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Door Frank Flippo

Ondernemen kan Bekker: “Ik heb ooit nog
filmregisseur willen worden. In de periode
1970-1974 werkte ik mee aan twee prijs-
winnende films, waaronder ‘la chute de 
la casquette.’ Uiteindelijk koos ik toch
voor een carrière Civiele Techniek.”

Dan Bekker heeft bewogen jaren mee-
gemaakt: “Het was een tijd van hemel-
bestormers, van ontwikkelingssamen-
werking, en ik deed graag mee. Tussen
1987 en 1996 werkte ik voor het ingenieurs-
bureau Iwaco BV als adviseur/project-
manager water en afvalwater. Ik leidde
veel projecten, vaak in verre landen.” 

“In West-Suriname werkte ik nog tijdens
mijn studie aan de weg van Paramaribo
naar Apoera en aan de spoorlijn die van-
daar naar het Bakhuisgebergte loopt, 
een potentieel bauxietwinningsgebied. 
In Zambia werkte ik aan een dam door een
moeras en in Albanië werkte ik aan het
drinkwatersysteem van het stadje Saranda.
In Sierra Leone liet ik voor 200 dorpen
waterputten slaan en hielp ook Health Care
Centers op te zetten. In die tijd kreeg ik 
belletjes van: nu je toch in Manilla zit, kun
je dan even doorvliegen naar Jakarta voor die
vergadering? Of: je zit nu toch in Libanon, in
Jordanië is dit en dat aan de hand.”

“Het was dus wel wennen toen ik in 1996
een punt zette achter het reizen, want ik

wilde ook nog een keer een gezinsleven
hebben. Ik zocht een brede functie in 
een grote stad, Utrecht. Ambities als het
Cityproject en Leidsche Rijn trokken me.
En zo kwam ik bij het IBU.”

Wat is dat IBU precies?
“Het ontwerp- en adviesbureau van de
gemeente met als werkterrein de open-
bare ruimte. Oplossingen vinden in een
complexe stedelijke omgeving. Dat kan
zijn het opknappen van het monumen-
tale Zocherplantsoen, maar ook het 
ontwikkelen van de vernieuwde
Catharijnesingel. We doen ook veel in
Leidsche Rijn.”

Voorbeelden?
“Ik denk dan aan uitdagingen door de
technologische vooruitgang. Zoals een
andere bevoorrading van de stad. Zo’n
bierboot is al beter dan vrachtwagens,
maar er zijn meer geavanceerde dingen
denkbaar. Zoals ondergronds afvaltrans-
port (OAT): door vuilniszakken te dum-
pen in een ondergronds leidingensys-
teem met een luchtdruksysteem dat 
24 uur per dag werkt. Bestaat al in 
40 steden in de wereld.”

En welke ideeën worden nu al 
uitgevoerd?
“Een kunststoffen brug voor zwaar 
autoverkeer op de Maarssenseweg in
Vleuten. Het aanleggen van ‘modus’ en
‘desa’ asfalt, door onze eigen IBU-asfalt-

professor ontworpen, dat veel langer
meegaat dan normaal asfalt. Een combi
100 % FSC damwandplank: de boven-
waterzijde uit hardhout, de onderwater-
kant uit zacht vurenhout. Het onderste
deel gaat even lang mee als het boven-
ste. Verder: waterpasserende bestrating. 
Bij gewone bestrating loopt regenwater
het riool in. Waterpasserende bestrating
maakt dat regenwater door kieren tussen
de klinkers stroomt en ten goede komt
aan het grondwater. In Leidsche Rijn 
liggen al veel van zulke klinkers." 

Plannen genoeg. Wat voor plannen 
heb je met je eigen werk?  
“Ik wil het IBU verder professionaliseren
en moderniseren.Op onze werkplekken
wil ik meer mogelijkheden voor driedi-
mensionaal ontwerp. Zo kunnen we 
sneller werken met minder fouten. Én je
kunt klanten veel betere presentaties
geven. Ik denk dan aan een virtuele
omgeving à la Second Life. Over een
paar jaar moet dat mogelijk zijn.“

Waar ben jij als hoofd IBU blij mee?
“IBU werkt aan mooie projecten in de
openbare ruimte van de stad. Ik ben
tevreden wanneer de burgers van de 
stad tevreden zijn. Bijvoorbeeld als een
bewonersvereniging blij is over nieuwe
straatverlichting, of het winkelend
publiek over een nieuwe parkeerplaats.
Dat geeft niet alleen mij, ook mijn 
collega’s voldoening en energie!”

“Van blije bewoners krijgen wij energie”

Hoofd van Ingenieursbureau
Utrecht/IBU-Stadsingenieurs 
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