Samenvatting levensloop W.A. Claessen;

geboren 29 oktober 1923 in Dordrecht
overleden 12 september 2012 te Den Bosch.

Claessen is niet geïnterviewd, maar heeft op verzoek van Aalders een levensloop gemaakt.

Een mogelijke rijksbaan en misschien het feit dat de studie korter duurde (dus minder
kostbaar was), hebben mijn aanvankelijke voorkeur voor een studie civiele techniek doen
veranderen in een studie Geodesie. In 1969 heb ik als ingenieur-verificateur bemerkt dat ik
een oom F.A. Claessen had die hetzelfde beroep uitoefende.
Op 01-01-1944 werd ik metend- tekenaar bij de Dienst voor Buitengewoon Landmeetkundig
Werk (B.L.W.) te Utrecht. Van het hoofd van dat bureau, D. de Groot, een zwager van Prof
Tienstra, heb ik veel geleerd, o.a. de meting en berekening van enkel- en dubbelpunten.
Na op 18-02-1949 met lof te zijn geslaagd voor civiel-landmeter werd ik op 01-03-1949
adjunct-landmeter van het kadaster te Dordrecht.
Op 15-11-1949 ben ik geslaagd voor het vakexamen van landmeter van het Kadaster en op
01-03-1951 werd ik in die rang benoemd, precies een jaar later nadat ik van Dordrecht naar
’s-Hertogenbosch was verplaatst. In de maand oktober van 1951 kon ik mij geodetisch
ingenieur noemen. In ’s-Hertogenbosch doorliep ik de rangen van landmeter 1e klasse en
hoofdlandmeter en werd daar op 01-09-1967 als hoofdingenieur A van het Kadaster, hoofd
van het bureau van de landmeetkundige dienst. Daarnaast was ik van 01-09-1957 tot 01-081969 leraar aan de M.T.S (later H.T.S) te ’s-Hertogenbosch. Van 15-10-1955 tot 01-08-1969
leraar in waarnemingsrekening en de H.T.W. aan de vakcursus voor technisch ambtenaar van
het Kadaster. De beste landmeetkundig ambtenaren werden tot deze cursus toegelaten.
Op 01-01-1974 volgde de overgang van Financiën naar V.R.O. (later VROM). Dit ging
gepaard met een grote reorganisatie zoals voorgesteld in het rapport Bosboom-Hegener en
Berenschot. Er kwamen 11 directies in de provincies. Tegelijkertijd kwam er een directie
(later Hoofddirectie) in Apeldoorn met als (hoofd-)directeur ir. Te Nuyl en onder hem o.a. een
afdeling Bedrijfsvoering (de Ridder), Ruilverkaveling (van Lent) en Techniek en
Ontwikkeling (Claessen), later Onderzoek en Automatisering. Op 01-07-1982 volgde mijn
benoeming tot plaatsvervangend hoofddirecteur. Precies vier jaar later verliet ik de dienst met
de VUT.
Claessens heeft meegewerkt aan de hermeting van Dinther-Heeswijk met toepassing van de
voerstraalmethode toegepast die tot een automatische verwerking van de meting kon leiden.
De waarnemingen werden met behulp van het mark-sensing-systeem op formuleren worden
gebracht. In de gemeente Suawoude had ir. G. A. Jacobs de leiding over eenzelfde proef in
die plaats.
Op 15 april 1971 werd de Werkgroep Leidingenregistratie geïnstalleerd bestaande uit mij als
voorzitter en als leden o.a. dr. ir. Bogaerts, prof. mr. P. de Haan, mr. ir J. Henssen, ir. I.
Toussaint, prof. ir. G. Witt, en ir. E. Beneder-Blitz (secretaris). Het rapport van de commissie
werd in 1971 uitgebracht. Het verscheen onder de titel ‘Rapport van de werkgroep
leidingenregistratie’ in 1972 bij de Staatsuitgeverij. De leidingenregistratie is uiteindelijk niet
onder het beheer van het Kadaster gekomen omdat de het beheer in particulier handen werd
opgezet.
De Nederlandse Vereniging voor Geodesie en de Rijkscommissie voor Geodesie besloten in
1972 tot de instelling van een Commissie Grootschalige Basiskaart (Commissie GBK onder
voorzitterschap van lector ir. G van Wely, bestond uit 10 geodeten. Een zeer grote enquête
werd gehouden om de wensen voor een grootschalige kaart te inventariseren, met als resultaat
het “Rapport van de Studiecommissie Grootschalige Basiskaart”, Delft 1974. De in het
rapport genoemde 11 Provinciale Kaarteringswerkgroepen zijn door Ir .van Wely en mij, na
het geven van de nodige toelichting, in iedere provincie geïnstalleerd.

Door de overgang van het Kadaster naar VRO in 1973 ontstond na veel overleg, een bureau
in Heerlen (BOAKR) onder leiding van de afdeling Organisatie van de Directie om AKR te
ontwikkelen. In 1976 werd ik hoofd van dit project.
Bij K.B. van 22 december 1972 werd ik benoemd tot Nederlandse commissaris van de
Nederlands-Belgische Grenscommissie voor de afbakening van de rijksgrens tussen BaarleNassau en de aangrenzende Belgische gemeenten.

