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Civiele Techniek

Een prachtig vakgebied!
Als hoofdsponsor van STOHA stellen wij de leden graag in staat om ‘bij te blijven’ en
contact te onderhouden met hun collega’s en (oud)studiegenoten uit het prachtvakgebied
Civiele Techniek. Wil je een keer met ons bijpraten, neem dan gerust contact op met onze
projectcoördinator en STOHA-Jaarcommissaris 2001, ing. Melle Ketting: (06) 511 634 77.

Engenius is een intermediair op de arbeidsmarkt
die ingenieurs en opdrachtgevers in de techniek op
een persoonlijke manier bij elkaar brengt én houdt.
Wij zijn gespecialiseerd in het bemiddelen van
ingenieurs voor engineering- en managementfuncties.
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.nl voor ingenieurs.
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DE VOORZITTER
Een zorgwekkende ontwikkeling

Elf nieuwe studenten Civiele techniek. Het beperkte
aantal studenten die Civiele techniek gaan studeren is
een bijzonder zorgelijke ontwikkeling voor ons vakgebied.
Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland
hebben wij als ingenieurs een naam hoog te houden.
Het is bijzonder dat bijvoorbeeld Nederlandse civiel
technische ingenieurs adviseren bij het verbeteren van
de veiligheidssituatie in Amerika, New Orleans. Wat te
denken van de civieltechnische werken die Nederlandse
bedrijven realiseren in het Midden Oosten. Maar ook
in Nederland voeren civiel technische mensen mooie
uitdagende projecten uit.
Het is dan ook van groot belang dat er goede opleidingen
in elke regio aanwezig zijn en blijven. Ik betreur het dan
ook, dat wij in Nederland het er maatschappelijk blijkbaar
niet voor over hebben om meer geld in het onderwijs
te stoppen. Met de huidige financieringsstructuur van
het onderwijs kan ik anderzijds begrijpen dat bij een
dergelijke terugloop van het aantal studenten, het niet
verantwoord is om alle vestigingen Civiele Techniek
open te houden.

centraal in Noord-Holland gelegen Alkmaar te studeren.
Vanuit dat perspectief ben ik blij dat Alkmaar open
blijft. Waarbij ik het gelijktijdig betreur dat Haarlem de
onderwijsactiviteiten moet verminderen.

Ook voor de docenten die met enthousiasme hun vak
uitdragen. Voor de STOHA leden ligt er een taak om jonge
mensen te enthousiastmeren voor ons mooie vak. Ga in
gesprek met jonge mensen en probeer ze te interesseren
voor ons vak. Nodig ze uit om bij je op het werk te komen
kijken enz. De STOHA leden zijn aanwezig op de open
dagen van INHOLLAND om aankomende studenten
en hun ouders te woord te staan. Een aantal van onze
STOHA leden is vanuit hun bedrijf of als privé persoon
actief om het onderwijs te ondersteunen.
Samen de schouders er onder!
Theo Lammerts <

Kijkend naar de regionale spreiding in Noord-Holland,
dan zie ik een drietal vestigingen HBO-onderwijs Civiele
Techniek: Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. Onze
STOHA leden wonen en werken voor ca 85% in NoordHolland. Iemand uit de Noord-kop heeft een reisafstand,
die het mogelijk maakt vanuit het ouderlijk huis in het

Theo Lammerts
REDACTIONEEL
De zomer van 2008 is achter de rug. Misschien is deze
zomer het beste te omschrijven als dé sportzomer van
de afgelopen jaren. Met het EK voetbal en daarnaast
de Olympische zomerspelen. Op dat laatste evenement
zijn door Nederland veel medailles in de wacht gesleept.
“Wat een topsporters!” is dan ook één van de meest
voorkomende kreten. Waarom? Omdat een topsporter
officieel wordt omschreven als iemand die internationaal
op het hoogste seniorenniveau (EK’s, WK’s en
Olympische Spelen) meedoet, binnen een erkend
topsportonderdeel. Kan niet missen toch?
Goed, nu ter zake. De zomer hebben we inmiddels
een tijd achter ons gelaten. Om de wintermaanden
aangenamer door te komen ligt de wintereditie 2008 van
het STOHA bulletin op de deurmat. Deze editie bevat
een aantal interessante artikelen over mooie projecten
en de carrières van oud afstudeergenoten en/of mede
hts’ers civiele techniek. Items als “Geef de pen door”
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en “Donateurs aan het werk” passeren de revue. Ook
is er een interview met Henk Nelissen gehouden, welke
terug te lezen is in dit bulletin. En… we geven een kijkje
in de keuken van de STOHA redactie. Bovendien gaat
deze editie van het bulletin weer over de grens. Naar
aanleiding van de positieve reacties op de artikelen
vanuit Amerika en Australië in de vorige bulletins komt er
deze keer een bijdrage vanuit Egypte!
Kortom: vakmensen komen aan het woord en technische
hoogstandjes komen aan bod. En al voldoet het niet
helemaal aan de omschrijving zoals die officieel wordt
gehanteerd, volgens mij een aantal echte topsporters in
hun vak!
Namens de redactie
Goaitske de Vries <
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Martijn van het Kaar
vanuit Cairo, Egypte
Ik ben van de lichting die in 1997 aan de Hogeschool Alkmaar is afgestudeerd. Direct daarna ben ik gestart met
mijn studie Civiele Techniek en Management aan de Technische Universiteit in Twente. Daar ben ik afgestudeerd
in juni 2000.
Van jongs af aan was ik nieuwsgierig en gefascineerd door
techniek. Civiele Techniek was de juiste keuze voor mij om
me te ontplooien. Ik ben iemand die aan het einde van de
dag resultaat wil zien van wat je met je handen en talent
kan maken. Dat is zo fantastisch aan ons vak. Ik heb me
zelfs niet laten beïnvloeden door de docent ingenieur die
in de eerste les aan het begin opende met de zin: ‘’in dit
vak zul je nooit rijk worden’’. De studie aan de Hogeschool
Alkmaar heb ik ervaren als een goede voorbereiding en ik
heb heel fijne herinneringen aan deze tijd.
In de zomer van 2000 ben ik begonnen bij Ballast Nedam
International en in deze tijd had BNI een volle portefeuille
met daarin vele grote internationale werken. Na een korte
inwerk periode op kantoor kwam de keuze: naar Taiwan
of naar India en met dit nieuws kwam ik thuis. Ik herinner
me lange gesprekken met mijn ouders om toch maar niet
naar India te gaan, toch koos ik hiervoor. Achteraf is dit de
beste beslissing geweest in mijn leven. Niet alleen heb ik
fantastische werk- en levenservaringen opgedaan en veel
bevriende collega’s er aan overgehouden, bovenal heb ik
er mijn vrouw ontmoet en een nieuwe familie gevonden.
De keuze voor India was een keuze naar avontuur en een
kwestie van gewoon doen. Ook al besefte ik op dat moment
niet helemaal wat me te wachten stond. Ik had vertrouwen
in de projectmanager, die me begeleide en het project de
bouw van een LNG steiger was uitdagend. Zo kwam het
dat vanaf de allereerste dag dat ik aankwam in Mumbai
(juli 2001), met alle chaos om me heen, ik me als een vis in
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het water voelde. Ik werd gelijk in het diepe gegooid. Mijn
eerste taak was een golf en getijde meter te plaatsen op
het zeebed. Om metingen te verrichten voordat de bouw
zou aanvangen. Onmiddellijk na aankomst handelde ik
met locale Indiërs en met onder aannemers en bracht het
er goed vanaf. Het was tevens mijn eerste ervaring met
het locale eten en met Delhi belli. Mijn maag en darmen
hadden het zwaar te verduren. Op een gegeven moment
zat ik samen aan tafel met de bemanning van de werkboot
rijst en lentils te eten. Toen ik om bestek vroeg, werd ik
vreemd aangekeken: “Waarom ik ook niet gewoon met
mijn handen at?” Het eten was smakelijk, maar de dag
erna stond mijn maag op zijn kop. De bemanning, die
ontzettend aardig was, bracht me keer op keer citroen
water maar tevergeefs en de ruwe zee in de moesson (het
was juli) hielp ook niet mee. Het was aan de start van een
project dat drie jaar zou duren (2001-2004) en mijn geluk
was om ervan het allereerste begin bij te zijn tot aan het
einde. En als je kans krijgt dan is dit een plus want je doet
de meeste ervaringen op als je alle fasen van het project
doormaakt.
Het project Petronet LNG Terminal in Dahej in de staat
Gujarat, gaat over de bouw van een LNG ontvangststeiger.
De steiger wordt gebruikt voor de import van gas uit Qatar
voor de Indiase olie maatschappij, die het gas verkocht
aan het industriële achterland en de elektriciteit centrales.
Het ontwerp van de steiger had een lengte van 2,5
kilometer en strekte zich uit van het landhoofd tot aan
de diepe zee vaargeul. Het landhoofd van de steiger >>
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bestond uit een traditionele aanlegvoorziening. Bestaande
uit een laadplatform en de dukdalven, waar het schip aan
afmeert en waar de trossen aan worden verankerd. Een
grote uitdaging was het getijde verschil van 10 meter
en stroomsnelheden van wel 15 km/uur. Een andere
bijkomstigheid was dat de locatie zeer afgelegen was.
Uniek in de bouwfase van de steiger was het heien van
palen vanaf de ‘’Launching Girder’’ of uitbouwwagen,
waarmee de complete steiger kon worden gebouwd. Een
stalen vakwerk constructie ontworpen door Ballast Nedam
Engineering met een lengte van 100 meter met een totaal
gewicht van 600 ton. Voorzien van een 300 tons kraan
om palen van wel 62 meter lang te heien met gebruik van
een hydraulische heihamer. De prefab beton elementen
werden van binnenuit geplaatst door overloop kranen. Het
geheel gleed op stalen schoenen met teflon inleg platen
en werd voortgestuwd door hydraulische cilinders, die zich
afzetten tegen de achterzijde van de steiger. De typische
cyclus voor het maken van een 24 meter overspanning
bedroeg 3 dagen. De palen en prefab elementen werden
met speciale trailers en tractors over de gereed gemaakte
steiger getransporteerd. De afmeer voorzieningen in
zee werden gebouwd met een hefeiland en vanaf kraan
pontons. Een van de belangrijkste dingen die ik leerde
van dit project is om alles tot in het uiterste detail voor te
bereiden.
Ons verblijf in India was in een door ons zelf gebouwde
compound niet ver van de site en een ieder had een kamer.
Vermaak was er in de entertainment kamer met een bar.
In de omgeving was veel landbouw en kleine dorpjes
met lemen hutten. Daar woonden ontzettend vriendelijke
mensen. Het hele dorp liep uit als je langskwam. Eenmaal
in de zoveel tijd nam ik de kans om te reizen en er was een
goede verbinding per trein naar Delhi. Zo ging ik samen
met een collega naar de onafhankelijkheids parade
in Delhi en naar de Taj Mahal in Agra per trein. Op de
terugreis stonden we op het station te wachten op onze
nachttrein. We waren wat vroeg en we wisselden de pas
opgedane ervaringen uit. Tot op een gegeven moment ik
bewust werd dat ik onze trein met onze geboekte slaap
plaatsen weg zag rijden van een ander perron. Gelukkig
dat we onze tickets konden inwisselen voor de volgende
nachttrein en na een paar uur stapten we opgelucht en
moe aan boord. Helaas het comfort was een stuk minder
en de ramen en deuren sloten niet, waardoor de ijzige kou
van de winternacht naar binnen kon komen. We besloten al
onze kleren over elkaar aan te trekken en ons met kranten
te bekleden. Als deken gebruikte ik de Indiase vlag die ik
gekocht had in Delhi ter ere van de onafhankelijkheidsdag.
Ik heb nog nooit zo’n koude nacht meegemaakt en de
zonnestralen in de vroege morgen en de warme koffie en
omelet hebben nog nooit zo goed gesmaakt als toen.
Het project heb ik met veel voldoening kunnen afsluiten
en mijn relatie met India bleef bestaan. Ik heb mijn vrouw
leren kennen in India en in 2005 zijn we getrouwd in Delhi
met een traditionele ceremonie waar man en vrouw de
zeven veras (beloften) afleggen door samen rondjes te
lopen om het vuur. Vierhonderd genodigden en tafels met
velen gerechten. Mijn ouders en familie kwamen speciaal
over en het was een fantastisch feest.
Ten tijde van het project in Dahej raakte Ballast Nedam
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Internationaal in zware problemen en moest haar
activiteiten vanaf 2004 in het buitenland sterk reduceren.
Een nieuw groot buitenlands project voor Ballast Nedam
zat er niet in en ik besloot de overstap te maken naar
Besix in België, die wel grote civiele marine projecten had
lopen. Opnieuw bleek dit een goede stap in mijn carrière.
Het project waar ik voor werd gevraagd om deze op te
starten was het project South Hook LNG Terminal voor de
oliemaatschappij Exxon Mobil in Milford Haven in Wales.
Een bestaande LNG steiger met een lengte van 800
meter en afmeervoorzieningen aan de kop van 2 kilometer
breed. Gebouwd in de jaren vijftig en operationeel gestopt
in 1985 en sindsdien verlaten. Het structuur van het beton
was op veel plaatsen open gebarsten door de corrosie op
de wapening en het geheel verkeerde in een slechte staat
van onderhoud.
Voor de steiger was de taak om de prefab dek elementen
te vervangen en een beton reparatie te doen op alle
beton palen en steunbalken. Toegang tot het werk moest
worden gemaakt met verschillende typen werk platforms,
die afsteunen op de oude structuur. Het grootste probleem
was de toegang tot de palen met een getijde verschil van
8 meter. Er heersten speciale milieueisen, want op de
locatie bleek een zeldzaam koraal genaamd Red Mearl te
leven. Alle verontreinigingen van het open gebarste beton
en gecorrodeerd staal mocht niet in de zee komen. Het
hefeiland moest vanuit een minimaal aantal posities het
hijswerk doen. Aan de kop van de steiger in het diepe water
moest 25,000 ton aan betonnen dek en 850 beton palen
worden weg gehaald. Al met al een enorme uitdaging.
De betonreparatie van de 800 meter lange steiger ging in
het kort als volgt. Het dek element werd machinaal gezaagd
en losgemaakt van het steunpunt en van voorgeboorde
en gelijmde hijsankers voorzien klaar om te worden
gehesen met het hefeiland. Tijdelijke afstandhouders
werden aangebracht en een gesloten werkplatform over
het steunpunt gehesen. Vanuit dit hangende werkplatform
werd allereerst de betondekking op de betonpalen en balk
met water onder hoge druk gestraald. Vervolgens werd
de gecorrodeerde wapening vervangen door een titanium
gaas en voorzieningen voor de corrosie bescherming
aangebracht. Daarna werd met spuitbeton een nieuwe
deklaag opgespoten en een nieuwe oplegging voorbereid.
Als laatste werd het nieuwe dek element op de plek
gehesen en aangestort.
Voor het verwijderen van de betonnen structuren aan
de kop van de steiger werd de hulp ingeroepen van
specialistische aannemers in beton en zwaar hijswerk.
Een van de grootste hijspontons de Rambiz hees
elementen van wel 1200 ton. Deze elementen werden
naar een 120 meter lang ponton gebracht wat voor
anker lag. Waar met speciaal materieel het beton werd
vergruisd en overgeslagen in vrachtschepen. De palen
werden verwijderd vanaf kraanpontons. Specialistische
technieken werden gebruikt om de voorgespannen holle
betonpalen te snijden een meter onder de zeebodem.
Aan de andere kant waren hefeilanden ingezet om de 350
palen voor de nieuwe structuur te heien en te boren in de
rots. Vanaf drie hefeilanden werd geheid en een vierde
hefeiland installeerde prefab beton elementen op de piek
van de productie. >>
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‘Overgestapt van straatklinkers naar bakstenen,
van asfaltwegen naar dakbedekking
en van bruggen naar verdiepingsvloeren’
Stefan Bakker, Jaarcommissaris 2004 | Projectleider bij Midi Center Bedrijfshuisvesting en AG Vastgoed
AG Vastgoed is al ruim 16 jaar actief als
projectontwikkelaar in zowel de utiliteitsbouw als
de recreatie- en woningbouw. In al haar projecten
ontwikkelt AG Vastgoed vanuit de uitgangspunten:
duurzaam bouwen, oog voor de omgeving en
aandacht voor de koper.

Midi Center Bedrijfshuisvesting is een landelijk werkende ontwikkelaar. Als marktleider van
Nederland op het gebied van de realisatie van
kleinschalige, multifunctionele bedrijfsunits zijn wij
graag uw partner. Een team van experts ontwikkelt
en realiseert verkoop en verhuur van:
• basis bedrijfsunits • efficiënte opslag-, werkplaats-, productiefaciliteit • multifunctionele bedrijfsunits • werkplaats-/productiefaciliteit met
kantoorruimte • kantoorstudio’s • woonwerkcombinaties; ruim kantoor, werkplaats, atelier of
praktijkruimte gekoppeld aan een woning.

James Wattstraat 14

|

1817 DC Alkmaar

Voor beide ondernemingen zijn wij dagelijks op zoek naar: bouwgrond/-kavels,
beleggers en eindgebruikers. Voor meer
informatie of eventuele tips kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

|

www.midicenter.nl

|

www.agvastgoed.nl

South Hook was voor ons een enorme leerervaring op
gebied van veiligheid en het Verenigd Koningrijk kent de
meest strikte veiligheidsregels voor de bouw. Geen werk
kon starten zonder een methode, risicoanalyse en een job
safety analyse. In de methode beschrijf je hoe, met wat
voor middelen, in welke volgorde stap voor stap en met wat
voor mensen je het werk wilt uitvoeren. Onderdeel daarvan
is een risicoanalyse, waarbij je de risico’s identificeert
in het uit te voeren werk, wat zijn de consequenties en
de risico’s dat het fout gaat. Welke maatregelen nemen
we om de risico’s aanvaardbaar terug te dringen. In de
job safety analyse zet je de stappen van het werk, de
risico’s en maatregelen naast elkaar. Voor elke shift werd
ook een 5 minuten briefing gedaan, waarbij de werkers
worden bijgepraat van de gevaren en wordt gekeken of we
kunnen leren van gisteren en of alle middelen aanwezig
zijn. Iedere werker dient dit te ondertekenen. Voor alle
hijswerkzaamheden werd een plan opgesteld met alle
parameters van de kraan en de last. In het begin was dit
enorm wennen en een hoop papier maar na verloop van
tijd zie je dat het werkt en we kwamen dan ook op een
goede slogan uit: ‘’Plan your work, work your plan’’.
Sinds zes maanden is mijn huidige project in Egypte in
Cairo waar ik als hoofduitvoerder werk. De bouw van de
complete fundering van een wolken krabber 5 sterren
hotel aan de rivier de Nijl. Het is de meest uitdagende
taak tot nu toe in mijn carrière. Er is een taalbarrière, de
mensen zijn niet gewend het werk te plannen en men is
niet veiligheids bewust. Dit staat kompleet haaks op de
werksituatie in Wales. De diepwand is klaar en we hebben
300 van de 1000 palen geboord. Daarna wordt ontgraven
met ontwatering tot 15 meter diep om de funderingsplaat

te storten. Wat volgt is de bouw van 4 bouwlagen voor
parkeergarage en dit alles dient eind 2009 gereed te zijn.
Beton kan alleen in de nacht worden gestort, want trucks
worden overdag niet toegelaten. Gemiddeld hebben we 50
trucks per nacht en dat is telkens een logistieke uitdaging.
We hebben helaas nog niet veel kunnen zien van Egypte,
maar daarvoor hebben we nog even de tijd.
Martijn van het Kaar (1997) <

Robin Griffith en Wouter Vessies
winnen VBKO Waterbouwprijs
Inzendingen voor VBKO waterbouwprijzen 2008 van ‘excellent niveau’. De eerste prijs in de categorie HBO ging naar Robin Griffith en Wouter Vessies.
De prijzen werden uitgereikt door Arie Struijk, voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers VBKO, tijdens de nationale Waterbouwdag op 7 oktober
2008 te Breda. Robin Griffith en Wouter Vessies wonnen de eerste prijs met hun ontwerp van een kunstmatig eiland buiten de kust van Odessa,
Ukraine. Het bouwen van een kunstmatig eiland in zee is een actueel onderwerp wat erg goed toepasbaar is. De jury had veel waardering voor de
wijze waarop Robin en Wouter het onderwerp hebben uitgediept op al zijn technische aspecten, met veel aandacht voor de wijze van uitvoering. Elk
jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers VBKO studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of
aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de VBKO Waterbouwprijs. Het doel van de prijs is om
studenten te animeren bij deze vakgroep of studierichting af te studeren en op deze wijze belangstelling voor de natte sector te wekken. Robin en
Wouter van harte gefeliciteerd met het behalen van deze prijs. <

www.stoha.nl
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Wanneer mag een aanbestedende dienst
inbesteden?
Het aanbestedingsrecht wordt met de dag actueler, en wat op het
moment erg actueel is, is het zogenaamde ‘inbesteden’, dat eigenlijk
te vertalen valt met ‘niet aanbesteden, maar intern gunnen’.

In geval van inbesteding wordt een opdracht door
een aanbestedende dienst namelijk onderhands
gegund aan een die aanbestedende dienst verbonden
onderneming (bijvoorbeeld een gemeente aan een eigen
afvalophaaldienst). Dit levert voor de aanbestedende
dienst het voordeel op dat zij geen uitgebreide, tijdrovende
en kostbare aanbestedingsprocedure hoeft te doorlopen
én dat zij niet de opdracht aan een derde moet gunnen,
aan wie zij de opdracht liever niet gunt. Aan de andere
kant loopt de aanbestedende dienst ook veel voordelen
mis die het houden van een procedure met zich brengen,
bijvoorbeeld een scherpe prijs.
Een aantal uitspraken geeft de kaders weer binnen welke
aanbestedende diensten tot inbesteding mogen overgaan.
In dit artikel wordt een aantal van die uitspraken behandeld,
waarmee getracht wordt een kader te schetsen binnen
welke aanbestedende diensten tot inbesteding zouden
kunnen overgaan.
In het aanbestedingsrecht bestaat het beginsel dat het
aanbestedingsrecht moet worden toegepast in geval van
een opdracht die wordt gegeven door een aanbestedende
dienst en een persoon die daar rechtens van te
onderscheiden is.
In de zaak Teckal oordeelde het Europese Hof dat van dit
beginsel kan worden afgeweken indien de aanbestedende
dienst op de opdrachtnemer ‘een toezicht uitoefent zoals
op haar eigen diensten en deze persoon tegelijkertijd het
merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve
van het lichaam of de lichamen die hem beheersen’.
In voormelde uitspraak werden twee criteria onderscheiden,
een toezichtscriterium (kan de aanbestedende dienst
toezicht uitoefenen op de aan hem verbonden onderneming
zoals op zijn eigen diensten) en een merendeelcriterium
(verricht de opdrachtnemer het merendeel van haar
werkzaamheden voor de aanbestedende dienst).
Deze uitspraak is de basis geweest voor meerdere
uitspraken die deze twee criteria hebben uitgewerkt en
ingevuld.
In de zaak Stadt Halle is bepaald dat een opdracht aan een
aan de aanbestedende dienst verbonden onderneming in
geval van een deelneming van een private aandeelhouder
in die verbonden onderneming (hoe klein de deelneming
ook is, in Stadt Halle 25%) altijd via een openbare
aanbestedingsprocedure moet worden gegund. In dat geval
is inbesteding aldus uitgesloten. Immers, het Europese Hof
oordeelde dat de aanbestedende dienst in dat geval nooit
op die vennootschap hetzelfde toezicht kan uitoefenen
zoals op zijn eigen diensten, onder meer omdat een private
aandeelhouder niet doelstellingen van algemeen belang
zal nastreven of omdat, indien een opdracht aan een
dergelijke onderneming zonder aanbestedingsprocedure
wordt gegund, de private aandeelhouder wordt bevoordeeld
boven haar concurrenten.
In de uitspraak inzake Parking Brixen is het
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toezichtscriterium nader ingevuld. Het ging hier om een
verzelfstandiging van een dienst van de gemeente Brixen,
waarvan de gemeente alle aandelen hield. Hier was van
belang of de gemeente Brixen doorslaggevende invloed
kon uitoefenen op zowel de strategisch doelstellingen als
op de belangrijke beslissingen van de dienst. Het Europese
Hof concludeerde dat toezicht door de verzelfstandiging
niet meer dezelfde was, met name doordat er nu
sprake was van een naamloze vennootschap met alle
mogelijke inmenging van dien (met name de verregaande
bevoegdheden van de raad van bestuur): inbesteding was
aldus niet meer mogelijk.
In de uitspraak AGESP werd een en ander bevestigd.
In dit geval waren de aandelen in de vennootschap
gehouden door een holding waarin alleen gemeenten
aandelen hielden, waarbij één gemeente 95% van de
aandelen hield. Echter, de raden van besturen van zowel
de dochtermaatschappij als de holding hadden de ruimste
bevoegdheden, die niet kon worden beperkt door de ene
gemeente.
In voormelde zaak werd ook ingegaan op het
merendeelcriterium. Het Europese Hof bepaalde dat een
aan de aanbestedende dienst verbonden onderneming
slechts wordt geacht het merendeel van haar diensten
voor een aanbestedende dienst te verrichten wanneer de
activiteit van de onderneming zich met name toespitst op de
aanbestedende dienst en elke andere activiteit erg klein is.
Hierbij dient gekeken te worden naar alle werkzaamheden
die de onderneming verricht op basis van gunning door de
aanbestedende diensten.
In de zaak ASEMFO werd dit nader ingevuld. Immers, in
deze zaak werden 90% van de werkzaamheden uitgevoerd
ten behoeve van de aandeelhoudende aanbestedende
diensten. Daarmee was volgens het Europese Hof
voldaan aan het merendeelcriterium. De conclusie is dat
in ieder geval aan dit criterium zal zijn voldaan, indien
niet meer dan 10% van de werkzaamheden van de
verbonden onderneming ten behoeve van derden worden
uitgevoerd.
De verwachting is dat de genoemde criteria nog verder
zullen worden uitgewerkt in de jurisprudentie. Tot die
tijd blijft het goed kritisch te kijken naar aanbestedende
diensten die van mening zijn dat zij mogen inbesteden.
Dit blijkt veelal niet het geval te zijn, en dan kan een derde
in een procedure vorderen dat de opdracht moet worden
aanbesteed, met beëindiging van de opdracht die ten
onrechte is verleend.

Luc Cohen
advocaat bij Simmons&Simmons <
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PENNINGMEESTER
Terwijl ik dit schrijf denk ik terug aan de recente
vergadering van de jaarcommissarissen. Het was zoals
altijd weer goed om te zien dat onze STOHA leeft! En
dat heeft zij laten zien op onze reünie van 8 november
2008. De reünie was dan ook het belangrijkste
gespreksonderwerp dat naast het overheerlijke gebak
werd aangesneden. Het gebak werd aangeboden door
KWS en was ter ere van het feit dat we voor het laatst de
vergadering daar heeft plaats gevonden.
KWS biedt de STOHA al 17 jaar een prachtige
vergaderlocatie in Heerhugowaard, voor het eerst
op 12 april 1991 in het toenmalige kantoor aan de
Celsiusstraat (IT Zandhorst) in Heerhugowaard en later,
vanaf 27 oktober 1995 in het nieuwe kantoor aan de WM
Dudokweg (IT Beveland). Daarbij werden we altijd goed
voorzien van hapjes en drankjes.
KWS mag door ons dus wel extra in het zonnetje
gezet worden en dat hebben we ook gedaan met een
prachtige, door onze voorzitter gemaakte, oorkonde en
een waardebon voor een aantal gratis advertenties in
ons bulletin. KWS, bedankt voor 17 jaar gastvrijheid!
Omdat de STOHA uit haar jasje groeit, is het tijd voor
een nieuwe locatie en die heeft zij gevonden in het pand
van Dura Vermeer in Purmerend. Vanaf volgend jaar
(3 april 2009) vergaderen we in het kantoor van DURA
Vermeer.

Door de feestcommissie is hard gewerkt aan de reunie
en kosten noch moeite zijn gespaard om er een groot
feest van te maken. De begroting voor de reunie valt
daarom flink wat hoger uit. Een goed feest vereist een
grote opkomst dus hebben alle jaarcommissarissen veel
tijd gestoken in het opzoeken van hun jaargenoten. Houd
je adresgegevens op de website dus actueel!
Leuk detail: onlangs ontving ik een briefje van een
donateur uit Australie met het verzoek zijn donatie te
verzorgen. Blijkbaar wordt de STOHA, ook bij zoiets
drastisch als het verlaten van ons lage land niet vergeten.
We hebben een aantal donateurs in Australie, onder
andere ook in de VS, Engeland, Duitsland, Frankrijk zijn
studiegenoten van ons te vinden. Ongeveer 50 van onze
1000 donateurs hebben ergens in het buitenland hun
vaste verblijfplaats gevonden.
Meestal zorg ik voor zo veel mogelijk inkomsten, maar
nu hoop ik toch stiekem dat de reünie een flink gat in
onze begroting heft geslagen! Want dat betekent dat de
reünie een groot succes is geweest….
Germaine de Baar-Greefkes <
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Wat wij voor u kunnen uitvoeren

Donateurs aan het werk
Michiel Stam
Hoe ziet uw carrière eruit nadat u van de Hogeschool
Alkmaar bent afgekomen?
Het laatste jaar van mijn opleiding Civiele Techniek heb
ik Bouwmanagement als specialisme gekozen. Deze
richting bood Hogeschool Alkmaar in samenwerking met
Hogeschool Haarlem. Na mijn afstuderen in 2003, zat ik in
dubio of ik wilde werken of verder wilde leren. Weliswaar
is er altijd zat werk in de civiele sector, maar met mijn
bouwmanagement specialisatie vond ik aanvankelijk
weinig aansluiting bij gerelateerde functies, door het
ontbreken aan relevante werkervaring. De parlementaire
enquête die daar net voor had plaatsgevonden droeg daar
niet bepaald in bij. Kort voor het afstuderen kreeg iedereen
wat spam mail van Nyenrode. Ook ik. Nu was ik tijdens
het laatste jaar van mijn studie met name geïnteresseerd
geraakt in het bedrijfskundige aspect van civiele techniek,
maar had toch echt geen behoefte om nog eens 3 tot 4 jaar
op school te zitten. Nyenrode bleek slechts 16 maanden
te duren. Na een kort gesprekje met de bank, heb ik
aansluitend op mijn studie civiele techniek, bedrijfskunde
gestudeerd in Breukelen.
Na het afronden van mijn opleiding bedrijfskunde eind
2004, wilde ik begin 2005 dan toch echt aan de bak. In
april 2005 ben ik gestart bij Lidl, als management trainee.
Na een jaar ben ik bij de provincie Zuid-Holland begonnen
als projectleider meerjarenprogramma infrastructuur (MPI)
wegen.
Waarom bent u bij de provincie gaan werken?
Een bureau had mijn CV op een vacaturebank gezien
en vroeg of ik geïnteresseerd was in een functie als
projectleider in de weginfrastructuur. De opdrachtgever
bleek de Provincie Zuid-Holland (PZH). Na het
kennismakingsgesprek met het bureau bleek dat ik de
opdracht zelf nog binnen mocht halen. We zaten toen al
binnen bij PZH… Even slikken. Maar het klikte direct en

de verwachtingen die PZH had sloten aan bij de uitdaging
die ik zocht in de functie, dus in april 2006 ben ik gestart
bij PZH als projectleider MPI wegen. Een nieuwe functie
in de organisatie waaraan ik, uiteraard binnen een gesteld
kader, zelf vorm heb kunnen geven aan het werk.
Wat voor werkzaamheden doet u bij de provincie?
Als projectleider meerjarenprogramma infrastructuur
(MPI) wegen ben ik verantwoordelijk voor het zorgdragen
voor de aansturing van de voorbereiding, realisatie en
verantwoording van projecten. Waarbij het gecombineerd
uitvoeren van lange-termijn meerjarenprojecten met kortetermijn grootschalig trajectenonderhoud centraal staat.
Verantwoordelijkheid voor de bewaking van de planning,
het budget, de eisen aan het ontwerp en de kwaliteit.
Daarbij hoort ook verantwoordelijk voor de volledigheid en
de kwaliteit van de administratie van het project en het
operationeel aansturen van projectmedewerkers.
Ik heb momenteel een aantal projecten in voorbereiding
en twee projecten in uitvoering. Met name de projecten
in de realisatiefase vergen veel tijd en aandacht, maar
zijn bijzonder interessant en leerzaam. Daarnaast is dát
de fase waarin je feitelijk het resultaat ziet en ook écht
het voorbereidingstraject kunt evalueren en daarvan
kunt leren. Naast RAW-contracten oriënteert ons district
zich steeds meer op innovatieve contracten. In het kader
daarvan draai ik een pilot voor een E&C-contract.
Daarbij heb ik een aantal nevenactiviteiten (gehad). Zo
heb ik in een projectgroep gezeten voor de europese
aanbesteding voor Provinciebrede inkoop van opleidingen,
de invoer van ons projectmanagementsysteem en de uitrol
van het document management systeem in ons district.
Daarnaast heb ik bijgedragen aan de standaardisatie en
het in kaart brengen van onze primaire processen. >>

Komt u bij uw werkzaamheden (veel) STOHA-leden
tegen?
In de professionele sfeer ben ik nooit oud medestudenten
tegengekomen in mijn werkzaamheden bij PZH. Omdat
vrijwel iedereen die ik nog van mijn afstudeerjaar ken
werkzaam is in de civiele sector wissel je uiteraard wel
van gedachten over lopende werkzaamheden, wat
zeer leerzaam en vaak ook toepasbaar is voor je eigen
projecten.
STOHA reikt uiteraard verder dan het eigen jaar. De laatste
periode wordt ik me steeds meer bewust van het verticale
verband van de vereniging en de kracht en mogelijkheden
die dit netwerk heeft. De lustrums en excursies die
georganiseerd worden zijn leuke manieren om op
informele wijze kennis te maken en ideeën op te doen,
die wellicht zelfs in de (nabije) toekomst tot professionele
samenwerking kunnen leiden.
Hoe denkt u dat uw toekomst eruit gaat zien?
Na mijn contractperiode, welke loopt tot half 2009, zijn mijn
ambities drieledig. Enerzijds ben ik zeer geïnteresseerd
in een andere functie binnen PZH waarin ik mij kan
ontwikkelen, hierbij denk ik aan een meer bestuurlijke
functie.Anderzijds ben ik geïnteresseerd om de commerciële
kant op te zoeken en voor een bureau of bijvoorbeeld een
ontwikkelmaatschappij te gaan werken. Ook bedrijven met
minder raakvlak in de bouw lijken mij zeer interessant. Hierin
komt mijn bedrijfskundige achtergrond van pas. Vooral
voor deze laatste opties wordt ik nog regelmatig benaderd;
de arbeidsmarkt is immers krap. Tot slot raak ik meer en
meer geïnteresseerd in andere overheidsorganen. Daar

bevind je je doorgaans in een stabiele omgeving, waarin
mijn gezinsleven goed inpasbaar is en die uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden biedt.
Hoe het precies zal lopen weet ik natuurlijk nog niet. Ik heb
nu een hele leuke baan waar ik het erg naar mijn zin heb
en waar ik vooralsnog voldoende uitdaging in vind!
Michiel Stam (2003) <

STOHA-Donateurs aan het werk
Heb jij een leuk verhaal over je loopbaan en het leven na het 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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STOHA Plus
Excursie Vomar distributiecentrum
Op woensdag 17 september j.l. stond de Stoha excursie
op het programma. Dit keer betrof het een bezoek aan
het distributiecentrum van Vomar op het bedrijventerrein
de Boekelermeer te Alkmaar. Nee, dit keer niet een in
bouwfase verkerende, of zojuist opgeleverd project.
Ditmaal een volledig in bedrijf zijnde distributiecentrum.
Toch wel een apart uitstapje voor een club civiele mannen,
zeg maar: 50 mannen gingen boodschappen doen!
Stoha lid Ruud Bobeldijk, manager bij de bakkerij van
Vomar, had een boeiend programma georganiseerd.
Na het verzamelen bij het DSB stadion om 15:45 uur werd
om 16:00 uur gecarpoold naar Vomar. Hier werden we
ontvangen met koffie en een gevulde koek. Vervolgens
werd het programma van toegelicht. Helaas kon Vomar

geen borrel en hapje aan ons slijten, aangezien dit al in
het DSB stadion was besproken. De presentatie over het
bedrijf Vomar was er echt één voor techneuten. Het waren
in ieder geval veel cijfers!
Een kleine greep aan getallen die ons die middag ter oren
kwam: oppervlakte van het terrein 60.000m2, oppervlakte
bebouwd: 50.000m2, lengte gevel: 365m1, hoogte 13 m1,
breedte 120 m1. Vomar: 54 winkels, omzet 480 miljoen
euro, mensen in dienst: 4500, distributiecentrum: 18.000
pallets, 300.000 broden, 100.000 klein brood, groente en
fruit: 40.000 colli, centrale slager: 350.00 pakjes, alles per
week.
Na deze imposante hoeveelheid cijfers volgde nog een
presentatie met een vergelijk tot andere supermarkten in
de provincie.
Na een plakje worst en blokje kaas volgde de rondleiding
door het distributiecentrum. Allereerst kwamen we in een
hal met een oneindig aantal lange paden, allen bestaande
uit stellingen van drie verdiepingen. Hier rijden de karretjes,

elk gevuld met drie rolkarren, om producten op volgorde
op de rolkarren te zetten. Deze rolkarren zullen via het
transport per vrachtwagen ook weer in de juiste volgorde
in een winkel worden gereden. Dit is behoorlijk efficiënt
dus. Op zich ook wonderlijk en uniek: de bestellingen die
de werknemers op de rolkarren moeten plaatsen wordt hun
via een oortje toegesproken. Dit wordt het zogenaamde
voice picking genoemd. Ondanks dat het op dit tijdstip van
de dag niet overdreven druk was, waren enkele karren aan
het laden. De hal was behoorlijk groot en indrukwekkend.
We vervolgden de weg naar de bakkerij. Ook hier was
alles weer veel en groot. Na het mengen van het deeg en
het vormen van het brood, gaat het brood ca. 60 minuten
de rijskast in. Daarna volgt een gigantische oven van
vier lagen, daarna volgt een koeltoren (ca. 10 meter in

doorsnede en 10 meter hoog) waar het brood afkoelt tot
25 ºC, gevolgt door de inpakafdeling. Dit alles gebeurt in
productie, dus alles op de lopende band.
Na de warme bakkerij volgde de koelte van de groente
afdeling met grote koelcellen en keken we in de centrale
slagerij, waar nu alleen schoonmaak activiteiten waren.
Inmiddels waren we alweer op de terugweg. De gids
Nico Beerse, zeer waarschijnlijk van west friese afkomst,
wist ons telkens te boeien met leuke annekdotes. Op het
einde waagde hij zich zelfs aan bouwkundige termen als:
“skeuren in de beton”. Na ontvangst van een tas met brood
waren we inmiddels alweer terugbeland. Hier namen we
afscheid van de mensen van Vomar en ging de club terug
naar het DSB stadion waar een geslaagde excursie werd
afgerond met een borrel! Via deze weg wil ik de mensen
van de Vomar en Stoha, die aan de organisatie van deze
excursie hebben meegewerkt hartelijk bedanken. Oh ja,
de foto’s van de excursie staan op de site van Stoha.
Johannes Keizer (2002) <

Meer foto’s op www.stoha.nl
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Een kijkje achter
de schermen bij
de redactie
Zoals jullie in het vorige bulletin hebben kunnen lezen
bestaat het redactionele team uit drie personen, Erik,
Goaitske en Esther. Samen zijn wij verantwoordelijk
voor het gehele proces van het tot stand komen van
het STOHA bulletin. Hoogste tijd om eens een kijkje
achter de schermen te nemen.
De redactievergaderingen vinden op een willekeurige
dag plaats. Afwisselend bij de een en dan bij de ander,
net hoe het uitkomt. Voor het maken van een bulletin
wordt meerdere keren vergaderd. Begonnen wordt met
een startoverleg over de invulling van het bulletin, daarna
volgt een tussentijdse vergadering over de voortgang, één
over de opmaak van het bulletin en als laatste volgt de
afronding.
Zoals bij iedereen die elkaar een tijd niet hebben gezien,
wordt onder het genot van thee of koffie en iets lekkers ,
gesproken over koetjes en kalfjes. De lopende projecten
komen aan bod en ook interessante cursussen op het
civiele vlak passeren de revue. Daarna is het tijd om de
handen ineen te slaan. Het is iedere keer een klus om
boeiende items te verzinnen. Wat wij als redactie een
interessant onderwerp vinden, moet natuurlijk ook de
lezers aanspreken.
Zoals gezegd is het iedere keer een hele klus om het
bulletin goed gevuld te krijgen. Als redactie zetten we ons
beste beentje voor om een zo goed mogelijk resultaat te
leveren. Als eerste wordt een agenda opgezet, waarna
we onze hersenen laten kraken. Het is niet eenvoudig
om ieder bulletin aantrekkelijk te houden. Tijdens het
brainstormen stellen wij ons verschillende vragen, zoals:
“Wat spreekt de lezer aan?” en “Zijn er spraakmakende
ontwikkelingen in de techniek waar we het over kunnen
hebben of is een groot project ons ter oren gekomen?” Het
blijft een ware speurtocht naar artikelen. Een enkele keer
benadert een enthousiast STOHA lid ons om een artikel te

schrijven. Het blijft voor ons als redactie iedere keer een
verassing of we spontaan artikelen toegezonden krijgen.
Als redactie waarderen we deze inzet enorm en plaatsen
we over het algemeen alle ingezonden artikelen. Naast
de ingezonden artikelen bevat het bulletin terugkerende
items, zoals; “Hoe recht is krom” en “Het woord van de
voorzitter”. Als redactie proberen we scherp te blijven.
Worden de geplaatste artikelen gewaardeerd, of moeten
het roer worden omgegooid en een andere koers worden
gevaren? Na het verschijnen van een nieuw bulletin
ontvangen we soms een reactie van één van onze lezers.
Hoewel we de taak als redactielid op ons genomen hebben,
vinden we het vooral een leuke bezigheid en is het altijd
aangenaam als je opbouwende kritieken ontvangt vanuit
de achterban. Naast de artikelen krijgen de advertenties
van de sponsors een plekje in het bulletin. Tot slot wordt
het aantal pagina’s geteld en kijken we of we weer een
rijkelijk gevuld nummer kunnen uitbrengen binnen het
hiervoor beschikbare budget.
De verschillende acties die uit de vergadering naar
voren komen, worden verdeeld. Zo zijn we samen
verantwoordelijk voor het verzamelen van de artikelen
en verzorgt Erik daarnaast de opmaak van het bulletin en
bedenken we samen hoe de lay-out wordt opgebouwd.
Afwissend schrijven we het redactionele voorwoord. Voor
de overige artikelen streven we ernaar om deze te laten
schrijven door de STOHA leden.
Nadat de vergadering is afgelopen begint het veldwerk.
Het veldwerk bestaat voornamelijk uit het benaderen
van de schrijvers. Het blijft altijd een uitdaging om de
artikelen op tijd binnen te krijgen, want we hebben een
strakke planning die gevolgd moet worden. Tijdens het
proces, wat het maken van een bulletin toch is, wordt de
planning nauwlettend in de gaten gehouden. Het streven
is om het bulletin tweemaal per jaar uit te brengen. Voor
het afronden van het bulletin moeten de artikelen op >>
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tijd worden aangeleverd. De ene schrijver is sneller met
het aanleveren van zijn of haar artikel dan de andere.
We krijgen wel eens de vraag waarom het zolang duurt
voordat het bulletin uitkomt, terwijl de artikelen juist allang
zijn aangeleverd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat
alle artikelen moeten worden geredigeerd en niet op
hetzelfde moment binnen komen. Daarnaast moet het
bulletin worden opgemaakt en neemt het drukproces de
nodige tijd in beslag.
Onderling communiceren we als redactie over de
binnengekomen artikelen. Zijn de artikelen begrijpbaar en
van voldoende omvang? Het blijft een leuke ervaring om
te zien hoe iedere ‘schrijver’ een eigen invalshoek geeft
aan het artikel. Een enkele keer valt een ingepland artikel
weg en is het aan de redactie om hier een creatieve draai
aan te geven. Wanneer in het begin van het proces blijkt
dat de streefdatum niet wordt gehaald, is het voor ons
relatief eenvoudig om op zoek te gaan naar een andere
schrijver. Soms gebeurt het dat vlak voor de deadline ons
het bericht bereikt dat een schrijver niet instaat is om optijd
een artikel aan te leveren. Dan wordt het voor ons een
spoedklus om iemand te vinden die op het laatste moment
een artikel wil schrijven en daar ook nog eens weinig tijd
voor krijgt. Gelukkig reageren de meeste STOHA leden vol
begrip en werken graag mee.
Als de artikelen binnen druppelen, begint Erik met de
opmaak van het bulletin. Eerst wordt het een grove
opzet, waarbij de vaste items een plaats krijgen en de
advertenties over het bulletin worden verdeelt. Naarmate

de artikelen binnen stromen krijgt het bulletin steeds meer
vorm. Wanneer alle artikelen binnen zijn krijgt ieder artikel
zijn eigen plek en de kwaliteit van de foto’s wordt waar
nodig geoptimaliseerd.
Als het bulletin is opgemaakt, wordt deze naar de drukker
gestuurd. Hierbij wordt de gewenste oplage doorgegeven
en het adressenbestand meegezonden. Nadat het bulletin
gedrukt is, wordt het verstuurd om vervolgens via de
postbode bij de STOHA leden op de deurmat te vallen.
Het adressenbestand voor de verzending van het bulletin
wordt samengesteld aan de hand van de informatie zoals
die terug te vinden is op de STOHA website. Dus wil je na
een verhuizing het bulletin blijven ontvangen, zorg ervoor
dat je gegevens juist vermeld staan op de (beveiligde)
STOHA website.
Wellicht heeft één van jullie een interessant onderwerp
dat gedeeld kan worden met de andere STOHA leden?
Als redactie kunnen wij niets anders zeggen dan; “Zet
het onderwerp op (digitaal) papier en stuur het naar de
redactie” (redactie@stoha.nl).
Vriendelijke groet,
De redactie
Esther Dekker – de Kleijn
Erik Vastenbrug
Goaitske de Vries <

www.stoha.nl
Beste lezers, een aantal weken geleden heeft de STOHA
redactie mij verzocht een stuk te schrijven. Dit naar
aanleiding van de eerste keer dat ik de vergadering voor
jaarcommissarissen van de STOHA heb bijgewoond. Bij
deze treft u mijn verhaal!
Dag STOHA donateurs/leden mag ik me even
voorstellen? Mijn naam is Piet Jonges en ik ben de nieuwe
jaarcommissaris van 1999. Ik hoor u denken…….die heeft
er een tijd over gedaan! Niets is minder waar: ik zal het u
uitleggen
Tot afgelopen voorjaar was Jeroen Tishauser de
jaarcommissaris van 1999. Jeroen woont in Breda,
werkt in het zuiden van het land en in België en is erg
weinig in Noord-Holland. Aangezien veel activiteiten en
vergaderingen in deze regio plaats vinden kon Jeroen maar
weinig mogelijkheid vinden om hierbij aanwezig te zijn. In
het begin van dit jaar heb ik contact met Jeroen gezocht
en hem gevraagd of ik de taak zou mogen overnemen.
Zoals jullie nu begrijpen heeft Jeroen op mijn vraag positief
gereageerd.
Iets over mijzelf? Nou, kort dan..
Ik ben samenwonend (voelt hetzelfde als getrouwd zijn)
met een geweldige vrouw en heb 2 lieve kinderen, een
meisje van 3 en een jongen van 1. Ik woon mijn hele leven
al in een pittoresk dorpje, voor insiders bekend als “De
Parel van West-Friesland”, oftewel: Twisk.

Een klein dorpje met erg weinig voorzieningen, maar
lekker rustig en omgeven door bijna eindeloze landerijen
en oude boomgaarden.
Zakelijk?
Ik ben mijn loopbaan in 1999 gestart bij KWS Noord-Holland
(nu KWS Infra bv vestiging Duivendrecht/Heerhugowaard),
na hier in 1997 een half jaar stage te hebben gelopen.
Ik ben hier gestart als assistent uitvoerder, maar werd
al snel opgewaardeerd naar uitvoerder. In deze periode
ben ik in heel Noord-Holland ingezet, van Texel tot aan
Hilversum.
Na een aantal jaren kreeg ik de mogelijkheid om één van
de asfaltploegen, die KWS rijk is, te gaan begeleiden als
asfaltuitvoerder. Een fantastische ervaring, die ik iedereen
aan zou raden. Na behoorlijk aan het asfalt te hebben
geroken mocht ik het gaan calculeren, ik had tenslotte
buiten diverse ervaringen opgedaan.
Na 2 jaar van allerlei soorten werken te hebben gecalculeerd
mocht ik deze calculaties weer werkelijk laten worden en
ben weer als uitvoerder in het grond- en straatwerk aan de
slag gegaan.
Sinds 2 jaar ben ik projectleider en mag het werk van het
begin tot het einde begeleiden met een aantal uitvoerders
om me heen, en uiteraard nog steeds bij KWS!

Waarom jaarcommissaris zul je nu denken?
Ik vind dat het contact tussen jaargenoten moet worden
versterkt. Ik ga nog steeds met 6 jaargenoten regelmatig
een hapje eten (waaronder Alex Yff, (in het volgende
bulletin zal hij te lezen zijn in donateurs aan het werk) en
1 keer per jaar gaan we met z’n allen een lang weekend
weg naar het buitenland om eens goed bij te praten onder
het genot van een hapje en een behoorlijk drankje. Altijd
erg gezellig!
Het is toch leuk om te ervaren dat je steeds meer oud
HTS’ers op allerlei plekken binnen diverse organisaties
tegenkomt. Ik hoop dan ook een positieve bijdrage te
kunnen leveren aan het contact tussen de afstudeerders
van 1999.
Mocht iemand dit lezen wiens gegevens niet of niet meer
bekend zijn bij de STOHA, neem contact met me op via
pjonges@kws.nl.
Ik wil dan ook afsluiten met de hoop uit te spreken een
ieder van jullie te mogen begroeten op één of meerdere
van de STOHA excursies of reünies.
Met vriendelijke groet,
Piet Jonges (1999) <

Even voorstellen
Jaarcommissaris 1999, Piet Jonges
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Even voorstellen
Jaarcommissaris 2008, Mike Klaver

Beste lezers,
Mijn naam is Mike Klaver en aan mij is gevraagd om
jaarcommissaris te worden van het afstudeerjaar 2008.
Toen deze vraag aan mij gesteld werd hoefde ik niet lang
na te denken over het antwoordt. Ik vind het namelijk een
leuk idee om zo af en toe eens iets te ondernemen met
oud studiegenoten en om te horen waar zij allemaal mee
bezig zijn.
Eerst even een blik in de 22 jarige geschiedenis van mijn
leven. Op 20 december 1985 ben ik geboren in Heemskerk
en ben vanaf die tijd groot gebracht in Castricum, waar
ik nu nog steeds samen met mijn ouders en twee zusjes
woonachtig ben. Na een leuke periode op de basisschool
van spelen in de zandbak tot het maken van een
musicalvoorstelling, heb ik de Mavo en Havo gevolgd op
het Jac. P. Thijsse College. In deze tijd was het mijn wens
om veearts te worden. Maar na de periode van 2 jaar Havo
is er van deze wens niet veel meer overgebleven en vond
ik de opleiding Civiele Techniek beter bij mij passen.
Binnen deze opleiding heb ik samen met mijn klasgenoten
een hoop meegemaakt, leuke uitjes naar verschillende
projecten en bezienswaardigheden, maar ook hebben
we tot driemaal toe verdrietige momenten gehad bij het
overlijden van een docent. Na vier jaar hebben de meeste
van ons het voor elkaar gekregen om te slagen en een
diploma op zak te hebben. Samen met Rick Hollenberg
ben ik afgestudeerd op het design en construct project
Land in Zicht te Haarlem.

helemaal duidelijk. Na een vakantieperiode van 2 maanden
heb ik de keus gemaakt om bij een aannemer aan de slag
te gaan. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling dacht ik dat
het beter was om eerst kantoorwerk te gaan doen om
een goed beeld te krijgen van wat zich daar afspeelt. Op
dit moment ben ik zes weken aan het werk voor Markus
BV, dit is een dochteronderneming van Boskalis. Ik zit
op kantoor in Amsterdam en ben daar werkzaam als
calculator/werkvoorbereider en heb het erg naar mijn zin.
Mike Klaver (2008) <

Wist u dat de STOHA alleen kan bestaan als
de contacten tussen de verschillende STOHAdonateurs worden onderhouden. In het onderhouden
van deze contacten speelt de jaarcommissaris
een belangrijke rol. Hij/zij is verantwoordelijk voor
zijn eigen afstudeerjaar en vertegenwoordigd
dit jaar, bijvoorbeeld tijdens de vergadering van
jaarcommissarissen.
Mocht u het contact met uw jaarcommissaris verloren
zijn, schroom dan niet en neem contact met hem
op. De contactgegevens van uw jaarcommissaris
kunt u vinden op www.stoha.nl. Om er zeker van te
zijn dat uw gegevens juist worden verwerkt vragen
wij u ook een CC-tje van het e-mailbericht te sturen
naar redactie@stoha.nl.

Na het afstuderen had ik wel het idee om gelijk te gaan
werken, maar waar en wat voor werk was me nog niet

STOHA-bulletin
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Wij laten over ons
heen rijden.
Wij wijzen u de weg in nieuwe wegen en wij ondernemen in
infrastructuur. Dat is nieuwe wegen vinden waar anderen
ze niet verwachten. Innoveren om tot verassende totaaloplossingen te komen.
Daarom gaat Dura Vermeer verder dan het aanleggen van
wegen, het ontwikkelen van bedrijfsterreinen of het bouwen
van sport- en recreatieparken.
Zo ontwikkelt Dura Vermeer duurzame en geluidsarme
Dura Vermeer Infrastructuur BV
Noord West
Vredenburghweg 2
1461 GT Zuidoostbeemster
Telefoonnummer (0299)-783800
Postbus 460, 1440 AL Purmerend
www.duravermeerinfrastructuur.nl

asfaltproducten, integrale vervoerssystemen en diensten
op het gebied van mobiliteit. En dat doen we vaak risicodragend en altijd met verbeeldingskracht die gekoppeld is
aan jarenlange ervaring.
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Henk Nelissen

Hoe zal het op de Hogeschool INHolland te Alkmaar
gaan? Hoe ziet de opleiding civiele techniek er nu uit? Wat
is veranderd na de HTS periode? Dit is zomaar een greep
uit de vragen die wij, als redactie, stelde toen we samen
om de tafel zaten om de voorbereidingen te treffen voor
het nieuwe bulletin. Eigenlijk kon niemand van ons drieën
volledig antwoordt geven op deze vragen. Dus werk aan
de winkel! Lang hebben wij niet na hoeven denken over de
juiste persoon om deze vragen aan te stellen. Want aan
wie kun je dit beter vragen dan aan Henk Nelissen, hoofd
van de afdeling Built en Environment van de Hogeschool
INHolland te Alkmaar.
Maar dan… dan probeer je een afspraak te plannen. Dat
blijkt niet altijd even gemakkelijk te zijn. Want, zo blijkt
achteraf, is het einde van het studiejaar 2008 in zicht,
wat een drukke periode is voor Henk Nelissen. In deze
periode volgt de beoordeling van de propedeusefase.
De studenten die het eerste jaar niet naar ter vredenheid
hebben afgerond worden tegen het ligt gehouden. Soms
volgt een kritisch gesprek met deze studenten. In de
gesprekken en voorbereiding gaat nou eenmaal tijd zitten.
Toch weten we een gezamenlijke datum te prikken en de
voorbereidingen op het interview gaan van start.
Een aantal weken later zitten wij, de redactie, in de auto
op weg naar het Grand Café van restaurant hotel Merlet

in Bergen. Daar heeft Henk ons uitgenodigd voor een
gezellig diner. In de autorit op weg naar Bergen worden
de laatste vragen op een rijtje gezet. Als we uit de auto
stappen arriveert ook Henk op de parkeerplaats. Zo lopen
we gezamenlijk naar het zonnige terras om daar onder het
genot van een drankje bij te praten. Even lijken de rollen
om gedraaid en vraagt Henk ons belangstellend hoe het
ons is vergaan na het afstuderen. Al gauw blijkt dat het
gesprek vlot verloopt en begint het interview.
Het eerste onderwerp dat de revue passeert is het aantal
aanmeldingen van de opleiding Civiele Techniek. Henk
geeft aan dat de aanmeldingen voor de opleiding Civiele
Techniek in den landen achteruit lopen. Daarentegen stijgt
het aantal bouwkunde studenten op de Hogeschool nog
steeds. Het afgelopen jaar waren hier tweemaal zoveel
inschrijvers als het jaar daarvoor. In totaal hebben zich zo’n
200 studenten aangemeld voor een studie die onder Built
en Environment valt. Dit voor het studiejaar 2008/2009 en
voor de locaties Alkmaar en Haarlem. Als aanleiding voor
dalende inschrijvingen bij de opleiding Civiele Techniek
geeft Henk aan dat de naam bij middelbare scholieren,
niet veel zeggend is. Bij de oude vertrouwde naam grond-,
weg- en waterbouw konden zij zich beter een beeld vormen.
Het is daarom verstandig, aldus Henk, om op middelbare
scholen voorlichting te geven over ons vakgebied. >>

Henk geeft aan dat er de afgelopen tijd veel aandacht wordt
besteed aan de ingenieur die door de Hogeschool wordt
“afgeleverd”. Zo wordt er strenger gelet op de individuele
kwaliteiten van de studenten, om meelopen te voorkomen.
Henk geeft aan dat studenten daadwerkelijk worden
afgewezen als er niet voldoende vakken zijn gehaald. Dit
om ervoor te zorgen dat de ingenieur die afstudeert die
kwaliteiten heeft die van een ingenieur worden verwacht.
Op dit moment wordt er aan de opleiding Civiele Techniek
per week zo’n 20 uur les gegeven. De overige uren zijn
gereserveerd voor projectonderwijs. Hierin moeten de
studenten een project aanpakken die vaak rechtstreeks
uit het bedrijfsleven komt. Henk geeft aan dat het zaak is
een goede balans te vinden tussen projectonderwijs en
lesuren. Hierdoor is de opleiding voortdurend in beweging.
In de laatste jaren van de studie wordt er tegenwoordig
in grotere eenheden les gegeven. Concreet betekent dit
dat er in het vierde jaar vier á vijf keuzenmodulen worden
aangeboden aan de studenten, waarvan er per periode
2 minors kunnen worden gekozen. In het tweede en
derde jaar wordt een half jaar stage gelopen door de
studenten. Tevens wordt bij de opleiding meer en meer
aandacht besteed aan de studieloopbaanbegeleiding.
Hierin wordt niet alleen de voortgang besproken, maar
wordt ook gewerkt aan een stukje beroepsoriëntatie en de
daarbij horende beroepskennis. Want, zo geeft Henk aan,
het is erg belangrijk dat de studenten, meer dan vroeger
gebeurde, tijdens hun studie een goed beeld van de
beroepsmogelijkheden opbouwen. Daarnaast is er meer
aandacht voor de aansluiting van MBO’ers bij de opleiding.
Zo wordt ervoor gezorgd dat deze studenten, voordat ze
aan de opleiding beginnen, kunnen worden bijgespijkerd
in wiskunde. Door middel van “tests” wordt gekeken of het
niveau voldoende is.
Door de ober wordt ons gevraagd of we nog een drankje
willen. Het weer is mooi, een zomers briesje waait door de
bomen en we zitten lekker op het terras, dus we besluiten
er nog één te doen voordat we naar binnen gaan om te
dineren. Het gespreksonderwerp verandert van inhoud van
het lesprogramma van de opleiding Civiele Techniek naar
de persoonlijke rol van Henk op de Hogeschool. Hoe is hij
daar eigenlijk zo terecht gekomen? Henk vertelt: “Ik startte
met een studie natuurkunde in Delft. Een studie waarin de
collegezalen goed gevuld waren met studenten. Toch was
het niet helemaal wat ik zocht. Toen ik werd opgeroepen
om in dienst te gaan heb ik daar mijn affiniteit met bouwen
ontwikkeld. Hier ben ik begonnen met cursussen weg- en
waterbouw te volgen. Na mijn dienstperiode heb ik de
studie Civiele Techniek gedaan. Tijdens mijn studie heb ik
stage gelopen bij de Rijksweg 7, nabij Purmerend. Tijdens
deze stage heb ik me voornamelijk bezig gehouden
met het aanbrengen van grondlichamen. Dit aan de
uitvoeringskant. Mijn tweede stage was aan de directiekant,
bij Van Hattem en Blankevoort op het Hoogoventerrein. Na
mijn studie ben ik gaan werken bij het Laboratorium van
Grondmechanica te Delft (nu Deltares). De volgende stap
is de Hogeschool INHolland geweest, waar ik nu werkzaam
ben”. Wij vragen of Henk de techniek mist, omdat hij nu
vooral een management functie vervult. “De techniek mis
ik niet heel erg. Eén van de leukere dingen van mijn functie
op dit moment is het nadenken over concepten” zo gaat
Henk verder. “Kijken naar de toekomst en niet meegaan

met de waan van de dag, maar trends ontdekken en hier
op anticiperen”.
Ondertussen is het tijd geworden om naar binnen te gaan
en aan te schuiven voor het diner. We nemen plaats in
een sfeervolle ruimte van het Grand café. Henk geeft
aan vaker in het restaurant te zijn geweest. Hij weet ons
dan ook precies te vertellen wat de specialiteiten zijn. De
aanbevelingen van Henk vallen goed in de smaak en onder
het diner praten we verder. Waar we erg nieuwsgierig naar
zijn, is hoe Henk de rol van de STOHA ziet. Hij geeft aan het
een belangrijke club mensen te vinden. 1000 Donateurs is
erg veel! Er zijn contactmomenten waarop wordt bijgepraat
tussen de STOHA en INHolland, maar dat zouden er meer
mogen zijn, aldus Henk. De relatie is prima, zo geeft hij
aan. Wat hem betreft zouden er meer docenten aan mogen
schuiven bij de jaarlijkse vergaderingen van de STOHA.
Het gesprek gaat verder over de docenten, die werkzaam
zijn bij INHolland, want de afgelopen jaren heeft INHolland
zware klappen te verduren gehad door het verlies van een
drietal docenten. Er wordt aan gewerkt om de draad weer
op te pakken. Op dit moment worden vooral mensen uit de
praktijk ingehuurd, die een aantal uur in de week voor de
klas staan. Daarnaast worden door detacheringsbureaus
en sponsors contact gezocht met de Hogeschool. Henk
geeft aan geen grote contracten met deze bedrijven aan
te willen gaan, omdat hij de opleiding onafhankelijk wil
houden en zich niet wil binden aan een bedrijf. Om te
voorkomen dat het lesprogramma te veel wordt bepaald
door een gedeelte van de arbeidsmarkt. Wel, zo geeft Henk
aan, worden door bedrijven “miniprogramma’s” opgezet
in de vorm van gastcolleges. Dit is een mooie vorm hoe
het bedrijfsleven samen werkt met de Hogeschool. “Het
is belangrijk goede verbindingen met de buitenwereld te
maken”, zo geeft hij aan.
We sluiten af met de vraag of er nog veranderingen zijn
die we binnenkort kunnen verwachten en vragen of Henk
zijn blik in de toekomst met ons wil delen. Het laatste
nieuws is natuurlijk dat de opleiding Civiele Techniek in
Haarlem en Alkmaar zijn samengevoegd. Maar staat er
nog meer op stapel? Hij geeft aan dat er op dit moment
wordt nagedacht om ruimtelijke ordening mee te nemen in
het lesprogramma. Daarbij wil Henk nog lang niet denken
aan zijn pensioen, deze wil hij zo lang mogelijk uitstellen
Henk heeft op dit moment genoeg uitdaging in zijn werk en
is gedreven genoeg om zijn functie nog jaren uit te voeren.
Het mooiste aan zijn werk vindt hij dat hij samen met
andere mensen aan de toekomst van de opleiding werkt,
invulling hieraan geeft en kijkt hoe het anders kan.
We kijken naar de lijst met vragen die we hebben
voorbereid, deze hebben we totaal niet nodig gehad.
Eén van de vragen waar we het antwoordt vooraf gaande
aan het interview niet volledig op wisten te geven was
bijvoorbeeld hoe de opleiding civiele techniek er nu uit
ziet. Op die vraag heeft Henk een duidelijk en helder beeld
gegeven.
Na het dessert lopen we richting de auto. Er worden nog
een aantal foto’s gemaakt en de handen worden geschut.
Wat een geslaagde avond!
De redactie <

onderdelen van de sluis: de kolkwanden, de sluishoofden,
de sluisdeuren, het vul- en ledigingssysteem, de
kolkbodem, het geleidesysteem en afmeervoorzieningen.
Voor al deze onderdelen is een ontwerp gemaakt en waar
mogelijk getoetst. Hierbij was het opvallend dat wij tot een
ander ontwerp kwamen dan de eerdere plannen zoals
worden beschreven in ons deelrapport 1.
In deelrapport 3 is er tenslotte een aanbeveling gedaan
voor de bouwfasering die toegepast kan worden op ons
eigen ontwerp. Hierbij moesten vooral problemen getackeld
worden met betrekking tot de geringe ruimte en het zo
weinig mogelijk stremmen van de bestaande sluizen.

AFSTUDEERPRIJS 2008

De grootste sluis ter wereld
In februari mochten wij starten aan de laatste fase van
onze opleiding, het bekende afstudeerproject. Na het
benaderen van meerdere bedrijven en instellingen kwamen
wij bij BAM Civiel in Amsterdam terecht. Daar boden zij
ons een interessante afstudeeropdracht aan. Hier konden
we geen nee tegen konden zeggen. Het ontwerpen
van een nieuwe sluis is geen gemakkelijke opgave. Dit
omdat het de grootste sluis van de wereld gaat worden.
Dit project hebben wij overigens niet gekozen omdat
het zo leuk klinkt, maar uit meerdere MER-rapporten
en documenten van het CBS bleek dat dit noodzakelijk
is om het Noordzeekanaalgebied bereikbaar te maken
en houden voor de al groter wordende schepen van de
toekomst. Daarnaast vormt het gebrek aan ruimte in het
sluizencomplex een extra belemmerende factor. Om deze
reden hebben wij de locatiebepaling van de sluis gekozen
als één van de speerpunten van ons afstudeerproject.
Om tot een realistisch ontwerp van de sluis en de
sluislocatie te komen vonden wij het belangrijk om ook
buiten de deuren van de BAM en van school te kijken.
Daarom hebben wij tijdens onze afstuderen contact
gezocht met (bijna) iedereen die enigszins betrokken is bij
de ontwikkeling van een nieuwe sluis. We hadden onder
andere contactpersonen bij Rijkswaterstaat, de Oram, het
Nederlands Loodswezen en de Port of Amsterdam.
Om ons goed in te leven in het project hebben we eerst
de reeds bestaande plannen bekeken en met elkaar
vergeleken. Hieronder vielen de MER rapportage uit
2001 en een plan van de combinatie BAM/Van Oord uit
2004, waarmee zij een prijs hadden gewonnen.Op deze
manier hadden wij een goed beeld al was bedacht en
wat de ideeën waren die leefde bij Rijkswaterstaat. Dit is
gedocumenteerd in ons deelrapport 1.
In deelrapport 2 hebben wij vervolgens met onze eigen
ideeën gezocht naar de meest geschikte locatie van de
nieuwe sluis, binnen het huidige complex. Hierbij was
het belangrijk niet andere sluizen te stremmen. Ook niet
tijdens de bouw. Uiteindelijk zijn we tot 6 alternatieven
gekomen die in onze ogen het meest kansrijk waren. In
overleg met het Loodswezen hebben wij uiteindelijk, met
enkele aanpassingen de beste locatie kunnen vaststellen.
Aan de hand van de locatie hebben we ons vervolgens
verdiept in het ontwerp van de sluis zelf. Om het ontwerp zo
volledig mogelijk te maken hebben we ons verdiept in alle

Onze gehele afstudeerperiode hebben wij gebruik kunnen
maken van de faciliteiten van BAM Civiel Noord-West.
Hiervoor zijn we hen natuurlijk zeer dankbaar. Naast het
gebruik van het kantoor werden wij ook betrokken bij
andere activiteiten die georganiseerd werden, dit hebben
wij als zeer positief ervaren.
Het was voor ons een eer om de STOHA-award in
ontvangst te nemen. Niet in de laatste plaats vanwege
de mooie bokaal die omstebeurt bij ons thuis op de
schoorsteenmantel prijkt. Daarnaast viel de financiële
bijdrage in de smaak. Om onze overwinning te vieren
hebben we het plan gesmeed om het geld te besteden
aan een parachutesprong.
Met vriendelijke groet,
Tim Boot, Jeroen Piscaer en Jesse Wever <

De jury aan het woord
Tijdens het beoordelen van de afstudeerprojecten vielen
een aantal zaken op:
- veel constructiefachtige afstudeerprojecten;
- weinig ouders/genodigden tijdens de presentaties;
- hoog niveau.
Ondanks het hoge niveau van vrijwel alle afstudeerders,
zijn er uiteindelijk twee groepen genomineerd voor de
STOHA afstudeerprijs:
- A1: Tim Boot, Jesse Wever, Jeroen Piscear
“De nieuwe zeesluis bij IJmuiden”
- A16: Robin Griffith en Wouter Vessies
“Landaanwinning bij Odessa, Oekraïne”
Beide projecten zijn zeer goed (vandaar het hoge cijfer:
9). Waarbij het landaanwinningproject in de Oekraïne een
Engelstalig rapport opleverde. De andere groep pakte
het ontwerp op van BAM Civiel Noordwest. Waarmee de
opdrachtgever in 2004 een prijsvraag gewonnen had en
maakte een nieuw ontwerp.
Door het hoge niveau van beide projecten is uiteindelijk
doormiddel van het aloude ‘plussen en minnen’ de winnaar
geselecteerd. Doorslaggevend was de toegankelijkheid
van de presentatie en de objectiviteit ten opzichte van de
opdrachtgever. De manier waarop de gedurfde eigen keuzes
gemaakt zijn sprak ons aan. De STOHA afstudeerprijs 2008
werd dan ook uitgereikt aan Tim, Jesse en Jeroen.
Nadat mooie foto’s werden genomen werd het STOHA
AWARD-bord onthuld met daarop de namen van de
winnaars. <

Capaciteitsuitbreiding
havenkade Den Helder
www.stoha.nl

Geef de pen door

Even voorstellen
Ik ben Mischa van Saus en ben in 2006 afgestudeerd samen
met Kevin van Duijn, van wie ik de pen heb gekregen, en
Paul Kuiper. We hebben destijds onderzoek gedaan naar
waterzuiveringsystemen op huishoudelijke schaal voor in
derde wereld landen. Des te leuker was het dan ook om
na mijn afstuderen bij Ballast Nedam te werken aan een
project op de rioolwaterzuivering van Zaandam. Hetgeen
we in het klein hadden geprobeerd te bedenken in het
groot uitvoeren.
Zoals gezegd ben ik na mijn afstuderen begonnen bij
Ballast Nedam Infra in Zaandam. In eerste instantie als
assistent uitvoerder. Op mijn huidige werk in Den Helder zit
ik als werkvoorbereider echt tussen de werkvoorbereiding
en de uitvoering in.
Capaciteitsuitbreiding havenkade Den Helder
De haven van Den Helder is de modernste offshore haven
van Europa en de grootste offshore haven van Nederland.
Door de nabijheid van Den Helder Airport wordt goede
bereikbaarheid van de offshore platforms op de Noordzee,
zowel over water als door de lucht gegarandeerd.
De offshore levert Den Helder direct en indirect samen ca.
4.000 arbeidsplaatsen op. Meer bedrijven willen naar Den
Helder komen, dus de kaderuimte moest daartoe worden
uitgebreid. De provincie Noord-Holland wil de economische
ontwikkeling in Den Helder krachtig stimuleren.
Het accent van de offshore ligt de komende 20 jaar nog
op de winning van petroleum en gas in de Noordzee.
Daarnaast ligt de haven op koppositie om in de toekomst
nummer één te worden voor de ontwikkeling, de aanleg en
het onderhoud van grootschalige windmolenparken in de
Noordzee. Deze ontwikkeling wordt door provincie NoordHolland zeer gesteund. Toeleverende, veelal hightech
bedrijven voor petroleum, Gas en Windenergie moeten
ruim baan krijgen. Zowel op industrieterrein Kooypunt als op
het haven gebonden bedrijventerrein. Met de reconstructie
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van de Onderzeedienstkade en de Visserijkade kan de
ingezette ontwikkeling worden geprolongeerd.
Het project
Om aan deze vraag van de industrie te voldoen is door de
gemeente Den Helder een Design & Construct contract
geschreven. Waarbij de aannemer, die de meeste meters
kade met het gegeven budget kon leveren het werk zou
maken.
De aannemer is dus verantwoordelijk voor zowel het
ontwerp als de uitvoering, maar ook voor het onderhoud
gedurende 25 jaar. In totaal wordt er ruim 500 meter
nieuwe kade aangelegd, waarbij rekening wordt gehouden
met de zwaarst mogelijke verkeers- en scheepvaart
belasting. De kade krijgt hiermee een vergroting van zo’n
10.000m2 welke voornamelijk door de offshore, maar
ook door de visserij en toeristen zal worden gebruikt.
Daarbij wordt het overgrote gedeelte van het terrein ook
uitgevoerd als ISPS-gebied (International Ship and Port
facility Security) waarmee de kade tegen de moderne
dreigingen moet worden beschermd. Zo wordt nagenoeg
het gehele terrein omringd door hekwerk, zal er 24 uur per
dag licht op de kade heersen en zullen diverse camera- en
beveiligingssystemen worden geplaatst.
Combiwand
De constructie waarvoor is gekozen is een combiwand
met een betonnen deksloof. De buispalen staan in het
dragende zandpakket, terwijl de damwandplanken alleen
een grondkerende functie vertolken. In september 2007
zijn we na de baggerwerkzaamheden dan ook begonnen
met het aanbrengen van de wand en het aanvullen van
de nieuwe kade. Nadat de buispalen gedeeltelijk waren
gevuld met beton en het eerste gedeelte van de aanvulling
gereed was, is de verankering aangebracht, welke ervoor
moet zorgen dat de wand op zijn plek blijft. Ondanks enkele
problemen met de stabiliteit van de combiwand zijn we
in mei 2008 geslaagd om de laatste hoeveelheden zand
aan te brengen. Hiermee was de aanvulling gereed >>
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waarna we de betonnen deksloof en de kadevoorzieningen
konden gaan aanbrengen.
De kadevoorzieningen
Teneinde de kade geschikt te maken voor de
gebruiksdoeleinden worden diverse voorzieningen
aangebracht. Hierbij valt te denken aan verschillende
punten voor het laden van water voor de schepen, maar ook
walstroom voorzieningen en verlichting. De gehele kade
wordt uitgevoerd met een mogelijke verkeersbelasting van
klasse 90, de zwaarst mogelijke klasse. Ook wordt op twee
plaatsen langs de kade een betonnen stempelplatform
aangebracht waarop de mobiele kranen die de schepen
gaan laden en lossen kunnen afstempelen zodat ze de
verharding van het terrein niet zullen beschadigen.
Ingebruikname kade

van kaderuimte. Het is er vanaf begin af aan een drukte
van belang geweest met zowel schepen uit de offshore
industrie als visserijschepen die lossen bij de visafslag van
Den Helder. Het tweede gedeelte van de kade, de oude
onderzeedienstkade, zal volgens planning in december
2008 worden opgeleverd waarna de haven van Den Helder
over flink wat meer kade en achterliggende ruimte kan
beschikken. Daarna begint voor ons het laatste gedeelte
van het werk, het meerjarige onderhoud van 25 jaar.
Meer informatie op www.denhelder.nl
Mischa van Saus(2006)

Martijn Nanninga(2007)

Het eerste gedeelte van de kade, het multipurpose gedeelte,
werd 31 juli 2008 feestelijk in gebruik genomen. Op dit
gedeelte bleek ook al snel de behoefte aan uitbreiding

C O M M U N I C AT I E
Alle STOHA bulletins (vanaf juli 1997) zijn digitaal terug te vinden op www.stoha.nl.
De prijswinnaar van de STOHA puzzle is Michiel Burger.
STOHA-bulletin op het verkeerde adres ontvangen?
Login op de STOHA-website en beheer je eigen gegevens.
Je inlognaam of wachtwoord kwijt?
Neem contact op met je jaarcommissaris met een CC-tje naar redactie@stoha.nl. De gegevens van de
jaarcommissarissen staan op www.stoha.nl.
Voor vragen en of reacties ten aanzien van het STOHA bulletin neem contact op met de redactie via
redactie@stoha.nl<

STOHA-bulletin
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Jaarfoto’s gezocht
19
97

Tijdens de jaarvergadering van jaarcommissarissen, is het idee geopperd om op de STOHA website de jaarfoto’s
te plaatsen van de betreffende afstudeerjaren. Zo kan iedere donateur surfen naar de foto van zijn of haar
afstudeerjaar. Zeker de laatste jaren is door een professionele fotograaf het laatste jaar Civiele Techniek op
de gevoelige plaat vastgelegd. In deze editie van het STOHA-bulletin doen we vanuit de redactie een oproep
aan alle donateurs om de jaarfoto digitaal aan te leveren of indien geen jaarfoto’s gemaakt zijn, de foto’s van
excursies en uitstapjes met de klas op te sturen.

Het aanleveren van de foto’s kan via redactie@stoha.nl. De foto’s dienen in een zo hoog mogelijke resolutie
aangeleverd te worden, onder vermelding van het afstudeerjaar. Zo hopen we als redactie binnenkort een virtueel
jaarboek te kunnen bijhouden
2 op de STOHA website.
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is al een foto aanwezig in het digitale
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STOHA REUNIE 2008
Wegens de drukte op de reünie en de daarbij behorende
gezelligheid en rumoer, heeft niet iedereen de toespraak
van onze voorzitter gehoord. Daarom publiceren wij zijn
voordracht hieronder in het STOHA bulletin.

Vries en Marten Kingma noemen die als voorzitters van de
STOHA de afgelopen 30 jaar de STOHA levend hebben
weten te houden samen met andere bestuursleden. Ook
wil ik graag de navolgende mensen bedanken.

Voorstellen:
Ik ben Theo Lammerts (1975) en de 5e voorzitter van de
STOHA. Hartelijk welkom allemaal en in het bijzonder de
oud docenten en docenten maar vooral ook alle partners
die zijn meegekomen.

Website www.stoha.nl:
• Mike Koeckhoven (‘07) die zich tijdens de eerste
vergadering van de jaar commissarissen direct opgaf om
mee te werken aan de website
• Peter de Vries (‘77), Wanneer is hij niet actief?
• Onno Witvliet (‘87) zonder wie wij onze fraaie interactieve
website niet zouden hebben gehad. En die de database
bijhoudt van alle oud studenten en dat al vele jaren lang.

Er is altijd wat discussie hoe lang de STOHA bestaat.
Het initiatief is van oud docent en afdelingshoofd van de
civieltechnische opleiding de heer ir. Koenders en dateert
van 16 juni 1978. Als we daar van uitgaan bestaan we
30 jaar. De Stichting Oud Hts Alkmaar is echter officieel
opgericht op 2 december 1983 en dat maakt dat we 25
jaar bestaan.

Stoha bulletin:
• Erik Vastenburg (‘02)
• Esther Dekker- de Kleijn (‘03)
• Goitske de Vries (‘06)

Het feit dat we nog steeds bestaan is vooral te danken
aan de jaarcommissarissen die al die jaren de adressen
bijhouden van hun afstudeerjaar. Blijf dat doen.

Ik weet wat voor een moeite het kost om het blad vorm
te geven en te vullen met interessante stukken. Mijn
complimenten.

Ik ontkom er niet aan een aantal namen te noemen van
mensen die er voor zorgen dat de STOHA blijft leven.

Afstudeerprijs
• Ron Oudeman (‘86)
• Melle ketting (‘01)
• Piet Jonges (‘99)

Ik wil allereerst Anne Fokke de Vries, Jan Jorna, Peter de

Op voordracht van de docenten worden de beste projecten
bestudeert en een keuze gemaakt wie de winnaar is van
de STOHA Award.
Bestuur
• Germaine de Baar-Greefkens (‘95)
• Melle ketting (‘01)
• Wim Engel (‘84)
• Goitske de Vries (‘06)
Zonder deze mensen zou ik geen voorzitter willen zijn en
dat wil wat zeggen.
STOHA plus
• Jan Jorna (‘79)
• Rob Niel (‘83)
• Rian Duinmeijer (‘91)
Zij weten elk jaar 1 of 2 interessante en verrassende
excursies te organiseren en niet te vergeten om de 5 jaar
een reünie. Zijn doen dit werk al jaren en met veel succes.
In een goede functie beschrijving hoort wat mij betreft te
staan het bijwonen van de excursies van de STOHA.

Sponsoren
Onze activiteiten kosten geld. Op de eerste plaats moeten
wij het hebben van de vrijwillige bijdragen. Dat is echter
onvoldoende om activiteiten te ontplooien. Dankzij
een aantal sponsoren en adverteerders zijn we in staat
excursies te organiseren, deze reünie en het bulletin gratis
uit te geven.
• Onze hoofdsponsor Engenius
• INHOLLAND
• Markus BV
• Dura Vermeer
• Deltares
• Hoogendorp en Zn
• KWS
• Dekker Krabbendam
• Midicenter Vastgoed
Tot slot wil je bij je volgende drankje even toosten op
Grondbalans, want traditie getrouw geven zij ook nu weer
een rondje.
Een fijne avond gewenst en graag een applaus voor allen
die hun beste beentje voor zetten voor onze STOHA. <

Meer foto’s op www.stoha.nl

In het volgende bulletin
Alex Yff vanuit Engeland
Geef de pen door
De penningmeester
Hoe krom is recht
Van de voorzitter
Afstudeerprojecten 2008-2009
En nog veel meer....

G

‘‘Wanneer ik niet weet waar ik mee bezig ben,
dan ben ik onderzoek aan het doen’’

STICHTING OUD HTS STUDENTEN ALKMAAR
Lijst met Jaarcommissarissen
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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.
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STOHA
Postbus 9309, 1800 GH Alkmaar
www.stoha.nl
Donaties op gironummer: 3103616 t.n.v. STOHA
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Hoofdsponsor
Engenius te Hoofdorp
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Sponsoren
Dura Vermeer te Purmerend, Deltares te Delft/Utrecht, Chr. Hoogendorp
en Zonen te de Lijnden, KWS te Heerhugowaard, Midi Center te Alkmaar.
Markus BV te Amsterdam en Dekker te Krabbendam.
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Redactie
Esther Dekker-de Kleijn, Erik Vastenburg en Goaitske de Vries.
Grafische vormgeving: Erik Vastenburg. E-mail: redactie@stoha.nl
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Zoek je contact met jouw Jaarcommissaris? Kijk dan op www.stoha.nl voor
de contactgegevens van je jaarcommissaris en oud-studiegenoten.

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.
Oplage: 1050 stuks
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