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Engenius is een intermediair op de 
arbeidsmarkt die werkgevers en werknemers
in de techniek op een persoonlijke manier bij
elkaar brengt én houdt. Wij zijn gespeciali-
seerd in het bemiddelen van ingenieurs voor
engineering- en managementfuncties.

Als hoofdsponsor van Stoha stellen wij
ingenieurs graag in staat om 'bij te 
blijven' en contact te onderhouden met
collega's en studiegenoten! 

Neem gerust contact met ons op om te
praten over uw loopbaan! 
Uw contactpersoon is Melle Ketting, 
zelf Stohalid en jaarcommissaris 2001.

Vestiging Alkmaar, 
T (072) 514 05 14, 
E alkmaar@engenius.nl

Vestiging Hoofddorp, 
T (023) 567 00 22, 
E hoofddorp@engenius.nl

Meer informatie en een overzicht 
van onze vacatures vindt u op:

www.engenius.nl
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De	opdracht	klinkt	eenvoudig:	twee	STOHA-bulletins	per	
jaar.	Vol	goede	moed	begonnen	wij	weer	aan	een	nieuw	
nummer.	Contact	werd	gezocht	met	mogelijke	schrijvers	
en	de	planning	werd	doorgenomen.	Alles	liep	op	rolletjes.	
Maar	zoals	menig	civiel	 	 technici	weet	gaan	de	meest	
goed	bedoelde	planningen	op	de	 schop.	De	aanschaf	
van	 een	 huis	 en	 de	 daarbij	 komende	 klusperiode	 van	
10	maanden	gooide	roet	in	het	eten.	Op	zo	een	moment	
realiseer	je	dat	de	vrije	uurtjes	schaars	zijn.	Dit	jaar	wordt	
daarom	 één	 nummer	 uitgebracht,	 maar	 wel	 een	 goed	
gevuld	nummer	met	aansprekende	artikelen.	Interessant	
om	 te	 zien	 zijn	 de	 loopbaan	 beschrijvingen	 van	 Peter	

Brakenhoff	en	Ton	Verduin.	Zij	zijn	samen	afgestudeerd	
en	daarna	beide	hun	eigen	weg	zijn	gegaan.

Daarnaast	 doet	 het	 mij	 deugd	 om	 te	 melden	 dat	 mijn	
mede	 redactiegenoot,	 Esther	 Dekker-de	 Kleijn,	 voor	
het	eerst	moeder	 is	geworden	van	een	gezonde	zoon,	
Maikel.

Tot	 slot	 wenst	 de	 STOHA	 iedereen	 de	 beste	 wensen	
voor	2008!

Erik	Vastenburg	<

In	 de	 komende	 tijd	 staan	 er	 een	 aantal	 leuke	 en	
belangrijke	zaken	te	gebeuren.

Bestuur
In	 de	 vergadering	 van	 jaarcommissarissen	 van	 5	
oktober	 jl.	 Hebben	 Marten	 Kingma	 (1987),	Annemieke	
Smit-Edelman	 (1993)	 	 en	 Mark	 Brattinga	 (1992)	 hun	
bestuursfunctie	neergelegd	na	één	of	meer	perioden	als	
bestuurslid.	Zij	zijn	door	Germaine	De	Baar-Greefkes	als	
dank	voor	bewezen	diensten	in	de	bloemen	gezet.
Deze	 bestuursleden	 hebben	 zich	 ingespannen	 nieuwe	
mensen	 voor	 deze	 functies	 te	 zoeken,	 die	 jong	 en	
talentvol	zijn.	Dat	zou	toch	geen	probleem	moeten	zijn	
als	je	kan	vissen	in	een	vijver	van	20	jaarcommissarissen	
(waarbij	 we	 de	 senioren	 van	 de	 afstudeerjaren	 1975-
1985	even	buiten	beschouwing	laten).	De	praktijk	is	wat	
weerbarstiger	maar	men	is	daar	uiteindelijk	in	geslaagd.
Melle	Ketting	(2001)	is	bereid	gevonden	tot	het	bestuur	
toe	te	treden.	Ook	ik	heb	me	bereid	verklaard	een	periode	
als	 bestuurslid	 te	 fungeren.	 Ik	 doe	 dat	 voor	 maximaal	
één	 periode	 van	 drie	 jaar.	 Mijn	 afstudeerjaar	 is	 1975,	
maar	dat	 is	helaas	niet	mijn	geboortejaar.	Maar	stel	 je	
gerust	 ook	 ik	 ben	 nog	 jong	 van	 geest.	 Germaine	 De	
Baar-Greefkes	(1995)	en	Wim	Engel	(1984)	completeren	
het	nieuwe	bestuur.

1000ste afstudeerder /donateur
Na	 een	 gedegen	 analyse	 door	 Onno	 Witvliet	 van	 het	
bestand	 van	 onze	 afstudeerders/donateurs	 en	 een	
presentatie	 aan	 de	 jaarcommissarissen	 van	 deze	
analyse,	is	de	vergadering	tot	de	conclusie	gekomen	dat	
Hugo	Vrieling	(2006)	de	duizendste	donateur	is	van	de	
STOHA.
In	een	vorige	vergadering	is	besloten	dat	dit	heugelijke	
feit	gevierd	wordt	tijdens	een	diner,	waarbij	Hugo	de	jaar	
commissaris	uit	1975	zal	ontmoeten,	onder	het	toeziend	
oog	van	de	penningmeester	en	de	jaarcommissaris	van	
2006.
Het	 idee	 is	 opgevat	 hier	 een	 jaarlijks	 gebeuren	 van	 te	
maken,	maar	dan	wordt	het	een	ontmoeting	 tussen	de	

nieuwste	 jaarcommissaris	 en	 de	 jaarcommissaris	 uit	
1976	etc.

Reunie 2008
Bestaan	 we	 als	 STOHA	 nu	 30	 jaar	 of	 25	 jaar?	 Het	
antwoord	heb	je	kunnen	lezen	in	het	vorige	nummer.	Hoe	
dan	ook	je	kan	in	2008	weer	een	reünie	verwachten,	dus	
houdt	de	website	in	de	gaten….	Nog	makkelijker	is	als	je	
er	voor	zorgt	dat	je	gegevens	in	de	database	kloppen	en	
je	e-mail	adres	nog	juist	is,	dan	krijg	je	vanzelf	bericht.

De toekomst van de STOHA
Het	 feit	 dat	 het	 niet	 eenvoudig	 is	 om	 bestuurders	 te	
vinden	 is	 een	 zorgelijke	 ontwikkeling.	 Dit	 is	 overigens	
een	 verschijnsel	 dat	 je	 overal	 in	 het	 verenigingsleven	
tegen	komt.
Daarnaast	 is	het	goed	om	ons	 te	bezinnen	op	wat	we	
nu	eigenlijk	verwachten	van	de	STOHA	en	wat	de	meer	
waarde	zou	kunnen	zijn	voor	de	donateurs	/	afstudeerders.	
Dat	kan	je	bezien	vanuit	je	persoonlijke	belang,	maar	ook	
vanuit	het	maatschappelijke	belang	van	goed	opgeleide	
Weg-	en	Waterbouwkundigen	/	Civiel	ingenieurs.
Duidelijk	is	wel	dat	de	STOHA	alleen	kan	bestaan	als	er	
mensen	binnen	onze	stichting	bereid	zijn	activiteiten	te	
ontplooien.<

DE VOORZITTER

REDACTIONEEL
Theo	Lammerts
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De tijd voor Amerika
Eerst	 een	 kleine	 geschiedenis	 hoe	 ik	 in	 Amerika	 ben	
beland.	Na	4	jaar	op	de	MTS		Civiele	Techniek	in	Alkmaar	
te	hebben	gezeten	moest	ik	eerst	in	1987	in	militaire	dienst.	
Ik	maakte	deel	uit	van	de	lichting	87-5	in	de	infanterie	bij	de	
verkenners.	Toen	ik	klaar	was	met	de	MTS	wilde	ik	graag	
gelijk	doorstuderen	en	doorgaan	naar	de	HTS.	Helaas	kon	
ik	geen	uitstel	krijgen	van	de	dienstplicht.	Na	13	maanden	
bij	de	verkenners	te	hebben	gezeten	ben	ik	uiteindelijk	in	
september	1988	op	de	HTS	Alkmaar	begonnen	met	mijn	
uiteindelijke	afstudeerrichting	wegenbouw.	Mijn	stagejaar	
heb	ik	in	het	vierde	jaar	gedaan,	nadat	ik	het	laatste	jaar	
met	 grote	 opluchting	 had	 afgerond.	 Met	 verschillende	
klasgenoten	o.a.	Ton	Verduin,	Marco	Mul,	en	Lex	Ruiter	
en	onze	 leraar	Kuipers	hadden	we	het	 vaak	over	 stage	
lopen	 of	 werken	 in	 het	 buitenland.	 Vooral,	 omdat	 ik	 al	
een	 jaar	stage	voor	de	MTS	bij	de	gemeente	Heiloo	en	
bij	aannemer	Vermeer	had	afgelegd,	had	ik	wel	zin	om	in	
het	buitenland	werkervaring	op	te	doen.	Ik	heb	Marco	Mul	
opgevolgd	 nadat	 hij	 zijn	 stage	 in	 juli	 1991	 had	 voltooid.	
Toen	 ben	 ik	 op	 St.	 Maarten	 met	 mijn	 stage	 bij	 Volker	
Stevin	 International	 SXM	 begonnen.	 St.	 Maarten	 maakt	
onderdeel	 uit	 van	 de	 bovenwindse	 3-S	 eilanden	 van	 de	
Nederlandse	Antillen.	Na	vier	maanden	heb	ik	mijn	stage	
verlengd	 en	 ben	 ik	 doorgegaan	 als	 uitvoerder	 op	 het	
wegen	en	riolering	project	waar	ik	werkzaam	was.	Dat	was	
voornamelijk	om	het	project	Frontstreet	in	Phillipsburg	af	te	

ronden.	Uiteindelijk	heb	ik	het	9	maanden	op	St.	Maarten	
volgehouden	en	 in	de	 laatste	week	van	mijn	verblijf	heb	
ik	een	Amerikaanse	dame	ontmoet,	nu	mijn	vrouw	Lois.	
Na	9	maanden	St.	Maarten	ben	ik	terug	naar	Nederland	
gegaan	 en	 werkzaam	 geweest	 bij	 HWZ	 Specialisme	 in	
Amsterdam.	 Als	 werkvoorbereider	 hadden	 we	 allerlei	
werk	in	uitvoering,	namelijk:	havenwerk,	bruggen,	aanleg	
steigers,	 damwanden,	 betonnen-	 en	 houten	 bruggen	
en	 geluidschermen	 langs	 spoorwegen	 en	 snelwegen.	
Daar	 heb	 ik	 een	 hoop	 ervaring	 opgedaan	 en	 een	 hoop	
geleerd.	Daarnaast	werd	 ik	 in	het	diepe	gegooid	om	de	
werkvoorbereiding	 voor	3	uitvoerders,	 1	hoofduitvoerder	
en	een	bedrijfsleider	op	touw	te	zetten.

Nadat	 ik	 terug	 naar	 Nederland	 was	 gekeerd	 hebben	
Lois	 en	 ik	 al	 die	 tijd	 “long	 distance”	 contact	 gehouden.	
Na	 meerdere	 wederzijdse	 bezoekjes	 aan	 Amerika	 en	
Nederland	moest	een	keuze	gemaakt	worden	als	we	onze	
relatie	 voort	 wilden	 zetten.	 Aangezien	 ik	 al	 tijdens	 mijn	
stage	 me	 de	 Engelse	 taal	 eigen	 gemaakt	 had,	 leek	 het	
“makkelijker”	om	in	Amerika	te	proberen	een	baan	voor	mij	
te	vinden.	Het	leek	ons	namelijk	heel	moeilijk	om	voor	Lois	
een	baan	in	Nederland	te	vinden.	Voornamelijk,	omdat	ze	
de	Nederlandse	taal	niet	sprak.	Zo	gezegd	zo	gedaan	en	
op	26	maart	1993	heb	ik	mijn	koffers	gepakt	en	ben	ik	naar	
Cleveland,	Ohio	verhuisd. >>	

Peter Brakenhoff  
vanuit Albuquerque, New Mexico, USA

Begin juli 2006 heb ik een e-mail ontvangen van de STOHA-redactie met het verzoek om een artikel in het 
STOHA-bulletin te schrijven voor de editie 2007. Het ontwerp mocht gaan over mijn leven in, emigratie naar en 
werken in Amerika. Allereerst vond ik het een hele eer om een artikel te mogen schrijven voor het bulletin en 
heb daarom ook ja gezegd. Na mijn afstuderen van de HTS in januari 1991 is er in mijn leven heel wat gebeurt. 
Bovendien kan ik veel vertellen over het emigreren naar Amerika. Daarbij blijf je toch een beetje in contact met 
je oude klasgenoten. Ten tweede zal ik mezelf even voorstellen: ik ben Peter Brakenhoff, geboren en getogen 
Castricummer en heden ten dagen woonachtend in Albuquerque, New Mexico, USA. Ik woon hier bijna 14 
jaar en in die jaren zijn toch aardig wat dingen veranderd in mijn leven, zowel op het persoonlijke vlak als op 
werkgebied.
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Op	dat	moment	woonde	Lois	daar,	terwijl	al	haar	familie	in	
Albuquerque,	New	Mexico	woonachtig	was.

“Leek	 makkelijker”	 is	 achteraf	 gezien	 een	 zeer	 groot	
woord.	Aan	de	emigratie	naar	Amerika	zaten	aardig	wat	
haken	en	ogen	vast,	die	van	te	voren	heel	moeilijk	waren	
in	 te	schatten.	Niet	alleen	om	een	baan	te	vinden,	maar	
ook	om	een	visum	en	een	permanent	resident	status	aan	
te	vragen.

Werken in Amerika
Mijn	liefde	voor	het	vak	zat	altijd	aan	de	aannemers	kant.	
Ondanks	 de	 grote	 van	 het	 land	 	 was	 het	 niet	 makkelijk	
om	als	buitenlander	een	baan	 te	vinden.	De	eerste	drie	
maanden	 heb	 ik	 vele	 sollicitatiebrieven	 verstuurd	 en	
geen	 enkele	 reactie	 terug	 gekregen.	 Gelijkertijd	 zijn	
we	bij	 Lois	haar	 vader	en	moeder	 in	Albuquerque,	New	
Mexico	op	bezoek	geweest,	omdat	daar,	afgaande	op	de	
advertenties	in	de	krant,	verschillende	banen	beschikbaar	
waren.	 De	 meeste	 banen	 waarvoor	 geadverteerd	 werd	
waren voor consulting engineering firms, met andere 
woorden;	 ingenieursbureaus	 in	 civiele	 techniek.	 Samen	
met	 mijn	 schoonvader	 heb	 ik	 uitgevist	 wat	 het	 betekent	
om een PE-license of een EI-certificate te hebben. Deze 
kwalificaties zijn nodig om voor een baan in de civiele 
techniek	 in	 aanmerking	 te	 komen.	 De	 afkortingen	 staan	
voor	 Professional	 Engineer	 en	 Engineer	 in	Training.	 Na	
veel	onderzoek	en	telefoontjes	zijn	we	er	achter	gekomen	
dat	voor	zowel	de	PE	als	de	EI	een	examen	moest	worden	
afgelegd.	Dit	kan	je	pas	doen	nadat	je	afgestudeerd	bent	
van	 een	 College	 of	 de	 University.	 Ondanks	 vier	 jaar	
Civiele	Techniek	in	Nederland	met	goed	gevolg	te	hebben	
afgerond	is	het	een	vereiste	om	het	examen	af	te	leggen	
met	als	onderwerp	alles	wat	je	op	de	HTS	hebt	geleerd,	
algemene	 vakken	 daarbij	 inbegrepen.	 Dit	 geeft	 je	 de	
kans om je EIT certificaat te halen. Met het betreffende 
certificaat en vier jaar werkervaring kan je een verzoek 
indienen	om	het	PE	examen	af	te	leggen.	Het	PE	examen	
is	een	8	uur	durend	examen.	Tijdens	dit	examen	kan	alles	
wat	je	op	de	HTS	heb	geleerd	opnieuw	worden	gevraagd	
maar	dan	gericht	op	de	civiel	technische	kant.

Na	 lang	 zoeken	 en	 solliciteren	 heb	 ik	 dan	 uiteindelijk	
mijn	 eerste	 baan	 als	 CAD	 ontwerper	 in	 Albuquerque	
gevonden.	Het	betrof	ontwerpen	van	spoorwegen,	bij	het	
plaatselijke	kantoor	van	HDR	Engineering,	Inc.	Voor	ons	
hield	 het	 in	 dat	 Lois	 en	 ik	 moesten	 verhuizen	 van	 Ohio	
naar	New	Mexico.	Een	kleine	tocht	van	ruim	2.700	miles	
(ongeveer	4.300	km).	Mijn	interesse	lag	nog	steeds	bij	de	
wegenbouw,	maar	ik	was	al	lang	blij	dat	ik	een	baan	had	
gevonden.	Daarnaast	had	ik	de	instelling	dat	je	toch	ergens	
moest	beginnen.	Na	zes	maanden	werken	probeerde	 ik	
toestemming	 te	 krijgen	 om	 het	 EI	 examen	 af	 te	 mogen	
leggen.	 Ik	heb	een	verzoek	bij	de	Board	of	Registration	
for	 Professional	 Engineers	 and	 Surveyors	 ingediend.	
Tijdens	een	vergadering	van	de	Board	of	Registration	was	
besloten	 dat	 ik	 het	 EI	 examen	 mocht	 doen	 maar	 dat	 ik	
zes	 jaar	 werkervaring	 moest	 hebben	 voordat	 ik	 het	 PE	
examen mocht afleggen. Dit was voornamelijk, omdat ze 
niet	zeker	wisten	wat	mijn	HTS	diploma	waard	was	en	of	
het	 wel	 gelijk	 stond	 aan	 een	 civiel	 technische	 opleiding	
van	 een	ABET	Accredited	Amerikaanse	 Universiteit.	 Dit	
houdt	in	dat	de	opleiding	door	een	bepaalde	school	wordt	
erkend	en	aan	bepaalde	eisen	voldoet.	Hieruit	blijkt	wel	dat	

Amerika	een	hoop	regels	en	wetten	heeft	waar	iedereen	
zich	aan	moet	houden.	Het	grootste	struikelblok	voor	het	
EI	examen	was	de	taal.	De	termen	die	gebruikt	worden	zijn	
niet	altijd	duidelijk	en	het	kost	een	hoop	energie	om	alles	
te	vertalen	en	daarna	nog	eens	de	vraag	te	beantwoorden	
voordat	 de	 acht	 uur	 voorbij	 zijn.	 Het	 examen	 wordt	 in	
twee	 blokken	 van	 vier	 uur	 verdeeld	 op	 een	 dag,	 maar	
na	die	acht	uur	ben	je	helemaal	geestelijk	afgetakeld.	 Ik	
heb	het	EI	examen	uiteindelijk	twee	keer	afgelegd	en	de	
tweede	keer	ben	 ik	geslaagd.	Aangezien	 ik	verder	wilde	
in	consulting	engineering,	was	het	vereist	dat	 ik	mijn	PE	
license	zou	halen.	Je	hebt	je	PE	license	nodig	omdat	ieder	
ontwerp,	 rapport	 of	 tekening	 gewaarmerkt	 moet	 worden	
met	je	registratienummer	en	individuele	handtekening.

Na	 drie-en-een-half	 jaar	 werkzaam	 te	 zijn	 geweest	 en	
inmiddels	 van	 baan	 verandert	 heb	 ik	 me	 ingeschreven	
voor	 de	 Master	 Program	 in	 Construction	 Engineering	
and	 Management	 aan	 de	 plaatselijke	 University	 of	 New	
Mexico.	 Daar	 werd	 ik	 zonder	 veel	 moeite	 en	 papieren	
bewijsstukken	 toegelaten.	 Universities	 hebben	 wat	 dat	
betreft	 meer	 verstand	 en	 begrip	 hoe	 het	 Nederlandse	
leersysteem	 in	 elkaar	 zit.	 Doordat	 ik	 voor	 de	 Master	
Program	 was	 toegelaten	 zijn	 uiteindelijk	 de	 zes	 jaar	
werkervaring	 voor	 het	 PE	 examen	 terug	 gedraaid	 naar	
4	 jaar.	 Hiervoor	 moest	 eerst	 een	 speciale	 vergadering	
met	 de	 Board	 of	 Registration	 worden	 aangevraagd	 en	
alle	vakken	die	ik	op	de	HTS	had	gevolgd	moesten	in	het	
Engels	worden	vertaald.	Dit	was	hoofdzakelijk	om	aan	te	
duiden	 welke	 vakken	 op	 school	 worden	 gegeven	 en/	 of	
de	leerstof	met	een	Bachelor	Degree	in	Civil	Engineering	
overeen	 komt.	 Na	 een	 hoop	 geregel	 met	 HTS	Alkmaar,	
in	 het	 bijzonder	 veel	 dank	 aan	 dhr.	 Kuipers	 voor	 al	 zijn	
hulp, en certificatie van verschillende instanties hier in 
Amerika	is	het	uiteindelijk	gelukt	en	heb	ik	het	PE	examen	
goed afgerond en ben ik in februari 1999 gecertificeerd als 
professional	engineer.

Doordat	ik	mijn	PE	license	in	bezit	had,	kon	ik	verder	door	
groeien	met	mijn	dagelijks	werk.	Als	project	engineer	heb	
ik	10	 jaar	werkervaring	opgedaan	bij	 twee	verschillende	
bedrijven.	 Allereerst	 5	 jaar	 bij	 Gannett	 Fleming	 West,	
Inc.,	omdat	ik	toch	liever	in	de	wegenbouw	verder	wilde.	
Nadien	 kreeg	 ik	 een	 baan	 aangeboden	 om	 bij	 Parsons	
Brinckerhoff	als	Project	Manager	en	Supervising	Engineer	
in	dienst	te	komen.	Dat	was	een	hele	erkenning	omdat	ik	
klaarblijkelijk	toch	mijn	zaakjes	goed	voor	elkaar	had	en	dat	
ik	mijn	werk	toch	goed	uitvoerde	met	genoegdoening	van	
de	klanten,	o.a.	New	Mexico	Department	of	Transportation	
(plaatselijke	Rijkswaterstaat	zal	 ik	maar	zeggen),	City	of	
Albuquerque,	verschillende	Counties	 (bijna	hetzelfde	als	
een	kleine	provincie)	en	nog	vele	andere	federale	klanten.	
Voor	Amerikaanse	begrippen	is	veranderen	van	baan	een	
heel	 normaal	 iets.	 Voor	 Nederlandse	 begrippen	 zal	 dat	
nu	misschien	wat	gebruikelijker	zijn,	maar	toen	ik	nog	in	
Nederland	was,	veranderde	je	niet	zomaar	van	baan.	

Rond	de	tijd	dat	Lois	en	ik	naar	Albuquerque	waren	verhuisd	
is	 de	 stad	 en	 de	 directe	 omgeving	 ontzettend	 gegroeid.	
Dat	betekende	dat	een	hoop	werk	 in	de	civiele	 techniek	
beschikbaar	 was,	 omdat	 wegen	 verbreedt	 moesten	
worden,	 viaducten	 en	 verkeerspleinen	 (interchanges)	
moesten	worden	aangepast/	omgelegd	etc.	>>



Alle	vakken	die	ik	op	de	HTS	heb	gevolgd	komen	als	Project	
Manager	dan	ook	goed	van	pas.	Met	de	ontwerpen	in	mijn	
projecten	kom	ik	dagelijks	met	verschillende	onderdelen	in	
aanraking,	o.a.:	wegontwerp,	wegafzettingen	tijdens	werk	
in	uitvoering,	brug	ontwerp	wat	in	staal	of	voorgespannen	
beton	 wordt	 uitgevoerd,	 grond	 mechanica,	 landmeten,	
funderingstechnieken,	 asfalt-	 en	 betonnen	 wegen,	
geluidsschermen,	 riolering,	 waterleiding,	 pompsystemen	
etc.	Als	 Project	 Manager	 heb	 ik	 tot	 heden	 verschillende	
design	 projectteams	 geleid	 en	 ben	 ik	 nu	 ook	 meer	 met	
projectplanning	 in	 aanraking	 gekomen	 in	 plaats	 van	
ontwerpen,	 voordat	 het	 werk	 wordt	 uitgevoerd.	 Tijdens	
een	 planningsproject	 heb	 je	 met	 het	 milieu	 en	 alle	
regelementen	te	maken	en	het	schrijven	van	rapporten	en	
presentaties	 tijdens	publieke	voorlichtingen.	Na	 tien	 jaar	
bij	 twee	andere	bedrijven	werkzaam	te	zijn	geweest	ben	
ik	 toch	 weer	 teruggekeerd	 naar	 HDR	 Engineering,	 Inc.	
Mijn	huidige	baas	heeft	 ruim	2	 jaar	 lang	geprobeerd	om	
mij	 terug	 in	 dienst	 te	 krijgen.	 Dat	 was	 drie	 jaar	 geleden	
en	daar	heb	 ik	nu	de	 leiding	over	de	hele	 transportation	
business	group	bij	ons	op	kantoor.	Binnen	transportation	
hebben	 we	 zes	 verschillende	 ontwerp	 groepen	 (zgn.	
Business	Classes)	o.a.	wegen	(roadway	business	class),	
verkeer (traffic BC), bruggen (structural BC), spoorwegen 
(rail	 BC),	 openbaar	 vervoer	 (transit	 BC)	 en	 vliegvelden	
(aviation	BC).	 In	 totaal	hebben	we	26	mensen	 in	dienst	
en	 vormen	 we	 de	 grootste	 afdeling.	 Op	 kantoor	 lopen	
in	 totaal	 70	 mensen	 rond	 en	 hebben	 we	 33	 opzichters	
buiten	op	verschillende	projecten	in	uitvoering.	Naast	de	
Transportation	 hebben	 we	 nog	 drie	 andere	 afdelingen:	
Water/Wastewater,	 Environmental	 and	 Resource	
Management	en	Administratie	/	Accounting.	De	opzichters	
zijn	bij	HDR	Construction	Consulting	Corporation,	Inc.	 in	
dienst	 wat	 onder	 het	 moeder	 bedrijf	 HDR,	 Inc.	 valt.	 De	
verschillende	projecten	en	velen	klanten	houden	je	aardig	
bezig.	Naast	de	dagelijkse	personeelszaken	hebben	we	
interessante	projecten	 in	ontwerp	en	uitvoering:	Modern	
Streetcar	 voor	 de	 stad	 van	Albuquerque	 (tramsysteem),	
Commuter	Rail	(Intercity	passagiers	trein)	voor	Mid	Region	
Council	of	Governments,	en	voor	de	NMDOT	verschillende	
projecten:	 12	 miles	 Interstate-25	 Corridor	 Study,	 I-10/
I-25	 Interchange	 Design	 (verkeersplein),	 Washington	
Street	 /	 Interstate	40	Bridge	Reconstruction	en	nog	vele	
andere	 projecten.	Afhankelijk	 van	 de	 klant	 wordt	 al	 het	
ontwerp	uitgevoerd	in	AutoCADD	2006	en	Land	Desktop	
Development	 en	 voor	 NMDOTprojecten	 gebruiken	 we	
MicroStation	 and	 InRoads	 modeling.	 Daarnaast	 bestaat	
speciale	 software	 wat	 gebruikt	 wordt	 voor	 hydraulics,	

brug	 ontwerpen,	 staal	 uitvoeringen	 en	 nog	 veel	 andere	
specialiteiten.	
Als	 je	nu	vraagt	wat	het	grootste	verschil	 is	van	werken	
in	Amerika	in	vergeleking	met	Nederland,	dan	komt	voor	
werken	in	Amerika	de	volgende	kenmerken	naar	voren:
1) Vakantie:	 net	 uit	 school	 krijg	 je	 twee	weken	per	 jaar	
vakantie	met	daarnaast	je	feestdagen	(o.a.	kerst,	oud	en	
nieuw).	Na	vijf	jaar	in	dienst	bij	hetzelfde	bedrijf	krijg	je	drie	
weken	per	jaar	vakantie.
2) Manier van werken:	net	zoals	 in	Nederland	zijn	hier	
een	 hoop	 mensen	 “workaholics”.	 Natuurlijk	 bestaan	
uitzonderingen,	maar	er	wordt	 langer	gewerkt	maar	niet	
altijd	harder.	Bij	ons	op	kantoor	wordt	je	er	af	en	toe	aan	
herinnerd:	“I	work	to	live,	I	don’t	live	to	work”.	Er	wordt	dus	
hard	gewerkt,	maar	het	is	belangrijk	om	vrije	tijd	te	nemen.	
Een	normale	werkdag	voor	mij	 is	dat	 ik	 rond	een	uur	of	
7,	kwart	over	7	op	kantoor	zit	en	ben	ik	om	zes	uur	/	half	
zeven	‘s	avonds	weer	thuis.
3) Eenheden:	 alle	 lengtematen	 worden	 in	 inches,	 feet	
en	 miles	 uitgedrukt.	 Om	 voor	 het	 eerst	 een	 snelweg	 te	
ontwerpen	 met	 rijstroken	 van	 12	 ft	 breed	 is	 heel	 wat	
anders	dan	wat	je	in	Nederland	gewend	bent.	Standaard	
zijn	de	rijstroken	tussen	de	3.00m	(10	ft.)	en	3.60m	(12	ft.)	
breed	en	vierbaans	wegen	voor	plaatselijk	hoofdwegen	is	
heel	normaal.
4) Autorijden:	 omdat	 Albuquerque	 en	 New	 Mecico	 zo	
uitgestrekt	zijn	ben	je	van	een	auto	afhankelijk.	Openbaar	
vervoer	 is	 er	 plaatselijk	 wel	 voornamelijk	 bussen,	 maar	
in	het	algemeen	is	iedereen	op	de	auto	aangewezen.	Er	
wordt	niet	raar	opgekeken	als	je	eerst	twee	tot	drie	uur	in	
een	auto	zit	om	naar	een	vergadering	toe	te	gaan.	Zoals	
andere	steden	in	heel	Amerika	wordt	hier	meer	aandacht	
aan	openbaar	vervoer	besteedt.	Met	de	prijs	van	benzine	
($2.50/gallon	 =	 1	 Euro/liter)	 wordt	 meer	 naar	 andere	
oplossing	gezocht	o.a.	passenger	rail,	light	rail,	streetcar	
en	economische	auto’s.	Auto’s	zijn	in	het	algemeen	groter	
en	 rijden	 minder	 zuinig	 dan	 in	 Nederland.	 De	 benzine	
prijs	is	lager	maar	de	benzine	wordt	veel	meer	verbruikt,	
waardoor	je	uiteindelijk	in	kosten	hoger	uitkomt.
5) Politiek:	 wat	 de	 grootste	 invloed	 heeft	 of	 grotere	
projecten	 daadwerkelijk	 worden	 uitgevoerd	 is	 heel	 sterk	
afhankelijk	van	politieke	opinie.	Naast	de	nationale	politiek	
in	 Washington,	 welke	 invloed	 heeft	 op	 de	 beschikbare	
budgetten en andere financieringen, zijn ook de plaatselijke 
staat-	en	stadverkiezingen	van	groot	belang.	Je	gaat	naar	
school	om	je	civiel	 technische	diploma	te	halen,	maar	 je	
staat	niet	bij	stil	wat	voor	invloed	politiek	op	je	dagelijkse	
werk	gaat	hebben.	>>



6) Living in the desert:	na	14	 jaar	met	hete	zomers	en	
weinig	neerslag	begin	je	de	Nederlandse	kust	en	het	natte	
klimaat	te	missen.	Af	en	toe	een	lekkere	regenbui	is	niet	
verkeerd.	

Wonen in Amerika:
Waar	 een	 hoop	 mensen	 niet	 bij	 stil	 staan	 is	 hoe	 groot	
Amerika	 is	en	 ik	was	zeker	één	van.	New	Mexico	 is	de	
staat	onder	Colorado,	ten	westen	van	Texas,	ten	Oosten	
van	Arizona	en	het	 ligt	 tegen	de	Mexicaanse	grens	aan.	
New	Mexico	ligt	ongeveer	vier	uur	vliegen	van	New	York	
vandaan	en	de	staat	zelf	is	ongeveer	twee-en-een-half	keer	
zo	groot	als	Nederland	met	1.5	millioen	 inwoners.	Rond	
de	1	miljoen	mensen	wonen	 in	en	 rondom	Albuquerque	
en	 het	 klimaat	 is	 woestijnachtig	 met	 hete	 zomers	 en	
koele	 winters.	 De	 voorpagina	 van	 het	 STOHA-bulletin	
geeft	 de	 Sandias	 Mountains	 weer	 waar	Albuquerque	 is	
gevestigd.	Sandias	is	Spaans	voor	watermeloen	en	als	de	
zon	ondergaat	schijnt	een	rode	gloed	op	de	bergen	aan	
de	 oostkant	 van	 de	 stad.	Albuquerque	 is	 geen	 typische	
Amerikaanse	stad	met	wolkenkrabbers	en	hoogbouw.	Het	
typische	Albuquerque	downtown	heeft	wel	wat	hoogbouw	
maar	de	rest	van	Albuquerque	en	omliggende	City	of	Rio	
Rancho,	Village	of	Corrales,	Town	of	Bernalillo	en	City	of	
Los	 Lunas	 ligt	 uitgestrekt	 over	 een	 gebied	 van	 ruim	 30	
km	 x	 40	 km	 met	 voornamelijk	 gebouwen	 die	 niet	 hoger	
zijn	dan	1	of	 2	 verdiepingen.	Albuquerque	 ligt	 ongeveer	
85	km	ten	zuiden	van	Santa	Fe	wat	meer	bekend	in	het	
Nederlands.	 New	 Mexico	 staat	 bekend	 om	 zijn	 red	 en	
green	chili,	heette	pepers	wat	met	vele	gerechten	wordt	
bereid.	De	stad	staat	ook	bekend	om	zijn	jaarlijkse	balloon	
fiesta. Tijdens de eerste week van oktober komen tussen 
de	600	and	750	ballonvaarders	van	alle	windstreken	van	
over	de	hele	wereld	naar	Albuquerque	om	mee	 te	doen	
met	de	Albuquerque	International	Balloon	Fiesta.

In	 het	 algemeen	 is	 de	 behuizing	 hier	 anders	 dan	 in	
Nederland.	 Huizen	 staan	 los	 van	 elkaar.	 Kwa	 grootte	 is	
het	allemaal	 ruimer	opgezet,	omdat	daar	de	ruimte	voor	
is.	 Wij	 wonen	 in	 een	 van	 de	 typische	 woonwijken	 van	
Albuquerque,	aan	de	westkant	van	de	rivier	de	Rio	Grande	
ten	zuiden	van	het	snelgroeiende	stadje	Rio	Rancho.	De	
planners	hebben	het	vaak	over	het	begrip	“woonerf”	waar	
nu	 meer	 naar	 wordt	 gekeken	 als	 nieuwe	 woonwijken	
worden	ingepland.	De	Intel	fabriek	wat	in	Rio	Rancho	staat	
heeft	 een	 grote	 invloed	 op	 de	 plaatselijke	 economie	 en	
banenmarkt.	Initiatieven	om	meer	banen	aan	de	westkant	
van	Albuquerque	 en	 omgeving	 te	 creëren	 houdt	 ook	 in	
dat	de	 infrastructuur	 (wegen,	 riolering,	waterleiding	etc.)	
moet	worden	uitgebreid	en	verbetert.	De	bouw	van	huizen	
wordt	voornamelijk	met	houten	skeletten	uitgevoerd	en	de	
buitenmuren	 worden	 of	 met	 een	 stuuklaag	 afgesmeerd	
(zgn.	adobe	style)	of	met	metselwerk	afgewerkt.	De	adobe	
style-huizen	is	wat	je	hier	voornamelijk	ziet	hoofdzakelijk	
vanwege	 de	 Spaanse	 invloed.	 Wij	 wonen	 in	 een	 “brick	
home”	 met	 alles	 gelijkvloers	 en	 ons	 huis	 heeft	 vier	
slaapkamers	 en	 drie	 badkamers,	 wat	 voor	 Nederlandse	
begrippen	 ongebruikelijk	 is.	 Onze	 drie	 zonen,	 Jens	 11,	
Joseph	 7	 en	 Jack	 1½,	 brengen	 naast	 de	 voetbal	 (niet	
american	 football,	 maar	 soccer)	 en	 basketbal,	 hun	 vrije	
tijd	in	ons	zwembad	door.	Ruim	vier	maanden	van	het	jaar	
is	het	iedere	dag	tussen	de	30	en	35	graden	en	dan	is	een	
koele	duik	 zeer	aangenaam.	 Ieder	 schooljaar	wordt	half	
mei	afgerond	en	half	augustus	gaan	de	kinderen	weer	naar	

school.	Dus	tijdens	de	heetste	tijd	van	het	jaar	hebben	ze	
schoolvakantie.	De	winters	zijn	hier	vrij	koud	met	 iedere	
nacht	vorst	en	in	de	noordelijke	bergen	zijn	verschillende	
ski	gebieden	waar	we	onze	vrije	 tijd	besteden.	Dus	qua	
hobby’s	zijn	verschillende	mogelijkheden	en	zelf	ben	ik	de	
soccer	coach	voor	Jens	zijn	voetbal	elftal.	Twee	keer	 in	
de	week	geef	ik	training	en	op	zaterdag	hebben	we	onze	
wedstrijd.	Soccer	is	een	snelgroeiende	sport	en	ik	voetbal	
zelf	ook	nog	steeds.	In	de	herfst	en	in	het	voorjaar	op	het	
veld,	en	‘s	winters	speel	in	ik	in	de	zaal.	Qua	sport	wordt	
een	hoop	via	de	scholen	georganiseerd.	De	meeste	teams	
spelen	voor	hun	High	School	en	College	en	wordt	minder	
in	club	verband	georganiseerd,	zoals	we	dat	in	Nederland	
kennen.	Uiteraard	zijn	Football,	Basketball	en	Baseball	de	
favoriete	sporten.

Naast	de	wekelijkse	sportactiviteiten	gaan	Lois	en	ik	ook	
graag	met	het	gezin	naar	het	meer.	 In	New	Mexico	zijn	
verschillende	 meren	 waar	 we	 onze	 vrije	 tijd	 besteden	
na	een	kleine	trip	van	drie	uur	met	de	auto.	We	brengen	
velen	uren	door	op	het	water	met	de	boot	of	met	de	jetski.	
Naast	 het	 meer,	 reizen	 we	 graag	 naar	 verschillende	
bezienswaardigheden	in	Amerika.	Verschillende	liggen	“in	
de	buurt	van”:	Grand	Canyon,	Las	Vegas,	Los	Angeles	en	
afgelopen	zomer	hebben	we	een	week	in	Washington	DC	
en	Pittsburgh	aan	de	oostkant	van	Amerika	doorgebracht.	
Lois	haar	ouders	komen	oorspronkelijk	uit	die	omstreken	
n.l.	Buffalo,	New	York	en	Niagara	Falls,	NY.	Haar	vader	
is	 van	 Poolse	 afkomst	 en	 haar	 moeder	 is	 van	 Ierse	 en	
Franse afkomst. Voorheen werkte Lois als flightattendant 
(wij	zeggen	stewardess)	voor	American	Airlines.	Daardoor	
kwamen	 en	 komen	 we	 regelmatig	 naar	 Nederland.	 We	
proberen	toch	minimaal	ieder	anderhalf	jaar	naar	Castricum	
te	komen	en	het	laatste	bezoek	was	in	mei	2006.	Er	zijn	
nog	geen	vaste	plannen	voor	onze	volgende	 reis,	maar	
Nederland	is	een	van	de	favoriete	bestemmingen	waar	we	
toch	graag	onze	vrije	tijd	doorbrengen.	

Terugkijkend	 op	 de	 afgelopen	 14	 jaar	 hier	 in	 Amerika	
en	wat	 de	 toekomst	 na	 stage	 lopen	op	de	Nederlandse	
Antillen	 zou	 brengen	 had	 ik	 nooit	 voor	 ogen	 gehouden.	
Wie	had	het	ooit	gedacht	dat	 ik	als	oer	Castricummer	in	
Albuquerque,	New	Mexico	terecht	zou	komen.	Wie	weet	
wat	 de	 toekomst	 voor	 ons	 brengt.	 Mensen	 vragen	 wel	
eens,	 wil	 je	 ooit	 weer	 terug	 naar	 Nederland?	 Het	 enige	
antwoord	wat	nu	voor	het	grijpen	ligt	en	wat	ik	zo’n	14	jaar	
geleden	geleerd	heb:	zeg	nooit,	nooit!

Peter	Brakenhoff	(1991)
Albuquerque,	New	Mexico,	USA,	
peter.brakenhoff@hdrinc.com
<
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STOHA-plus: Excursie Stationseiland

Ooit	wel	 eens	afgevraagd	hoeveel	Stohadonateurs	er	 zijn?	De	 titel	 verraadt	 het	 antwoord	eigenlijk	 al…	 inderdaad,	
ongeveer	1000!	Hugo	Vrieling	uit	 het	afstudeerjaar	2006	 is	de	1000ste	Stohadonateur	gebleken.	Daarom	kreeg	hij	
vrijdag	2	november	een	etentje	aangeboden	namens	de	Stoha.	Samen	met	de	eerste	donateur	Theo	Lammerts,	de	
penningmeester	Germaine	de	Baar-Greefkes	en	de	 jaarcommissaris	van	2006	Goaitske	de	Vries	 reisde	hij	af	naar	
Alkmaar.	Het	werd	een	zeer	gelaagde	avond,	zoals	de	foto	ook	doet	vermoeden.	Daarvoor	een	bedankje	namens	ons	
richting	de	Stoha.	Op	naar	de	volgende	1000!	<

1000ste STOHA-Donateur!

2006

1975
Meets

Op 20 september 2007 hebben zestig oud Weg- en 
Waterbouw studenten van de HTS Alkmaar het metro 
NoordZuidlijn project in Amsterdam bezocht.

In	 het	 infocentrum	 aan	 de	 voorzijde	 van	 het	 Centraal	
Station	 werden	 wij	 om	 14:00	 uur	 ontvangen	 door	 een	
medewerker van het Projectbureau, die de koffie en cake 
al	klaar	had	staan.	We	kregen	uitleg	over	het	10	km	lange	
traject, aan de hand van film- en animatiebeelden en 
vervolgens	konden	we	indrukken	opdoen	in	het	centrum,	
waar	maquettes,	waaronder	een	langsdoorsnede	van	het	
gehele	tracé,	stonden	opgesteld.

Vervolgens	 werden	 we	 rondgeleid	 door	 de	 projectleider	
van	MNO	Vervat,	welke	aannemer	bezig	is	met	het	project	
IJSEI,	 dat	 gerealiseerd	 wordt	 aan	 de	 IJ-oever.	 Parallel	
aan	 het	 spooremplacement.	 Hier	 komt	 een	 gescheiden	
vervoersknooppunt	van	bussen,	reizigers	en	autoverkeer	
in	 drie	 lagen.	 Het	 geheel	 wordt	 overdekt	 door	 een	 300	
meter	 lange	en	30	meter	brede	glazen	overkapping	met	
daarop	 in	 gigantisch	 grote	 rode	 letters	 “AMSTERDAM”.	
Dat	moet	een	prachtig	gezicht	zijn	vanuit	het	vliegtuig.

Teruglopend	van	de	IJ-zijde,	richting	de	borrelgelegenheid	
“Grand	Café”	boven	het	Stationsgebouw,	werd	ook	nog	het	
werk	onder	de	vijf	spoorbakken	(met	in	totaal	15	sporen)	

bezocht.	 Hier	 werden	 voorbereidingen	 getroffen	 om	 te	
starten	 aan	 de	 oostelijke	 rij	 microtunnelingpalen	 van	 65	
meter	lengte	of	diepte	(hoe	je	het	noemen	wilt).

In	het	café	hebben	we	de	prima	georganiseerde	excursie	
gezellig	 afgesloten,	 waarbij	 een	 jonge	 deelnemer	 zich	
spontaan	aanbood	als	kandidaat	voorzitter	van	de	STOHA,	
zoals	jullie	in	het	voorwoord	hebben	kunnen	lezen.

Een	kleine	groep	deelnemers	had	nog	tijd	van	de	partners	
gekregen	om	een	bord	Thais	te	gaan	eten	in	het	centrum.	
Zeer	gezellig.

Nico	Wijte	(1978)	<

meer	foto’s	op	www.stoha.nl
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Vanaf	 1	 januari	 2005	 	 is	 het	 wettelijk	 verplicht	 om	 het	
huishoudelijk	 afvalwater	 in	 het	 buitengebied	 te	 zuiveren	
voordat	 het	 mag	 worden	 geloosd.	 Rond	 1990	 is	 gestart	
met	het	 zoeken	naar	oplossingen	voor	de	ongezuiverde	
lozingen	 van	 afvalwater	 in	 het	 buitengebied	 op	 het	
oppervlaktewater	 of	 in	 de	 grond	 met	 bijvoorbeeld	 een	
septic	 tank.	 Uitgangspunt	 van	 de	 overheid	 bij	 de	 start	
was	 dat	 overal	 riolering	 moest	 worden	 aangelegd.	 Na	
jaren	overleg	is	gebleken	dat	in	veel	gevallen	traditionele	
riolering	veel	te	kostbaar	is.

De	 gemeenten	 hebben	 een	 wettelijke	 zorgplicht	 tot	 het	
doelmatig	 inzamelen	 van	 huishoudelijk	 afvalwater.	 In	
het	 buitengebied	 is	 aanleggen	 van	 riolering	 niet	 in	 alle	
gevallen	doelmatig.	Op	grond	hiervan	verleent	de	provincie	
Noord-Holland gemeenten ontheffing van deze zorgplicht, 
waarna	de	burger	zelf	aan	zet	 is	om	het	probleem	op	te	
lossen.	Voor	deze	individuele	locaties	is	het	IBA-systeem	
(Individuele	Behandeling	van	Afvalwater)	ontwikkeld.	Het	
IBA-systeem	 is	een	goed	alternatief	 voor	het	 aanleggen	
van	 riolering.	 Een	 IBA-systeem	 is	 een	 kleinschalig	
systeem	om	afvalwater	 te	 zuiveren,	dat	geschikt	 is	 voor	
een	beperkt	aantal	woningen.	Bij	deze	IBA-systemen	kan	
een	 zuiveringsrendement	 worden	 behaald	 van	 ruim	 90	
%,	wat	te	vergelijken	is	met	het	rendement	van	een	grote	
rioolwaterzuivering.

Op	 initiatief	 van	 de	 provincie	 Noord-Holland	 is	 op	 13	
maart	 2002	 een	 bestuursovereenkomst	 gesloten	 tussen	
provincie,	 gemeenten	 en	 hoogheemraadschap.	 In	 deze	
overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente ontheffing 
kan	krijgen	van	de	zorgplicht,	maar	dat	zij	dan	wel	invulling	

moesten	geven	aan	de	zogenaamde	verbrede	zorgplicht	
tot	het	inzamelen	van	afvalwater.	Deze	verbrede	zorgplicht	
houdt	 in	 dat	 gemeenten	 alsnog	 de	 burgers	 moesten	
ontzorgen	van	hun	zuiveringsplicht	door	hen	een	aanbod	
te	 doen,	 waarbij	 het	 Hoogheemraadschap	 Hollands	
NoorderKwartier	 verantwoordelijk	 is	 voor	 het	 beheer	 en	
onderhoud	en	de	gemeente	eigenaar	is	van	het	systeem.

Gemeente Graft-De Rijp
De	 gemeente	 Graft-De	 Rijp	 is	 een	 kleine	 gemeente	
met	 circa	 6.500	 inwoners,	 maar	 met	 een	 aanzienlijk	
buitengebied.	In	totaal	hadden	wij	circa	135	percelen	aan	
te	pakken	 in	ons	buitengebied.	Op	basis	van	genoemde	
bestuursovereenkomst	heeft	de	gemeenteraad	van	Graft-
De	 Rijp	 besloten	 een	 eenmalig	 aanbod	 aan	 de	 burgers	
in	het	buitengebied	te	doen	voor	de	aanleg	van	een	IBA-
systeem,	waarbij	de	burger	slechts	een	bijdrage	betaalde	
van € 500,-. 

De samenwerking
Voor	een	gemeente	met	onze	omvang	is	dit	een	aanzienlijk	
project	 en	 dus	 wilde	 de	 gemeente	 graag	 samenwerken	
met	derden.	

Op	 basis	 van	 de	 bestuursovereenkomst	 heeft	 het	
Hoogheemraadschap	 Hollands	 NoorderKwartier	 voor	
het	aanleggen	van	de	 IBA-systemen	een	samenwerking	
opgestart	met	de	gemeenten.	Dit	heeft	uiteindelijk	geleid	
tot	een	gemeenschappelijke	regeling	tussen	de	gemeenten	
in	 Noord-Holland	 boven	 het	 Noordzeekanaal	 en	 het	
hoogheemraadschap,	 waarbij	 gemeente	 de	 eigenaar	 is	
van	het	IBA-systeem	en	het	hoogheemraadschap	>

Ongezuiverd afvalwater in 
Graft-De Rijp

Steven Koper werkzaam bij de gemeente Graft-De Rijp aan het woord over zijn ervaringen 
met de nieuwe zorgplicht die gemeenten in Nederland hebben ten aanzien van het inzamelen 
van afvalwater.
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het	systeem	beheert.	Het	doel	hiervan	was	om	tot	de	laagst	
mogelijke	maatschappelijke	kosten	te	komen	om	de	IBA-
systemen	 aan	 te	 leggen	 in	 de	 verschillende	 gemeenten	
en	de	burgers	 te	 ‘ontzorgen’	 van	de	zorgplicht	 voor	hun	
afvalwater.	 Een	 direct	 voordeel	 voor	 de	 gemeente	 was	
dat	aanbestedingvolume	ontstond	met	als	gevolg	 lagere	
prijzen	om	de	systemen	aan	te	schaffen.	

Het	hoogheemraadschap	heeft	hierbij	het	specialistische	
beheer	en	onderhoud	van	het	systeem	overgenomen	van	
de gemeente, waarvoor een financiële bijdrage door de 
gemeenten	wordt	geleverd.	
Voor	het	hoogheemraadschap	ontstond	hierbij	het	voordeel	
dat	 op	 de	 locaties	 waar	 een	 IBA-systeem	 volgens	 de	
samenwerking	is	aangelegd,	zij	niet	hoeven	te	handhaven	
op	 eventuele	 verontreiniging	 van	 het	 oppervlaktewater.	
Deze	systemen	zijn	 immers	 in	eigen	beheer	en	zijn	alle	
gecertificeerde IBA-systemen.
Ten	behoeve	van	de	voorbereiding	en	de	uitvoering	van	het	
project	is	door	het	hoogheemraadschap	het	Projectbureau	
Sanering	 Buitengebeid,	 ook	 wel	 PBSB	 genoemd,	 in	
het	 leven	 geroepen.	 Onderdeel	 van	 dit	 projectbureau	
is	 het	 coördinatieteam	 waarin	 de	 gemeente	 en	 het	
hoogheemraadschap	deelnamen	om	samen	de	uitvoering	
te	begeleiden.

De voorbereiding
In	de	voorbereiding	is	contact	gezocht	met	alle	bewoners	
van	 het	 buitengebied	 om	 het	 aanbod	 van	 de	 gemeente	
duidelijk	 te	 maken.	 Tevens	 om	 de	 bewoners	 hun	 eigen	
verantwoordelijk	 voor	 het	 zuiveren	 van	 het	 afvalwater	
duidelijk	te	maken	indien	zij	niet	meegingen	met	het	aanbod	
van	 de	 gemeente.	 Na	 verschillende	 informatieavonden	
hebben	we	vast	kunnen	leggen,	welke	bewoners	deelnamen	
aan	 het	 project.	Andere	 bewoners	 hebben	 gekozen	 om	
die	verantwoordelijkheid	zelf	op	zich	te	nemen,	omdat	zij	
van	mening	waren	dat	zij	het	goedkoper	konden	dan	de	
aanbieding	van	de	gemeente.	Na	het	 registreren	van	de	
deelnemers	 binnen	 de	 verschillende	 gemeenten	 is	 een	
aanbesteding	 uitgevoerd	 door	 het	 projectbureau	 PBSB,	
waarbij	 voor	 alle	 gemeenten	boven	het	Noordzeekanaal	
ineens	is	aanbesteed.	

De aanbesteding
Nadat	 in	 alle	 deelnemende	 gemeenten	 de	 deelnemers	
bekend	waren	is	door	het	projectbureau	PBSB	een	bestek	
opgesteld	voor	de	totaal	800	IBA-systemen,	waarvan	120	
IBA-systemen	 bestemd	 waren	 voor	 de	 gemeente	 Graft-
De	Rijp.	Met	de	aanbesteding	is	een	aanzienlijk	voordeel	
behaald,	wat	onder	meer	te	danken	is	aan	de	grootschalige	
inkoop	van	IBA-systemen	en	de	wijze	van	aanbesteden.	
Het	voordeel	liep	op	tot	circa	15%	á	20%,	waaruit	valt	af	te	
leiden	dat	de	samenwerking	het	doel,	het	bereiken	van	de	
laagst	mogelijke	maatschappelijke	kosten,	veel	dichterbij	
bracht.

De eerste IBA
Graft-De	 Rijp	 is	 de	 gemeente	 waar	 het	 eerste	 IBA-
systeem	 van	 Noord-Holland	 de	 grond	 in	 ging.	 Er	
was	 veel	 belangstelling	 van	 inwoners,	 de	 gemeente,	
buurgemeenten,	 hoogheemraadschap	 en	 bestuurders	
van	 gemeenten	 en	 hoogheemraadschap.	 Hiermee	 ging	
het	project	van	start,	waarbij	het	hoogheemraadschap	het	
grootste	deel	van	de	organisatie	van	de	realisatie	voor	zijn	

rekening	 nam.	 Wij	 hebben	 als	 gemeente	 een	 beperkte	
inspanning	 moeten	 leveren	 na	 het	 startsein	 van	 het	
project.	Tijdens	het	project	 kom	 je	uiteraard	op	plaatsen	
waar	je	vreemde	dingen	constateert.	Zo	willen	bewoners	
een	gecombineerd	systeem	voor	meerdere	woningen,	 is	
een	 boerderij	 illegaal	 gesplitst	 in	 meerdere	 woningen	 of	
willen	 mensen	 gedurende	 het	 project	 alsnog	 in	 stappen	
om	 mee	 te	 gaan	 met	 het	 aanbod	 van	 de	 gemeente	 en	
het	 hoogheemraadschap.	Al	 deze	 gevallen	 hebben	 veel	
aandacht	gevraagd,	maar	zijn	allen	opgelost.	

Woonschepen
Op	dit	moment	staan	we	nog	voor	de	casus	met	een	aantal	
woonschepen	 in	onze	gemeente,	waarbij	 het	 aanleggen	
van	riolering	niet	mogelijk	is	en	een	eventueel	drijvend	IBA-
systeem	niet	het	gewenste	rendement	haalt.	Samen	met	
het	projectbureau	PBSB	zijn	we	bezig	met	een	pilot-project	
in	Nederland,	waarbij	we	een	nieuwe	techniek	van	zuiveren	
willen	introduceren	in	Nederland	om	zo	in	het	woonschip	
een	 voorziening	 te	 kunnen	 bouwen	 voor	 het	 zuiveren	
van	het	afvalwater	om	vervolgens	direct	 te	 lozen	op	het	
oppervlaktewater.	Onlangs	hebben	we	hiervoor	in	Leipzig	
(Duitsland)	 een	 bedrijfsbezoek	 gebracht	 om	 een	 indruk	
te	krijgen	van	de	te	leveren	systemen.	Dit	bedrijfsbezoek	
heeft	 ons	 vertrouwen	 gegeven	 in	 de	 techniek	 en	 ik	 ben	
nu	 samen	 met	 het	 hoogheemraadschap	 bezig	 om	 het	
pilot-project	verder	voor	 te	bereiden.	De	techniek	die	we	
hierbij	 beoordelen	 is	 de	 MBR-techniek	 (Membraam	 Bio	
Reactor).

Samenwerken in de waterketen
Wij	 zijn	 nu	 (januari	 2007)	 bezig	 de	 laatste	 percelen	 als	
maatwerk	 op	 te	 lossen	 en	 dan	 kan	 het	 project	 worden	
afronden.	Het	handhaven	door	het	hoogheemraadschap	is	
nu	zeker	van	belang,	omdat	anders	de	burgers	die	netjes	
betalen	duurder	uit	 zijn	dan	diegenen	die	niets	doen	en	
gewoon	hun	afvalwater	ongezuiverd	 lozen.	Hierdoor	kan	
de	situatie	ontstaan	dat	het	lijkt	of	met	twee	maten	wordt	
gemeten,	wat	wij	uiteraard	willen	voorkomen.

In	 navolging	 op	 de	 samenwerking	 tussen	 de	 Noord-
Hollandse	 gemeenten	 en	 het	 Hoogheemraadschap	
Hollands	NoorderKwartier	hebben	nog	9	waterschappen	en	
200	gemeente,	oftewel	bijna	de	helft	van	alle	gemeenten,	
een	gelijkwaardige	samenwerking	opgezet.	

De	 samenwerking	 met	 het	 hoogheemraadschap	 is	 naar	
mijn	mening	zeer	succesvol	en	is	voor	een	kleine	gemeente	
als	Graft-De	Rijp	waardevol	om	toch	bepaalde	doelen	te	
bereiken.	Het	bundelt	de	kennis	die	anders	verspreid	zou	
zijn	 over	 verschillende	 gemeenten	 in	 Noord-Holland	 bij	
een	partner	die	dit	professioneel	uitvoert	en	dit	ook	nog	in	
de	toekomst	uit	blijft	voeren.	Wat	ons,	gemeente	Graft-De	
Rijp,	 betreft	 is	 deze	 samenwerking	 ook	 interessant	 voor	
andere	onderdelen	in	de	afvalwaterketen.

Steven	Koper	(2003)	<
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Donateurs aan het werk
Ton	Verduin

“Hoe ziet je carrière eruit nadat je van de Hogeschool 
Alkmaar bent afgekomen?”

Na	14	maanden	als	cavalerist	werkzaam	te	zijn	geweest	
bij	het	41ste	 tankbataljon	 te	Hohne	(Duitsland)	ben	 ik	 in	
september	 1988	 gestart	 met	 de	 opleiding	 HTS	 Civiele	
Techniek.

Ik	heb	m’n	diploma	behaald	in	1991.	Mijn	afstudeerrichting	
was	 constructietechniek.	 Ik	 ben	 samen	 met	 Peter	
Brakenhoff	(woonachtig	in	Albuquerque,	New	Mexico,	USA)	
afgestudeerd	en	wij	waren	de	enige	twee	die	na	de	start	in	
1988	binnen	drie	jaar	afstudeerden.	Wij	waren	overigens	
overtuigd	 dat	 dat	 kwam	 door	 onze	 MTS	 vooropleiding,	
waarbij	 de	 enthousiaste	 docent	 de	 heer	 B.	 Van	 Leusen	
een	prominente	rol	speelde.	Van	hem	heb	ik	in	ieder	geval	
een	gezonde	“tik”	overgehouden	aan	ons	vakgebied	Weg-	
en	 Waterbouw.	 Na	 het	 afstuderen	 heb	 ik	 een	 periode	
stage	 gelopen	 bij	 Grabowsky	 &	 Poort	 International	 NV	
(tegenwoordig	 Arcadis	 Grabowsky	 &	 Poort	 Caribbean	
NV)	 op	 Curaçao.	 Daar	 was	 ik	 voornamelijk	 betrokken	
bij	 de	 aanleg	 van	 2,5	 km	 drinkwater	 transportleiding.	
Grabowsky	had	de	voorbereiding	voor	het	project	gedaan	
en	 deed	 tijdens	 de	 uitvoering	 de	 directievoering	 voor	
het	 waterleidingbedrijf.	 Mijn	 werkzaamheden	 bestonden	
voornamelijk	uit	het	dagelijks	toezicht	(en	dat	was	afzien	
in	de	tropische	zon).	Een	leerzame	en	plezierige	periode.	
Bart	Winder	(ook	een	oud	HTS’er	Alkmaar)	was	mijn	stage	
begeleider	bij	Grabowsky.	Op	het	eiland	liep	je	regelmatig	
stagiaires	 tegen	 het	 lijf.	 Zo	 ook	 klasgenoot	 Marco	 Mul	
die	stage	liep	bij	de	Antillen	NV	op	St.	Maarten	en	op	de	

terugweg	naar	Nederland	Curaçao	aandeed.	Klasgenoot	
Jos	van	Kerckhoven	liep	ook	stage	bij	de	Antillen	NV	op	
Curaçao.	In	de	weekenden	werd	gedoken	en	regelmatig	
een	feestje	gebouwd	op	het	strand.	Ik	kom	nog	met	enige	
regelmaat	op	Curaçao	 (m’n	vriendin	heeft	daar	namelijk	
familie	wonen)	en	dan	denk	ik	met	veel	plezier	terug	aan	
die	 tijd.	 Zo	 heb	 ik	 een	 video	 reportage	 in	 m’n	 bezit	 die	
docent	 Bert	 Kuipers	 heeft	 gemaakt	 van	 zijn	 bezoek	 als	
stagebegeleider	aan	het	eiland.	We	zijn	toen	nog	samen	
op de koffie geweest bij prof. Ir. D. Dicke (bekend van de 
dictaten	serie	Mechanica)	die	in	die	tijd	les	gaf	op	de	UNA	
(Universiteit	Nederlandse	Antillen).

Rijkswaterstaat
In	 1992	 begon	 ik	 met	 een	 echte	 baan.	 Via	 een	
uitzendbureau	 kwam	 ik	 als	 technisch	 medewerker	 bij	
de	 dienstkring	 Alkmaar	 van	 Rijkswaterstaat	 terecht.	
Daar	 heb	 ik	 me	 voornamelijk	 bezig	 gehouden	 met	 de	
voorbereidingen	 van	 werken	 rond	 het	 Noordhollandsch	
Kanaal.	Hiervoor	heb	ik	landmeetkundige	werkzaamheden	
uitgevoerd	 en	 op	 de	 ouderwetse	 tekentafel	 met	 de	 inkt	
pen	getekend.	Het	tekenen	gebeurde	op	inmiddels	antiek	
calquepapier.	Daarna	ben	 ik	als	 tekenaar	–	constructeur	
aan	de	slag	gegaan	bij	Berkhout	Consulting	uit	Castricum	
(tegenwoordig	Berkhout	Tros	Bouwadviseurs	te	Alkmaar).	
In	 die	 periode	 heb	 ik	 de	 opleiding	 tot	 betonconstructeur	
aan	 het	 HTI	 te	Amsterdam	 gevolgd.	 Op	 de	 HTS	 was	 ik	
gefascineerd	 door	 de	 prachtige	 voorbeelden	 van	 de	
meest	spectaculaire	constructies.	 In	de	praktijk	bleek	de	
werkelijkheid	toch	iets	anders	te	zijn	en	bleken	de	meeste	
constructies	van	een	andere	aard	te	zijn	>>
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(om	 maar	 niet	 te	 spreken	 over	 een	 ander	 ‘orde’:	 een	
woordspeling	met	een	knipoog	naar	andere	constructeurs).	
Vanaf	 dat	 moment	 had	 de	 meest	 ingewikkelde	
wapeningstekening	geen	geheimen	meer	voor	mij,	wat	in	
mijn	latere	loopbaan	goed	van	pas	kwam.	

Zandsuppletie
Na het aflopen van het contract bij Berkhout ben ik twee 
maanden	naar	Sri	Lanka	geweest	om	een	vleugje	cultuur	
te	snuiven.	Toen	het	geld	op	was	ben	ik	in	het	voorjaar	van	
1993	als	surveyor	werkzaam	geweest	bij	Geocom	uit	Den	
Haag,	met	suppletiewerken	aan	de	Zeeuwse	Kust.	Deze	
baan	had	ik	te	danken	aan	de	contacten	die	Bert	Kuipers	had	
met	Gideon	Hein	van	Geocom	(tegenwoordig	onderdeel	
van	Deep	bv	uit	Amsterdam).	Hier	heb	ik	het	fantastisch	
naar	m’n	zin	gehad.	Bij	de	suppletiewerkzaamheden	was	
de	sleephopperzuiger	Belomorskiy	(1.300	m3)	ingezet,	die	
was	ingehuurd	door	het	Duitse	bedrijf	BBB	(tot	die	tijd	was	
al	het	suppletie	werk	langs	de	Hollandse	kust	het	domein	
van	Nederlandse	bedrijven).	Ik	herinner	me	de	bezoeken	
aan	boord	met	de	Russische	bemanning.	Niemand	sprak	
Engels.	Zo	denk	 ik	met	gemengde	gevoelens	 terug	aan	
de	 “maaltijden”	die	 ik	 voorgeschoteld	kreeg	van	de	kok.	
Het	was	volgens	mij	een	mengseltje	van	 levertraan	met	
knoflook. Na het suppletie seizoen was er weinig werk en 
werd	het	tijd	om	de	tachymeter	te	verruilen	en	weer	verder	
te	kijken.	

Roll on roll off jetty 
Inmiddels	 was	 ik	 bijzonder	 gecharmeerd	 geraakt	 van	
baggerwerk	 en	 besloot	 daarop	 om	 een	 open	 sollicitatie	

te	 sturen	 naar	 de	 HAM	 (baggertak	 van	 de	 toenmalige	
HBG).	Die	hadden	op	dat	moment	geen	mensen	nodig	en	
mijn	brief	werd	doorgestuurd	naar	de	Hollandsche	Beton-	
en	 Waterbouw	 bv	 uit	 Gouda	 (tegenwoordig	 BAM).	 Dit	
resulteerde	in	een	vaste	aanstelling.	Daar	ben	ik	als	trainee	
werkzaam	geweest	op	het	bedrijfsbureau	en	was	betrokken	
bij	 de	 voorbereidingen	 van	 allerlei	 calculaties	 van	 grote	
waterbouwkundige	werken,	zowel	nationaal	als	Europees.	
Na	een	half	jaar	ging	ik	naar	buiten	als	werkvoorbereider.	
Het	eerste	project	was	de	bouw	(construct	&	design)	van	
een roll on roll off jetty op de Shell Raffinaderij te Pernis, 
gelegen	langs	de	1e	Petroleumhaven.	Op	dit	project,	waar	
ik	naast	werkvoorbereider	ook	voor	een	deel	uitvoerders	
taken	had,	hebben	we	voor	het	heien	van	de	buispalen	
gebruik	 gemaakt	 van	 een	 stoomblok	 die	 de	 palen	 op	
diepte	moest	heien.	Daarvoor	werd	gebruik	gemaakt	van	
het	ponton	 ‘De	Krachtpatser’	 van	Guis	 (Ballast	Nedam).	
Daarna	heb	ik	het	stoomblok	niet	meer	gezien	op	andere	
werken.	Deze	 jetty	werd	gebouwd	 t.b.v.	de	aanvoer	van	
allerlei	 zware	 ketels	 en	 ander	 zwaar	 materieel	 voor	 het	
project PER+ (uitbreiding van de Raffinaderij op Pernis: 
totale	 kosten	 van	 het	 project	 3	 miljard	 gulden).	 Het	 dek	
van	de	steiger	bestond	uit	zware	betonnen	prefab	platen	
(‘slabs’).	 In	 die	 tijd	 ging	 de	 leverancier	 van	 de	 prefab	
slabs	uit	Noord-Holland	 failliet	en	hebben	we	op	de	een	
of	andere	manier	weten	te	regelen	dat	de	gehele	voorraad	
binnen	 twee	 dagen	 op	 het	 Shell	 terrein	 terecht	 kwam.	
Volgens	mij	was	toen	nagenoeg	de	totale	Noord	Hollandse	
transportcapaciteit	ingehuurd:	het	was	een	komen	en	gaan	
van	vrachtauto’s.	>>
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PER+
In	 die	 periode	 kreeg	 HBW	 opdracht	 voor	 de	 bouw	 van	
diverse	 zware	 funderingen	 voor	 de	 uitbreiding	 van	 het	
PER+	project.	Om	een	idee	te	krijgen	van	de	grootte	van	
het	project:	we	hadden	regelmatig	beton	storts	van	1.000	
m3	en	meer.	Vermeldenswaardig	is	dat	alle	communicatie	
met	de	opdrachtgever	in	het	Engels	plaats	vond.	Zo	kon	
het	dus	gebeuren	dat	je	met	10	Nederlanders	Engels	zat	
te	 spreken,	 waarbij	 sommige	 zaten	 te	 stamelen	 om	 het	
juiste	woord	 te	vinden.	Uiteraard	was	veiligheid	een	hot	
issue	op	het	Shell	terrein	en	ik	kreeg	daar	voor	het	eerst	
te	 maken	 met	 VCA.	 Het	 werk	 kende	 enorme	 logistieke	
uitdagingen	 voor	 o.a.	 het	 heiwerk,	 het	 betonvlechtwerk	
(we	 hadden	 veel	 Ierse	 vlechters),	 de	 inzet	 van	
(prefab)bekisting,	het	plannen	van	het	verticale	transport	
en	de	inzet	van	alle	betonpompen.	Uiteindelijk	is	er	naar	
mijn	 mening	 een	 topprestatie	 neergezet	 om	 onder	 het	
strenge	 veiligheidsregime	 op	 de	 bouwplaats	 (het	 leek	
soms	echt	een	mierenhoop)	het	werk	binnen	de	planning	
en	kwalitatief	goed	af	te	ronden.	

Toen	het	project	na	ca.	2,5	 jaar	afgerond	was	kwam	de	
volgende	klus	om	de	hoek	kijken.	Dit	keer	iets	dichter	in	de	
buurt, geografisch gezien dan. Het betrof het project met 
de uitgebreide titel “Afleiding Uitslagwater Wieringermeer 
naar	de	Waddenzee	(AUWW)”.

Gemaal Leemans
De	Wieringermeer	is	een	van	de	diepste	droogmakerijen	
van	Nederland,	tot	NAP-	6,60	m.	De	hoeveelheid	water	die	
hieruit	gepompt	moet	worden	om	droge	voeten	te	houden	
is	enorm.	150	Miljoen	m3	water	per	jaar.	Hiervan	werd	80%	
door	 het	 elektrisch	 gemaal	 bij	 Medemblik	 weggepompt,	
terwijl	Gemaal	Leemans	bij	Den	Oever	de	resterende	20%	
van	het	water	uitsloeg.	Beide	gemalen	sloegen	uit	op	het	
IJsselmeer.	Door	de	diepe	ligging	van	de	polder	kwelt	zout	
zeewater	uit	de	ondergrond	naar	boven.	De	twee	gemalen	
van	 de	 Wieringermeer	 brachten	 per	 jaar	 zo’n	 800.000	
ton	 zout	 in	 het	 IJsselmeer.	 Het	 uitslaan	 van	 het	 zoute	
kwelwater	betekende	voor	het	IJsselmeer	een	aanzienlijke	
zoutlast.	 Het	 IJsselmeer	 wordt	 al	 belast	 met	 een	 grote	
zoutaanvoer,	 afkomstig	 van	 de	 kalimijnen	 in	 de	 Elzas,	
dat	via	de	Rijn	en	de	IJssel	wordt	aangevoerd.	Bij	Andijk	
betrekken	 zowel	 PWN	 (Provinciaal	 Waterleidingbedrijf	
Noord-Holland)	als	WRK	(NV	Watertransportmaatschappij	
Rijn-Kennermerland)	water	uit	het	IJsselmeer	en	het	hoge	
zoutgehalte	leidde	in	toenemende	mate	tot	problemen.	Zij	
hadden	 er	 dan	 ook	 belang	 bij	 als	 Waterschap	 Hollands	
Kroon	 (later	 opgegaan	 in	 het	 Hoogheemraadschap	
Hollands	 Noorderkwartier)	 het	 opgepompte	 polderwater	
niet	 meer	 in	 het	 IJsselmeer,	 maar	 op	 de	 Waddenzee	
zou	 lozen.	Er	werd	besloten	om	het	overtollige	water	uit	
de	 polder	 via	 een	 gemaal	 af	 te	 voeren	 en	 dat	 te	 lozen	
op	 de	 Waddenzee.	 De	 benodigde	 bemalingscapaciteit	
werd	 hierbij	 vastgesteld	 op	 12,2	 m3/s.	 De	 twee	 oude	
dieselmotoren	 werden	 uit	 de	 machinehal	 gehaald	 en	
vervangen	door	vier	elektromotoren	(twee	van	250	kW	en	
twee	van	450	kW)	die	ieder	een	schroefcentrifugaalpomp	
aandrijven.	Als	de	netspanning	wegvalt,	slaat	automatisch	
een	noodstroomaggregaat	aan.	De	drie	pompen	kunnen	
hun	werk	nog	blijven	doen.	De	vier	pompen	kunnen	per	
minuut	 1.500	 m3	 water	 uit	 de	 polder	 halen.	 Het	 gemaal	
werkt	volledig	automatisch,	maar	kan	ook	op	afstand	met	
behulp	van	een	computer	worden	aangestuurd.

Een	 elektrisch	 gemaal	 bleek	 goedkoper	 dan	 een	
dieselaandrijving	 in	 onderhoud	 en	 energieverbruik.		
Frequentieomvormers	zorgen	voor	het	juiste	toerental	van	
de	motoren	en	daarmee	voor	de	juiste	capaciteit	van	de	
pompen.	 Het	 Gemaal	 Leemans	 is	 het	 eerste	 gemaal	 in	
Nederland	 dat	 gebruik	 maakt	 van	 frequentieomvormers.	
10kV-tranformatoren	zorgen	voor	de	juiste	spanning.	Een	
noodstroomaggregaat	van	1	MW	staat	permanent	stand-
by	 voor	 calamiteiten.	 Dit	 vermogen	 is	 gebaseerd	 op	 de	
oude	bemalingsituatie	op	het	IJsselmeer.	De	afvoerleiding	
naar	de	Waddenzee	heeft	een	lengte	van	1.100	m	en	een	
doorsnede	van	3	x	4,25	m.	Tussen	gemaal	en	afvoerleiding	
is	 een	 overgangsbak	 gemaakt.	 Deze	 bak	 heeft	 twee	
functies,	te	weten:

1.	 Bij	 extreme	 getijdenwaterstanden	 op	 de	 Waddenzee	
of	 bij	 onderhoudswerkzaamheden	 aan	 de	 afvoerleiding	
kan	 het	 polderwater	 alsnog	 op	 het	 IJsselmeer	 worden	
uitgeslagen;
2.	 Door	 de	 grote	 afmetingen	 van	 de	 afvoerleidingen	 is	
daarin	continue	circa	10.000	m3	water	in	beweging.	Hiermee	
wordt	voorkomen	dat	bij	stroomuitval	de	tunnel	leeg	komt	
te	staan	en	gaat	opdrijven.	Bij	onverhoopte	uitval	van	de	
pompen	zorgt	de	overgangsbak	voor	nalevering	van	water	
door	overstort	van	water	vanuit	het	IJsselmeer.

Afsluiters,	kleppen	en	betonnen	droogzetschotten	zorgen	
dat	 het	 hele	 systeem	 in	 delen	 kan	 worden	 droog	 gezet	
voor	 inspectie	 en	 onderhoud.	 Dit	 project	 was	 innovatief	
aanbesteed:	de	pompenleverancier	(Stork	Bosman)	werd	
verantwoordelijk	gemaakt	voor	het	 totale	rendement	van	
het	 gemaal.	 Het	 proces	 is	 zodoende	 omgekeerd	 t.o.v.	
een	 traditionele	 aanbesteding,	 zie	 hiervoor	 onderstaand	
schema.

Binnen	 het	 RAW-hoofdbestek	 zijn	 de	 pompen,	 stalen	
leidingwerken met appendages en de aandrijflijn 
gezamenlijk	ingekocht	op	stelpost,	als	D&C-contract	voor	
de pompleverancier en de leverancier van de aandrijflijn. 
De	 eisen	 die	 de	 leverancier	 aan	 de	 civieltechnische	
constructie	 stelt,	 moesten	 goed	 in	 het	 bestek	 staan	
vermeld.	 Hetzelfde	 gold	 voor	 de	 afstemming	 tussen	
pompenleverancier	 en	 de	 leveranciers	 van	 de	 motoren,	
de	frequentieomvormers	en	alle	onderdelen	die	>>


 



 






 
 





 
 
 




















daarbij	 komen.	 Alleen	 door	 te	 zorgen	 voor	 de	 juiste	
en	 volledige	 afstemming tussen	 die	 partijen,	 kon	 het	
optimale	 rendement	 worden	 bereikt.	 Opdrachtgever	
was	 de	 Provincie	 Noord-Holland	 en	 de	 Bouwdienst	 van	
Rijkswaterstaat	voerde	directie.	De	bouw	van	het	gemaal	
heeft	 in	 1930	 een	 miljoen	 gulden	 gekost.	 Renovatie	 in	
1994	kostte	41	miljoen	gulden.	

Het	 was	 al	 met	 al	 een	 zeer	 interessant	 project	 waarbij	
enorm	 veel	 (eigenlijk	 alle)	 aspecten	 uit	 ons	 vakgebied	
aan de orde kwamen. Bouwkuipen (tijdelijk en definitief), 
heiwerk	(in	den	natte	en	op	het	land),	prefabriceren	van	de	
tunnelelementen,	baggeren	sleuf	voor	de	tunnelelementen,	
aanvullen	(zandsproeien)	van	de	tunnel,	onderwaterbeton,	
bouwkundige	aanpassingen	in	het	gemaal,	aanpassingen	
zuigzijde	gemaal,	bekisting	die	vorm	moesten	geven	aan	
betondoorsneden	 die	 van	 rond	 naar	 vierkant	 verlopen,	
zandworsten,	kleikisten	en	ga	zo	maar	door.	Ook	hebben	
we	als	onderdeel	van	het	project	een	500	mm	HDPE	leiding	
afgezonken	die	het	gezuiverde	afvalwater	 van	de	RWZI	
van	 Wieringen	 moet	 afvoeren,	 via	 de	 uitstroombak	 op	
het	einde	van	de	tunnel,	naar	de	Waddenzee.	Aangezien	
het	een	D&C	contract	was	had	 ik	veel	 te	maken	met	de	
coördinatie	van	de	(detail)	engineering	(ingenieursbureau	
De	Weger	uit	Rotterdam)	en	de	bouw	van	alle	onderdelen.	
Er	werd	geen	schop	in	de	grond	gezet	als	er	geen	volledig	
werkplan	aanwezig	was.	Ook	was	de	‘as	built’	informatie	
erg	 belangrijk	 voor	 de	 klant.	 In	 het	 eerste	 jaar	 van	 het	
project	 was	 het	 een	 strenge	 winter	 waarbij	 de	 haven	
dichtgevroren	was.	Zo	heb	ik	samen	met	Klaas	Krul	van	de	
firma Krul (tegenwoordig MNO Vervat) nog monsters van 
het	aanvulzand	(t.b.v.	aanvullen	van	de	tunnel)	genomen	
op	de	Wieringervlaak	(IJsselmeer).	Dit	gebeurde	over	het	
ijs	met	een	pick-up	en	we	hakten	een	paar	gaten	in	het	ijs	
met	een	motor	kettingzaag.	Het	ijs	kraakte	aan	alle	kanten	
om	ons	heen	tijdens	het	rijden.
	
Balgstuwkering
Ook	dat	project	kwam	ten	einde	en	het	einddoel,	om	vanaf	
1997	al	het	water	uit	de	Wieringermeer	af	te	voeren,	was	
gerealiseerd.	 Daarna	 volgde	 wederom	 een	 interessante	
klus.	De	bouw	van	de	Balgstuwkering	bij	Ramspol.	Ook	dit	
was	een	D&C	werk,	waarbij	Rijkswaterstaat	het	ontwerp	
van	HBW	had	gekozen.	Het	ontwerp	was	gebaseerd	op	
het	 zogenaamde	 probalistisch	 ontwerpen.	 Ik	 was	 vooral	
betrokken	 bij	 de	 afstemming	 van	 de	 (detail)engineering	
van	 het	 eigen	 ontwerpbureau	 van	 HBW	 (DMC)	 op	 de	
praktische	 uitvoerbaarheid.	 De	 balg	 (van	 rubber)	 werd	
betrokken	 bij	 Bridgestone	 uit	 Japan.	 Medewerkers	
van	 HBW	 hebben	 samen	 met	 Rijkswaterstaat	 nog	 een	
kwaliteitsaudit	gedaan	in	Japan.	Dit	werk	heeft	overigens	
ruim	 een	 jaar	 stil	 gelegen	 vanwege	 een	 verschil	 van	
(ontwerp)inzicht	met	Rijkswaterstaat.

Waarom ben je bij de Vries en van de Wiel gaan 
werken?
Ik	was	het	op	een	gegeven	moment	zat	om,	vooral	na	een	
dag	hard	werken,	voor	de	zoveelste	keer	achter	aan	de	
file aan te sluiten (voor 7 uur op het werk en vaak na 20.00 
uur	thuis	en	dat	5	dagen	in	de	week).	Ik	ben	iemand	van	
vooruitgang	 dus	 na	 verloop	 van	 tijd	 wilde	 ik	 daar	 graag	
verandering	in	brengen.	Aangezien	ik	het	bijzonder	goed	
naar	 m’n	 zin	 heb	 in	 mijn	 woonplaats	 Egmond	 aan	 Zee,	
had	ik	als	geboren	‘Derper’	geen	zin	om	te	verhuizen.	Dan	

maar	op	zoek	naar	een	andere	baan	dichter	bij	huis.	
In	november	1997	heb	ik	gesolliciteerd	bij	aannemingsmaat-
schappij	 de	 Vries	 &	 van	 de	 Wiel	 bv	 uit	 (toen	 nog)	 St.	
Maartensvlotbrug	 (in	 de	 oude	 melkfabriek).	 Het	 aardige	
is	dat	 ik	 de	Vries	&	van	de	Wiel	 al	 bij	 andere	projecten	
tegenkwam.	 Ik	 werd	 aangenomen	 en	 kwam	 op	 het	
bedrijfsbureau	als	calculator-werkvoorbereider	terecht.	Ik	
kwam	dus	van	het	‘groot	bedrijf’	uit	de	beton-	en	waterbouw	
in	de	meer	natte	tak	terecht	in	het	‘middenbedrijf’	en	ontdekte	
zowaar	een	cultuur	verschil	tussen	deze	takken	van	sport.	
In	die	periode	heb	ik	behoorlijk	wat	bestekken	uitgerekend	
(en	 uiteraard	 de	 aangenomen	 werken	 voorbereid).	 Ook	
ben	 ik	 nog	 betrokken	 geweest	 bij	 het	 baggeren	 van	 de	
Rotte nabij Rotterdam (aanneemsom ruim € 9,8 miljoen). 
Na	 een	 tussenstap	 als	 hoofd	 calculatie	 kreeg	 ik	 na	 het	
vertrek	 van	 mijn	 toenmalige	 chef	 de	 kans	 om	 hoofd	
bedrijfsbureau	te	worden,	wat	ik	ook	met	beide	handen	heb	
aangepakt.	In	de	afgelopen	jaren	is	er,	zoals	de	meesten	
wel	zullen	weten,	enorm	veel	veranderd	in	de	wereld	van	
het	aanbesteden.	Denk	aan	de	periode	na	de	bouwfraude	
en	de	gewijzigde	contract-	en	aanbestedingsvormen.	

DEME
In	 januari	 2000	 is	 het	 van	 oorsprong	 familiebedrijf	 de	
Vries	&	van	de	Wiel	 (inmiddels	met	het	hoofdkantoor	 te	
Schagen)	overgenomen	door	de	beursgenoteerde	DEME	
groep	 (Dredging	 Enviromental	 and	 Marine	 Engineering	
NV)	uit	België.	De	DEME	groep	hoort	thuis	in	het	rijtje	van	
de	vier	grootste	baggeraars	ter	wereld.	In	het	begin	was	het	
wel	even	wennen	(met	name	tussen	de	oren).	Uiteindelijk	
zie	ik	het	als	een	slag	tot	verdere	professionalisering	van	
ons	bedrijf.	Zeker	als	het	gaat	om	zaken	als	uitwisseling	
van	kennis	is	het	een	groot	voordeel.	Door	de	overname	
zie	ik	ons	bedrijf	als	een	middenbedrijf	overgoten	met	een	
sausje	van	het	grote	bedrijf.

Pijlers
Om	de	lezers	een	idee	te	geven	over	de	Vries	&	van	de	
Wiel	 volgt	 hier	 kort	 een	 opsomming.	 De	 omzet	 in	 2006	
bedroeg	ca.	50	miljoen	Euro.	We	hebben	ongeveer	190	
medewerkers	 in	dienst.	We	zijn	 in	heel	Nederland	actief	
binnen	de	volgende	gebieden:
•	Baggeren	(nautisch	en	sanering);
•	Grond-	weg	en	waterbouw	(met	de	specialiteit	
saneringen);
•	Milieutechniek	(deelnemingen	in	diverse	baggerspecie	
depots:	o.a.	’t	Oost,	Meergrond,	Oostwaardhoeve,	
Zeeuwgrond);
•	Zandexploitatie	(denk	aan	de	vele	Grinza’s	die	dagelijks	
door	o.a.	NH	Kanaal	varen).	

Zuiderzeehaven Kampen
Momenteel	 zijn	 we	 o.a.	 betrokken	 bij	 de	 realisatie	 van	
de	 Zuiderzeehaven	 in	 Kampen.	 Het	 gebied	 kent	 een	
oppervlakte	 van	 40	 ha.	 De	 haven	 wordt	 uiteindelijk	
bereikbaar	voor	coasters	met	een	max.	lading	van	4.000	
ton.	Het	project	wordt	uitgevoerd	door	de	combinatie	3D,	
te	weten	Dura	Vermeer,	Dredging	International	(DEME)	en	
de	Vries	&	van	de	Wiel.	Ons	bedrijf	neemt	een	aanzienlijk	
deel	voor	onze	rekening	(o.a.	het	cutteren	van	de	haven)	
en	 wij	 leveren	 de	 projectleider.	 De	 opdrachtgever	 is	 de	
Ontwikkelingsmaatschappij	 Zuiderzeehaven	 (gemeenten	
Zwolle	en	Kampen	en	de	Provincie	Overijssel)	en	vormt	
met	de	uitvoerende	combinatie	een	PPS.	>>



Ik	 kan	 nog	 een	 hele	 opsomming	 geven	 van	 allerlei	
interessante	projecten	die	wij	hebben	uitgevoerd,	maar	bij	
interesse	kunnen	jullie	me	altijd	bellen.

“Wat voor werkzaamheden voer je uit bij de Vries en 
van de wiel?”
De	 directie	 heeft	 besloten	 om	 per	 1	 november	 2006	 te	
starten	met	 een	afdeling	Business	Development.	 Ik	 ben	
gevraagd	om	deze	nieuwe	club	inhoud	te	gaan	geven	en	
te	gaan	leiden	en	ik	heb	niet	lang	na	hoeven	denken	om	
hier	 positief	 op	 te	 reageren.	 Zo	 heb	 ik	 m’n	 bestaan	 als	
hoofd	 bedrijfsbureau	 dus	 verruild	 voor	 hoofd	 Business	
Development.	 We	 zijn	 binnen	 deze	 nieuwe	 afdeling	
bezig	 om	 geheel	 buiten	 de	 dagelijkse	 hektiek,	 wat	 zo	
kenmerkend	is	voor	de	aannemerij,	op	zoek	te	gaan	naar	
kansen	en	wat	natuurlijk	nog	belangrijker	is:	deze	kansen	
benutten.	Het	 is	 absoluut	 een	andere	 tak	 van	 sport,	 als	
je	het	vergelijkt	met	bijvoorbeeld	een	bedrijfsbureau.	Wat	
een	 terugkerend	 element	 is	 binnen	 mijn	 afdeling	 is	 het	
business	plan.	Het	is	voor	mij	een	verrijking	om	door	een	
andere	 bril	 een	 nieuwe	 horizon	 te	 kunnen	 bekijken.	 De	
wisseling	kwam	voor	mij	eigenlijk	op	een	goed	moment.	
Ik	was	na	al	die	jaren	bedrijfsbureau	wel	weer	in	voor	een	
nieuwe	uitdaging.	Ik	zie	absoluut	goede	kansen	liggen	die	
mijn	 nieuwe	afdeling	het	 bedrijf	 gaat	 geven	en	ben	dan	
ook	zeer	positief	over	de	toekomst.

“Kom je bij je werkzaamheden (veel) STOHA-donateurs 
tegen?”
Ik	kom	veel	oud	HTS’ers	tegen.	Alleen	al	te	beginnen	bij	
mijn	collega’s.	 In	de	 tijd	dat	 ik	hoofd	bedrijfsbureau	was	
zaten	buiten	mij	nog	4	STOHA-donateurs	op	de	afdeling	
(Martin	de	Ruiter,	Bart	Bos,	Freek	Schulp	en	Harro	 van	
der	Plas).	Zo	heb	ik	een	collega	van	de	eerste	lichting	van	
de	HTS,	Jan	Bakelaar,	momenteel	projectmanager	bij	de	
sanering	van	de	Volgermeerpolder	(de	grootste	sanering	
in	Nederland!)	en	zo	is	onze	operationele	directeur,	Ewald	
Scholten	ook	van	de	lichting	Alkmaar.	Eduard	Dijker	van	
onze	 vestiging	 Texel	 is	 ook	 van	 Alkmaar	 en	 heeft	 een	
periode	op	het	bedrijfsbureau	gewerkt.

Ook	 in	 de	 vorm	 van	 praktikanten	 heb	 ik	 zowel	 bij	 HBW	
(o.a.	 Jeroen	 Moes,	 Marc	 Bot)	 als	 op	 het	 bedrijfsbureau	
bij	de	Vries	&	van	de	Wiel	STOHA-donateurs	voorbij	zien	
komen.	Er	zijn	zelfs
oud	 studenten	 die	 bij	 de	 Vries	 &	 van	 de	 Wiel	 hun	
afstudeeropdracht	 hebben	 gedaan	 (Johannes	 Keizer,	
Luutze	Perk	en	Erik	Vastenburg).	Buiten	ons	eigen	bedrijf	
kom	ik	ook	geregeld	oud	collega’s	en	klasgenoten	tegen.	
Zelfs	op	 tekeningen	en	andere	documenten	 (bestekken)	
kom	je	bekende	namen	tegen.

“Hoe zie je je toekomst?”
Zoals	ik	al	eerder	aangaf	zie	ik	de	toekomst	zeer	positief.	
Ik	ben	een	enorme	levensgenieter	en	probeer	de	balans	
tussen	werk	en	privé	in	gezonde	proporties	te	houden,	al	
valt	 dat	niet	altijd	mee.	Door	onze	HTS	opleiding	en	de	
opgedane	 ervaring	 ligt	 voor	 ons	 STOHA-donateurs	 de	
toekomst	open	en	dat	vind	ik	een	prettig	idee.	Ik	had	vorig	
jaar	nooit	kunnen	bedenken	dat	ik	inhoud	zou	geven	aan	
de	 nieuwe	 afdeling	 Business	 Development.	 Ik	 hou	 van	
uitdagingen	en	afwisseling	en	daarin	voorziet	m’n	nieuwe	
functie.	Boven	alles	vind	ik	het	prettig	dat	de	toekomst	een	
groot	open	veld	is.

“Ben je nog op andere interessante vlakken actief?”
Ik	 heb	 naast	 het	 werk	 veel	 hobby’s.	 Ik	 ben	 al	 25	 jaar	
actief	als	karateka	(stijl:	Wado	Ryu)	onder	het	motto	‘een	
gezonde	geest	in	een	gezond	lichaam’.	Ik	speel	al	sinds	
de	 middelbare	 school	 in	 bands,	 waarvan	 de	 laatste	 15	
jaar	 in	de	band	Rits	Rats	 (als	 zanger/gitarist).	Daarmee	
hebben	we	o.a.	in	het	voorprogramma	gestaan	van	Golden	
Earring,	Normaal	en	Rowwen	Héze.	Sinds	anderhalf	jaar	
ben	ik	verwoed	zeekanoër	(brandingskanoën:	hoe	woester	
de	zee,	des	te	beter!).	Het	is	heerlijk	om	de	strijd	aan	te	
gaan	 met	 de	 elementen.	 Gelukkig	 beheers	 ik	 na	 een	
cursus	 in	het	zwembad	Hoornse	Vaart	het	 zogenaamde	
eskimoteren.	 Het	 hele	 jaar	 ben	 ik	 op	 zee	 te	 vinden	 (al	
hoewel	het	in	maart	toch	wel	frisjes	is,	maar	goed	als	man	
van	de	kust…).	Ook	probeer	ik	de	kunst	van	de	bluesharp	
(mondharmonica)	 eigen	 te	 maken.	 Daarnaast	 was	 ik	
nog	zo’n	6	jaar	actief	geweest	als	reservist	bij	het	Korps	
Nationale	Reserve	van	de	Koninklijke	Landmacht.	Ik	vind	
het	heerlijk	om	buiten	te	zijn	en	door	mijn	vak	zit	 ik	toch	
behoorlijk	veel	binnen..	Ik	ben	dol	op	muziek	en	dat	komt	
goed	uit:	m’n	vriendin	is	professioneel	zangeres	(zij	heeft	
o.a.	bij	Borsato	gezongen).	Zo	nu	en	dan	ga	ik	met	haar	
mee	en	beland	dan	 in	een	 totaal	andere	wereld.	En	die	
wereld	is	anders	dan	die	wij	als	aannemers	gewend	zijn.

Ik	 voel	 me	 altijd	 nog	 een	 vakidioot	 en	 denk	 met	 veel	
plezier	terug	aan	mijn	tijd	aan	de	(toen	nog)		Hogeschool	
Alkmaar.	Toen	is	de	basis	gelegd	waaruit	ik	tot	op	de	dag	
van	vandaag	kan	putten!

Ton	Verduin	(1991)	<

STOHA-Donateurs aan het werk

Heb	jij	ook	een	leuk	verhaal	over	je	
loopbaan	en	het	leven	na	het	moment	

van	afstuderen?

Schroom	dan	niet	en	neem	contact	op	
met	de	redactie	via	redactie@stoha.nl

Als	redactie	hebben	wij	een	standaard	
vragenlijst	die	je	kunt	gebruiken	bij	het	

schrijven	van	het	artikel.		
	

Alvast	bedankt	namens	de	redactie	
én	de	lezers!
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Samen	 met	 gast	 redactrice	 Yvette	 Burger-Boer	 ben	 ik	
op	 stap	 om	 een	 interview	 te	 houden	 voor	 het	 STOHA-
bulletin.	Onze	reis	gaat	naar	Zuid	Scharwoude	een	dorp	in	
de	gemeente	Langedijk	en	grenzend	aan	het	noordelijke	
buitengebied	van	Alkmaar.

We	rijden	langs	de	landerijen	die	de	noordkop	van	onze	
provincie	rijk	is.	Hoewel	het	na	zeven	uur	’s	avonds	is,	zijn	
er	 op	 de	 weg	 nog	 een	 behoorlijk	 aantal	 automobilisten.	
Waar	wij	rustig	onze	weg	volgen	scheren	de	auto’s	gehaast	
langs	ons.	Waar	de	automobilist	van	vroeger	genoot	van	
een	 rustig	 autoritje,	 is	 dat	 bij	 de	 automobilist	 heden	 te	
dagen	ver	te	zoeken.	Het	lijkt	of	het	niet	snel	genoeg	kan	
gaan	en	als	je	niet	uitkijkt	wordt	je,	terwijl	je	de	maximum	
snelheid	aanhoud,	voor	je	sokken	gereden.
	
Gewapend	 met	 het	 ouderwetse	 stratenboek	 in	 de	 hand	
slaan	we	de	nieuwbouwwijk	in	waar	we	onze	bestemming	
bereiken.	 In	 het	 donker	 zoeken	 we	 de	 juiste	 straat,	 de	
Tollenaarsgroet.	 Daar	 worden	 we	 opgewacht	 door	 de	
heer	 Jansen,	oud	docent	mechanica	en	voorgespannen	
beton	aan	de	Hogeschool	Alkmaar	en	sinds	drie	jaren	met	
pensioen.	

We	worden	gastvrij	onthaald	en	 terwijl	we	de	huiskamer	
inlopen	geven	we	onze	ogen	de	kost	en	nemen	de	kamer	
nieuwsgierig	 in	ons	op.	Het	 is	een	moderne	woonkamer	
met	 Indonesische	 accenten.	 Uit	 de	 spiekers	 klinkt	
klassieke	muziek.	Terwijl	de	heer	Jansen	ons	van	thee	met	
iets	lekkers	voorziet	nemen	we	plaats	in	de	zithoek.	Na	de	
thee	is	het	hoog	tijd	om	de	eerste	vraag	af	te	vuren.	Kunt	
u	 iets	vertellen	over	hoe	u	 in	de	civiele	 techniek	 terecht	
bent	gekomen?	

Enthousiast	 begint	 de	 heer	 Jansen	 te	 vertellen.	 In	 zijn	
middelbare	schooltijd	woonde	hij	samen	met	zijn	ouders	
in	Amsterdam	en	zoals	iedere	middelbare	schoolier	kwam	
ook	hij	voor	de	vraag	te	staan	wat	hij	zou	gaan	doen	nadat	
hij	 zijn	 middelbare	 schooldiploma	 gehaald	 had.	 Hij	 had	
echter	geen	 idee	 in	welke	richting	hij	het	moest	zoeken.	
Zijn	 moeder	 zag	 hem	 graag	 medicijnen	 studeren,	 zijn	
vader	 (een	 werktuigbouwkundige)	 daarentegen	 zag	 zijn	
zoon	meer	in	de	bouwkunde.	Zodoende	dat	Frits	(Godfried	
officieel) Jansen op de HTS Bouwkunde in  Amsterdam 
terecht	kwam.	Na	deze	opleiding	met	succes	 te	hebben	
doorlopen	wilde	hij	doorstuderen,	maar	de	TU	Bouwkunde	
trok	hem	niet.	Vrienden	gingen	Weg-	en	Waterbouw	volgen	
aan	de	TU	in	Delft	(voormalig	TH	Delft)	en	dat	leek	hem	
ook	een	uitdaging.

Zo	 begon	 in	 1960	 te	 Delft	 het	 studentenleven	 van	 Frits	
Jansen.	 Hij	 ging	 op	 kamers	 en	 sloot	 zich	 aan	 bij	 een	

studentenvereniging.	 De	 opleiding	 Weg-	 en	 Waterbouw	
aan	de	universiteit	duurde	doorgaans	zes	jaar.	In	die	tijd	
kon	 je	 na	 de	 HTS	 geen	 verkorte	 opleiding	 volgen	 aan	
de	universiteit.	Het	was	 zelfs	 zo	dat	 je,	 voordat	 je	werd	
toegelaten	 voor	 de	 opleiding,	 een	 toelatingsexamen	
moest	doen	als	je	niet	de	juiste	vooropleiding	had	genoten.	
Vrijstellingen	voor	vakken	werd	zelden	gegeven.	

Enkel	 wanneer	 je	 als	 student	 in	 de	 gratie	 viel	 bij	 de	
professor	bestond	een	kleine	kans	dat	 je	voor	bepaalde	
vakken	 vrijstelling	 kon	 krijgen.	 Na	 acht	 jaar	 studie	
haalde	 Frits	 in	 1968	 zijn	 doctoraal	 aan	 de	 universiteit.	
De	 studentenperiode	 waar	 Frits	 Jansen	 van	 genoten	
had	kwam	 ten	einde	en	het	bedrijfsleven	wachtte	op	de	
bijdrage	die	hij	kon	leveren	aan	de	samenleving.	

De	heer	Jansen	startte	zijn	carrière	bij	aannemersbedrijf	
Van	Hattum	en	Blankevoort	te	Beverwijk.	Deze	aannemer	
stond	 bekend	 als	 een	 aannemer	 van	 stand,	 welke	 door	
zijn	 goede	 naam	 werken	 op	 uitnodiging	 kreeg.	 Het	
werkgebied	 reikte	 tot	 ver	 buiten	 de	 Nederlandse	 grens.	
Zo	 had	 aannemersbedrijf	 Van	 Hattum	 en	 Blankevoort	
onder	andere	projecten	 in	Afrika,	Amerika	en	 Indonesië.	
Het	 was	 dan	 ook	 een	 hele	 eer	 om	 daar	 aan	 de	 slag	 te	
mogen,	 aldus	 de	 heer	 Jansen.	 In	 zijn	 begin	 periode	
onderging	het	aannemersbedrijf	enkele	 fusies,	waardoor	
de	 bedrijfsnaam	 eerst	 veranderde	 in	 Stevin	 en	 later	 in	
de	nu	bekende	Volker	Stevin.	De	heer	Jansen	vertelde:	
“Dat	wanneer	je	als	werknemer	naar	het	buitenland	werd	
gezonden,	het	normaal	was	dat	je	met	het	hele	gezin	naar	
het	buitenland	vertrok”.	Hij	heeft	 in	zijn	carrière	éénmaal	
op	het	punt	gestaan	om	met	zijn	gehele	gezin	naar	Saoedi	
Arabië	uitgezonden	te	worden.	“Echter	is	vooral	mijn	vrouw	
deze	dans	ontsprongen,	aangezien	het	op	het	allerlaatste	
moment	niet	door	ging.	Het	leven	op	een	compound	in	de	
Arabische	landen	was	vooral	voor	de	echtgenotes	bepaald	
geen	pretje”,	aldus	de	heer	Jansen.

De	heer	Jansen	vertelde		dat	hij	op	een	gegeven	moment	
voor	 één	 dag	 in	 de	 week	 werd	 gedetacheerd	 bij	 de	TU	
Delft.	Zo	kwam	hij	met	het	onderwijs	in	aanraking.	Op	de	
TU	Delft	kreeg	hij	de	taak	om	afstudeerders	te	begeleiden.	
Door	 zijn	 werkzaamheden	 bij	 de	 universiteit	 kwam	 hij	
erachter	dat	zijn	hart	in	het	onderwijs	lag.	Lang	hoefde	hij	
dan	ook	niet	te	denken	toen	de	TU	Delft	hem	vroeg	zitting	
te	nemen	in	een	docententeam	voor	een	postacademiale	
cursus	 aan	 de	 Technische	 Universiteit	 te	 Bandoeng	 	 in	
Indonesië.	 Het	 betrof	 een	 project	 over	 infrastructurele	
werken.	“Zodoende	heb	ik	driekwart	jaar	les	gegeven	aan	
de	TU	in	Bandoeng”,	vertelde	de	heer	Jansen.	Tijdens	ons	
gesprek	geeft	hij	aan	dat	dit	werk	hem	zo	goed	lag,	dat	hij	
besloot	volledig	in	het	onderwijs	te	stappen.	>>

Interview  
Frits Jansen
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Echter	 terug	 in	 Nederland	 had	 zijn	 werkgever	 andere	
plannen.	Vandaar	dat	de	heer	Jansen	eerst	projecten	 in	
het	Verre	Oosten	heeft	gedaan.	

Nadat	hij	was	teruggekeerd	in	Nederland	zou	Volker	Stevin	
in	1979	te	Beverwijk	opgedoekt	worden	en	verhuizen	naar	
Rotterdam.	Van	deze	gelegenheid	maakte	de	heer	Jansen	
gebruik	 om	 een	 baan	 richting	 het	 onderwijs	 te	 zoeken.	
Sollicitatiebrieven	gingen	uit	naar	de	HTS	in	Alkmaar	en	
die	in	Haarlem.	Wat	hij	toen	nog	niet	wist,	was	dat	enkele	
van	 zijn	 collega’s	 van	 Van	 Hattum	 en	 Blankenvoort	 ook	
gesolliciteerd	hadden	op	de	baan.

In	februari	1980	werd	de	heer	Jansen	bij	de	Hogeschool	
Alkmaar	 aangesteld	 tot	 leraar	 mechanica	 en	
voorgespannen	 beton.	 In	 de	 begin	 jaren	 dat	 hij	 les	 gaf	
waren	 volop	 contacturen	 met	 de	 studenten.	 In	 de	 loop	
der	 jaren	 werden	 deze	 uren	 steeds	 minder.	 Iets	 wat	 de	
heer	 Jansen	 jammer	 vond.	 Doordat	 op	 de	 contacturen	
van	 de	 docenten	 beknibbeld	 werd,	 konden	 niet	 alle	
vakken	meer	in	de	bestaande	vorm	gegeven	worden.	Zo	
gebeurde	het	dat	het	vak	voorgespannen	beton	van	het	
tweede	 lesjaar	naar	het	vierde	 lesjaar	verschoven	werd.	
Op	een	gegeven	moment	kregen	alleen	de	constructeurs	
lets	 in	 voorgespannen	 beton,	 doordat	 nog	 meer	 op	 de	
contacturen	werd	ingekrompen.	Tenslotte	is	het	vak	zelfs	
helemaal	 uit	 de	 opleiding	 verdwenen,	 iets	 wat	 de	 heer	
Jansen	nog	steeds	spijtig	vindt.	

In	de	loop	der	jaren	zijn	de	vakken	anders	geworden,	de	
kern	van	het	verhaal	bleef	hetzelfde.	Het	onderwijs	is	zich	
meer	gaan	richten	op	management	en	het	presenteren	van	
projecten.	Hierdoor	kwamen	nog	minder	contacturen	voor	
de	technische	vakken	beschikbaar.	De	heer	Jansen	vond	
het	betreurenswaardig	dat	niet	meer	alle	grondbeginselen	
van	de	civiele	techniek	werden	gegeven.	Hij	besefte	wel	
dat	door	de	ontwikkelingen	in	de	praktijk,	nieuwe	vakken	
noodzakelijk	 waren	 en	 dus	 andere	 verdwenen.	 Alle	
vernieuwingen	 in	 het	 onderwijs	 zijn	 geleidelijk	 gegaan.	
Oude	 en	 nieuwe	 technieken	 liepen	 naast	 elkaar,	 zodat	
het	nodig	was	om	met	de	lesstof	te	schipperen.	Zo	waren	
er	 in	de	begin	 jaren	van	het	onderwijs	geen	computers,	
deze	 werden	 later	 geïntroduceerd.	 Waardoor	 o.a.	 de	
discussie	 ontstond	 of	 het	 vak	 tekenen	 nog	 wel	 op	 de	
tekentafel	 gegeven	 moest	 worden.	 Uiteindelijk	 is	 een	
overgangsperiode	ingesteld	om	zowel	analoog	als	digitaal	
te	leren	tekenen.

Het	niveau	van	de	HTS	opleiding	 in	Alkmaar	 in	de	 jaren	
’80	benaderde	dat	van	de	TU	Delft.	Dit	kwam	doordat	de	
leraren	veel	kennis	over	wilde	dragen	aan	de	studenten,	
zodat	ze	zoveel	mogelijk	wisten	van	het	betreffende	vak.	
Deze	ambitie	van	de	 leraren	had	ook	een	keerzijde.	De	
uitval	van	studenten	was	hoog	en	het	slagingspercentage	
laag.	Een	gevolg	was	dat	de	alarmbellen	gingen	rinkelen	
bij	 toekomstige	 studenten	 en	 deze	 zich	 wel	 twee	 keer	
bedachten	voordat	zij	zich	opgaven	voor	de	opleiding	Civiele	
Techniek.	Tevens	gingen	bij	de	leraren	een	lampje	branden	
en	werd	het	 tijd	voor	een	ommekeer.	Het	 lesprogramma	
werd	 inhoudelijk	 bekeken	 en	 rigoureus	 omgegooid.	 Het	
niveau	 moest	 beter	 worden	 afgestemd	 op	 de	 Havo-
instroom.	Vanaf	toen	werden	studiebegeleiders	ingesteld,	
die	de	studenten	persoonlijk	gingen	begeleiden.

Als	studiebegeleider	had	je	spreekuren	met	de	studenten,	
zodat	 je	 ze	 kon	 coachen.	 Ook	 de	 heer	 Jansen	 werd	
studiebegeleider,	 iets	 wat	 hij	 niet	 prettig	 vond.	 De	
heer	 Jansen	 heeft	 de	 studenten	 altijd	 als	 gelijkwaardig	
beschouwd	 en	 ze	 aangesproken	 op	 hun	 eigen	
verantwoordelijkheid	ten	aanzien	van	de	studie.	Toen	hij	de	
rol	van	studiebegeleider	kreeg	toebedeeld,	werden	andere	
verhoudingen	getrokken	tussen	docent	en	student.	Later	
werd	 de	 studieloopbaan	 begeleiding	 geïntroduceerd,	 dit	
had	hem	doen	besluiten	om	het	begeleiden	van	studenten	
aan	andere	docenten	over	te	laten.
Het	 samenstellen	 van	 tentamens	 was	 volgens	 de	 heer	
Jansen	een	hele	tour.	Achter	zijn	bureau	liet	hij	zijn	hersens	
kraken	en	bedacht	hij	de	vraagstukken	die	hij	de	studenten	
voor	zou	schotelen.	Het	was	iedere	keer	weer	een	opgave	
om	 nieuwe	 sommen	 te	 bedenken.	 Met	 eerder	 gegeven	
tentamens	 bij	 de	 hand	 maakte	 hij	 variaties	 op	 de	 oude	
vraagstukken.	In	de	literatuur	over	mechanica	komen	veel	
voorbeelden	voor.	Het	was	daardoor	vrij	eenvoudig	om	voor	
dit	vak	tentamens	samen	te	stellen.	Over	voorgespannen	
beton	 bestonden	 minder	 vraagstukken	 in	 de	 literatuur,	
zodoende	was	het	lastiger	om	een	tentamen	met	de	juiste	
zwaarte	voor	te	bereiden.	Het	kostte	hem	veel	tijd	om	alle	
tentamens	voor	 te	bereiden.	Als	hij	de	 tentamenstukken	
klaar	had,	maakte	hij	zelf	alle	vraagstukken.	De	tijd	werd	in	
de	gaten	gehouden.	De	tijd	die	de	heer	Jansen	nodig	had	
om	het	tentamen	te	maken,	vermenigvuldigde	hij	met	de	
factor	twee,	om	te	kijken	hoeveel	tijd	de	studenten	nodig	
zouden	hebben	om	de	opgaven	 te	beantwoorden.	 In	de		
loop	der	jaren	ontwikkelde	hij	een	routine	voor	het	maken	
van	de	 tentamens	en	ging	het	hem	gemakkelijker	af.	 In	
het	begin	was	het	zoeken	naar	de	juiste	vraagstelling.	Het	
wilde	 dan	 wel	 gebeuren	 dat	 de	 leerlingen	 door	 de	 vele	
tekst	de	bomen	in	het	bos	niet	meer	zagen.	Het	nakijken	
vond	de	heer	Jansen	het	verschrikkelijkste.	

Als	iemand	een	potje	van	het	tentamen	gemaakt	had	kostte	
het	extra	tijd	en	energie	om	de	zaak	goed	na	te	kijken.	Bij	
het	corrigeren	ging	hij	 in	één	ruk	door	om	de	normering	
van	de	 tentamens	gelijk	 te	houden.	Na	een	break	ga	 je	
toch	op	andere	dingen	letten,	aldus	de	heer	Jansen.	Voor	
het	corrigeren	had	hij	een	stappenschema	opgesteld.	Zo	
kon	 gekeken	 worden	 welke	 onderdelen	 goed	 en	 welke	
fout	uitgevoerd	waren.	

Aan	 de	 hand	 hiervan	 volgde	 de	 normering	 van	 het	
gemaakte	werk.	De	heer	Jansen	herinnert	zich	nog	goed,	
dat	hij	als	beginnend	docent	 in	het	diepe	werd	gegooid.	
Zo	was	het	hem	niet	duidelijk	dat	het	gebruikelijk	was	om	
cijfers	tot	achter	de	komma	te	geven.	Pas	na	het	zien	van	
resultaten	van	collega’s	kwam	hij	hierachter.	

Een	groot	verschil	met	de	jaren	’80	is,	dat	vroeger	bij	de	
overgang	de	gehele	cijferlijst	van	de	studenten	bekeken	
werd.	Als	niet	aan	de	overgangsnorm	voldaan	werd,	was	
de	student	genoodzaakt	om	het	gehele	lesjaar	opnieuw	te	
doen.	Bij	twijfelgevallen	volgde	een	herkansing	of	werden	
taken	uitgedeeld.	>>

Het niveau van de HTS opleiding in 
Alkmaar in de jaren ’80 benaderde 

dat van de TU	Delft.
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De	heer	Jansen	heeft	in	de	loop	der	jaren	aardig	wat	taken	
uitgedeeld	voor	mechanica.	Het	is	bij	zijn	lessen	altijd	zijn	
streven	geweest	om	de	mechanica	zo	makkelijk	mogelijk	
te	 laten	 lijken.	Bovendien	stelde	hij	zich	als	 taak	om	de	
mechanica	inzichtelijk	over	te	brengen.	Of	hem	dit	gelukt	
is,	 vraagt	hij	 zich	af.	Bij	 de	overgang	van	het	ene	naar	
het	andere	 lesjaar	gaat	het	 tegenwoordig	anders.	Als	 je	
een	onvoldoende	hebt,	dan	hoef	je	enkel	het	betreffende	
vak	over	te	doen	en	kan	je	toch	de	vakken	volgen	uit	het	
volgende	lesjaar.	

De	 relaties	 met	 collega’s	 onderling	 verliepen	 prima.	
Alhoewel	 het	 contact	 op	 school	 beperkt	 was	 tot	 de	
pauzes	en	de	 tussenuren	kijkt	de	heer	Jansen	met	een	
goed	gevoel	 terug	naar	de	contacten	met	zijn	collega’s.	
Eenmaal	in	het	jaar	aan	het	einde	van	het	schoolseizoen,	
organiseerde	hij	samen	met	de	heer	Vonk	uitstapjes.	Bij	
de	uitstapjes	gingen	de	partners	mee.	Zo	heeft	de	heer	
Jansen	samen	met	zijn	collega’s	een	excursie	gehad	naar	
de	in	aanbouw	zijnde	Wijkertunnel.	Niet	alleen	uitstapjes	
naar	civiele	werken	werden	gemaakt,	ook	uitstapjes	naar	
Amsterdam	kwamen	voor.	Dan	gingen	ze	overdag	heerlijk	
wandelen	en	’s	avonds	eindigden	ze	ergens	om	van	een	
diner	te	genieten.	Na	zijn	pensioneren	zijn	er	nog	geregeld	
contacten	met	 	oud	collega’s.	Dan	spreekt	hij	wat	af	en	
onder	het	genot	van	een	drankje	praten	ze	dan	bij.

De	heer	Jansen	komt	geregeld	oud	studenten	tegen,	dan	
vind	hij	het	 lastig	om	iedereen	te	herkennen.	Het	waren	
ook	 zoveel	 gezichten	 in	 al	 die	 jaren,	 dat	 hij	 onmogelijk	
alle	 gezichten	 en	 bijbehorende	 namen	 kon	 onthouden.	
Ondanks	 de	 vele	 studenten	 die	 de	 heer	 Jansen	 in	 zijn	
klassen	 heeft	 gehad,	 zijn	 toch	 enkele	 van	 hen	 hem	
bijgebleven.	Zo	was	er	een	student,	die	niet	alleen	door	
zijn	doen	en	 laten	onmogelijk	 te	missen	was	 in	de	klas.	
Ook	qua	inzet	als	iets	georganiseerd	moest	worden,	was	
deze	leerling	haantje	de	voorste.	Later	is	de	heer	Jansen	
de	inmiddels	oud-student	meerdere	malen	tegen	gekomen	
bij	de	uitvoeringen	van	het	zangkoor	van	zijn	vrouw.	Naast	
deze	student	 is	een	studente	bijgebleven	die	 in	de	klas	
vrij	rustig	was.	Zij	 is	de	heer	Jansen	bijgebleven,	omdat	
zij	samen	met	een	medestudente	uitblonk	in	mechanica.	
Samen	met	de	heer	Borggreve	heeft	de	heer	Jansen	de	
twee	studentes	mogen	begeleiden	bij	hun	afstuderen.

Na	precies	23	jaar	les	te	hebben	gegeven	aan	de	HTS	in	
Alkmaar,	1	februari	1980	kwam	de	heer	Jansen	in	dienst	
en	op	1	 februari	2003	uit	dienst,	ging	hij	met	pensioen.	
De	 grote	 veranderingen	 in	 het	 onderwijs	 en	 de	 goede	
pensioenregeling	die	de	hogeschool	bood	hebben	de	heer	
Jansen	docent	besluiten	om	met	pensioen	te	gaan.	In	al	die	
jaren	lesgeven	zijn	vele	veranderingen	doorgevoerd.	Pas	
achteraf	realiseer	 je	 je	wat	voor	veranderingen	allemaal	
de	revue	gepasseerd	zijn,	vertelde	de	heer	Jansen.	Een	
van	 de	 veranderingen	 die	 hij	 als	 positief	 ervaart	 is	 dat	
momenteel	 gastdocenten	 worden	 aangesteld	 om	 les	 te	
geven.	Anders	heb	je	als	leraar	de	kans	om	te	verstarren	
in	het	vak,	terwijl	de	techniek	zich	verder	blijft	ontwikkelen.	
Op	 deze	 manier	 komen	 de	 studenten	 direct	 met	 de	
nieuwste	ontwikkelingen	in	aanraking.

Namens	de	STOHA-redactie,

Esther	Dekker-de	Kleijn	&	Yvette	Burger-Boer	<



www.stoha.nl

Het	was	een	mooie	dag	aan	het	einde	van	het	
jaar	2006,	toen	Yvette	Boer	en	Michiel	Burger	in	
het	huwelijksbootje	stapten.	Zeven	jaar	geleden	
hebben	zij	elkaar	 leren	kennen	op	de	opleiding	
Civiele	 Techniek	 aan	 de	 Hogeschool	 Alkmaar.	
Op	20	december	2006	gaven	zij,	hoe	toepasselijk	
ook,	 in	 het	 poldermuseum	 te	 Heerhugowaard	
elkaar	het	ja-woord.	<

Het poldermuseum
In 1877 werd het gemaal gebouwd op de plek waar eerder 
de poldermolens van de Oostertocht stonden. In het gebouw 
werden twee stoommachines met vijzels geplaatst. 
In 1994 zijn de bijna een eeuw oude pompen definitief tot 
stilstand gekomen, na de opening van het nieuwe, geheel 
automatisch werkende gemaal met kroosreiniging.
Nadien is het oude gebouw geheel gerestaureerd en 
heringericht, waarbij de pompen en elektromotoren 
op hun plaats bleven. Sinds 8 september 1994 is het 
gebouw eigendom van de stichting ‘Den Huygen Dijck’ 
Poldermuseum.

Een STOHA Bruiloft

Wat wij voor u kunnen uitvoeren
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Inleiding
We	beleven	de	warmste	winter	sinds		mensen-heugenis.	
Regenbuien	worden	steeds	intenser	en	de	dijken	en	duinen	
blijken	 niet	 meer	 opgewassen	 tegen	 de	 snel	 stijgende	
zeespiegel.	 Is	dit	klimaatsverandering	als	gevolg	van	de	
honger	van	de	mens	naar	energie?	Komt	dit	door	onze	op	
olie	gebaseerde	economieën?

“Wel	 of	 niet	 een	 gevolg	 van	 het	 gebruik	 van	 fossiele	
brandstof?”,	 is	 een	 vraag	 die	 nog	 veel	 wetenschappers	
bezig	 houdt.	 Dat	 het	 zeker	 niet	 goed	 kan	 zijn	 voor	 het	
milieu,	en	dat	de	olie	steeds	lastiger	te	winnen	is,	is	zeker.	
Tijd	 dus	 om	 nieuwe	 milieuvriendelijkere	 energiebronnen	
te	zoeken.

Ik	ben	werkzaam	op	de	afdeling	Geohydrologie	bij	Fugro	
Ingenieursbureau	BV.	Die	zijn	natuurlijk	bij	velen	bekend	
van	 de	 sonderingen	 en	 funderingsadviezen,	 maar	 ook	
(geo-)	 hydrologische	 adviezen	 behoren	 tot	 de	 core-
business.	 Hierbij	 worden	 ook	 koude-	 en	 warmte	 opslag	
projecten	gedaan.	Koude-	en	warmte	opslag	in	grondwater	
wordt	steeds	populairder	en	je	hoort	steeds	meer	over	dit	
fenomeen,	bijvoorbeeld	op	de	 tv	en	 in	de	krant.	 Ik	houd	
mij	bezig	met	deze	systemen	en	merk	dat	veel	mensen	
geïnteresseerd	 zijn	 in	 deze	 techniek.	 Daarom	 een	 kort	
relaas	over	de	werking	van	koude-	en	warmte	opslag.

Aanleiding
Het	 winnen	 van	 olie	 wordt	 steeds	 duurder	 en	 sommige	
mensen	 hebben	 problemen	 met	 kernenergie.	 Toch	
hebben	we	energie	nodig.	Al	enige	jaren	worden	systemen	
gemaakt	waarbij	grondwater	wordt	gebruikt	om	energie	op	
te	slaan.	Hierbij	wordt	de	warmte	(=energie)	uit	de	zomer	
in	de	winter	 ingezet	om	gebouwen	 te	 verwarmen	en	de	
kou	in	de	winter	wordt	gebruikt	om	gebouwen	in	de	zomer	
te	koelen.

Systeemwerking
Een	systeem	waarbij	de	warmte	en	koude	wordt	opgeslagen	
wordt	 Lange	Termijn	 Energie-Opslag	 (LTEO)	 of	 Koude-/
Warmte-Opslag	(KWO)	genoemd.	Dit	concept	wordt	steeds	
vaker	 bij	 nieuwbouw	 of	 verbouw	 van	 o.a.	 woonwijken,	
kassencomplexen,	 ziekenhuizen	 en	 musea	 toegepast.	
Hierbij	 worden	 twee	 verschillende	 systeemconcepten	
onderscheiden:	gesloten	en	open	systemen.	

Bij	 een	 gesloten	 systeem	 wordt	 water	 door	 een	 leiding	
de	 grond	 in	 gepompt,	 waarbij	 de	 leiding	 dienst	 doet	
als	 warmtewisselaar.	 Het	 water	 in	 de	 grond	 neemt	 de	
temperatuur	 van	 het	 water	 in	 de	 leidingen	 over.	 Dit	
kan	 bijvoorbeeld	 worden	 toegepast	 in	 heipalen.	 Een	

gesloten	systeem	wordt	gebruikt	bij	kleine	energievraag,	
bijvoorbeeld	bij	één	enkel	woonhuis.

Een	 open	 systeem	 pompt	 daadwerkelijk	 grondwater	 op.	
Het	water	wordt	opgepompt	uit	een	bron	en	het	gebouw	
ingeleid.	 Dit	 water	 neemt	 ’s	 zomers	 de	 warmte	 uit	 het	
gebouw	op	en	koelt	hiermee	het	gebouw.	Het	verwarmde	
water	wordt	dan	teruggepompt	in	de	bodem	in	een	tweede	
bron.	 ’s	 Winters	 is	 dit	 water	 in	 de	 bodem	 nog	 steeds	
warm	en	kan	vanuit	de	tweede	bron	worden	opgepompt,	
waarmee	het	gebouw	wordt	verwarmd.	Dit	is	schematisch	
weergegeven in figuur 1.

Figuur	1	Schematische	werking	systeem	in	koelbedrijf

Hier	 is	 de	 werking	 weergegeven	 voor	 de	 zomersituatie,	
waarin	koeling	is	gevraagd.	Het	koude	grondwater	wordt	
uit	de	koude	bron	opgepompt	met	een	 temperatuur	van	
een	graad	of	7.	In	het	gebouw	wordt	het	water	door	een	
warmtewisselaar	geleid.	Het	water	warmt	op	en	koelt	het	
gebouw	 af.	 Het	 opgewarmde	 water	 wordt	 in	 de	 warme	
bron weer in de bodem geïnfiltreerd met een temperatuur 
van	 ca.	 25°C.	 ’s	 Winters	 draait	 het	 systeem	 de	 andere	
kant	 op	 en	 wordt	 water	 uit	 de	 warme	 bron	 opgepompt.	
Met	dit	(relatief)	warme	water	kan	het	gebouw	(met	behulp	
van	warmtepompen	die	de	temperatuur	verhogen)	worden	
verwarmd.	 Hierbij	 koelt	 het	 water	 af.	 Het	 koude	 water	
wordt in de koude bron weer in de bodem geïnfiltreerd. 
Zo’n	systeem	heeft	ruwweg	een	rendement	van	ongeveer	
400%,	wat	inhoudt	dat	voor	elke	eenheid	energie	die	erin	
wordt	 gestopt	 (bijvoorbeeld	 pompen,	 diverse	 meters	 en	
regelkasten)	 4	 eenheden	 energie	 worden	 geleverd	 aan	
het	 gebouw	 in	 de	 vorm	 van	 warmte.	 Hiermee	 vindt	 dus	
een	besparing	van	opgenomen	elektrische	energie	>>

Grondwater als 
energiebron Lucas	Borst
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en	gas	plaats,	waardoor	zo’n	systeem	zich	binnen	ca.	3	
tot	 8	 jaar	 terugverdiend.	 Dit	 geldt	 zeker	 als	 de	 olie-	 en	
gasprijzen	met	het	huidige	tempo	blijven	stijgen.

Werktraject
Niet	 overal	 kan	 “zomaar”	 een	 bron	 worden	 geplaatst.	
Bij	systemen	voor	ziekenhuizen	en	musea	wordt	al	snel	
ca.	 1500	 kW	 van	 het	 grondwatersysteem	 gevraagd.	
Dit	 wordt	 dan	 bereikt	 met	 een	 debiet	 van	 150	 m3/h	 en	
infiltratietemperaturen tussen 5 en 25 °C. Om 150 m3/h uit 
een	bron	te	krijgen,	dient	de	bodemopbouw	wel	geschikt	
te	zijn.	Met	geohydrologische	kaarten	of	een	proefboring	
worden	 watervoerende	 pakketten	 en	 scheidende	 lagen	
onderzocht.	 Hiermee	 wordt	 een	 laag	 gekozen	 waaruit	
water	wordt	onttrokken	en	waarin	het	water	ook	weer	wordt	
geïnfiltreerd. Vaak gebeurt dit op een diepte tussen 50 en 
150 m onder maaiveld, waarbij de lengte van het bronfilter 
ca.	 30	 à	 40	 m	 bedraagt.	 Echter,	 grotere	 systemen	 van	
ca.	800	m3/h	met	een	vermogen	van	15.000	kW	worden	
ook	gemaakt	(ter	vergelijking:	een	grote	windmolen	levert	
1500	kW).

Daarna	 wordt	 een	 effectenstudie	 gedaan,	 om	 te	
onderzoeken	 wat	 de	 effecten	 zijn	 van	 de	 verlagingen	
en	 verhogingen	 in	 het	 grondwaterstanden	 die	 zullen	
plaatsvinden.	 Zettingen	 in	 de	 bodem	 worden	 dan	
ook	 berekend.	 Ook	 worden	 de	 effecten	 op	 andere	
grondwateronttrekkingen	berekend.	Dan	pas	blijkt	hoeveel	
van	 zulke	 systemen	 al	 bestaan.	 Met	 de	 uitkomsten	 van	
zo’n	effectenstudie	wordt	een	vergunning	in	het	kader	van	
de	Grondwaterwet	aangevraagd.	

Als	 het	 systeem	 wordt	 goedgekeurd	 door	 de	 provincie	
en	een	vergunning	in	het	kader	van	de	Grondwaterwet	is	
verleend,	kan	het	ontwerp	van	het	systeem	beginnen.	Dit	
doen	we	vaak	in	samenwerking	met	een	installatietechnisch	

adviesbureau.	 Die	 ontwerpen	 dan	 het	 systeem	 aan	 de	
zijde	van	het	gebouw	van	de	warmtewisselaar	en	wij	het	
systeem	aan	de	grondwaterkant	van	de	warmtewisselaar.	

In	 het	 ontwerp	 worden	 bijvoorbeeld	 boorgatdiameter	
(meestal ca. 600 – 800 mm), boordiepte en filterlengte 
bepaald.	Ook	worden	allerlei	druksensoren,	debietmeters	
en	 temperatuursensoren	 gekozen.	 Voor	 de	 vergunning	
moet	 je	 namelijk	 altijd	 debieten,	 temperaturen	 en	
energiehoeveelheden	bijhouden.	Daarna	kan	het	worden	
aanbesteed	en	uitgevoerd.

In	 de	 uitvoering	 kom	 je	 altijd	 dingen	 tegen	 die	 je	 niet	
verwacht.	Dat	 is	met	asfaltwegen	zo,	maar	 is	zeker	met	
zulke	bronnen	het	geval.	De	bodemopbouw	is	bijvoorbeeld	
altijd	 maar	 globaal	 bekend.	 Veen-	 of	 kleilagen	 kunnen	
zeer	lokaal	aanwezig	zijn.	In	het	werk	dient	dan	te	worden	
bepaald op welke diepte het onttrekkings- en infiltratiefilter 
daadwerkelijk	worden	afgesteld.	

Zoals	 wel	 blijkt	 wordt	 het	 hele	 scala	 van	 haalbaarheid	
tot	 uitvoering	 verzorgd.	 Doordat	 ik	 bij	 het	 gehele	 traject	
betrokken	ben	zijn	mijn	werkzaamheden	zeer	afwisselend.	
Dit	 is	 natuurlijk	 interessant	 en	 leuk	 om	 te	 zien.	 Ik	 denk	
dat	dit	 soort	 systemen	een	mooie	aanvulling	zijn	op	het	
bestaande	 scala	 aan	 energiebesparende	 middelen	 en	
energieleverende	 systemen.	 We	 gaan	 van	 koude-	 en	
warmte	opslag	zeker	nog	horen	in	de	toekomst.

Lucas	Borst	(2002)
l.borst@fugro.nl	<

€
PENNINGMEESTER

Beste	donateurs,

Inmiddels	 ben	 ik	 alweer	 ruim	 een	 jaar	 werkzaam	 als	
penningmeester voor de STOHA en onze financiële 
situatie	 is	gelukkig	nog	steeds	goed!	En	dat	moet	ook	
want	eind	2008	hebben	we	een	 reünie	en	daarvoor	 is	
een	behoorlijk	bedrag	nodig.	
Ook	 hadden	 we	 dit	 jaar	 een	 extra	 budget	 voor	 de	
excursie.

Zoals	jullie	wel	gezien	hebben	is	de	acceptgiro	voor	de	
donatie	van	2006	door	omstandigheden	veel	 te	 laat	 in	
jullie	bus	gevallen.	Dat	betekent	dat	 jullie	 in	december	
wederom	 een	 acceptgiro	 hebben	 ontvangen	 voor	 de	
donatie	in	2007.	

De	 inkomende	sponsorgelden	en	donaties	worden	ook	
dit	jaar	gebruikt	voor	veel	zaken:
-	 kosten	van	de	website
-	 excursies	
-	 reünies	
-	 de	afstudeerprijs	
-	 en	het	STOHA	bulletin.

Alle	 sponsoren	 en	 donateurs	 wil	 ik,	 ook	 namens	 het	
bestuur,		bij	deze	enorm	bedanken	voor	hun	bijdrage!

Germaine	de	Baar-Greefkes	<
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Hallo	lezers,

Mijn	naam	is	Mike	Koeckhoven	en	ik	heb	de	eer	om	mijn	
afstudeerjaar	te	vertegenwoordigen	als	jaarcommissaris	
2007	in	de	STOHA.	Daarom	is	mij	gevraagd	iets	over	
mezelf	te	vertellen,	dus	hierbij	mijn	levensverhaal.	

Op	een	mooie	dag	begin	maart	1985	ben	ik	geboren	in	
het	ziekenhuis	te	Alkmaar	waarna	ik	na	2	dagen	naar	het	
mooie	Ursem	verhuisde,	waar	ik	momenteel	nog	steeds	
woon.	Op	de	lagere	school	werd	het	al	heel	snel	duidelijk	
dat	mijn	interesse	in	de	bouw	lag,	getuigende	de	LEGO	
bouwwerken	en	de	hutten	die	ik	destijds	creëerde.	
Na	de	lagere	school	ben	ik	doorgestroomd	naar	het	
Hanfortmann-college	in	Heerhugowaard.	Waar	ik	in	6	
jaar	het	havo	diploma	behaald	heb.	Een	jaartje	langer	als	
gebruikelijk,	maar	ik	vond	het	toentertijd	wel	heel	gezellig	
op	school.	
Daarna	ben	ik	verder	gegaan	met	de	opleiding	Civiele	
Techniek	in	Alkmaar,	welke	ik	samen	met	de	meeste	
van	mijn	klasgenoten	binnen	de	4	jaar	afgerond	heb.	Als	
afstudeerproject	heb	ik	de	toepassing	van	“shared	space”	
binnen	de	gemeente	Beverwijk	onderzocht,	samen	met	
Klaas	de	Bie.	

Wat	over	mezelf:	Ik	ben	niet	iemand	die	snel	stil	kan	zit-
ten	en	daarom	heb	ik	vele	hobby’s.	Ik	doe	aan	tennissen,	

schaatsen	met	de	daarbij	behorende	zomertraining	en	
fitness ik geregeld. Verder houd ik ervan om in het week-
end	te	gaan	stappen	en	te	feesten,	of	‘s	avonds	lekker	
met een drankje erbij een filmpje te kijken. Verder ben ik 
vrijgezel	en	heb	ik	een	broertje	van	17	en	een	zusje	van	
20.	

Ik	zal	vanaf	3	september	samen	met	een	vriendin	voor	
ongeveer	een	half	jaar	naar	Australië	vertrekken.	We	
vliegen	op	Sidney	en	zullen	vanaf	daar	met	een	auto	
en	onze	backpack	rond	het	continent	trekken.	Op	de	
terugweg	is	het	plan	om	een	tussenstop	van	ongeveer	
2	weken	in	Thailand	te	maken.	Door	deze	reis	zal	ik	het	
eerste	jaar	als	jaarcommissaris	niet	actief	werkzaam	zijn.	
De	eerste	planning	was	om	gelijk	na	het	eindigen	van	
mijn	opleiding	te	vertrekken,	maar	door	omstandigheden	
heb	ik	dit	moeten	uitstellen.	Daarom	ben	ik	na	mijn	oplei-
ding	voor	enkele	weken	begonnen	bij	KWS	Infra	Noord-
Holland	op	het	project	“groot	onderhoud	A4/A9”,	om	na	
de	onderbreking	van	mijn	reis	weer	bij	de	KWS	aan	de	
gang	te	gaan.	

Mike	Koeckhoven,
Jaarcommissaris	2007	<

Jaarcommissaris 2007
Mike	Koeckhoven

‘‘Er zijn mensen die huizen bouwen om in te wonen, en er zijn er die 
huizen bouwen zodat andere mensen ernaar kunnen kijken’’
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ASTOH ward

Op	 27	 juni	 jongstleden	 heeft	 de	 getuigschrift	 uitreiking	
van	 de	 nieuwe	 lichting	 HTS’ers	 Civiele	 techniek	 plaats	
gevonden.	 Vanuit	 de	 commissie	 Afstudeerprijs,	 waren	
Melle	 Ketting	 en	 Ron	 Oudeman	 de	 vertegenwoordigers	
om	de	felbegeerde	afstudeerprijs	uit	te	reiken	tijdens	deze	
feestelijke	dag.

De	eerste	genomineerde	groep	bestond	uit	Martijn	Muller	
en	Vincent	Bos.	Hun	afstudeerproject	heeft	betrekking	op	
een	 gecombineerde	 onderdoorgang	 van	 de	 N201	 in	 de	
Amstel	met	een	balgstuw,	een	zogenaamde	stuwaduct.	

Dirk	van	der	Ploeg,	Paul	Nando	Mooij	en	Leah	Calingacion	
vormden	de	tweede	genomineerde	groep.	Zij	hebben	een	
studie	verricht	naar	de	noordelijke	ontsluiting	van	randstad	
noord,	ook	wel	bekent	als	de	IJmeerverbinding.

Twee	 nominaties	 uit	 een	 stuk	 of	 acht	 afstudeergroepen	
is	gemiddeld.	De	afstudeerprijs	 staat	 natuurlijk	 voor	een	
bepaald	 niveau	 en	 die	 moet	 gehaald	 worden.	 Het	 is	 in	
het	 verleden	 ook	 wel	 voorgekomen	 dat	 slecht	 1	 groep	
genomineerd	 was	 of	 helemaal	 geeneen.	 Dan	 wordt	 de	
afstudeerprijs	niet	uitgereikt.

De	afstudeerprijs	bestaat	uit	drie	onderdelen.	Ten	eerste	
een	 fysiek	 uitreikbare	 prijs	 in	 de	 vorm	 van	 de	 STOHA-
Award. Ten tweede een geldbedrag van € 150,= p.p.  en 
ten	derde,	en	eigenlijk	het	belangrijkste,	dat	is	de	eeuwige	
roem	door	bijschrijving	van	de	winnaars	op	het	STOHA-
afstudeerprijzenbord	in	de	hal	van	de	hogeschool.

Namens	de	commissie	afstudeerprijs	sprak	Ron	Oudeman,	
voordat	 hij	 overging	 tot	 de	 bekendmaking	 van	 de	
winnaars,	de	aanwezigen	toe:	 “Allereerst	een	opmerking	
in	algemene	zin	voor	alle	groepen.	Wij	zijn	zeer	verheugd	

dat	in	de	loop	der	jaren	door	de	afstudeerders	intensiever	
contact	 is	gezocht	met	de	echte	buitenwereld.	Te	weten;	
de	ingenieursbureaus,	aannemers	en	overheden.	Om	een	
zo	 zinvol	 mogelijk	 onderwerp	 te	 kiezen.	 Wat	 ons	 echter	
teleurstelt	 is	 de	 mate	 van	 eigenzinnigheid/eigenwijsheid	
om	 eigen	 keuzes	 te	 maken	 die	 niet	 allerdaags	 zijn.	 Wij	
bemerken	een	te	grote	volgzaamheid	om	vooral	de	richting	
in	 te	 gaan	 die	 je	 begeleider/opdrachtgever	 de	 meest	
logische	keuze	vindt.	In	je	loopbaan,	die	nu	voor	de	deur	
staat,	is	vooral	je	eigen	keuze	durven	maken	en	in	jezelf	
geloven	van	wezenlijk	belang.	Mensen	die	het	gebaande	
pad	blijven	belopen	zijn	er	al	genoeg.	We	hebben	vooral	
mensen	nodig	met	 lef	om	die	 richting	 in	 te	slaan	waarin	
jijzelf	gelooft”.	

Het	was	dit	jaar	een	moeilijke	afweging	tussen	twee	totaal	
verschillende	 afstudeeropdrachten.	 Een	 planstudie	 van	
Dirk,	Paul	en	Leah,	tegenover	een	degelijk	stuk	techniek	
van	Martijn	en	Vincent	(twee	constructieve	tijgers).	Beide	
opdrachten	zijn	beoordeeld	met	een	8	door	de	school.	Wat	
aangeeft	 dat	 beide	 genomineerde	 projecten	 kwalitatief	
goed	in	elkaar	staken.	Ondanks	de	originele	keuze	en	de	
hoge	mate	van	actualiteit,	vanwege	de	waterproblematiek,	
is	 de	 keuze	 niet	 gevallen	 op	 het	 project	 van	 Martijn	 en	
Vincent.	Wat	automatisch	 inhoud	dat	Dirk,	Paul	en	Leah	
de	winaars	van	de	afstudeerprijs	2007	zijn.

Alvorens	 de	 STOHA-Award	 werd	 uitgereikt	 aan	 de	
gelukkige	afstudeergroep,	motiveerde	Ron	Oudeman	de	
keuze	van	de	commissie	als	volgt:	“Ondanks	het	feit	dat	
jullie	 het	 jezelf	 niet	 makkelijk	 hebben	 gemaakt	 met	 de	
keuze	 voor	 een	 groot	 onderwerp.	 Een	 onderwerp	 welke	
nog	ver	in	de	toekomst	ligt	en	waaraan	al	een	behoorlijk	
stuk	 voorwerk	 van	 Arcadis	 was	 verricht,	 hebben	 jullie	
toch	 je	 eigen	 identiteit	 hieraan	 kunnen	 geven.	 Er	 is	 en	
dat	is	opvallend	voor	techneuten,	veel	aandacht	gegeven	
aan	 maatschappelijke	 relevantie	 en	 inpasbaarheid.	 De	
afstudeergroep	is	het	onbekende	niet	uit	de	weg	gegaan	
en	heeft	gedurfd	keuzes	te	maken.	Allemaal	aspecten	die	
ons	als	STOHA	bijzonder	aanspreken.	Een	professionele	
presentatie,	 die	 ontspannen	 werd	 gepresenteerd.	 Het	
publiek	werd	naar	aanleiding	van	de	vragen	objectief	en	
volwassen	benaderd.	Waarbij	vragen	evenals	suggesties	
dankbaar	 in	 ontvangst	 werden	 genomen,	 zo	 pak	 je	 je	
publiek	in.	Bijzonder	knap!”.

Namens	de	gehele	afstudeercommissie	gefeliciteerd	met	
de	afstudeerprijs.

Ron	Oudeman	en	Melle	Ketting	<

STOHA Award 2007
De	Jury	aan	het	woord
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Als afstudeerteam ‘IJmeerverbinding’ hebben Paul 
Mooij, Leah Calingacion en Dirk van der Ploeg 
zich begin 2007 gehouden met een studie naar de 
haalbaarheid van een OV-tunnel tussen Almere en 
Amsterdam.

De	 afstudeeropdracht	 is	 voortgekomen	 uit	 overleg	 met	
advies-	 en	 ingenieursbureau	 ARCADIS	 naar	 aanleiding	
van	 de	 prijswinnende	 inzending	 van	 ARCADIS	 voor	 de	
ontwikkelcompetitie	 van	 Rijkswaterstaat	 over	 het	 thema	
“bereikbaarheid	Schiphol-Amsterdam-Almere”.		Daarnaast	
speelde	de	persoonlijke	interesse	van	de	studenten	naar	
de	 mobiliteitsproblematiek	 in	 Nederland	 een	 belangrijke	
rol.
Het	project	 is	voor	de	studenten	op	allerlei	vlakken	zeer	
leerzaam	geweest	en	is	uiteindelijk	met	grote	tevredenheid	
van	studenten	en	opdrachtgever	afgerond.	

Het	 project	 heeft	 het	 inzicht	 van	 de	 studenten	 op	
verschillende	 gebieden	 aanzienlijk	 vergroot.	 Zowel	
techniek	als	maatschappelijke	en	politieke	dynamiek	zijn	
inhoudelijk	bestudeerd	en	verwerkt.
Omdat	het	project(resultaat)	de	winnaar	is	van	de	STOHA	
Award,	volgt	nu	een	korte	beschrijving	van	het	project.	Het	
rapport	is	uiteraard	ter	inzage	beschikbaar	op	aanvraag.

De	 grote	 opgave	 voor	 woningbouw	 voor	 Almere	 en	
de	 groeiende	 werkgelegenheid	 in	 Amsterdam	 is	 de	
oorzaak	van	een	opkomende	mobiliteitsvraag.	De	steden	
vergroeien	tot	een	dubbelstad,	en	hebben	beide	de	wens	
om	intensiever	verbonden	te	worden.	
De	bereikbaarheid	van	Amsterdam	met	de	auto	 is	slecht	
en	 ondanks	 allerlei	 verbredingen	 van	 snelwegen	 is	 de	
verbetering	 van	 het	 openbaar	 vervoer	 onontbeerlijk.	
Nu	 de	 Zuiderzeelijn	 niet	 wordt	 aangelegd,	 ontstaat	 een	
extra	probleem	voor	Almere	en	 is	de	oplossing	van	een	
IJmeerverbinding	(verbinding	Amsterdam-Almere)	voor	de	
hand	liggend.

De	doelstellingen	van	de	studie	waren:

1.	Het	inventariseren	en	analyseren	van	de	huidige	situatie	
en	geplande	ontwikkelingen	in	het	studiegebied
2,	Het	ontwerpen	van	het	concept	‘IJmeerverbinding’
3. Het uitwerken en toetsen van het concept op specifieke 
thema’s
4.	Het	formuleren	van	conclusies	en	aanbevelingen

Na	analyse	van	de	situatie	en	ontwikkelingen	is	een	concept	
IJmeerverbinding	 opgesteld.	 Het	 concept	 betreft	 tracé,	
stations,	bouwmethodiek	en	integratie	in	het	IJmeer.
Het concept is uitgewerkt op 3 specifieke thema’s, 
te	 weten;	 toetsing	 alignement	 Diemen-IJburg,	
berekening	 tunnelconstructie	 IJmeer,	 vluchteilanden	 en	
natuurontwikkeling.

Een	spoortunnel	tussen	Diemen-zuid	en	Almere	Centrum	
kan	 gebouwd	 worden	 door	 het	 combineren	 van	 de	
boormethode	 en	 openbouwput	 methode	 (bouwen	 vanaf	
maaiveld).	

De	IJmeerverbinding	is	een	tussenweg	tussen	verschillende	
wensen	en	belangen,	en	is	goed	inpasbaar	in	het	gebied.	
Het	probleem	van	bereikbaarheid	wordt	grondig	aangepakt	
en	gecombineerd	met	een	verbeteringslag	voor	de	nieuwe	
stadsdelen	IJburg	en	Almere-Pampus,	het	IJmeer	en	het	
OV	netwerk.

Het	ontwerp	van	de	tunnel	in	het	IJmeer	voldoet	constructief.	
Uit	de	toetsing	van	het	tracé	tussen	Diemen-zuid	en	IJburg	
blijkt	dat	de	spoortunnel	daar	gemaakt	kan	worden.

De	 veiligheidsmaatregelen	 voor	 de	 tunnel,	 in	 de	 vorm	
van	 vluchtuitgangen,	 zijn	 goed	 gecombineerd	 met	
natuurontwikkeling	 in	het	 IJmeer.	De	haalbaarheid	wordt	
vergroot	door	maatschappelijke	weerstand	op	het	gebied	
van	natuur	en	milieu	te	verminderen.”

Paul	Mooij,	Leah	Calingacion	en	Dirk	van	der	Ploeg	<

Afstudeerproject
Haalbaarheidstudie IJmeerverbinding

ASTOH ward



STICHTING OUD HTS STUDENTEN ALKMAAR
Lijst met Jaarcommissarissen
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
  
  
 
  
  
 

Zoek	je	contact	met	jouw	Jaarcommissaris?	Kijk	dan	op	www.stoha.nl	voor	
de	contactgegevens	van	je	jaarcommissaris	en	oud-studiegenoten.

STOHA-bulletin
Het	 STOHA-bulletin	 is	 een	 halfjaarlijks	 gratis	 informatieblad	 voor	 alle	
afgestudeerden	aan	de	Hogeschool	INHOLLAND	te	Alkmaar	(voorheen	
respectievelijk	HTS-Alkmaar,	Hogeschool	Alkmaar),	studierichting	Built	
and	 Environment,	 specialisatie	 Civiele	 Techniek.	 Behalve	 het	 geven	
van	 algemene	 informatie	 wil	 het	 STOHA-bulletin	 het	 medium	 zijn	 om	
in	onderling	contact	met	elkaar	 te	blijven	op	zowel	het	persoonlijk	als	
zakelijk	vlak	en	om	op	de	hoogte	 te	blijven	van	de	ontwikkelingen	op	
Hogeschool	INHOLLAND.

STOHA
Postbus	9309,	1800	GH	Alkmaar
www.stoha.nl
Donaties	op	gironummer:	3103616	t.n.v.	STOHA

Hoofdsponsor
Engenius	te	Hoofdorp

Sponsoren
Betoniek	 te	 ‘s	 Hertogenbosch,	 Dura	Vermeer	 te	 De	 Rijp,	 Deltares	 te	
Delft/Utrecht,	 Chr.	 Hoogendorp	 en	 Zonen	 te	 de	 Lijnden	 en	 KWS	 te	
Heerhugowaard.

Redactie
Esther Dekker-de Kleijn en Erik Vastenburg. Grafische vormgeving: 
Erik	Vastenburg.	E-mail:	redactie@stoha.nl

Kopij
Kopij	 vanuit	 elk	 afstudeerjaar	 is	 altijd	 van	 harte	 welkom.	 Dit	 kan	
gemakkelijk	 verwerkt	 worden	 indien	 digitaal	 (MS	 Word)	 aangeleverd	
per	e-mail.	Voor	vragen	over	te	schrijven	artikelen	kunt	u	altijd	contact	
opnemen	 met	 een	 van	 de	 redactieleden.	 De	 redactie	 is	 vrij	 om	
aanpassingen	aan	te	brengen.

Adverteren
Het	(2)jaarlijks	verschijnen	van	dit	gratis	bulletin	(in	binnen-	en	buitenland)	
is	mede	mogelijk	door	het	adverteren	van	branche-eigen	bedrijven.	Voor	
plaatsing	van	een	advertentie	kunt	u	contact	opnemen	met	de	redactie.
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