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ir. Marcel A. Meyer

Marcel A. Meyer werd op 04 oktober 1944 geboren in Paramaribo en is in 
1968 aan de TH-Delft afgestudeerd als Civiele Ingenieur.

Tijdens zijn studie was hij van 1965-1968 student-assistent in het Grond-
mechanisch Laboratorium te TU-Delft. Zijn buitenlandse stageperiode ver-
vulde hij in Madrid (Spanje) en daar maakte hij kennis met de hydrologische 
methoden van het “Centro de Hydrologia de España in Madrid.

Gedurende de afgelopen 50 jaren is hij actief in de Civiele techniek geweest 
en heeft hij Internationaal en Nationaal meerdere Congressen en Seminars 
bijgewoond om zo zijn kennis en vaardigheden bij te houden op het gebied 
van Wegenbouwkunde, Waterbouwkunde en Waterhuishouding.

Gedurende deze periode was hij ook actief in de leiding van het Raadge-
vend Ingenieursbureau SUNECON bij het realiseren van een groot aantal 
civieltechnische projecten. Hij heeft geparticipeerd in projecten in Guyana, 
Columbia en Brazilië.

Ook is het vermeldenswaard dat ir. Marcel A. Meyer actief heeft bijgedragen 
aan de opzet van de Universiteit van Suriname, het Polytechnisch College 
alsook het NATIN. Aan de Universiteit van Suriname en het NATIN was hij 
jarenlang als docent verbonden. 

Naast zijn professionele activiteiten heeft ir. Meyer vele sociale functies ver-
vuld, waarvoor hij in de Republiek Suriname hoge onderscheidingen heeft 
mogen ontvangen. Als Honorair Consul-Generaal van het Koninkrijk Noor-
wegen werd hij door het Koninkrijk Noorwegen onderscheiden.
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De rol van de nationale ingenieursbureaus in de totstandkoming van 
infrastructurele werken in Suriname middels een “Public-Private Part-
nership” tussen de Overheid en de overkoepelende organisaties van 
Aannemers, Architecten en Raadgevende Ingenieurs.

Het vak van Civiele Techniek is in Suriname zo’n 350 jaar oud. Ik 
ben al 76 jaar en heb ik dus ongeveer een vijfde deel daarvan meege-
maakt. Gedurende een halve eeuw heb ik de civiele techniek als vak in 
Suriname beoefend. Hierdoor loopt de Civiele Techniek als een rode 
draad door mijn leven. Deze rede met als titel: Het verhaal van de Su-
rinaamse raadgevend ingenieur, is daarom ook “the story of my life”.

Mijn ouderlijk huis stond in de Gonggrijpstraat, niet toevallig op de 
plaats waar nu het filiaal van het ingenieursbureau SUNECON staat. 
Mijn vader was deurwaarder, mijn moeder werd dankzij haar doorzet-
tingsvermogen en studiezin directiesecretaresse. 
Mijn ouders, maar vooral mijn moeder, zorgden ervoor dat al hun kin-
deren een goede opleiding genoten hebben. 
Van huis uit heb ik belangstelling voor techniek niet meegekregen, 
maar het moet wel in mijn genen hebben gezeten, want mijn oudere 
broer August en jongere broer Miles hebben ook technische opleidin-
gen afgerond. 

Mijn persoonlijke belangstelling voor civiele techniek zat er al heel 
vroeg in. Als jongetje was ik gefascineerd door de eb- en vloedbewe-
gingen in de Sommelsdijcksekreek, vlak bij ons huis. De kreek stond 
toen nog in open verbinding met de Surinamerivier. Ook boeiend vond 
ik het pompgemaal, dat de Cultuurtuin moest drooghouden. 
Toen ik op het MULO en op de Middelbare school (de AMS) zat, keek 
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ik met bewondering naar de mensen die de grote machines bedienden, 
waarmee in de jaren vijftig veel straten in Paramaribo werden gerio-
leerd en geasfalteerd. Ik kon er eindeloos naar kijken en kwam daar-
door vaak te laat op school. Het waren ook de jaren waarin het Broko-
pondoproject en allerlei andere grote civiele projecten in Suriname 
in uitvoering waren. Mijn fascinatie voor de civiele infrastructuur is 
hierna niet meer opgehouden en bestaat tot vandaag. 

De civiele techniek was populair bij de Surinamers die in de jaren zes-
tig in Nederland gingen voor studie. Het land moest opgebouwd wor-
den, vooral met civiele werken als wegen, bruggen, dammen, polders, 
kanalen, sluizen en gemalen en daar had je vooral civiel ingenieurs 
voor nodig. Ik koos er ook voor om Civiele Techniek in Delft te gaan 
studeren.
Tijdens mijn studie in Delft leerde ik een meisje, Leah Calor ken-
nen. Haar vader had rond die tijd (midden jaren zestig) in Suriname 
één van de eerste Surinaamse ingenieursbureau opgericht. Misschien 
kwam het door mijn interesse voor de civiele techniek dat ik speciaal 
Leah aantrekkelijk vond. Ik weet het niet meer.
Zo koos ik onbewust in één keer niet alleen mijn levenspartner, maar 
ook mijn loopbaan bij het bureau van mijn schoonvader Bert Calor 
dat SUNECON – SURINAME ENGINEERING CONSULTANTS -  
gedoopt werd. 
Bert Calor was reeds jaren actief als Directeur/Manager van het Land-
metersbureau A.E. Calor. De grondslag van toen geproduceerde ont-
wikkelingsprojecten werden door het genoemd Bureau in X, Y en Z-
stelsels vastgelegd.

In de jaren zestig ontstonden ook de eerste “Surinaamse ingenieurs-
bureaus”.
SUGROMA, dochteronderneming van de Nederlandse Grontmij, was 
het eerste. ILACO - International Land Development Corporation - 
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dochteronderneming van de Koninklijke Nederlandse Heide Maat-
schappij- het tweede en SUNECON het derde. SUNECON was het 
eerste Surinaamse ingenieursbureau dat geen dochteronderneming 
van een buitenlands bedrijf was.

Vóór de zestiger jaren werden de “studiebureaus”, die Suriname in 
een project of sector kwamen bijstaan vanuit Nederland aangetrokken, 
waarbij de selectie plaats vond met in achtneming van de aanbeste-
dingsregels van Nederland en die van de Internationale Financierings 
Instituten (Wereld Bank, het Europees Ontwikkelings Fonds, IDB en 
andere). Lokaal werden slechts de ondersteunende diensten (zoals 
Landmeters) door de hiervoor genoemde organisaties ingezet.

De oprichting van het Raadgevend Ingenieurs Bureau SUNECON in 
1967 was een bijzondere gebeurtenis voor de Surinaamse Raadge-
vende Ingenieurs, omdat het - zoals eerder gezegd - het eerste lokaal 
gevestigde ingenieursbureau  in Suriname was.
De Directeuren van dit Bureau waren de Landmeter Albert E. Calor en 
de reeds ervaren Raadgevend Ingenieur (civil) Wilfred Lieuw a Len. 
In de beginfase werd vooral na 1970 ondersteuning verkregen vanuit 
Nederland d.m.v. het aangaan van Joint Ventures met consultants zoals 
Bish & Partners, Delta Consult, NEDECO en DHV (Dwars –Heederik 
en Verwey).
Via deze samenwerkingsovereenkomsten werden de lokale Bureaus in 
contact gebracht met de FIDIC (Internationale Federatie van Raadge-
vende Ingenieurs).

In het kader van de grote ontwikkelingsprogramma’s na de onaf-
hankelijkheid kwamen ook de eerste buitenlandse ingenieursbureaus 
naar Suriname. Genoemd kunnen worden de Franse Company In-
ternational des Grand Travaux de Marseille (GTM), de Nederlandse 
NACO, Grontmij en Nedeco, de Belgische lnterfor en Verdeyen & 
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Moenaert, het Duitse Salzgitter, het Amerikaanse Harza Engineering 
en het Noors Zwitserse consortium Norconsult-Electro Watt. Voor de 
Surinaamse ingenieurs was dit een vliegende start, waardoor wij con-
tacten konden leggen met collega’s in ca. 100 landen in de wereld om 
met ons hun ervaringen te delen.

Ik heb me altijd gerealiseerd dat Surinaamse ingenieurs contacten met 
buitenlandse collega’s nodig hebben. Zo is mede op mijn initiatief de 
ORIS opgericht, de Organisatie voor Raadgevende Ingenieurs in Suri-
name, die zich in 1981 aansloot bij de FIDIC (de Internationale Fede-
ratie van Brancheverenigingen van Consultants). 
Ook de contacten met buitenlandse universiteiten zijn van wezenlijk 
belang voor een klein land als Suriname. Daarom heb ik na mijn af-
studeren altijd contact gehouden met de faculteit Civiele techniek van 
de TU-Delft. In het kader van de internationale contacten werden de 
Surinaamse ingenieurs in 1982 uitgenodigd voor het internationale 
symposium “Polders of the World” dat in Lelystad, Nederland plaats 
vond. Dit was het eerste internationale congres over polders. 
Als land van polders speelde Suriname een belangrijke rol op het sym-
posium. Ik mocht een keynote speech geven over het ontstaan en de 
geschiedenis van de polders in Suriname, zowel de oude plantagepol-
ders als de recente landbouwpolders. 

Een half jaar daarna organiseerde de Universiteit van Suriname samen 
met de TU-Delft van 02 tot en met 07 december 1982 het FURORIS-
congres (Future of Roads and Rivers in Suriname and in neighbouring 
Regions). Ik was daar als één van de organisatoren nauw bij betrok-
ken. Mijn collega ir. George Soerjoesingh (†) coördineerde het water-
gedeelte.

Begin jaren negentig verzorgde ik colleges op de TU Delft en heb 
ik naderhand een lezing voorbereid bij een congres in Nederland ter 
gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Rijkswaterstaat. In die tijd 
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kreeg ik ook het plan om de civiele techniek in Suriname te beschrij-
ven in een boek. Ik besprak dat met mijn collega Ir. Hillebrand Ehren-
burg en dat resulteerde veel later, respectievelijk in 2015 en 2019, in 
een tweedelig boek getiteld “Bouwen aan de Wilde Kust”, dat in bijna 
1000 blz. de geschiedenis van de civiele infrastructuur van Suriname 
beschrijft.

Midden jaren negentig begon ik ook samen met mr. dr. Henry Blin-
ker en twee Nederlandse experts aan het herzien van de Surinaamse 
bouwregelgeving. De toen geldende ABS (ALGEMENE BEPALIN-
GEN voor de uitvoering van en de aanbesteding van werken onder 
beheer van het DEPARTEMENT VAN OPENBARE WERKEN EN 
VERKEER in Suriname) waren verouderd. Wij hebben een nieuwe 
set regels geschreven die de verhouding tussen de opdrachtgever, de 
aannemer en het ingenieursbureau bij verschillende contractvormen 
regelt. Dit werden de AWS en de UWS, regels omtrent aanbestedingen 
en de uitvoering van werken.

Ik zal het nu hebben over de civiele ingenieur en zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheden bij het uitoefenen van zijn beroep. Het werk-
gebied van de civiele ingenieur is zeer gevarieerd en een onderverde-
ling van deze technische wereld zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

Een indeling in vakgebieden:

Civiele bouwkunde• 
Civiele gezondheidstechniek• 
Planologie, verkeerskunde + verkeersbouwkunde• 
Waterbouwkunde + hydrologie• 
Fundamentele civiele wetenschappen• 
Konstruktieleer• 
Algemeen civiele ingenieur• 
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Een indeling naar werkgebied:

Projecterend en plannen makend• 
Uitvoerend, bouwend Raadgevend• 
Besturend• 
Onderwijsgevend (evt.)• 

Een indeling naar kwaliteit:

Jong, beginnend• 
Meer ervaren• 
Zelfstandig• 
Onervaren• 

Het aantal werkgebieden kan ruwweg worden verdeeld in meer dan 50 
opties, waarbinnen wederom een groot aantal variaties mogelijk zijn. 
Het is duidelijk dat de “civiele wereld” een doolhof is, die zelfs voor 
de civiele ingenieurs moeilijk te begrijpen kan zijn.

Het volgende dat ik aan U voor zal houden over “civil engineering” 
is vooral bedoeld om niet-ingewijden enig inzicht te verschaffen in 
civiele problemen en constructies, die zij bij de uitvoering van hun 
werkzaamheden zullen tegenkomen. De informatie kan ook de cul-
tuurtechnici in staat stellen deze basis toe te passen bij hun plannen. 
Hierdoor kunnen zij op gerichte wijze in teamverband samenwerken 
met civiele ingenieurs.

De werkzaamheden van een civiele ingenieur

Het ingenieurswerk:

Is het vak waarin kennis van de wiskunde en de natuurwetenschappen, 
verkregen door studie en ervaring, oordeelkundig wordt toegepast om 
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de materialen en krachten van de natuur economisch te gebruiken ter 
verhoging van het menselijk welzijn.

De ingenieur:

Is een bouwer die d.m.v. zijn vernuft het ruwe materiaal van de na-
tuur en de natuurlijke hulpbronnen weet te gebruiken ten bate van de 
mensheid.

Het Ingenieurs vak (werk) heeft zich vooral ontwikkeld via 2 andere 
gebieden:

A. Het militaire gebied (wegen, bruggen etc.)
B. Waterbeheersing (sluizen, dijken, etc.).

De Ingenieur in zijn werk

Als een ingenieur werkt voor een bepaalde opdrachtgever, werkt hij 
als het ware in het spanningsveld van twee verantwoordelijkheden:

zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als lid van de maat-1. 
schappij.
zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn opdrachtgever voor de 2. 
taak die hij op zich heeft genomen.

Deze beide spanningsvelden zijn meestal niet controversieel. Wel kun-
nen de verantwoordelijkheden leiden tot ethische dilemma’s. Er is na-
melijk een zekere verwantschap tussen de werkzaamheden van artsen 
en die van ingenieurs; beiden hebben de verplichting hun vak op grond 
van de ethische normen te beoefenen. Vooral bij aanbestedingen van 
bouwwerken komt het ethische vraagstuk vaker aan de orde.

Bij het aanbesteden maakt een opdrachtgever bekend dat hij een op-
dracht (Europees onderscheiden in werken, diensten of leveringen; in 
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Suriname in werken, leveringen en transporten) wil laten uitvoeren 
en dat hij bedrijven of personen verzoekt hiervoor een aanbieding te 
doen. Regelgeving geeft de regels die de opdrachtgever hierbij in acht 
moet nemen. Voor een eerlijk verloop spelen objectiviteit, transparan-
tie en integriteit hierbij een belangrijke rol.

Al in de negentiende eeuw nodigde de overheid aannemers uit op basis 
van een bestek of werkomschrijving aanbiedingen te doen. 
De overheidsregelgeving inzake aanbestedingen begint met de Reso-
lutie 1343 van 13 maart 1927 die gaat over leveringen aan de Staat  
(eerder kolonie).
In de Comptabiliteitswet van 1952 werd openbaar aanbesteden een 
verplichting. In 1968 werd bij ministeriele beschikking de ABS (Al-
gemene Bepalingen voor de uitvoering en de aanbesteding van werken 
onder beheer van het departement van Openbare Werken in Suriname) 
geïntroduceerd. 

De ABS 1968 was gebaseerd op het Nederlandse UAR (Uniform Aan-
bestedingsreglement) en de UAV (Uniforme Algemene Voorschriften 
voor Werken) en was opgesteld door de heren Mr. H.E. Rommy en 
ing. F. Versteeg van OW. In de ABS werd zowel de (openbare) aan-
besteding als de uitvoering geregeld. De ABS werd ook door andere 
ministeries gehanteerd en, in aangepaste versies, ook door particuliere 
opdrachtgevers. 
De ABS heeft jarenlang redelijk voldaan, waarbij aangetekend wordt 
dat in andere landen, waaronder ook zeker Nederland, aanbestedings-
wetgeving weinig aandacht had en vaak niet werd toegepast. Dit ver-
anderde pas toen de toepassing van Europese aanbestedingsregelge-
ving in Nederland strenger werd gehandhaafd. 

In Nederland werden overheden zich pas goed bewust van het belang 
van het handhaven van de regelgeving na de zogenaamde bouwfrau-
de-affaire rond 2001. Tot die tijd was het gebruikelijk dat aannemers 
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onderling afspraken wie het werk zou krijgen en voor welke prijs. De 
overige aannemers kregen een “vergoeding”. Dit illegale systeem was 
grotendeels geïnstitutionaliseerd en het was bekend bij allen die bij de 
bouwsector betrokken waren.

In de jaren negentig voldeed de “ABS 1968” steeds minder. Het mi-
nisterie van Openbare Werken nam toen het initiatief om tot nieuwe 
regelgeving te komen. Het ministerie van OW gaf hiervoor ten laste 
van de verdragsmiddelen een opdracht aan het Nederlandse Instituut 
voor Bouwrecht. Het instituut stelde een werkgroep samen bestaande 
uit heren mr. dr. H.L. Blinker, ir. M.A. Meyer uit Suriname en mr. D.E. 
van Werven en ir. E. van Marle uit Nederland. Samen met verschillen-
de belanghebbenden als ministeries, parastatale bedrijven, de ORIS, 
de AAV en de UAS werd gewerkt aan de nieuwe regelgeving.

Het resultaat was een set documenten:

Het AWS 1996 (Aanbestedingsreglement voor Werken in Surina-• 
me 1996, met een vijftal aanbestedingsprocedures);
Het ADS 1996 (Aanbestedings reglement voor Diensten in Suri-• 
name 1996);
De UWS 1996 (Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Surina-• 
me 1996);
De ARS 1996 (Algemene Regelen voor de honorering van de Ar-• 
chitect en de verdere rechtsverhouding tussen opdracht-gever en 
architect in Suriname 1996);
De RVOIS 1996 (De Regeling van de Rechtsverhouding tussen • 
opdrachtgever en adviserend ingenieur in Suriname 1996).

In november 1996 werden de documenten aangeboden aan het minis-
terie. De AWS 1996 moest bij staatsbesluit worden vastgesteld. Dit 
gebeurde pas 15 jaar op 17 augustus 2011, waarna het in werking trad. 
Hiermee was er eindelijk juridisch-correcte en deugdelijke aanbeste-
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dingsregelgeving voor werken van kracht.

Internationalisering en vastlegging Bouwregelgeving

Vanwege maatschappelijke, juridische en technische ontwikkelingen 
moest ook de bouwregelgeving met enige regelmaat worden aange-
past en uitgebreid. De bouwregelgeving en het aanbestedingsrecht in 
Suriname waren aanvankelijk volledig gebaseerd op de Nederlandse 
regelgeving en het Nederlandse bouwrecht. Gaandeweg ontwikkelde 
de bouwregelgeving zich in een eigen richting maar de invloed van de 
Nederlandse en Europese regelgeving bleef groot. Vanwege de toe-
nemende internationalisering is de tendens dat deze regelgeving zich 
wereld wijd steeds meer harmoniseert. Intussen is er ook sprake van 
harmonisatie van de regelgeving in de CARICOM-landen. Suriname 
zal daarom aanbestedingswetgeving moeten ontwikkelen die voldoet 
aan het model van de CARICOM. Hiermee wordt ook gewerkt aan 
de geleidelijke totstandkoming van een regionale markt, waardoor het 
ook voor private partijen uit Suriname gemakkelijker wordt om in te 
schrijven op aanbestedingen in andere lidstaten van de CARICOM/
CARIFORUM en verder.

Behalve de behoefte aan ordening van bouwregelgeving was er in 
Suriname ook behoefte aan ordening van de Bouw- en Constructie-
sector. Ik zal hierna daaraan enige aandacht besteden.

Ordening van de Bouw- en Konstructie Sector van 
Suriname middels een Public-Private-Partnership

Het is bekend dat de Bouw- en Konstruktie Sector van Suriname “de 
BKS” is samengesteld uit drie – rechtspersoonlijkheid bezittende - Or-
ganisaties uit de Bouwwereld van Suriname, t.w.:

a) De AAV: de Algemene Aannemers Vereniging
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b) De 0RlS: De Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname
c) De UAS: De Unie van Architecten in Suriname

Het is alom bekend dat de Bouw- en Konstruktie Sector van Suriname 
(BKS) ook wel als de “graadmeter” van de economische bedrijvigheid 
van ons land wordt aangemerkt en dat deze Bouwsector thans voor een 
aantal belangrijke uitdagingen staat, die onder meer het gevolg zijn 
van mondiale- en regionale processen zoals globalisatie, economische 
integratie en handelsliberalisatie.

De Aannemers, de Raadgevende Ingenieurs en de Architecten zijn er-
van overtuigd dat de Overheid van Suriname c.q. het Ministerie van 
Openbare Werken, slechts in staat zal moeten zijn om de uitdagingen 
in de Bouw en Konstruktie Sector te kunnen opvangen, wanneer er in 
een gestructureerd overleg verder wordt gewerkt met de hiervoor ge-
noemde representatieve belangenorganisaties uit de Bouwwereld van 
ons land.

Het Memorandum is getiteld: “Ordening Bouw- en Konstruktie Sector 
in Suriname” en geeft op overzichtelijke wijze aan, welke de betrok-
kenheid van de BKS kan zijn:
De BKS kan het duurzaam beleid m.b.t. de Fysieke nationale planning, 
de ruimtelijke ordening, de verstedelijking, de structuur- en bestem-
mingsplanning, het bouw- en woningtoezicht, het houden van transpa-
rante aanbestedingen, het bewerkstelligen van een spreiding van werk 
in de Bouwsector en verbeteren van de kwaliteit van de participanten 
in de bouwsector van Suriname.

De BKS heeft een dringend beroep gedaan op de Regering van Su-
riname om over te gaan tot een volledige ordening van de Bouw- en 
Konstruktie Sector van Suriname over te gaan, waardoor deze Sector 
haar rol op deskundige en transparante manier zou kunnen vervullen 
in ons land.
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De Agenda voor de Ordening van de Bouw- en Konstruktie Sector in 
Suriname zal in grote lijnen omvatten:

A. De vaststelling van de kwalificaties middels drastische herziening 
van het vergunningenstelsel, waarin eisen worden gesteld aan de be-
roepen c.q. aan de Spelers in de Bouwsector t.w. Architecten, Raadge-
vende Ingenieur, Aannemers, Technische Installateurs, Schilders e.a. 
Nationaal met Internationale aansluiting.

B. Het moderniseren van het Aanbestedingsreglement in de Republiek 
Suriname voor het Nationaal en Internationaal leveren van goederen, 
diensten en het uitvoeren van werken (Goods, Services and Works).

C. Het afkondigen van wetgeving m.b.t. de Ruimtelijke Ordening en 
stadsplanning m.n. “Notitie van de BKS (AAV, UAS, ORIS) inzake de 
Ruimtelijke Ordening en de Stedebouwkunde in Suriname” van juni 
2011.

D. Het moderniseren van wetgeving op het vlak van normering in de 
BKS: Bouwbesluit, technische normen, voorschriften voor materialen 
en processen.

E. Het versterken van Overheidsafdelingen, welke het toezicht houden 
over de Bouw, het onderhoud van Openbare infrastructuur, onze mo-
numenten in en buiten het UNESCO-gebeuren.

F. Het opleiden van kader in de BKS (TVET)
Opleidingen voor werknemers op de bouwplaats• 
Trainen van het kader in de Bouw- en Konstruktie Bedrijven (Aan-• 
nemers, Opzichters e.a.)

G. Goed gestructureerd Opleidingsstelsel bij het regulier onderwijs, 
dat gemotiveerd kader zal afleveren t.b.v. de algehele kwaliteitsverbe-
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tering in de Bouw (ADEK, PTC, NATIN, SAO).

H. Het maken van duurzame afspraken tussen Overheid en BKS voor 
het inschakelen van de spelers, het leveren van kwalitatief hoogstaand 
werk, het opleveren van bouw¬werken en het plegen van tijdige beta-
lingen aan de participanten in de BKS afgeleverd werk.

I. Het betrekken van de sector bij de Nationale Infrastructuur Plan-
ning en het beschermen van de Nationale Ondernemingen bij het uit-
besteden van projecten, zoals door de grotere Financieringsinstellin-
gen wordt voorgeschreven in de z.g. Preferentie Regeling t.b.v. lokale 
spelers.

De BKS (Bouw- en Konstruktie Sector) kan hiermee een 
positieve bijdrage leveren aan de opstelling van het beleid voor 
de Regering voor de komende periode voor een voorspoedig en 

gezonder Suriname.

De exponenten uit de BKS (Voorzitters van AAV, ORIS en UAS) heb-
ben meer dan een decennium gewacht op een reactie van het Ministe-
rie van Openbare Werken om te kunnen aanvangen met het aanpakken 
van hetgeen in de memo werd voorgesteld. Ik ben ervan overtuigd dat 
de onlangs aangetreden Regering welwillend is om in te gaan op de 
voorstellen van de BKS.

Ik zou geen ingenieur zijn, wanneer ik aan het einde van mijn presen-
tatie geen “Bouwstenen” zou aanleveren voor de taakstelling van de 
componenten van de PPP (PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP). Het 
cement en/of bitumen van het te voltooien Bouwwerk (PPP) zal aan-
geleverd moeten worden door de Minister van Openbare Werken van 
ons geliefd vaderland.
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