Ir. H.M. Goudappel

Prof. ir. H. M. Goudappel werd op 7 augustus 1930 te Delft geboren.
Na het diploma h. b._s. -B te hebben behaald, studeerde hij weg- en
waterbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft, waar hij in
1955 het diploma van c iviel ingenieur verwierf. Van 1955 tot 1956
was prof. Goudappel speurmedewerker bij het Laboratorium voor
Grondmechanica te Delft, belast met het onderzoek naar het gedrag
van bodemlagen op basis van fysische analogieen en modeltechnieken,
waarna hij van 1956 tot 195 8 zijn militaire dienstplicht vervulde als
officier voor speciale diensten bij de Koninklijke Luchtmacht.
Van 195 8 tot 1966 was prof. Goudappel als wetenschappelijk 010ofd)medewerker verbonden aan de sectie Stedebouwkunde van de afdeling
Bouwkunde van de Technische Hogeschool Delft, voor het Stedebouwkundig Onderzoek. Eind 1963 stichtte hij te Delft het Adviesbureau
voor Verkeersonderzoek en Verkeersplanning, dat sinds 1966 ge\'estigd is te Deventer als Adviesbureau voor Verkeersordening Goudappel
en Coffeng.
In zijn functie als directeur-ad\'iseur hield prof. Goudappel zich \'Ooral
bezig met de ontwikkeling van operationele werkmethoden voor ,·erkeers-en vervoersstudies in het kader van de stedebouwkundige en
regionale planologie.
Prof. Goudappel maakte \'erschillende studiereizen naar de Verenigcle
Staten en Japan.
Hij ven·aardigde (verkeers)structuurplannen en parkeerplannen voor
zowe l (historische )b innensteden en de uitbreidingen van o. m. 's-Hertogenbosch, Groningen, Deventer, Meppel, Dokkum, Vlaardingen,
Apeldoorn, Hilversum, Hengelo (0) en Almelo.
Hij maakte stadsgewestelijke en regionale verkeersstudies voor o; m.
Twente, stadsgewest 's-Hertogenbosch, agglomeratie Eindhoven,
gewest Gooiland, gewest Belmond en voorts structuurstudies voor het
toekomstige openbare (rail)vervoer in diverse verstedelijkende agglomeraties.
Prof. ir . H. M. Goudappel was en is lid va n diverse nation ale en internationale organisaties op gebieden waarin hij werkzaam is , en vergezelde a ls 'consu ltant· offi c icle Nederlandse delegaties naar seminars
\'an het ·Committee of Housing, Building and Planning' in het kader
van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Nat ies.
Van z ijn hand verscheen een gi·oot aantal publikaties in binnen- en
buitenland.
Zijn benoeming tot buitengewoon hoogler aar in de stedebouwkundige
planologie geschiedde bij Koninklijk besluit nr. 40 van 23 april 19 71.
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