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DE VOORZITTER
De voorzitter gaat stoppen maar de STOHA niet
Dankzij een actief sponsor beleid en zuinige bestuurders
hebben wij als STOHA geen last van de kredietcrisis. Ik
ben dan ook heel blij met de besluiten die in de afgelopen
JC vergadering (april j.l.) zijn genomen (zie het artikel
verder op in dit blad). Dat betekent dus dat een aantal
vernieuwingen bekostigd en in gang gezet kunnen gaan
worden. Daar wordt op het moment dat ik dit schrijf
hard aan gewerkt. In de eerst volgende JC vergadering
medio oktober a.s. zullen de eerste resultaten hiervan te
zien zijn. Zo zal een nieuw logo gepresenteerd worden,
waarmee we de komende 25 (?) jaar weer mee vooruit
kunnen.

en vooral ook naar jezelf en stel je beschikbaar. Dat kun
je doen door een mailtje te sturen naar Wim Engel of mij.
Wil je weten wat van je verwacht wordt en hoeveel tijd
het je kost? Bel gerust. Onze contactgegevens zijn te
vinden op onze website www.stoha.nl.

Kortom de volgende JC vergadering wordt weer een
mijlpaal in de geschiedenis van de STOHA en hierbij zijn
alle JC’s natuurlijk bij aanwezig.
Theo Lammerts <

Mijn drie jaar als voorzitter zitten er bijna op en ik moet
zeggen “time flies when it’s nice”. Nog maar eens drie
jaar? Nee beter van niet. De STOHA moet in handen
komen van jonge enthousiaste mensen, die met nieuwe
zaken aan de gang gaan die bij deze eeuw passen.  Zijn
die mensen er en kunnen zij dat ? Yes They Can!!
In de eerst volgende jaarvergadering zullen twee nieuwe
bestuursleden benoemd moeten worden, want ook Wim
Engel stopt na vele jaren in verschillende functies actief
te zijn geweest als bestuurslid. Dus kijk eens om je heen

Theo Lammerts
REDACTIONEEL
Binnen de STOHA staan een aantal veranderingen in de
planning. Zoals de voorzitter  in zijn bijdrage aangaf is dat
een wisseling van de wacht binnen het dagelijks bestuur
van de stichting. Daarnaast kan de STOHA-donateur
zich verheugen op een tweetal in het oog springende
veranderingen, maar daarover in het volgende nummer
meer… we houden jullie dus nog even in spanning!

jaarcommissarissen. Is het een mythe of daadwerkelijk
een serieuze zaak? Jeroen van Leusen heeft “Inside
information”. Dit geldt ook voor Roel Korf die ons een
kijkje achter de schermen gunt bij een ambitieus project
van Bouwteam Castricum. Vervolgens nemen we
een kijkje in de keuken van Inholland en passeren de
afstudeerprojecten de revue.

Dit nummer is weer een mix geworden tussen persoonlijke
verhalen en techniek. We zijn als redactie zeer verheugd
om weer een donateur over de grens aan het woord te
laten. Dit keer strijken we neer in Londen en neemt Alex
Yff ons bij de hand door deze metropool. Vervolgens is
het weer tijd om het recht te laten spreken in de vaste
rubriek “Hoe krom is recht” en dat al jaar na jaar!

In het artikel “Onderhouden of vervangen?” gaat Jos
Reinders in op deze afweging.

Wist je trouwens dat het op www.stoha.nl mogelijk is
om een interessant project te plaatsen en zo te delen
met alle andere STOHA donateurs? Hoe dit in zijn werk
gaat wordt uiteengezet in het artikel “Online   - STOHA
donateurs aan het werk”. Naast de online plaats voor
donateurs aan het werk, zijn er ook altijd een aantal
pagina’s in het bulletin gereserveerd voor deze rubriek.
Dit keer is het woord aan Stefan Bakker.

Ook altijd benieuwd geweest naar het aantal unieke
bezoekers die www.stoha.nl  trekt? Lees dan zeker de
bijdrage “Website statistieken”. Het laatste woord is aan
Martijn Nanninga in “Geef de pen door”
Het is voor mij weer tijd om de pen neer te leggen en de
kwast op te pakken. De kozijnen zijn namelijk toe aan
een nieuw fris huidje.
Namens de redactie
Erik Vastenburg <

Wellicht vaak van gehoord, de befaamde vergadering van
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Alex Yff
vanuit London, United Kingdom
Het was begin september 2008, ik was net op weg naar mijn werk, toen ik opeens een telefoontje kreeg uit
Nederland. Het was Piet Jonges, oud klasgenoot van de Hogeschool Alkmaar, en Stoha jaarcommissaris
van ons afstudeerjaar 1999. Na een tijdje kletsen vroeg hij of ik misschien interesse had om een artikel te
schrijven voor het STOHA bulletin. Dat leek mij erg leuk. Vaak lees ik over alle excursies en reünies die worden
georganiseerd door de STOHA, maar wonend in Londen is het niet altijd makkelijk om daaraan deel te nemen.
Het lijkt mij dus ontzettend leuk om op deze manier ook eens een keer een contributie te kunnen maken aan
het STOHA bulletin.
Laat ik me voorstellen, ik ben Alex Yff en woon sinds 2002
in Londen, in het Verenigd Koninkrijk. Ik werk voor een klein
Engineering Consultancy, en ben momenteel werkzaam
aan het Stratford International Extension (SIE) Project, het
uitbreiden van de Docklands Light Railway (DLR), in het
oosten van de stad.
In dit artikel zal ik eerst wat vertellen over mezelf, hoe ik
hier terecht gekomen ben om vervolgens in te zoemen op
het Stratford International Extension project en mijn rol
daarin.
Inleiding
Ik ben geboren in Hoorn en op mijn zesde jaar geëmigreerd
naar Zambia in zuidelijk Afrika. Je zou kunnen denken dat
hier het beginsel werd gelegd voor mijn passie voor reizen
en wonen in het buitenland. Mijn familie woonde op een
farm net buiten de hoofdstad Lusaka en in 1985 begon ik
aan mijn scholing in het buurland Zimbabwe, omdat toen die
tijd in Zambia de kwaliteit van het onderwijs niet optimaal
was. Zambia en Zimbabwe zijn allebei Engelstalige landen,
afkomstig van de voormalige Britse kolonie Rhodesia.
De Engelse taal heb ik dus van jongs af aan al onder de
knie. Mijn moeder, de grote verzameling Suske en Wiske
stripboeken en brieven die ik naar familie in Nederland
schreef zorgde ervoor dat het de Nederlandse taal nooit
helemaal verloren ging.



Het leven op de farm was zeer naar mijn zin, er werd
veel buiten geleefd, want het klimaat was daarvoor zeer
geschikt. Als kleine jongen speelde ik graag in de tuin, waar
ik samen met vriendjes grote stuwmeren met omliggende
wegen bouwde uit stukken hout, stenen en klei. Wellicht
begon hier mijn interesse in de Civiele Techniek. Tevens
had ik het op de kostschool in Zimbabwe zeer naar mijn zin
en legde ik in 1994 met succes mijn A-level eindexamen
af (vergelijkbaar met VWO). Na enige discussie met
familie wonend in Noord-Holland viel de keuze voor het
hogere onderwijs op de studie Civiele Techniek aan de
Hogeschool Alkmaar. Met behulp van familie kon ik een
studentenkamer krijgen aan de Tesselschadestraat in
hartje Alkmaar.
De HTS
In september 1995 begon ik aan de HTS in Alkmaar. In het
begin was het wel even wennen, alles in het Nederlands.
Hoewel ik goed Nederlands sprak had ik toch nog wel
moeite met vooral spelling en grammatica. Aan het einde
van mijn tweede jaar begon ik met mijn eerste stage bij KWS
in Heerhugowaard. Ik was hier met verschillende werken
bezig, maar hoofdzakelijk het project bouwrijp maken van
fase 1 van de “Stad van de Zon”. Mijn tweede stage bracht
mij terug naar Zambia, waar ik voor een Noorse aannemer
Noremco werkte aan een project in de hoofdstad >>
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Lusaka.   Mijn rol hier was dat van junior site engineer,
naast twee andere site engineers en een project manager.
Ik was voornamelijk bezig met het uitzetten en opmeten
van het drainage systeem voor een nieuwe school, en het
controleren van bouwtekeningen. Ondanks mijn leeftijd
en weinig ervaring, werd ik toch vaak als leidinggevend
persoon beschouwd door de lokale werknemers. Op de
werkvloer werd ik vaak “baas” genoemd en men keek naar
mij voor instructie. Ook weer een nieuwe ervaring voor
een stagiair dacht ik.
Na een aantal maanden kreeg ik bezoek van mijn
stagebegeleider, Dhr. Kuipers, die zeer geïnteresseerd was
in het werk waar ik mee bezig was, maar ook de algemene
gang van zaken in het dagelijkse leven in zuidelijk Afrika.
Na mijn stage, ronde ik het vierde jaar met succes af en
kreeg in juni 1999 mijn diploma uitgereikt.
Verdere studie
Al tijdens het vierde jaar werd er door diverse mensen
gesproken over een vervolg studie. Sommige hadden het
over de TU Delft, maar ik zelf was zeer geïnteresseerd
in de Masters opleiding “Civil Engineering Management
& Geotechnology” van de Southbank University Londen.
Deze MSc studie werd voor Nederlandse studenten
mogelijke gemaakt door een samenwerking met de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Een aantal
van mijn klasgenoten op de HTS hadden ook interesse
getoond in deze studie. Ik zelf was zeer geïnteresseerd,
want ik wist dat er toch nog veel onzekerheid ontstond
in het buitenland over het niveau en de inhoud van een
Nederlandse Hogeschool opleiding en de “ing.” diploma.
Echter, internationaal gezien weet iedereen wat een
MSc betekend. Aangezien de kans hoog was dat ik toch
uiteindelijk in een Engelstalig land zou belanden leek deze
studie mij een goede keuze.
Na een aantal introductieweken werd het mij duidelijk dat
er nog wel ruimte was om een aantal dagen in de week te
gaan werken. Ik was net begonnen met solliciteren toen
ik een telefoontje kreeg van Bart van’t Hek, ook een oud
klasgenoot van de HTS. Toen hij hoorde dat ik op zoek
was naar een part-time baan vroeg hij of ik geïnteresseerd
was om bij firma Van’t Hek te komen werken. Een paar
dagen later was ik bezig met damwand berekeningen en
diverse grondmechanische rapporten te schrijven. Werken
bij Van ’t Hek vond ik erg leuk. Ik heb veel geleerd en veel
mensen ontmoet. De cultuur van het bedrijf was één van
hard werken, maar ook flexibiliteit en praktisch denken.
Vooral wat betreft mijn studie, de diverse opdrachten die
ik moest maken en mijn examen kon ik altijd tijd vrij krijgen
en waren ze behulpzaam.
De Masters opleiding zelf was ook zeer interessant. Er
werden vakken gegeven die goed aanvulden op de stof
die ik op de HTS had geleerd, maar ook nieuwe en zeer
relevant materiaal voor de praktijk. Tijdens de studie was
een periode van twee weken, waarbij er les gegeven
werd op de universiteit zelf in Londen. Gedurende deze
twee weken kreeg ik een goede indruk van het wonen in
Londen en kreeg ook een idee van de werksfeer. Tijdens
mijn verblijf in die twee weken nam ik contact op met een
aantal vrienden die hier woonde en discussieerde over
mijn mogelijke verhuizing naar Londen. Veel van mijn
vrienden van de middelbare school in Zimbabwe zijn na
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hun verdere studie of in Zuid Afrika of in Engeland beland.
Veel daarvan in Londen.
De laatste fase van de Masters opleiding was een
afstudeeropdracht, de zogenaamde dissertation. Hiervoor
had ik gekozen om een vergelijking te maken tussen
Publiek Private Samenwerking in Nederland en het VK. Een
onderdeel van de dissertation was een aantal interviews
houden met diverse mensen in het bedrijfsleven zowel in
Nederland als in Engeland. Dit bracht mij toen weer voor
een week naar Londen.
Vertrek naar Engeland
In april 2002 heb ik mijn studie afgerond en kort daarna
begon ik met sollicitatie brieven te schrijven om via job
agencies op het internet contact te leggen met verschillende
aannemersbedrijven in Londen. In augustus ontving ik
een aantal positieve reacties en begin september ging ik
wederom naar Engeland voor een aantal gesprekken. Een
groot aannemingsbedrijf, May Gurney, bood mij een baan
aan en ik kon in oktober beginnen. Vervolgens pakte ik
mijn spullen in en vertrok eind september naar Engeland.
Tijdens een van mij eerdere bezoeken had ik al geregeld dat
ik samen met mijn zus (die toen ook in Londen studeerde)
en een andere vriend van mij samen een huis zouden
huren. Omdat Nederland en het VK allebei deel uitmaken
van de EU, was het geen enkel probleem voor mij om
hier te komen werken. Werkvergunningen, visa enz. was
allemaal niet nodig. Binnen een week na aankomst was
ik ingeschreven, had ik een SOFI nummer, bankrekening,
mijn spullen uitgepakt, en was ik aan het werk!
Werken bij May Gurney
Ik werd aangenomen bij May Gurney (www.maygurney.
co.uk) als Design Engineer, voor de rail divisie van het
bedrijf. Dit hield in diverse berekening en tekeningen
te maken voor verschillende onderhoudswerken aan
treinstations en bijbehorende parkeergelegenheden
en ander faciliteiten. Af en toe was ik ook bezig met
werken uitzetten of opmeten en met grondmechanisch of
hydrologische onderzoek. Twee dingen die mij onmiddellijk
opvielen was, ten eerste, dat de afstanden tussen
verschillende werken behoorlijk groot waren. Het East
Anglia Property Framework Contract, waar ik aan werkte,
strekte zich uit over het hele gebiedt van East Anglia. Dit
is een gebied van ongeveer 350 x 300km. Vaak moest ik
naar 2 of 3 verschillende werken toe op een dag, dus veel
rijden. Het andere wat mij opviel was hoe attent men hier
op veiligheid in de bouw is. In de eerste week van mijn
nieuwe baan moest ik 3 verschillende veiligheidscursussen
afleggen om veilig aan het spoor te kunnen werken. Het
werken voor May Gurney als Design Engineer beviel mij
goed. Zonder al te veel moeilijkheden kon ik de stof die ik
op de HTS had geleerd, goed in de praktijk toepassen. De
bedrijfscultuur hier was niet veel anders dan bij Van’t Hek
in Nederland. Er werd hard gewerkt en ook lange dagen
gemaakt, maar op een vrijdag middag begon het werk het
na een uur of twee al duidelijk af te bouwen. Veel mensen
gingen vrijdags rond een uur of twee al richting huis, maar
dat kwam hoofdzakelijk omdat men gemiddeld zo’n 2 a 3
uur moest reizen naar huis toe. Velen bleven gedurende
de week in het stadje Stevenage waar het kantoor van
May Gurney regio zuid was gevestigd, maar gingen dan
alleen in het weekend naar huis. Ik woonde gelukkig in >>
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het nabij gelegen Londen, wat voor mij ongeveer een uur
rijden was. Dit reed ik wel elke dag heen en terug.
In mij vrije tijd ging ik veel op stap. Er werd vaak afgesproken
met vrienden in het weekend en alle verschillende hoeken
van het Londense nachtleven werden verkend. Ik ben in
deze periode heel veel mensen tegengekomen die ik kende
uit Zambia en Zimbabwe en in deze periode leerde ik ook
een hele leuke Ierse dame kennen, Mary, die later mijn
vrouw is geworden. Vanuit Londen was het heel makkelijk
en goedkoop om low budget vluchten te vinden naar
allerlei verschillende locaties. Zo heb ik samen met Mary
heel veel verschillende landen bezocht vooral in noord
en zuidoost Europa. Steden zoals Tallinn, Stockholm,
Sint Petersburg, Budapest en Dubrovnik waren allemaal
makkelijk in een lang weekend te bezoeken.
Na verloop van tijd werd het al drukker op mijn werk en
kreeg ik ook meer verantwoordelijkheid. Al meer begon
ik mij bezig te houden met het sturen van het ontwerp
proces i.p.v. het ontwerpen zelf. We waren ongeveer
halverwege door het 5 jaar contract met de Britse nationale
spoorwegen toen ik promotie kreeg van Design Engineer
naar Design Manager. Mijn functie was toen het managen
van diverse ontwerp werkzaamheden en het uitbesteden
van verschillende werk pakketten aan Engineering
Consultants (Ingenieursbureaus). Ik zorgde ervoor dat de
ontwerpen binnen het budget en op tijd werden uitgevoerd,
maar ook dat ze in de praktijk toepasselijk waren. Tevens
moest ik vaak coördineren met de uitvoering en zorgen
dat het team buiten de nieuwste tekeningen en al de juiste
informatie kregen. In de drie jaar als Design Manager heb
ik ontzettend hard moeten werken maar heb ik ook veel
geleerd en waardevolle ervaring opgedaan.
De DLR
Het jaar 2007 was één van verandering. Mijn vrouw was
zwanger van ons eerste kind en mede daardoor waren we
ook op zoek naar een eigen woning. We huurden al een
tijde een kleine flat in het noordwesten van Londen, maar
voor een baby zou dit te klein zijn. Op mijn werk vond ik
het ook tijd voor verandering. De ontwerpen voor de East
Aglia Framework contract waren puur civiele technische
onderhouds-werken en meestal klein schalig. Ik wou
graag wat meer ervaring opdoen op wat grotere projecten
en multidisciplinaire. In mei 2007 kreeg ik een kans. Na
een paar sollicitatie gesprekken werd ik aangenomen
door een kleine consultancy bedrijf, CJ Associates (www.
cjassociates.co.uk). Dit is een bedrijf van circa 25 man
en heeft een diverse reeks ervaring binnenshuis. Er zijn
mensen die zich bezighouden met het adviseren van
klanten, o.a. overheids- en lokale overheidsinstanties,
vooral in de beginfase van projecten zoals planning en
publieke consultaties. Er zijn een paar die de rol van
Project Manager of Commercial Manager voor diverse
klanten uitvoeren en ik samen met een collega houden
ons bezig met de ontwerp managers rol voor de Docklands
Light Railway (DLR) waar wij werken aan het Stratford
International Extension (SIE) Project.
Dit project is voornamelijk gefocust op capaciteitsuitbreiding
van het huidig DLR netwerk in Oost Londen. Het project is
vooral van belang voor de Olympische Spelen die in 2012
in de buurt van Stratford zullen plaats vinden, maar ook



gaat het om het creëren van nieuwe openbaarvervoerverbindingen voor mensen die in dit deel van de stad wonen,
gepaard met de herontwikkeling van de naastgelegen
gebieden.
Alvorens wat meer te vertellen over het SIE project zal ik
eerst even een korte introductie geven over het huidige
DLR netwerk.
De Londense ondergrondse is het oudste metrosysteem
ter wereld. Grote delen daarvan bestonden al voor
1880. Het zuidoosten van Londen is altijd al minder
bereikbaar geweest dan andere delen van de stad. Dit
kwam hoofdzakelijk door de slechte grondlagen die in dit
gedeelte van de stad tunnelbouw moeilijk maakte. In begin
jaren 80, tijdens de herontwikkeling van de voormalige
Docklands (scheepswerven), werd de bereikbaarheid
van dit gebied nog eens goed onder de loep genomen.
Als oplossing werd toen bedacht een licht bovengronds
minirail, de Docklands Light Railway. Dit is een systeem
van relatief kleine lichte treinen die geheel automatisch
bestuurd worden vanuit het control centre in Poplar. Elke
trein heeft een Passenger Service Assistant (PSA) aan
boord die men vragen kan stellen en die af en toe kaartjes
controleert, maar geen bestuurder is. In 1983 was het
eerste gedeelte van de DLR geopend en dit liep toen van
Mudchute tot aan het aansluitpunt met de ondergrondse,
bij het station Tower Gateway, naast de Tower Bridge.
Vervolgens door de gigantische ontwikkeling in het gebied
rond Canary Wharf onstond al gauw de noodzaak om de
DLR verder uit te breiden. Een verlenging naar London
City Airport en Bank het financiële hart van de stad, werden
in 1990 gerealiseerd. Het huidige DLR netwerk reikt nu
van Bank/Tower Gateway in het westen tot Beckton/King
George V in het oosten en van Stratford in het noorden tot
Lewisham in het zuiden (zie figuur 1).
Het SIE Project
In 2012 worden de Olympische Spelen in het VK gehouden.
Veel van de stadia en andere Olympische voorzieningen
worden gebouwd in de buurt van het huidige Stratford
Station (Zie figuur 2).
Dit station is momenteel bereikbaar via de central line, de
jubilee line, de bovengrondse zwaar rail, en de huidig DLR
verbinding met Poplar. Vooral de Jubilee line maar ook
de central line zijn nu al op hun maximale capaciteit. Er
worden ongeveer 5 miljoen toeschouwers verwacht in juli
2012 en al gauw werd het duidelijk dat de bereikbaarheid
in 2012 onvoldoende zal zijn.
Naast het huidige spoor van de jubilee line ligt een stuk
ongebruikt spoor van de oude bovengrondse North
London Line (NLL), die van Richmond tot aan Stratford
loopt, met het laatste gedeelte naar Canning Town. Het
is dit stuk spoor van Stratford naar Canning Town dat in
2006 gekocht werd door DLR Limited voor het ombouwen
naar DLR gebruik.
Het SIE project omvat dus het ombouwen, met uiteraard
nieuwe en aangepaste stukken, van het huidige ongebruikte
gedeelte van de NLL, tussen Stratford en Canning Town,
met dan nog een nieuw gedeelte doorgetrokken tot het
nieuwe station Stratford International. >>
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Figuur 1: Huidig DLR netwerk.

 






















  





























 





















    











 



       














 

























  



 



























   











 


















 



 








































  




















 















  






















   

 






Figuur 2: Kaart olympische venues.
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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
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.

k8018 adv Civiel/technisch 148x210mm

15-10-2008

13:18

Dura Vermeer Infrastructuur BV
Noord West
Vredenburghweg 2
1461 GT Zuidoostbeemster
Telefoonnummer (0299)-783800
Postbus 460, 1440 AL Purmerend
www.duravermeerinfrastructuur.nl

Pagina 1

AANNEMINGSBEDRIJF K. DEKKER B .V.
BETON- EN WATERBOUW
• bruggen, viaducten en
tunnels
• parkeergarages en
(parkeer)kelders
• zuiveringen, gemalen en
bergbezinkbassins
• kademuren en
beschoeiingen
• houten (voetgangers)
bruggen
• spoorwegkruisingen
• grondverzet

WIJ BEGRIJPEN DE BASIS
VAN BETON- EN WATERBOUW
TEL (0226) 39 16 29
WWW.KDBV.NL

VEELZIJDIGE BOUWERS
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Figuur 3: Stratford
International Extension
map.












 




  

 

      











































 





 

  


 










 


      
 
 





































 
  

  



















 



 





Hier kan men overstappen op de hogesnelheidslijn naar
Parijs via de tunnel (zie figuur 3).
Om dit te kunnen realiseren zijn enige aanpassingen nodig
bij Stratford Station zelf. Fase 1 van het SIE project is de
bouw van nieuwe eindperrons voor de NLL (zwaar rail),
op een andere locatie binnen het Stratfrod station met alle
bijbehorende apparatuur, elektrische en telecommunicatie
voorzieningen en een kilometer nieuw aanleidend spoor.
Nadat dit voltooid is dan kunnen de huidige perrons en
voorzieningen van de NLL op Stratford Station omgebouwd
worden naar DLR specificatie. Fase 1 van dit project is nu
in uitvoering en zal in april 2009 gereed zijn.
De tweede fase van het project is het uitvoeren van de
rest van de corridor tussen Stratford en Canning Town,
de verlenging naar Stratfrod International, het bouwen
van aansluitpunten met de jubilee line bij Canning Town
en West Ham stations en de bouw van drie nieuwe tussen
stations Stratford High Street, Abbey Road en Star Lane
(zie figuur 3).
De aannemer voor dit project is de combinatie Skanska /
GrantRail en het contract is een Design en Build vorm. Een
aantal eerdere uitbreidingen van de DLR waren allemaal
Design – Build & Operate contracten waar de aannemer
na de bouw ook nog verantwoordelijkheid droeg voor het
runnen van de trein diensten en het onderhoud van het
hele systeem, voor een bepaalde periode.
Sinds kort heeft DLR nu een vaste trein operator in de
armen genomen (Serco Docklands) en dit bedrijf is nu
verantwoordelijk voor alle treindiensten en het onderhoud
van alle lijnen die niet al onder een eerdere concessie
vallen en ook voor de toekomstige Stratford International
Extension. Voor ons contract betekend dit dus dat, afgezien
van de korte periode van bouwgaranties, de aannemer
verder geen langdurige verantwoording heeft voor hun
werk aan het SIE project.
Dit betekend dat het van uitermate belang is dat alle
ontwerpen die door de aannemer geproduceerd worden,
zowel als de bouwkwaliteit zelf, zeer goed gecontroleerd
moeten worden door de DLR en ook door Serco Docklands.
Dit is één van mijn hoofdrollen in dit project, om te zorgen
dat deze controles voldoende uitgevoerd worden. Verder
zorg ik voor de coördinatie van het ontwerpproces en de
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diverse ontwerp teams, het faciliteren van de controles
door de diverse technische specialisten en er voor te
zorgen dat de juiste documentatie geleverd wordt. Tevens
ben ik veel bezig met vergaderingen en aanpassingen van
het ontwerp.
De DLR is een relatief kleine organisatie, vergeleken met
London Underground (LU), maar behoort net als LU aan
de overkoepelende organisatie Transport for London (TFL)
(www.tfl.gov.uk). DLR heeft ongeveer 90 mensen in dienst
waarvan ongeveer de helft, net als ik, externe consultant
zijn. Op de projectenafdeling binnen DLR werken circa 45
mensen en momenteel zijn 3 grote projecten aan de gang,
waar het SIE project een van is. Ik werk nu sinds mei 2007
aan dit project en heb het nog steeds naar mijn zin. Ik zal
nog ongeveer 6 maanden hier bij de DLR bezig zijn en dan
zal fase 2 van het project ook in uitvoering gaan. Jammer
genoeg zal ik hier niet bij betrokken zijn.
Slot
Op de maandelijkse vergaderingen binnen het bedrijf
CJ Associates wordt gekeken naar toekomstige werken
en wie ze daarvoor kunnen inzetten. Voor mij betekend
dit waarschijnlijk een nieuw tram project in Birmingham
wat begin volgend jaar van start gaat. Voor dit project is
alleen de grond voor het toekomstige tracé al gekocht en
onteigend, maar verder moet het hele project nog opgezet
worden. Lijkt mij een zeer interessant project en zeker een
hele uitdaging.
Met toekomstige projecten zoals de Olympische Spelen,
Cross Rail (zo’n 16 miljard pond investering in een
nieuwe oost-west verbinding door het hart van Londen),
een zesde terminal op het vliegveld Heathrow, enz. is er
in de omgeving van londen in de komende 10 jaar nog
ontzettend veel werk voor de civiele ingenieur.
Aangezien we net een jaar in ons nieuwe huis wonen
en ons dochtertje die net een is, zullen we voorlopig hier
blijven. Omdat Mary en ik allebei veel van reizen houden
zal het mij niet verbazen als we over 10 jaar ergens anders
wonen. Niemand weet wat de toekomst brengt. De tijd zal
het leren...
Alex Yff (1999)
Alex.Yff@dlr.tfl.gov.uk <
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Het transparantiebeginsel in het
aanbestedingsrecht
Een kernbeginsel van het aanbestedingsrecht is het transparantiebeginsel. De vraag is wat hier nu precies mee wordt bedoeld
en waar de grens ligt tussen transparantie en niet-transparantie. In
dit artikel zal hier nader op worden ingegaan.

Het aanbestedingsrecht draagt bij aan een verdere
ontwikkeling van de marktwerking; in beginsel wordt
aan iedere aanbieder van bepaalde werken, diensten
of leveringen een faire kans geboden om een
overheidsopdracht te verkrijgen. Indien bijvoorbeeld een
gemeente een opdracht voor afvaldiensten te vergeven
heeft, is de gemeente niet gerechtigd, zoals vroeger wel
het geval was, om een bevriende relatie de lucratieve
opdracht te gunnen. Het gaat immers om overheidsgeld.
De gemeente wordt gedwongen om de opdracht in de
markt te zetten, waarbij het bereik zich niet alleen uitstrekt
tot Nederland, maar tot alle landen van de Europese
Unie. Met andere woorden, ook een afvalcombinatie uit
Portugal dient de gelegenheid te krijgen om de opdracht
te verwerven.
Teneinde die afvalcombinatie uit Portugal ook te bereiken
zijn er bepaalde publicatieregels opgesteld. Bij vele
ondernemingen zijn werknemers in dienst die zich enkel
bezig houden met het zoeken (op Internet) en doorlezen van
de te vergeven opdrachten, waarna deze ‘aankondigingen’
worden doorgestuurd naar een andere afdeling binnen de
onderneming die zich hoofdzakelijk bezig houdt met het
‘inschrijven’ op aanbestedingen.
Immers, het inschrijven op aanbestedingen is een vak op
zich. Het aanbesteden van een opdracht is aan talrijke
regels gebonden, zowel aan de kant van de aanbestedende
dienst als aan de kant van de inschrijver. Een inschrijver
dient bijvoorbeeld zijn inschrijving conform het door
de aanbestedende dienst voorgeschreven bestek in te
kleden, en daarnaast te bieden wat er wordt gevraagd.
Indien de inschrijver hiervan afwijkt, is de aanbestedende
dienst in beginsel verplicht deze inschrijving te ecarteren.
Dit laatste, aangezien de aanbestedende dienst anders
andere inschrijvers zou benadelen en daarmee zou
de aanbestedende dienst handelen in strijd met het
gelijkheidsbeginsel.

Met het gelijkheidsbeginsel is een van de belangrijkste
beginselen van het aanbestedingsrecht genoemd. Een
ander belangrijk beginsel is het transparantiebeginsel.
Dit beginsel houdt in dat de aanbestedende dienst een
transparante aanbesteding moet houden. Met andere
woorden: van tevoren dient een inschrijver bijvoorbeeld
precies te weten wat van hem verwacht wordt, welke
diensten hij dient aan te bieden, hoe zijn inschrijving zal
worden beoordeeld en last but not least: wat de criteria zijn
op basis waarvan de aanbestedende dienst de uiteindelijke
gunning zal baseren.
Met name op dit laatste punt schieten aanbestedende
diensten nog wel eens tekort. Indien het gunningcriterium
de laagste prijs is, is er meestal niet veel ruimte voor
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discussie: de inschrijver met de laagste prijs verkrijgt de
opdracht. Echter, in het merendeel van de aanbestedingen
is het gunningcriterium de economisch meest voordelige
inschrijving (EMVI), hetgeen inhoudt dat niet alleen naar
de prijs wordt gekeken, maar ook naar andere aspecten
zoals kwaliteit, milieu-aspecten, levertijden en dergelijke.
Indien een aanbestedende dienst kiest voor de EMVI als
gunningcriterium, dient zij vantevoren, dat wil zeggen
voordat een inschrijver zijn inschrijving heeft gedaan, aan
te geven op welke wijze zij de verschillende aspecten
zal gaan beoordelen. Hierbij moet worden gedacht aan
puntentoekenningen, maar ook aan relatieve gewichten.
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een aanbestedende dienst
het uiteindelijke puntentotaal bij de laagste prijs voor 25%
wil laten meetellen in de uiteindelijke beoordeling en het
uiteindelijke puntentotaal bij kwaliteit voor 75%. Indien dit
het geval is, dient dit vantevoren duidelijk te zijn gemaakt.
Zo niet, dan handelt de aanbestedende dienst in strijd met
het transparantiebeginsel.
In een eerder artikel wees ik al op het arrest van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
(24 januari 2008)   inzake een overheidsopdracht voor
dienstverlening. In dit arrest ging het om de vraag of sprake
was van het achteraf vaststellen van wegingscoëfficiënten
van subcriteria voor gunningcriteria, en onder welke
voorwaarden dit zou kunnen. Uit dit arrest bleek wederom
dat de eisen die aanbestedende diensten stellen vóóraf,
dus al in de aanbestedingsdocumenten, vermeld moeten
worden. Bovendien dienen de eisen duidelijk te zijn en ook
daadwerkelijk gehandhaafd te worden.   
Destijds schreef ik reeds dat het beginsel van gelijke
behandeling en de transparantieverplichting met zich
meebrengen dat alle elementen die door de aanbestedende
dienst in aanmerking worden genomen ter bepaling van
de EMVI, alsook het relatieve gewicht van deze criteria, bij
de (potentiële) inschrijvers bekend dienen te zijn wanneer
deze hun offertes voorbereiden. Een aanbestedende dienst
kan dan ook geen afwegingsregels of subcriteria voor de
gunningcriteria toepassen zonder dat de inschrijvers hier
vóóraf van op de hoogte zijn.
Indien een inschrijver na beoordeling van de inschrijvingen
er achter komt dat een aanbestedende dienst het
transparantiebeginsel heeft geschonden, heeft hij een
zeer korte tijd (meestal 15 dagen na bekendmaking
voorlopige gunning) om tegen deze beslissing te ageren.
Dit ageren dient te geschieden door binnen de gestelde
termijn een kort geding dagvaarding te betekenen bij de
aanbestedende dienst. Deze termijn is erg kort nu in die
15 dagen de eerste dagen meestal worden verspeeld
met het (meestal tevergeefs) vragen om uitleg aan de >>
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aanbestedende dienst, bestuderen van het dossier en
het uit handen geven van het dossier aan een advocaat.
De advocaat zal vervolgens een datum voor kort geding
moeten vragen en een concept kort geding dagvaarding
moeten opstellen en deze moet ook nog tijdig worden
uitgebracht. Door het uitbrengen van de dagvaarding mag
de aanbestedende dienst de opdracht niet gunnen aan de
volgens haar winnende inschrijver totdat de rechter op de
zaak heeft beslist.
Tijdens de zitting komt het er meestal op aan om te bewijzen
of de aanbestedende dienst het transparantiebeginsel
heeft geschonden niet. Dit kan bijvoorbeeld doordat de
aanbestedende dienst de gunningcriteria niet goed heeft
toegepast of deze heeft gewijzigd, of, zoals ik laatst
heb meegemaakt, doordat de aanbestedendedienst

opeens een extra weging heeft geïntroduceerd. Naast
een schending van het transparantiebeginsel werkt dit
ook nog willekeur in de hand en is dit ook strijdig met het
rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.
Kortom, het aanbestedingsrecht zit in een strak keurslijf,
maar indien de regels van het spel goed worden gespeeld,
is het een goed systeem om vriendjespolitiek tegen te
gaan.   
Luc Cohen
advocaat bij Simmons&Simmons <

STOHA Plus
Hierbij een vooraankondiging voor een te organiseren bijeenkomst van de STOHA. Deze zal worden gehouden
donderdag 29 oktober a.s. van 15.30 - 18.30 uur in het DSB-stadion te Alkmaar. Zoals u weet hebben wij als commissie
STOHA-PLUS al geruime tijd het plan om in plaats van een excursie een keer een congres te organiseren met een
pakkend onderwerp wat ons allen als civiele techneuten bezighoudt.
Het onderwerp van deze middag zal zijn hoe mogelijkheden en kansen om te zetten in concrete plannen die snel tot
uitvoering kunnen worden gebracht. Het is zeer belangrijk dat in de huidige moeilijke tijden projecten worden aangepakt
die de neergaande bouwvolumes aanvullen. Maar hoe traag en moeizaam goede plannen vaak op gang komen is ons
allen bekend.
Hoe zit dat nu: moeten we ervan uitgaan dat er zonder geld ook geen plannen zijn; of draaien we het om: zonder
plannen komt er ook geen geld. Deze laatste houding dwingt ons tot een pro-actieve opstelling en geeft kansen om de
motor draaiende te houden.
Wat zijn de kansen die gecreëerd kunnen worden als Publiek en Privaat gaan Samenwerken (PPS).
Over deze materie willen wij in discussie gaan met bestuurders (gemeente en provincie), plannenmakers, een econoom,
Kamer van Koophandel, etc.
Wij willen het onderwerp in het algemeen benaderen en inleiden maar vervolgens verder uitdiepen met een concreet
voorbeeld wat speelt in onze regio, nl. de Westring/Westrand van Alkmaar.
Wij nodigen in ieder geval alle STOHA donateurs uit, maar ook zullen we mensen uit de regio benaderen die vanuit hun
vak hierbij betrokken zijn en ook een menig kunnen geven in een hopelijk levendige discussie.
U zult na de vakantie een uitnodiging van ons ontvangen maar u kunt nu alvast deze dag in uw agenda vrijhouden.  Zorg
er in ieder geval voor dat je emailadres bekend is bij de STOHA, dit kan via www.stoha.nl.
Commissie STOHA-Plus,
Jan Jorna, Rob Niele en Rian Duinmeijer <



‘‘Moeilijkheden brengen ervaringen met zich mee
en ervaringen brengt wijsheid’’
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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
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

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

|

www.midicenter.nl

|

www.agvastgoed.nl

www.stoha.nl

“Een STOHA donateur brengt
een project aan in de vorm
van een korte beschrijving, zijn
eigen rol daarin en een aantal
foto’s.”

Online - STOHA donateurs aan het werk
Misschien is het u al opgevallen aan één van uw bezoeken
op de website en heeft u de nieuwe rubriek zelfs al bekeken.
Het is zover: STOHA donateurs aan het werk is online.
In het voorjaarsnummer van 2005 is hier in het STOHAbulletin melding van gemaakt. Toen kon u al een klein
voorproefje krijgen. Onderstaande tekst geeft een korte
terugblik…
Wat is de gedachte achter deze pagina?
Veel   STOHA donateurs komen elkaar in het dagelijks
leven regelmatig tegen. Alleen zijn ze zich daar meestal
niet van bewust. Binnen een bedrijf weet je meestal wel wie
zijn opleiding in Alkmaar heeft genoten, maar zit je in een
bouwvergadering met andere partijen aan tafel dan weet
je dat wellicht niet. Soms is het best handig als je op de
hoogte bent van elkaars achtergrond. In sommige, zakelijke
lastige, situaties kan een gemeenschappelijk verleden de
eventueel aanwezige spanning doen verminderen.
Maar hoe geef je dit nu gestalte?
Het idee is om dit te doen aan de hand van werken in
uitvoering. Ongeveer 80% van de STOHA donateurs is
werkzaam in de provincie Noord-Holland. Het kan dan ook
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niet anders dan dat aan de meeste civiele en bouwkundige
projecten meerdere afgestudeerden van INHolland,
Hogeschool Alkmaar of de voormalige HTS werken. Aan
hetzelfde project wordt gewerkt door de constructeur, de
werkvoorbereider, de uitzetter, de laborant, de directeur,
de uitvoerder, de inkoper en ga zo maar door.
Laten we dat nu eens inzichtelijk maken
Een STOHA donateur brengt een project aan in de vorm
van een korte beschrijving, zijn eigen rol daarin en een
aantal foto’s. Dit geheel wordt geplaatst onder de rubriek
‘STOHA donateurs aan het werk’. Middels een invul schema
geef je aan wie je bent, van welk afstudeerjaar, je functie
en werkgever en je relatie tot het betreffende bouwproject.
Vervolgens komen de bezoekers van de website tot de
ontdekking: “Verrek aan dat project heb ik ook gewerkt!”
De webcommissie zal vervolgens het geheel in elkaar
passen zodat van het betreffende project een woord- en
beeld verslag ontstaat.
Nieuwsgierig geworden naar het uiteindelijke resultaat of
wil je meteen een project aanmelden? Ga dan snel naar
onze website: www.stoha.nl! <
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Donateurs aan het werk
Stefan Bakker
Hoe ziet uw carrière eruit nadat u van de Hogeschool
Alkmaar bent afgekomen?
Ik zou deze vraag graag iets anders willen formulieren,
want eigenlijk ben ik één van die studenten die de wisseling/verandering/overname van de Hogeschool Alkmaar
naar Hogeschool InHolland gedurende de studie heeft
mogen mee maken. Ik ben namelijk in 2000 gestart met
de opleiding Civiele Techniek om vervolgens in 2004 af te
studeren. Ik was slechts 20 jaar jong toen ik mijn diploma
behaalde en om eerlijk te zijn had ik eigenlijk nog helemaal
geen zin om te gaan werken. Aangezien ik een fervent
wintersporter ben besloot ik om voor een jaar skileraar te
worden. De opleiding bij de Salzburger Berufsschilehrer
& Snowboardlehrer Verbands in Kaprun doorliep ik overigens samen met de dochter van Bert Kuijpers, welke ook
had besloten om met dezelfde intentie naar Oostenrijk
af te reizen. Zo begon ik aan een nieuw avontuur in mijn
leven. In de winter van 2004/2005 heb ik met veel plezier
bijna vijf maanden skiles mogen geven in het skigebied
Koningsleiten-Gerlos.
Nog geen week terug in Nederland leerde ik, tijdens mijn
eerste STOHA-vergadering, Hans van Twisk kennen en
hij bood mij, namens aannemingsbedrijf Schadenberg, direct een contract aan. Samen met Hans zat ik op het bedrijfsbureau waar ik mij hoofdzakelijk bezig hield met het
calculeren en voorbereiden van diverse “infra-projecten”.
Na een half jaar begon mijn skiduim toch weer te tintelen
en besloot ik om nogmaals voor langere tijd naar Oostenrijk te gaan. Echter, mijn voormalige werkgever liet mij niet
zomaar gaan en liet vastleggen dat ik, bij terugkomst in
Nederland, weer bij hem in dienst zou treden. Zo begon ik
mijn tweede seizoen als beroepsskileraar. In dat seizoen
leerde ik dat er handel zat in (recreatief) onroerend goed.
Doordat ik veelvuldig mensen sprak die graag een vakan-
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tiewoning wilden kopen en de mensen kende die iets te
verkopen hadden, was de link snel gelegd. Vanaf die winter trok deze markt mijn interesse.
Eenmaal terug in Nederland trad ik, volgens contract, weer
in dienst bij de GWW aannemer. Aangezien het onroerend
goed (dus ook ontwikkeling) mijn interesse had gewekt
ging ik mij langzamerhand meer bezig houden met de Design en Construct projecten. Na verloop van tijd merkte ik
dat het werk wat ik deed toch niet was waar mijn toekomst
lag. Dit had Melle Ketting (destijds Engenius, nu Ballast
Nedam Infra)  door en wij bedachten samen een stappenplan.
Een gezamenlijke zoektocht van bijna een jaar bracht ons
uiteindelijk bij een projectontwikkelaar in het bedrijfsonroerend goed, welke de woningbouw- en recreatietak de
komende jaren flink wilde gaan uitbreiden. Te weten: Midi
Center Bedrijfshuisvesting (MCB) en zusteronderneming
AG Vastgoed (AGV) te Alkmaar.
Waarom bent u bij Midi Center en AG Vastgoed gaan
werken?
Tijdens de kennismakingsgesprekken werd vooral het
segment bedrijfshuisvesting van de onderneming aan mij
voorgesteld. Hierin zag ik zeker uitdagingen, maar mijn
voorkeur ging eigenlijk uit naar woningbouw en recreatie. Toen vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Immers
de grondlegger van AGV, die ondermeer de MCB formule
heeft ontwikkeld, is van huis uit een woningbouwontwikkelaar. Zoals ik al zei is het onze ambitie om deze tak de
komende jaren flink uit te breiden en daar ligt voor mij een
belangrijke rol weggelegd.  >>
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In april 2007 trad ik dan ook in dienst als projectleider. Het
grote voordeel is dat beide ondernemingen uit één kleine
organisatie bestaat (slechts 15 personen). Met de realisatie van ruim 120 projecten en het huisvesten van bijna
2.000 ondernemers mogen wij ons in dit segment zelfs
marktleider van ons land noemen. Deze bedrijfshuisvesting wordt overigens aangeboden in multifunctionele bedrijfsunits in zogenaamde bedrijfsverzamelgebouwen. Met
deze onderneming zetten wij het succes door en met de
zusteronderneming (AGV) ontwikkelen wij veelal bijzondere en innovatieve projecten. Iets wat voor mij, juist de
organisatie uniek en veelzijdig maakt.
Wat houden uw dagelijkse bezigheden in?
Als projectleider, in zowel de woningbouw als de bedrijfshuisvesting, heb ik het gehele traject in eigen beheer, van
idee-vorming en de verwerving van bouwgrond tot aan de
oplevering en sleuteloverdracht naar de eindgebruikers.
Het opstarten van een ontwikkeling begint met het zoeken
naar geschikte bouw- en (her)ontwikkelingslocatie’s. Daarin zijn wij niet alleen zelf actief maar worden wij ook vaak
benaderd door particulieren, bedrijven, makelaars, beleggers en gemeenten. Voordat een locatie daadwerkelijk
wordt aangekocht (of in optie genomen) dient er het één
en ander grondig onderzocht te worden. Denk bijvoorbeeld
alleen al aan de grondkwaliteit, eventuele hindercirkels en
de mogelijke bestemming(en).
Vervolgens geef ik het project vorm, samen met een architect en bouwkundige, uiteraard in goed overleg met
de vigerende overheid. Na verkrijging van welstand en
goedkeuring wordt alles op besteksniveau uitgewerkt, ten
behoeve van onder andere de prijsvorming en de aan te
vragen vergunningen.
Vele maanden later, wanneer de voorbereidingen afgerond
zijn, wordt het product (een woning of bedrijfspand) in
verkoop gezet. Het verkooptraject wordt ondersteund door
onze marketingafdeling en werk ik, als projectleider, vaak
samen met lokale makelaars.

altijd gebruik van het STOHA-netwerk. Wanneer ergens
een sanering of onderzoek moet worden uitgevoerd is
een professionele partij immers zo gevonden. Maar ook
voor ramingen of voor het laten uitvoeren van diverse
werkzaamheden is het altijd prettig om de juiste personen
te kennen en daardoor snel te kunnen schakelen.
Uiteindelijk bereik je volgens mij meer door samen te
werken. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen meer voordelen uit het STOHA-netwerk kan halen dan wat wij tot nu toe
doen. Mede omdat in iedere discipline wel een voormalig
HTS student werkzaam is. Alleen daarvoor moet je wel iemand kunnen vinden.
In de privésfeer spreek ik met enkele jaargenoten overigens ieder halfjaar wel een keer af om gezellig in Alkmaar
een borrel te drinken en een hapje te eten. Het studentenleven is ons nog lang niet ontgroeid en het is leuk om te
horen wat iedereen heeft meegemaakt.
Hoe denkt u dat uw toekomst eruit gaat zien?
Zoals jullie hebben kunnen lezen is mijn functie zeer veelzijdig, waardoor ik mijn creativiteit kwijt kan. Het prettigste
is dat ik volledig wordt vrijgelaten en mijn eigen projecten mag verwerven, waaronder reeds twee unieke: een
eiland- en een hotelontwikkeling. Gelukkig is de ambitie
van mijn werkgever om de woningbouw- en recreatietak
de komende jaren flink te laten groeien wat mij meer dan
voldoende kansen zal bieden.
Hoe mijn toekomst precies zal verlopen, valt nooit te voorspellen. Als ik het zou weten is het misschien niet eens
leuk meer. Maar dromen staat vrij, dus ik zou graag:
industrieel vastgoed herontwikkelen (oude pakhuizen
en fabrieken) en een recreatieproject in het buitenland
opzetten. Zoals jullie misschien vermoeden sluit ik Oostenrijk daarvoor zeker niet uit….
Stefan Bakker (2004) <

Bij voldoende verkoop wordt groen licht gegeven om te
starten met realisatie, waarin ik een directievoerende positie inneem. Na realisatie volgt de uiteindelijke oplevering
en nazorg. Onder nazorg verstaan wij het begeleiden van
eindgebruikers met eventuele garanties en/ of het oprichten van een beheervereniging/ v.v.e. (in het geval van een
bedrijfsverzamelgebouw of appartementencomplex).
Komt u bij uw werkzaamheden (veel) STOHA-leden tegen?
Ik kom in de professionele sfeer geregeld oud-studenten
en STOHA-donateurs tegen. Vaak zijn zij werkzaam bij
een gemeente, ingenieursbureau of aannemer. Zo was ik
een half jaar geleden samen met een donateur (werkzaam
bij een grote aannemer) diverse grondposities aan het
bekijken. Zij willen enkele percelen verkopen met een bouwplicht. Daarnaast kom ik ook geregeld bekende namen
tegen op tekeningen, diverse documentatie, rapportage
en bestekken.
Wanneer wij bepaalde civiel technisch expertise in Westen Midden Nederland nodig hebben maak ik eigenlijk
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Een kijkje achter de schermen
bij de jaarcommissarissenvergadering
De jaarcommissarissenvergadering van de STOHA, 20 mei 2009
Een sfeerverslag van uw razende reporter
Bij het begin van de vergadering vraagt Erik Vastenburg
(2002) het woord: kan iemand zo vriendelijk zijn om
in navolging van “een kijkje achter de schermen
bij de redactie”, een artikel schrijven over deze
jaarcommissarissenvergadering? Het liefst iemand zonder
functie…”en er zijn volgens de agenda heel wat nieuwe
functies te vergeven. Deze laatste, enigszins dreigend
uitgesproken zin, was overtuigend genoeg om me haastig
als vrijwilliger op te werpen: onderstaand vindt u een
verslag van uw razende reporter (ondergetekende, 1989).
Sfeerimpressie
Tja, wat moet je hier nou van zeggen? Twee keer per
jaar komen Onno Witvliet, Bert Kuipers en een x-aantal
oud-HTS studenten, waarbij x ≤ (huidig jaartal -/- 1975),
bij elkaar om het reilen en zeilen van STichting Oud Hts/
Hogeschool-studenten Alkmaar (STOHA dus) met elkaar
te bespreken. Over het algemeen is x ongeveer 66,6 %
van [huidig jaartal -/- 1975]. Omdat de vestiging van KWS
in Heerhugowaard (hier werkzaam: Roel Korf, 1981, Ron
Oudeman, 1986, Piet Jonges, 1999, Freek Poldervaart,
2005 en Mike Koeckhoven, 2007) vergaderruimte had
voor 66,6% van [huidig jaartal -/- 1976], is na 17 jaar trouw
ontvangst, besloten om uit te wijken naar de vestiging van
Dura Vermeer in ZO-Beemster (hier werkzaam: Jan Jorna,
1979), die ruimte heeft voor 66,6% van [huidig jaartal -/1925]. Met andere woorden, we kunnen hier de komende
50 jaar terecht.

(2007) meets Ben Hoedjes (1976), Goaitske de Vries
(2006) meets Peter de Vries (1967) and so on, and so
on….
Voorzitter Theo Lammers (1975) vraagt aandacht voor
het verslag van de vorige vergadering. Na een vlotte
behandeling van het verslag neemt penningmeester
Germaine de Baar-Greefkes (1995) het woord. Zij legt uit
dat ook 2008 positief is afgesloten (hoezo recessie?) en
wordt bij monde van kascommissielid Piet Warnaar (1982)
décharge verleend voor haar goede kasbewaarwerk.
Onverwachts leidt het positieve resultaat tot discussie. Hoe
komt het positieve resultaat ten goede aan al die ongeveer
1000 afgestudeerden, binnen de doelstellingen van de
STOHA? Moeten we professionaliseren? Meer onvoorzien
reserveren? Uiteindelijk komen we tot ideeën die eerder
geld besparen, dan geld kosten, dus de discussie wordt
beëindigd met een groter probleem dan we mee begonnen.
Nou ja, dan toch maar de Bahama’s.
Een aardig zijsprongetje is ons logo in relatie tot het
eerder genoemde professionaliseren. Moeten we hier een
ontwerper op zetten? Enigszins korzelig merkt Peter de
Vries (1977) op dat een ontwerper dit logo heeft gemaakt:
een constructief ontwerper wel te verstaan – hij zelf dus.
We zijn en blijven techneuten….

Nu ècht over sfeer
Van heinde en verre komen een 20 tot 25-tal jaarvertegenwoordigers door het wonderschone Noord-Hollandsche
landschap aangereden, om onder het genot van een kopje
koffie (eerst) en een biertje (later) elkaar te informeren, te
inspireren, te debatteren en te netwerken. Wat is het leven
toch mooi! Aan het begin worden tal van foto’s gemaakt ten
bewijze van deze vreugde. Dit artikel wordt er ongetwijfeld
van voorzien.

Na het professioneel afhandelen van het financiële
agendapunt (discussie mag, maar de uitslag staat vast),
stelt voorzitter Theo Lammerts (1975) zijn eigen positie ter
discussie. Met enige zelfspot stelt hij vast dat het weliswaar
stoer lijkt, een 58-jarige motormuis als voorzitter, maar
dat zo’n bijna-bejaarde funest is voor het imago van de
STOHA. Ook secretaris Wim Engel (1984) denkt daar
zo over. Met andere woorden: wie werpt zich op, aftellen
vanaf 2008! Volop kansen voor jong aanstormend talent
en het staat goed op je CV. In het najaar meer berichten
hier over.

Praten met en over harde werkers
Onder het toeziend oog van onze secretaris, de altijd
strenge doch rechtvaardige Wim Engel (1984), stellen
we de afmeldingen vast en tekenen we de presentielijst.
Telkens valt het weer op: dit is een groep mensen over
generaties heen: “young meets middle-aged”. Mike Klaver
(2008) meets Theo Lammerts (1975), Mike Koeckhoven

Communicatie als toverwoord
Nu is Esther Dekker-de Kleijn (2003) namens de redactie
van het STOHA bulletin aan de beurt. Haar enthousiasme
voor dit werk werkt aanstekelijk (zie mijn één-malige
huidige inspanning). Een leuk idee van de redactie is de
oproep aan iedereen om jaarfoto’s te verzamelen en te
publiceren. Na een vage privacy-discussie >>

16

Zomereditie 2009

| STOHA INSIDE | STOHA INSIDE | STOHA INSIDE | STOHA INSIDE |
(wat nou, over goed voor je CV gesproken!) en de
constatering dat Bert Kuipers als verantwoordelijk leerkracht
er wel erg vaak op staat (toch maar een oogbalkje doen?),
besluiten we dit onderdeel met de unanieme mening dat
we hier vooral mee door moeten gaan.
Een kleine stap van het bulletin naar een andere oudgediende van de Hogeschool: Onno Witvliet als webmaster.
Met feilloze precisie licht hij allerlei nieuwigheidjes en leuke
weetjes toe. Zo zijn er bijvoorbeeld nog 109 ontbrekende
correspondentieadressen van oud-studenten. Slechts
10%, maar het is wel maar liefst 10%! Verder weten we nu
dat er gemiddeld 2 oud-studenten per dag inloggen, dat
er in een half jaar 300 mutaties zijn doorgevoerd en dat
er 450 hits per maand zijn op www.stoha.nl. Vooral rond
excursies en reünies wordt er gepiekt, tot 60 hits per dag.
Niet gek dus. Zorgelijk is het gebrek aan hits tussen 00.00
en 05.00 uur. Dit zal wel liggen aan het feit dat er weinig
oud-studenten in Australië wonen. Of dat onze donateurs
liggen te slapen, net als vroeger tijdens de les.
Een mooie toevoeging op de website is “donateurs aan het
werk”. Mooie, aansprekende projecten worden voorzien
van bijdragen van oud-studenten die daadwerkelijk een
bijdrage aan dit project hebben geleverd. Een aanrader
om even te kijken! Doen dus! www.stoha.nl.
Ook feestjes
De feestafdeling komt altijd wat later aan bod. Eerst Jan
Jorna (1979) met STOHA+, een ander woord voor de beste
traditie van de STOHA: de excursie. Meestal bezoeken we
locaties waar mooie projecten in uitvoering zijn, nu heeft
hij met Rian Duinmeijer (1991) en Rob Niele (1983) een
themabijeenkomst bedacht. Gewoon in dat stadion waar
we allemaal (?) trots op zijn: AZ. Om maar een mooie
locatie te noemen. Misschien een mooie gelegenheid
om STOHA eens extra op de kaart te zetten. Een beetje
externe uitstraling is niet weg. STOHA als partij waar je als
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bestuurders in Noord-Holland rekening mee moet gaan
houden.
Onvermijdelijk komt de meerdaagse excursie als optie
op tafel. Gretige (nog nooit gedaan) en nostalgische (al
gedaan) reacties vechten om voorrang. Ook maar even
uitwerken, Jan en Rob?
Een andere feestafdeling is de afstudeerprijs. Die wordt
door Melle Ketting (2001) toegelicht. Dit half jaar zijn er te
weinig afstudeerders om de gewilde prijs te rechtvaardigen.
Daarom wordt gewacht tot juni, waarna de jaarlijkse prijs
wordt toegekend aan 1 van de groepen die in het studiejaar
2008-2009 zijn afgestudeerd.
Op naar het einde van de avond
Traditiegetrouw heeft Bert Kuipers het laatste woord. Hij
komt aan bod met de bespiegelingen over de huidige
Inholland. Dat heeft de laatste jaren publicitair wat
tegenwind gehad, maar hier wordt aan gewerkt. Ook wij
zijn kritisch over het dalende aantal aanmeldingen van
verse studenten. Hoe keren we dit? Promoten via MBO,
het aanschrijven van het Inholland-bestuur of reclame
vanuit de STOHA? Wie het weet mag het zeggen. Wat wij
met z’n allen weten, is dat er ècht geen mooier vak bestaat
dan de onze….
Het einde van de avond, ja! De altijd vol van one-linersinspirerende voorzitter (“je wijst naar iemand, maar altijd
met 3 vingers naar je zelf”), (“hoe beslagen een etalageruit
ook is, we moeten toch beslissen om”), (“ik rij met 58 jaar
wel stoer op de motor, maar hier zit niemand op te wachten”)
beëindigt het formele deel om 22.28 uur precies, waarna
we ons allemaal op de worsten, kazen en bieren van Jan
storten. Het bleef nog lang onrustig in ZO-Beemster….
Uw razende reporter,
Jeroen van Leusen (1989) <
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Bouwteam Castricum

“Hierbij is bewust gekozen om
af te wijken van het gebruikelijke
RAW-format”
De Gemeente Castricum verzorgt het onderhoud
aan de wegen, riolering en kunstwerken binnen haar
beheersgebied niet zelf, maar besteedt dit uit aan een
aantal aannemersbedrijven.
Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling rondom het
nieuwe gemeentehuis is een aanpassing van het gebied
Soomerwegh (onderdeel van de stedenbouwkundige visie
Geesterduingebied) gerealiseerd.Dit plan bestaat globaal
uit:
• Herinrichting van de Soomerwegh, in aansluit-     
ing   op de nieuwe parkeergarage onder het toekomstige
Gemeentehuis.
• Herinrichting C.F. Smeetslaan, inclusief het aanbrengen
nieuwe parkeergelegenheid in de middenberm.
• Ombouw van de kruisingen Soomerwegh en C.F.
Smeetslaan, respectievelijk C.F. Smeetslaan en
Dorpsstraat tot rotonden.
Dit voor Castricum relatief grote infrastructuurplan is
door de Provincie Noord-Holland voor vijftig procent
gesubsidieerd in de uitvoeringskosten. Om dit plan te
realiseren in het beschikbare (krappe) tijdvenster heeft
de gemeente een bestek beschreven, bestaande uit een
bouwteamovereenkomst, met daaraan gekoppeld een
hoeveelhedenstaat en technische specificaties. Hierbij
is bewust gekozen om af te wijken van het gebruikelijke
RAW-format.
De gemeente heeft gekozen voor een meervoudige
onderhandse procedure met een preselectie van potentiële
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en gecertificeerde aannemers. Aangezien de besluit
vorming over (delen van) het project nog onderwerp
van discussie was, werd het onmogelijk een exacte
werkomschrijving op te stellen, vandaar dat de
aanbesteding werd gehouden met eenheidsprijzen en
een vaste overhead, die aan de hand van het te maken
definitieve ontwerp zullen wijzigen in een definitieve
aannemingssom.
KWS Infra vestiging Heerhugowaard heeft de opdracht
in de wacht gesleept door de laagste prijs te bieden in
combinatie met kwaliteit. In samenwerking met Ebbelaar
Engineering heeft KWS Infra vestiging Heerhugowaard een
voorlopig ontwerp aangeleverd dat met voortschrijdend
inzicht nog enige malen ingrijpend is aangepast. De
uitdaging hierbij was dat het uiteindelijke plan binnen het
beschikbare budget van de gemeente diende te blijven.
Om snel te kunnen starten met de eerste werkzaamheden
heeft het bouwteam besloten om een tweetal deelbestekken
te realiseren. Het eerste deelbestek betrof de reconstructie
van de C.F. Smeetslaan inclusief de aanleg van de twee
rotondes. Vervolgens is deel twee, de Soomerwegh,
gereconstrueerd. Na veelvuldig en constructief overleg
binnen het bouwteam is het mogelijk gebleken het werk
inclusief de vele wijzigingen en aanpassingen op tijd op
te leveren. De eerste fase van de totale reconstructie van
het Geesterduingebied is nu gereed zodat met het tweede
deel in 2009 gestart kan worden.
Roel Korf (1981) <
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Korte omschrijving afstudeerprojecten
Civiele Techniek Alkmaar 2008/2009
Systems Engineering
Afstudeerder:Rene Kuipers
Voor het project “Capaciteitsuitbreiding Havenkade Den
Helder” wordt door Ballast Nedam Infra Noord West
voor het eerst in de praktijk met Systems Engineering
gewerkt. Het Systems Engineering zal in het project
worden geïmplementeerd en worden uitgevoerd. Zowel
het implementeren als het omgaan met het Systems
Engineering zal worden geëvalueerd. Ook zal er een
leidraad worden opgemaakt met daarin aanbevelingen t.a.v.
Systems Engineering voor toekomstige projecten.
Optimalisatie samenwerkingsverband innovatieve
contracten in het stedelijk gebied van Amsterdam
Afstudeerder: Matthijs Vergaij
Het ingenieursbureau van Amsterdam (IBA) heeft het
initiatief genomen om te onderzoeken op welke manier met
innovatieve contracten in de stad Amsterdam kan worden
gewerkt. IBA is onzeker over wat zij kunnen verwachten
van de samenwerking met de aannemer bij de toeppassing
van innovatieve contracten. Het onderzoek richt zich op
de voorwaarden die gesteld moeten worden aan deze
samenwerking, van zowel de kant van de opdrachtgever
als de kant van de aannemer. Om tot deze voorwaarden
te komen wordt er een literatuurstudie verricht en worden
medewerkers van IBA, aannemers en opdrachtgevers
geïnterviewd.
Onderzoek naar de schematisatie van verkeersbelasting
op kades
Afstudeerder: Tom de Gast
Het opstellen van een schematisatie regel onderbouwd
door onderzoek naar de consolidatie van verkeersbelasting
op kades. Historie van de freatische lijn en gasvorming
in de kaden worden meegewogen. Het onderzoek zal
bestaan uit enkele praktijktests, waarbij een proefbelasting
aangebracht wordt op een reeds bestaande kade. Hiermee
zullen genoeg proeven worden uitgevoerd om de variabelen
met de grootste invloeden te bepalen.
Kustzone Almere Poort
Afstudeerders: Chris André  en Walter Tromp
Verkeerskundig advies geven over de ontsluiting van
de wijk, bestaande uit keuzes rotondes, kruispunten en
weginrichting, onderzoek fietsverkeer van en naar het
strand en binnen de woonwijk. Parkeervoorzieningen
worden uitgewerkt. Verder wordt bepaald of afkoppeling
van het hemelwater mogelijk is en hoeveel waterberging er
nodig is binnen het gebied.
Wegomlegging N9 Schoorldam / de Stolpen
Afstudeerder: Rob Nooij
Het ontwerpen van de wegomlegging van de N9 ten
hoogte van Schoorldam/De Stolpen. Het project omvat
de dimensionering van een toegangsweg tot een erf en
een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom,
waar een maximumsnelheid van 80 km per uur geldt. De
omlegging van de N9 zal aansluiten op het onderliggende
wegennet. Gebaseerd op verschillende randvoorwaarden
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zullen berekeningen en tekeningen worden gemaakt. Op
basis van deze gegevens zal van het gehele ontwerp een
kostenraming worden opgesteld.
Noordelijke ontsluiting Beverkoog te Alkmaar
Afstudeerders: Martin de koning en Arjan Kenter
Het ontwerpen van een noordelijke ontsluiting van het
industrieterrein Beverkoog. De keuze van de uit te werken
variant zal gebaseerd worden op de criteria van de
omliggende gemeenten, wensen van betrokken bedrijven
en de uitkomst van de studie van de verkeersintensiteiten.
Het wegtracé, diverse kruisingen, verhardingsplan,
grondbalans, uitvoeringsplan, ov-plan en kostenraming
worden uitgewerkt.
Wringingsbestendige slijtvaste dunne asfaltdeklaag
Afstudeerder: Coen Smits
Onderzoek naar een wringingsbestendige slijtvaste
dunne asfaltdeklaag, welke kan worden toegepast bij
snel uit te voeren onderhoud aan bedrijventerreinen en
wegvakonderdelen waar veel wringing of slijtage optreedt
en een langdurige buitendienststelling een economisch of
maatschappelijk probleem is. Hierbij zal een marktonderzoek
door middel van interviews worden uitgevoerd, leidend tot
een programma van eisen. Daarnaast zal een literatuurstudie
worden gedaan (ook naar beproevingsmogelijkheden in
het laboratorium), een geschikt asfaltmengsel worden
ontwikkeld en tot slot een proefvak worden gerealiseerd.
Bij het proefvak zal met name naar de verwerkbaarheid en
verdichtingsmethoden worden gekeken.
Tunnelverbinding Spanje – Marokko
Afstudeerders: Bas Stengs en Pieter Visser
Een haalbaarheidsstudie naar een tunnel in de Straat van
Gibraltar. De tunnel zal tussen de bodem en waterspiegel
komen te liggen en met behulp van trekkabels naar
de bodemankers op zijn positie gehouden worden. De
haalbaarheid van het project zal o.a. getoetst worden op
de uitvoering en het ingebruikneming van de tunnel. Aan
de hand van een globaal constructief ontwerp worden de
offshore uitvoerings- en plaatsings- en surveymethoden
bepaald.
Ontsluiting nieuwbouwwijken in de gemeente Heiloo
Afstudeerders: Martijn Groot, Bart van der Laan, Paul Mul
Johan Klaasse Bos en Frank Smit.
Het ontsluiten van de twee nieuwbouwwijken Zandzoom en Zuiderloo in de gemeente Heiloo met een
gebiedsontsluitingsweg ter plaatse van de Lagelaan naar
een ongelijkvloerse aansluiting op de stroomweg A9. Ten
behoeve van de aansluiting op de A9 wordt een viaduct
gedimensioneerd. Ter vervanging van de gelijkvloerse
spoorkruising bij de Vennewatersweg wordt een tunnelbak
gedimensioneerd. Voor het vuilwater uit de woonwijk wordt
een persleidingsysteem ontworpen.
Construeren aanbouw bedrijfshal Primex te Wieringerwerf
Afstudeerder: Eric Ruiter >>
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Het construeren van de bedrijfshal van Primex te
Wieringerwerf. Hierbij ligt de nadruk op de staalconstructie
(hoofddraagconstructie en verbindingen) om deze op zo’n
efficiënt, constructief en economisch verantwoorde manier
naar de wensen van de klant te ontwerpen, waarbij deze
wordt geconstrueerd aan de hand van de regelgeving van
NEN normen en de Euro-codes. Hieruit concluderend wat
de discrepantie is tussen deze normen. In dit project wordt
verdiepend ingegaan op raatliggers waarbij gekeken word
naar soorten, eigenschappen, fabricage, en het financiële
overzicht van de raatliggers.
Ondergrondse parkeergarage bij Artis te Amsterdam
Afstudeerders: Rein de Vries en Remco Rotteveel
Alvorens een keuze te maken voor een nader uit te
werken ontwerp dienen er verschillende varianten worden
afgewogen. De varianten onderscheiden zich m.b.t. locatie,
constructie, indeling (afhankelijk van stallingmethode) en
grootte. Er zal ook worden gekeken naar de mogelijkheid
de parkeercapaciteit te delen met de gemeente. Men moet
hierbij denken aan een parkeergarage waarin de bezoekers
van Artis overdag de auto kunnen stallen en deze plaatsen
’s avonds voor de buurtbewoners beschikbaar zijn.
De gekozen variant zal verder worden uitgewerkt tot
niveau voorontwerp. Van de constructieonderdelen zullen
berekeningen en tekeningen worden gemaakt. Op basis
van deze gegevens zal er een kostenraming worden
opgesteld.
Onderzoek gevolgen van klimaatsverandering voor de
Hondschbossche Zeewering.
Afstudeerder: Jan-Willem Nell
Onderzocht wordt wat de gevolgen voor de geometrie van
de Hondschbossche Zeewering zijn als er een verhoging
van het veiligheidsniveau plaatsvindt. Bepaald wordt hoe
de verschillende ontwerpparameters veranderen bij een
bezwijkkans van 1 op de 100.000 jaar . Gekeken worden
wat voor effect de zeespiegelstijging op de stabiliteit van
de Hondschbossche Zeewering heeft. Het huidige ontwerp
van de Hondschbossche Zeewering zal getoetst worden
op de bovenstaande situaties, en er zullen alternatieven
gepresenteerd worden waardoor de Hondschbossche
Zeewering “klimaatveranderingsproof” zal worden.
Ontwerp nieuwe sluis bij Kampen
Afstudeerder: Rudy Leek
Door de bouw van de Balgstuw bij Ramspol voldoet de
Ganzensluis bij Kampen niet meer aan de gestelde eisen
tijdens hoog water en hoge afvoeren op de IJssel. Door de
Balgstuw is deze schutsluis een primair kerend complex
geworden. Deze schutsluis is daarom van groot belang om
het achterland voor overstromingen te behoeden tijdens
hoog water. Daardoor wordt een nieuw ontwerp gemaakt
voor deze schutsluis. In dit ontwerp worden ook de adviezen
van de Tweede Deltacommissie bekeken. Waaronder het
advies van 10 keer veiliger en de waterstand verhoging (ca.
1,5 meter) op het IJsselmeer.
Civieltechnische inrichting Regionaal Havengebonden
Bedrijventerrein in de kop van Noord-Holland
Afstudeerders: Dennis Bleeker, Mathijs Corbran en Bart
Kaandorp
Op het grondgebied van Anna Paulowna wordt mede door
Heijmans een Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein
(RHB) ontwikkeld aan het Noord-Hollandskanaal. Het project
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omvat het uitwerken van de civieltechnische inrichting,
aan de hand van het schetsontwerp opgesteld door Inbo
architecten. Ons project bevat de civieltechnische uitwerking
van de openbare haven, de secundaire waterkering, de
weginfrastructuur en de hemelwaterhuishouding.
Aansluiting en kunstwerk westelijk havengebied
Amsterdam
Afstudeerders: Ben Visser en Jaap Weijers
Het ontwerpen van de aansluiting Luvernes op de
Westrandweg en een kunstwerk (overspanning) in het
Westelijk Havengebied Amsterdam. Het onderliggend
wegennet wordt hierop aangepast.
Prestatiebestek voor wegenonderhoud
Afstudeerder: Gerben Sloothaak
Het huidige wegenonderhoud is veelal gebaseerd op de
CROW-systematiek met daaraan gekoppeld een RAW
bestek. Een nieuwe trend in Nederland is het wegzetten
van het wegbeheer in een prestatiebestek. Er wordt
geanalyseerd wat de verschillen en overeenkomsten tussen
beiden zijn. Door deze analyse en de marktverkenning is
het mogelijk om een “contractenkiezer” samen te
stellen. Een onderbouwde uitleg is mogelijk voor de
keuze van contractvorm, niet alleen inhoudelijk maar
ook procesmatig. In dit onderzoek worden ondermeer de
volgende termen meegenomen: implementatie, advisering,
risico’s, toepassingsgebieden en kosten. Om een goed
beeld te geven van een prestatiebestek, wordt ook een
wegonderhoud prestatiebestek gemaakt.
Onderzoek naar verschil bemalingsadvies en –praktijk
Afstudeerder: Erik Loots
Bij het onderzoek naar verschil tussen bemalingsadvies
en de praktijk wordt een complete bemaling bekeken als
een pompproef. De praktijkmetingen worden verwerkt in
een Microfem model, dit model wordt vergeleken met het
‘oude’ adviesmodel. Hierbij wordt onderzocht waar de
verschillen zijn, de oorzaak van de verschillen en belangrijke
parameters.
Onderzoek bodemtrillingen bij aanleg 2e Coentunnel
Afstudeerder: Korneel de Jong
Verrichten van onderzoek naar omgevingsbeïnvloeding
van bodemtrillingen trillingen en het opstellen van
predictiemethoden bij de uitvoering van de 2e Coentunnel.
Realisatie product vergelijkbaar aan EPS / Westfrieland
betonvloeren
Afstudeerder: Jannick Blom
Alternatief ontwikkelen voor EPS, uitvoeren van
sterkteberekeningen en toepassing van de Euro-code. Een
risico analyse wordt uitgevoerd en een financieel plan en
ondernemingsplan toegevoegd. Het is de bedoeling om na
het afstuderen een bedrijf op te starten wat gespecialiseerd
is in het produceren van het nieuwe product.
Ontsluiting van de wijk Kreekrijk, Saendelft
Afstudeerder: Ruud Dekker
Een onderzoek naar een aantal schetsalternatieven voor
het tracé van de (nieuwe) Noorderweg en het verlengde
deel van de Noorderveenweg, uitwerking van de (nieuwe)
Noorderweg tot op besteksniveau en ontwerp van
bijkomende kruisingen. Verder zal een geluidsberekening,
kostenraming en MX-uitwerking worden gemaakt. <
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Onderhouden of vervangen?

Toen ik Esther Dekker - de Kleijn een aantal maanden geleden beroepshalve bij de gemeente Alkmaar ontmoette
wist ik nog niet dat ze bij de STOHA betrokken was. Ik vertelde dat ik hier zowel de MTS als de HTS met veel
plezier doorlopen had. Het leuke is dat je de oud-HTS’ers en Noord-Hollanders altijd snel herkend! Voordat ik
het wist stelde ik voor om een technisch stukje te schrijven in het STOHA bulletin.

Maar wie ben ik eigenlijk? Ik ben Jos Reinders, afgestudeerd
in 1987 en woonde toen in Den Helder bij mijn ouders.
Ik moet zeggen, de HTS is een mooie periode geweest.
Nadat we waren afgestudeerd zijn we nog lang met een
clubje één keer per maand gaan squashen in Alkmaar.
Even “kort” wat info over mezelf voor mijn jaargenoten.
Ik woon sinds vorig jaar zomer in Arnhem heerlijk rustig
samen met mijn zoon Sem (13) en lieve vriendin Erica.
Mijn dochter Iris (bijna 16) is vorig jaar zomer bij haar
moeder in Almere gaan wonen. Mijn oudste dochter Lucia
(25 inmiddels) woont al jaren samen met haar man Hugo
en twee prachtige kinderen Larissa en Djay in Amersfoort.
Inderdaad … ik ben al opa. Het is prachtig op deze leeftijd
kleinkinderen te hebben!
Nadat ik aan de HTS was afgestudeerd heb ik de kopcursus
Economische Bedrijfstechniek in Dordrecht doorlopen.
Dat was wel een hele andere studie, maar het is goed
gegaan. Ik heb de afgelopen jaren in de OR-periode profijt
van gehad. Omdat ik tijdens de HTS stage had gelopen
bij DHV in Irak (1985-1986) en het een zeer interessant
bedrijf vond wilde ik er meteen gaan werken. Dat was toen
helemaal geen probleem; het was eigenlijk alleen even de
vraag in welke afdeling. Ik ben uiteindelijk na verschillende
omzwervingen (o.a de 1e projectgroep van het grote HSL
project) terecht gekomen in de unit Ruimtelijk Beheer
bij de vakgroep Kunstwerken. Voor deze groep van 8
personen vervul ik de functie van vakgroepcoördinator. Wij
leveren voor zowel gemeenten, provincie, waterschappen,
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RWS als andere beheerders van kunstwerken diensten
en producten op het gebied van de instandhouding van
kunstwerken.
Onderhouden of vervangen
De titel boven dit artikel is “Onderhouden of vervangen?”
dus laat ik hierover vertellen. Cradle to cradle, duurzaam
beheer, Value Driven Maintenance, integraal beheer,
functioneel beheer enzovoort, enzovoort … het heeft
allemaal in meer of mindere mate te maken met hoe
we op deze mooie aarde zo goed mogelijk omgaan met
onze grondstoffen en het milieu. Tegenwoordig wordt
hiervoor het woord duurzaam veel gebruikt, hoewel de
interpretatie ervan niet altijd hetzelfde is. We koppelen
tijdens de economische crisis de milieu crisis aan elkaar
en dat biedt kansen voor zowel de beheerders als de
ingenieursbureaus en aannemers. Onderhouden of
vervangen; dit is de vraag die moet worden beantwoord
als een kunstwerk veel schades of gebreken vertoond. Elk
kunstwerk heeft een levensduur en zal een keer deels of
geheel moeten worden vervangen. Met levensduur wordt
bedoeld de maatgevende van de technische, functionele
en economische levensduur.
Elke beheerder krijgt bij de kunstwerken op een bepaald
moment te maken met de keuze onderhouden of vervangen
en wil een duurzame oplossing kiezen. Met duurzaam wordt
nog veelal bedoeld een financieel gunstige keuze die lang
meegaat. Langzamerhand beseffen de beheerders dat de
term duurzaam breder kan worden geïnterpreteerd. >>
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De beheerder wil deze keuze niet onder tijdsdruk maken,
maar wil hiervoor de tijd kunnen hebben. Onder tijdsdruk,
maar ook onder politieke druk worden vaak vanuit het
technische oogpunt verkeerde besliggingen genomen.
Provincie Zuid-Holland – trajectaanpak
De Provincie Zuid-Holland (PZH) is een beheerder die
hieraan iets wilde doen. De PZH werkt bij het beheer en
onderhoud volgens de trajectaanpak. Deze aanpak houdt
in dat ze maar 1 x 6 jaar groot onderhoud aan wegen,
groen, kunstwerken en overige openbare elementen op
bepaalde (wegen)trajecten wil uitvoeren. De reden is dat
ze de overlast voor de weggebruikers willen beperken en
de beschikbaarheid van het traject willen verhogen. Twee
jaar geleden heeft DHV van de PZH de vraag gekregen
om voor de kunstwerken de noodzaak tot vervangen te
bepalen.
De PZH had op dat moment al functionele inspecties door
DHV laten uitvoeren; hierdoor hadden ze al voor een
deel inzicht in de functionele noodzaak om het object te
vervangen. Maar een kunstwerk zal niet alleen om die
reden worden vervangen. De stelling “12 ingenieurs 13
meningen” is hier zeker van toepassing. De ene geeft als
reden op dat de constructie in slechte staat is, de ander
vindt de brug te smal en weer een ander komt met de reden
dat het financieel beter is de constructie nu te vervangen.
BVK (Beslismodel Vervanging Kunstwerken)
DHV heeft daarom voor de PZH het BVK (Beslismodel
Vervanging Kunstwerken, zie figuur 1) ontwikkeld waarmee
de noodzaak tot vervangen kan worden vastgesteld. In
het model wordt op basis van diverse beleidsaspecten
getoetst of het kunstwerk nog aan de gestelde eisen
voldoet. Daarnaast wordt de restlevensduur van kritieke
onderdelen op basis van de conditiemeting NEN 2767
bepaald. Tenslotte kan met het BVK met de functionele en
technische inzichten twee meerjaren onderhoudsvarianten
op basis van NCW opgesteld en vergeleken worden. Door
het model toe te passen op een vooraf gekozen relevant
deel van het areaal kan vroegtijdig de noodzaak tot
vervangen in beeld worden gebracht. De beheerder krijgt
hierdoor de tijd om de nodige voorbereidingen te treffen
voor de vervanging (VO, DO, besteksvoorbereiding en
aanbesteding).

Beleidsaspecten – 60 vragen
In het model moeten 60 vragen op het gebied van
functionaliteit,
onderhoudbaarheid,
duurzaamheid,
veiligheidsen
milieueisen,
beschikbaarheid,
betrouwbaarheid en technische staat worden beantwoord.
Bij elk antwoord wordt bepaald of sprake is van noodzaak
tot vervangen of dat onderhoud voldoende kan zijn.
Nadat alle vragen zijn beantwoord genereert het BVK een
objectief vervangingsgetal V tussen de 1 en 10. Naarmate
het getal hoger is, is de urgentie tot vervangen van het
object ook hoger.
Het specifieke beleid van de beherende instantie komt
mede tot uiting door het toepassen van wegingsfactoren
bij de antwoorden. De noodzaak tot vervangen wordt nu
niet alleen op basis van één aspect maar op basis van
meerdere aspecten bepaald.
Conditiemeting NEN 2767
De NEN 2767 beschrijft een wijze van conditiemeting voor
onderdelen van bouwkundige objecten. De NEN kan ook
worden toegepast voor civieltechnische kunstwerken.
De conditiemeting is een methode om op een uniforme
inzichtelijke wijze tot prioritering van objecten te komen
door de restlevensduur te bepalen. De resultaten van de
conditiemeting zijn onderdeel van BVK model. Hierdoor
krijgt de beheerder inzicht in de restlevensduur van niet
alleen onderdelen maar ook de gehele constructie.
NCW onderhoudsvarianten
Of een kunstwerk wordt vervangen wordt in grote mate
bepaald of het economisch bekeken aantrekkelijk is. Deze
vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Het opstellen
van een tweetal onderhoudsvarianten is hierbij een
hulpmiddel. Door twee varianten op te stellen waarbij het
tijdstip van vervangen verschillend is, kan op basis van
een financiële afweging een keuze worden gemaakt. In
elke variant zullen het tijdstip en de bijbehorende kosten
van de maatregelen van reparaties, het klein en groot
onderhoud moeten worden bepaald. Deze maatregelen
worden uiteraard afgestemd op het verwachte tijdstip van
vervangen.
Voor de provincie Zuid-Holland hebben we in eerste instantie
in een pilot 10 kunstwerken bekeken. Op dit moment wordt
een project afgerond waarbij 400 kunstwerken, naast het
uitvoeren ven technische inspecties, in het BVK model
worden opgenomen en waarvan de urgentie tot vervangen
is bepaald.
Daarnaast ben ik bij diverse andere gemeenten en
provincie bezig met pilot-projecten.
Ik vond het leuk om zowel over mezelf als over dit
onderwerp jullie te vertellen en hoop mijn jaargenoten
binnenkort weer eens te zien. Tot ziens dus!
Jos Reinders (1987) <

Figuur 1: Voorbeeld BVK
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Heb je zelf ook een interessant (technisch) onderwerp,
aarzel dan niet en deel het met de meer dan 1000
andere STOHA-donateurs. Neem contact op met de
redactie voor verdere details (redactie@stoha.nl)
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Jaarfoto’s gezocht
Zoals in het vorige STOHA bulletin al aangegeven, 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 nogmaals een oproep aan alle donateurs
om jaarfoto’s digitaal aan te leveren. Als er geen jaarfoto’s gemaakt zijn, dan zijn foto’s van excursies en uitstapjes met
de klas ook hartelijk welkom.
Het aanleveren van foto’s kan via redactie@stoha.nl. De foto’s dienen bij voorkeur in een zo hoog mogelijke resolutie
aangeleverd te worden, onder vermelding van het afstudeerjaar. Zo hopen we als redactie binnenkort het virtueel
jaarboek aan te kunnen vullen op de STOHA website.
Als redactie zijn wij nog opzoek naar foto’s van de volgende jaren:
1975

1984

1976
1977
1978
1979
1980

1985

Help a.u.b. je
jaarcommissaris bij
het zoeken naar een
jaarfoto!

1986
1988
1989
1990

1981

1993

1983

1996

0OTWBLJTCJKVJUTUFLNFOTFOXFSL
0GXFOVFFOXFHBTGBMUFSFO FFOCFESJKGT
UFSSFJOCPVXSJKQNBLFOPGFFOSJPMFSJOHJOFFO
EPSQTLFSOWFSWBOHFO
%BBSPNNPFUFOXJKGMFYJCFMFOJOWFOUJFG
LVOOFOJOTQFMFOPQBMMFVJUEBHJOHFO
EJFXJKUFHFOLPNFO
%BUWSBBHUPNNFOTFONFULFOOJT LVOEF
FOFSWBSJOH,PSUPNWBLNFOTFOEJFVXTUBEFO
TUSFFLLFOOFO;VMLFJOGSBTUSVDUVVS
CPVXFSTWJOEUVPOEFSÏÏOOBBN
,84*OGSB
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Ontvangen
jaarfoto’s

STOHA feiten & cijfers
De jaarcommissarissen streven ernaar om zoveel mogelijk
gegevens van de donateurs “up to date” te houden. De
STOHA kent tot nu toe 1098 donateurs, bestaande uit 1051
oud studenten.   Het overige deel bestaat voornamelijk
uit (oud) docenten en sponsors. In het adressenbestand
zijn ongeveer 90% van de adressen bekent. Overigens is
geen getal bekend over hoeveel van de bekende adressen
juist zijn. Als een STOHA-bulletin wordt bezorgd op een
foutief adres en terug gestuurd wordt, dan pas weten we
als STOHA dat het adres niet meer klopt. Het doorgeven
van verhuizingen is dan ook belangrijk voor de stichting
om het adressenbestand actueel te houden. Van 60%. van
de donateurs zijn de e-mailadressen bekend. De STOHA
streeft er naar om dit getal omhoog te krijgen. Door gebruik
te maken van email kunnen we de band met de donateurs
versterken en daarnaast dynamischer werken.
Sinds een aantal jaar is de STOHA online met haar website
www.stoha.nl. Zoals hopelijk  bekend kun je als donateur,
wanneer je bent ingelogd, zelf je gegevens aanpassen op
de website. Via je contactgegevens word je op de hoogte
gehouden over activiteiten, bijvoorbeeld excursies en
ontvang je tweemaal per jaar het STOHA bulletin gratis.
Daarnaast kun je bijvoorbeeld bij je jaargenoten zien bij
welk bedrijven zij werkzaam zijn. Mocht je niet in het bezit
zijn van een inlogcode, schroom dan niet en neem contact
op met je jaarcommissaris of via webredactie@stoha.nl.
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Website statistieken
peildatum april 2009
Vergeet dan niet je afstudeerjaar te vermelden.
Dat de donateurs betrokken zijn bij de stichting is te zien.
Gemiddeld wordt tweemaal per dag succesvol ingelogd
door unieke gebruikers. Eenmaal per dag wijzigt iemand
zijn persoonlijke profiel. Het werkprofiel wordt iets minder
vaak gewijzigd, dit gebeurt gemiddeld 5 keer per week. Op
de voet gevolgd door het aanpassen van wachtwoorden,
namelijk 3 maal per week.
De website werd gemiddeld tussen de 15 en 20 keer per
dag bezocht in de periode mei 2008 tot april 2009. Na de
reünie is dit zelfs toegenomen tot een gemiddelde van
25 keer per dag. Rond de excursie is duidelijk te zien dat
het gemiddelde oploopt tot 40 á 50 bezoekers per dag.
De hoogste piek is waargenomen op 17 september 2008
met een bezoekersaantal van 69 unieke bezoekers (IP
adressen) op die dag.
Wellicht dat je na het lezen van dit artikel een positieve
prikkel hebt gekregen, om in te loggen op de website en
om je gegevens te actualiseren daar waar nodig is. Zo
kunnen we je in de toekomst een stijgende lijn onder ogen
brengen en je blijvend op de hoogte houden van alle leuke
ontwikkelingen omtrent de STOHA. <
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De loopbaan
van een jonge ingenieur
www.stoha.nl

Geef de pen door

Beste lezer van de rubriek “Geef de pen door”, ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Martijn Nanninga. Ik
ben woonachtig in Julianadorp vlakbij Den Helder. Hier woon ik samen met mijn vriendin Judith, hond Puck, kat
en paard, kortom een beste beestenboel. Ik ben afgestudeerd in het studiejaar 2007 met het onderwerp “Meer
ruimte voor de rivier”. Voordat ik aan de HTS begonnen ben heb ik eerst Civiele Techniek MBO gedaan, daarna
een jaar gewerkt en daarna begonnen aan de HTS Civiele Techniek.
Na jaren te hebben gespeeld met Lego en miniatuur kranen
en vrachtwagens, waren mijn ouders ervan overtuigd dat
de sector Civiele Techniek wel iets was waar ik geschikt
voor was. Dat vermoeden werd helemaal bevestigd
doordat ik in mijn jeugd er altijd een sport van maakte om
zo smerig mogelijk thuis te komen, nadat ik weer lekker in
de prut had lopen banjeren. Na het 3e jaar van de HAVO
leek het mij verstandiger om een vak te leren, in plaats
van de algemene vakken op de HAVO. Mijn toenmalige
leraren waren het daar helemaal mee eens.  Zo belandde
ik op de MTS Civiele Techniek in Alkmaar aan de Jan de
Heemstraat. Hier had ik als 15 jarige jongentje de mooiste
tijd van mijn leven, lekker klieren met de jongens van de
bouw in de praktijklokalen, althans zo voelde dat.
Toen we eenmaal op de MTS zaten moest er als bijbaan
ook in de praktijk gewerkt worden. Zo gezegd zo gedaan.
Na een belletje van mijn vader kwam ik terecht bij Ooms
Avenhorn. Hier begon ik als 16 jarig bij de asfalt ploeg
als afwerker en manusje van alles. Dus vooral veel koffie
zetten en andere klusjes. Toch vond ik dat niet erg want
het was de mooiste bijbaan die je had in het asfalt voor
die leeftijd. Tijdens mijn MTS en erna mijn MTS heb ik bij
Ooms Construction gewerkt buiten mijn stages om. Na
een jaartje assistent uitvoerder te zijn geweest ben ik op
aandringen van mijn ouders naar de HTS gegaan, waar ik
ze nog steeds dankbaar voor ben.
Eenmaal op de HTS was het een grote cultuur shock om
weer in weer in de schoolbanken te zitten in plaats van
een bouwkeet. Nadat de gewenning doorzette werd het al
gauw interessanter en draaiden er als lesmateriaal leuke
projecten. Na drie jaar studeren zoals ze dat noemen,
afgezien van de feestjes en drie dagen in de week
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werken naast je studie, was het eindelijk zover: We waren
afgestudeerd.
Eenmaal de diploma uitreiking gehad, werd ik helemaal
plat gebeld door detachering bureau’s. Maar goed ik
was al werkzaam in de sector. Ik ging aan de slag als
Hoofdmaatvoerder op de N242, dat was niet echt een
keus die iedereen had verwacht. Ik  was er aan begonnen
en wilde meer weten wat je met die goochelstok kon doen.
Deze interesse werd gewekt nadat ik stage had gelopen
bij aannemer Jan Anne van der Meer uit Friesland, deze
was ten tijde flink bezig met het uitrusten van zijn kranen
met deze apparatuur. Aangezien machinebesturing een
opkomend iets is, vond ik het makkelijk om er wat vanaf
te weten. Tevens hielp ik geregeld als vakantiekracht op
een landmeetkundig ingenieursbureau, waardoor ik menig
uurtjes in de weekenden en nachten doorbracht in het
asfalt als assistent maatvoerder.
Na ¾ jaar op de N242 rond te hebben gelopen vond ik het
hoog tijd om wat anders te gaan doen. De maatvoering
was leuk, maar meer als ik nu wist vond ik wel voldoende
om knap uit te kunnen zetten. Via via kwam ik met Ballast
Nedam Infra Noord West in contact. Na een bijzonder
sollicitatie gesprek, op vrijdagmiddag praten over van
alles en niets kon ik ’s maandags beginnen. Als assistent
uitvoerder in Amstelveen, na verloop van tijd kwam ik wat
dichter bij huis.
Ik raakte naar Waarland, een reconstructie van een
doorgaande weg door Waarland heen, althans Waarland
lag om die weg heen. Waarland ligt dat dan, dit ligt
ongeveer 5 kilometer van Schagen af. Hier begon ik als
assistent, >>
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maar door ziekte van de uitvoerder werd ik een plaats
doorgeschoven. Dat beviel zo goed van beide kanten dat
ik na af loop van het werk gelijk als uitvoerder werd door
geschoven naar een volgend werk. Dit was een woonrijp
werk van de ontwikkelingsmaatschappij van Ballast
Nedam. Na een jaar in Waarland gezeten te hebben, kwam
de vraag van mijn Schoonvader of ik geen zin had om in
het bedrijf te komen werken. Per 1 januari 2009 heb ik
de overstap gemaakt naar Ingenieursbureau Procensus,
onderdeel van de Censusgroup.
Ik ben binnen gekomen als directievoerder/ toezicht
houder, maar werd al gauw manusje van alles. Ik hou me
op dit moment bezig met de werkvoorbereiding van nieuwe
projecten zoals de aanleg van golfbanen, nieuwbouw
projecten en andere civiele werken. Het hele pakket van A
tot Z. Maar als echte aannemersjongen blijf ik het buiten
spelen missen, dat maakt het werk eenmaal mooi. Dus
ter compensatie voor de uren die ik door de weeks op
kantoor doorbreng, help ik regelmatig op zaterdag een
locale aannemer met hand en spant diensten. Lekker
sleutelen en rotzooien en vooral de koffie pauze is een
lokale bijeenkomst van GWW mannen. Waar wekelijkse
glunders en blunders bespreken onder genot van een
bak koffie en gebak. Aangezien de interesse nog steeds
groot is voor de aannemers kant en het prachtig is om met
machines en vakmensen een mooi werk te maken kan ik
het wel een hobby noemen.  Door deze voorliefde zal ik in
de toekomst wel weer naar buiten verdwijnen. Maar tot nu
toe leer ik een hoop binnen hoe dingen tot stand komen in
de aanloop naar de uitvoering van werken.

Naast de passie die ik voor het vak heb, is een van
mijn grote hobby’s de watersport die je in dit land kan
beoefenen. Zo mag ik graag zomers met mijn boot  naar
zee, Amstelmeer of Friesland vertrekken om lekker rond
te dobberen of een vissie te halen op Texel. En zo kom ik
door de Helderse haven waar het project van de nieuwe
offshore kade is gerealiseerd. Dit is waar Mischa van Saus
aan gewerkt heeft, zoals vertelt in de vorige bulletin, die
aan mij de pen heeft doorgeven. Maar goed naast de
watersport, zijn het de hobby’s van mij vriendin die ons op
zondag vaak door Noord-Holland doet zwerven met mij als
een soort croumpie om haar te assisteren wanneer zij moet
wedstrijd rijden met haar paard. Dit levert voor een zondag
erg sociale momenten op wanneer je zondagochtend weer
bij een van de 50 maneges in Noord-Holland aan een bak
koffie met een volledig onbekend persoon zit te praten
en zo hoe toevallig weer iemand tegenkomt uit de civiele
sector.
Kortom nadat ik gevraagd was voor deze rubriek van
de STOHA van “Geef de pen door”, hoop ik dat ik een
duidelijke indruk heb kunnen geven van mijn persoon
en dat het vermakelijk was om te lezen. En tevens moet  
zeggen dat ik het wel erg leuk vond om een artikel te
schrijven voor een blad dat een oplage heeft van meer
dan 1000 exemplaren en tal van lezers heeft over de hele
wereld.
En wie weet voor in de toekomst “Tot ziens”. <
Martijn Nanninga (2007)          Leah Calingacion (2007)

C O M M U N I C AT I E
STOHA-bulletin op het verkeerde adres ontvangen?
Log in 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 de redactie. De gegevens van de jaarcommissarissen
staan op www.stoha.nl
Tip de redactie
Weet jij als lezer van het STOHA bulletin een leuk, interessant en of nieuw item wat in de volgende editie niet mag
ontbreken? Tip dan de redactie met je ideeën. Zelf een artikel aanleveren kan natuurlijk ook.
Wist je dat?
Het bulletin mede mogelijk wordt gemaakt door de Hogeschool INHolland. De Hogeschool betaald de drukkosten
van het bulletin.
Website
Op de STOHA-website is het als donateur mogelijk om artikelen te plaatsen en nieuws bekend te maken.
De webredactie is te bereiken via webredactie@stoha.nl
Contact de redactie
Voor vragen en/of reacties ten aanzien van het STOHA bulletin neem dan gerust contact op met de redactie.
De redactie is te bereiken via redactie@stoha.nl<
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STICHTING OUD HTS STUDENTEN ALKMAAR
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. Het drukken van het bulletin wordt mede mogelijk gemaakt door
Hogeschool INnholland. Vanuit INholland worden de taken vervult door
Bert Kuipers en Onno Witvliet.

Lijst met Jaarcommissarissen
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Sponsoren
Dura Vermeer te Purmerend, Deltares te Delft/Utrecht, Chr. Hoogendorp
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Markus BV te Amsterdam en Dekker te Krabbendam.
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Esther Dekker-de Kleijn, Erik Vastenburg en Goaitske de Vries.
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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.
STOHA-bulletin

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 tweemaal per jaar 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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