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Professor Joost Walraven

Outstanding scientist, world-class authority in concrete 
construction and concrete technology, precursor for the 
introduction of new composite materials to the worldwide 
construction industry, coordinator of major international 
research projects, chairman and member of many 
international organizations and committees related to 
concrete construction, laureate of prestigious international 
awards and distinctions.

Professor Joost Walraven was born on 6th February, 1947 in 
Breda, the Netherlands. His professional career started with 
the Delft University of Technology, where he got his Master of 
Science in Civil Engineering in 1972, and Doctor of Philosophy 
degree in 1980. In the years that followed, i.e. from 1981 to 
1985, Professor gained professional engineering experience 
while working as a designer with Corsmit Consulting Engineers 
in Hague. In 1985, he was employed as a Professor of Concrete 
Structures at the Darmstadt University of Technology, 
Germany. He has published over 450 academic papers in Dutch, 
German, English, and Russian. He has supervised 27 doctoral 
theses: 22 in the Netherlands and 5 in Germany.

Between 2000 and 2002 he held an honourable position as 
President to the International Federation for Structural 
Concrete (FIB). He was Chairman to the team responsible for 
drafting Eurocode 2: Concrete Structures (1998-2002), he 
managed the Special Activity Group - SAG 5 New Model Code 
for Concrete Structures, adopted by FIB in 2011. In addition, 
he chaired FIB’s special task groups for ultra-high-performance 
fibre reinforced concrete and groups assessing existing 
structures.

Professor was conferred the honourable degree of Doctor 
Honoris Causa of the Kassel University, Germany (2009) and the 
Honorary Professor of Shenzhen University, China (2013). In 
2002, he was distinguished by the Cracow University of 
Technology with a Medal of Honour for internationally 
recognized achievements regarding concrete structures. 
Professor was awarded the title of the Honorary President of 
FIB in 2002. We should also mention the Swedish Concrete 
Award (1991) – for outstanding contributions to the 
development of pre-cast concrete, and the Freyssinet Medal 
FIB – for outstanding contributions to the development of 
structural concrete (2014).

Professor Joost Walraven has been operating closely 
alongside Polish academics for many years now, participating 
in multiple conferences organized in Poland and cooperating 
with Polish technological universities, including the West 
Pomeranian University of Technology in Szczecin. His active 
participation and substantial input to raise the prestige of the 
Conference of Structural Failures, organized by the Faculty of 
Civil Engineering and Architecture, is an invaluable 
contribution on his part.

Profesor Joost Walraven

Wybitny uczony, światowej klasy autorytet w zakresie 
konstrukcji betonowych i technologii betonu, prekursor 
wprowadzania nowych materiałów kompozytowych do świato- 
wego budownictwa,  koordynator ważnych międzynarodowych 
projektów badawczych, przewodniczący  i członek bardzo 
wielu  organizacji i komitetów międzynarodowych związanych 
z budownictwem betonowym, laureat prestiżowych międzyna- 
rodowych nagród i wyróżnień.

Urodził się 6 lutego 1947 roku w Bredzie w Holandii. 
W 1972 roku uzyskał stopień MSc in Civil Engineering w Delft 
University of Technology, a w 1980 stopień naukowy doktora. 
W latach 1981-1985 pracował na stanowisku projektanta 
w Corsmit Consulting Engineers w Hadze. W 1985 roku został 
profesorem konstrukcji betonowych na Uniwersytecie 
Technicznym Darmstadt w Niemczech, a następnie od 1989 
roku w Delft University of Technology. Opublikował ponad 450 
prac naukowych w językach: holenderskim, niemieckim, 
angielskim i rosyjskim. Wypromował 27 doktorów, w tym 22 
w Holandii i 5 w Niemczech. 

W latach 2000-2002 sprawował prestiżową funkcję 
Prezydenta Międzynarodowej Federacji Konstrukcji Betono- 
wych - fib. Był liderem zespołu opracowującego  Eurokod 2: 
Konstrukcje betonowe (1998-2002), kierował Specjalną Grupą 
Działania SAG 5- Nowy Model Code Konstrukcji Betonowych – 
przyjęty przez  fib w 2011r. Przewodniczył Specjalnym Grupom 
zadaniowym fib ds. betonów ultra wysokiej wytrzymałości 
zbrojonych  włóknami oraz  oceny istniejących konstrukcji. 

Uzyskał zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa 
Uniwersytetu w Kassel w Niemczech (2009 r.) oraz Honorowego 
Profesora Uniwersytetu w Shenzhen w Chinach (2013 r.). 
W 2002 roku został wyróżniony przez Politechnikę Krakowską 
Medalem za Zasługi. W uznaniu osiągnięć i zasług związanych 
z  prezydencją fib w 2002 roku został Honorowym Prezydentem 
fib. Otrzymał Concrete Award (1991 r.) – za wybitny wkład 
w rozwój budownictwa z prefabrykatów betonowych oraz 
Freyssinet Medal fib – za wybitny wkład w rozwój betonu 
konstrukcyjnego (2014 r.)

Profesor Joost Walraven.  od lat utrzymuje ścisłe kontakty 
z polskim środowiskiem naukowym,  uczestnicząc w wielu 
konferencjach organizowanych w Polsce oraz współpracując 
z polskimi uczelniami technicznymi – w tym z Zachodniopo- 
morskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Nie do 
przecenienia jest Jego aktywny udział i merytoryczny wkład 
w budowaniu prestiżu organizowanej przez Wydział Budow- 
nictwa i Architektury cyklicznej Konferencji „Awarie Budo- 
wlane”. 
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