlicht gebracht.
Gezien de trend in de laatste jaren dat men in
de branche minder tijd heeft of krijgt om naar
bijeenkomsten te gaan en het feit dat er een
overmaat aan bijeenkomsten is, is dit aspect van
het NGO-gebeuren tegenwoordig moeilijk realiseerbaar. Er wordt dan ook meer samengewerkt
met andere partijen in de sector (vaak per
toepassingsgebied) en bijvoorbeeld ook met de
Belgische zusterorganisatie (de BGS). Succesvol
waren dan ook de lezingenmiddagen in Breda
en Zeebrugge de laatste jaren. Wellicht moet er
ook meer aandacht komen voor de vele innovaties
in het (voor Nederland grote) buitenland.
Een groot succes is al vele jaren het vakblad
Geokunst (als katern in Geotechniek). Dit wordt

die in de zomer van 2005 is gehouden.

zeer gewaardeerd. De NGO doet er alles aan om
potentiële sponsors te overtuigen om Geokunst
financieel te steunen. Helaas is de bereidheid
van de collectieve leden om zich aan het blad
als sponsor te binden zodanig laag dat het voortbestaan van Geokunst al enkele jaren kritiek is.
Een lastige opgave voor de komende jaren is
om Geokunst levend te houden. Dat kan niet
zonder de steun van de leden. Wij zullen u in
de komende jaren hierop blijven aanspreken.
De website is met circa 30 hits per dag een
goed middel om kennis te verbreiden. Continu
vernieuwen en periodiek verfrissen zal dan ook
hier het beleid voor de komende jaren zijn.

De NGO als organisatie
De leden beslaan het brede veld van partijen
in de branche (van onderzoeksinstituten, via
ingenieursbureau’s, aannemers tot opdrachtgevers, leveranciers en producenten). Het is de
verwachting dat dit zo blijft. Door fusies, een
meer Europese (in plaats van een nationale)
oriëntatie of simpelweg korte-termijn beleid is
er helaas wel een enkele producent weggevallen
als lid. Daarnaast ontbreken toch wel de
ingenieursbureau’s. Om hier een trendbreuk
in te bereiken en de zichtbaarheid te vergroten,
profileert de NGO zich meer via bijvoorbeeld
stands op beurzen en andere evenementen.
Daarnaast hebben de verschillende commissies
bij tijd en wijle versterking nodig, aangezien het
werk door een kleine club actievelingen wordt
uitgevoerd. Onder andere ter versteviging van
de onderlinge band en het genereren van
nieuwe ideeën, wordt het 25-jarig bestaan
voor aanvang van het 4e EuroGeo-congres in
Edinburgh gevierd.

Tot slot
Concluderend kan gemeld worden dat de
wereld van geosynthetica boeiend was, is en
zeker zal blijven. Met name door de duurder en
schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen.
Blijf dus de komende jaren de website:
www.ngo.nl volgen! 
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