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De STOHA is geen belangenvereniging van of voor oud 

studenten. Maar als meerdere van onze donateurs met 

zorgelijke geluiden komen over hoe moeilijk het is jong 

goed opgeleide civiel technische ingenieurs te werven, 

dan gaan wij in het bestuur en in de vergaderingen van 

jaarcommissarissen de discussie met elkaar aan. De 

hoofdvraag is dan, welke bijdrage wij vanuit de STOHA 

kunnen leveren om dit maatschappelijke probleem te 

helpen oplossen. Bedrijven en instellingen hebben 

daarbij een verantwoordelijkheid te helpen het vak van 

civielingenieur te promoten en daarbij waar mogelijk 

het onderwijsveld te ondersteunen. Onlangs is er een 

gesprek geweest tussen een afvaardiging van het 

college van bestuur van INHOLLAND en de STOHA. 

Dat is een vruchtbaar gesprek geweest, dat zeker een 

vervolg zal krijgen.

In de laatste JC vergadering werd ook bekend gemaakt 

dat het aantal aanmeldingen voor de studie civiele 

techniek weer signifi cant is toegenomen; een positieve 
ontwikkeling.

In het Noord-Hollands dagblad van 4 september 
2009 werd verslag gedaan van de jaaropening door 
de bestuursvoorzitter Geert Dales van INHOLLAND.  
INHOLLAND gaat de opleiding klantgericht aanpassen. 
Men gaat gehoor geven aan de wensen van de studenten. 
Zij willen in de opleiding meer aandacht voor kennis 
overdracht en structuur. Dit heeft als doel om de uitval 
van studenten (vooral in het eerste jaar) te verminderen. 
Dat betekent volgens Dales meer les, meer begeleiding, 
meer structuur en meer betrokkenheid van de ouders. 
Het is een trend dat studenten bij hun studiekeuze 
de ouders betrekken. Als je dat vroeger deed was je 
volgens Dales een watje; volgens mij  deze trend dat de 
relatie tussen de ouders en hun kinderen volwassen is 
geworden. Positief is dat INHOLLAND fl exibel inspeelt 
op veranderingen in de samenleving met als doel betere 
studenten af te leveren.

Op 1 januari 2010 ben ik geen voorzitter meer van de 
STOHA. Ook Wim Engel heeft zijn functie neergelegd, 
na een groot aantal jaren als bestuurslid en daarvoor 
als redactielid van ons bulletin. Bij deze wil ik Wim daar 
graag voor bedanken. Binnen ons bestuur was hij ons 
“geweten” en vooral een fi jne collega.
Mijn doelstelling was het bestuur te verjongen, zodat 
de STOHA een dynamische club blijft die met zijn tijd 
meegaat. Het gemiddelde afstudeerjaar van het nieuwe 
bestuur is met ruim 9 jaar gedaald.
Een andere doelstelling was een goede besteding 
te vinden voor de sponsorgelden en de bijdragen van 
de donateurs. Met name de redactie van ons bulletin 
en de leden van STOHA Plus zijn met inspirerende 
ideeën gekomen, die inmiddels zijn uitgevoerd of in 
voorbereiding zijn. Meer hierover lees je in dit bulletin en 
op onze website.

Ik was met veel plezier jullie voorzitter en wil jullie allemaal 
bedanken voor de heerlijke attentie die ik van jullie mocht 
ontvangen en de leuke en warme woorden die daarbij 
werden gesproken. En mijn collega bestuursleden wil ik 
bedanken voor de fi jne samenwerking.

Theo Lammerts <

DE VOORZITTER

Theo Lammerts

Het nieuwe STOHA logo:
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REDACTIONEEL

€

PENNINGMEESTER
Beste donateurs,

Deze keer een belangrijk bericht van de penningmeester!

Allereerst wil ik alle sponsoren en donateurs hartelijk 

danken voor de jaarlijkse bijdrage aan de STOHA. We 

hebben onze, natuurlijk ook jullie, middelen dit jaar weer 

goed besteed, zie de berichtgeving daarover elders in 

dit bulletin.

We lopen eigenlijk een jaar achter met de acceptgiro’s, 

afgelopen voorjaar is de acceptgiro voor 2008 verstuurd 

en de acceptgiro voor 2009 moet nog de deur uit. 

Daarom ontvangen jullie binnenkort nog een acceptgiro 

op de deurmat. En in het voorjaar van 2010 nog een voor 

2010. Daarna lopen we weer op schema.

Hoe is dat zo gekomen? Het verzenden van meer dan 

1000 acceptgiro’s is nogal arbeidsintensief. Eerst moet 

het adressenbestand worden bijgewerkt en moeten de 

acceptgiroformulieren worden gedrukt, wat Onno Witvliet 

voor ons regelt. Vervolgens trekken we een paar fl essen 

wijn open, zetten we een bak chips klaar en bellen we 

een paar helpende handen op. Dan begint het van 

elkaar los scheuren van de acceptgiro’s, het opstellen 

en printen van een begeleidingsbriefje, het schrijven, 

stempelen van de enveloppen, en alles in de enveloppen 

stoppen. En dichtplakken, wat nog beter gaat met wat 

extra slokken wijn op…. Daarna moet alles op postcode 

worden gesorteerd in verband met de verzending en 

de verschillende post tarieven en brengen we de hele 

hap (een verhuisdoos vol) naar het postkantoor. Alles 

bij elkaar 7 avonden werk. Daarom hebben we besloten 

om voortaan een direct mail bedrijf dit voor ons te laten 

doen, die hebben er mooie machines voor en maken het 

nog mooi op ook! 

Als alles goed gaat ontvangen jullie dus binnenkort niet 

meer de oude vertrouwde, gekreukelde en gevlekte 

STOHA envelop meer maar een strak, professioneel 

poststuk met ons nieuwe STOHA logo er op.

Hartelijke groeten,

Germainde de Baar-Greefkes <

In de afgelopen maanden is er vanuit de STOHA 

hard gewerkt om de uitstraling van de stichting te 

professionaliseren. Eén stap daarvan is het doorvoeren 

van een nieuw logo. Vol enthousiasme zijn we samen 

met het ontwerpburea Renik Art & Design (www.renik.nl) 

aan de slag gegaan om een passend logo te ontwerpen. 

Uiteindelijk zijn in de vergadering van jaarcommissarissen 

van oktober j.l. vier logo’s voorgelegd, waarna een 

spannende stemmingsronde volgde. Met een ruime 

meerderheid heeft het nieuwe logo de concurrenten 

achter zich gelaten. Het winnende logo presenteren wij 

u met trots in dit bulletin. Een simpel doch doeltreffend 

logo, waarin het dak van de hogeschool is verwerkt. 

Naast het logo wordt de website in een nieuw jasje 

gegoten om onder andere de interactie met de 

achterban te vergroten. Zo is in het vorige bulletin 

al bekend gemaakt, dat STOHA donateurs online is 

geïntroduceerd. Hierbij kun je als donateur zelf een 

project aanmelden en andere donateurs kunnen zich 

daarbij voegen. Om zo een beeld te krijgen van de 

mensen die naast jou aan een project werken en welke 

naast het project een andere gezamenlijke gemene deler 

met elkaar hebben, namelijk een HTS verleden bij de 

hogeschool Alkmaar. Bij de vernieuwde website wordt 

de weg naar STOHA donateurs online nog eenvoudiger 

te vinden. Dus schroom niet en meld jou project aan. In 

het volgende nummer volgt meer over de aankomende 

nieuwe STOHA website!

In 2010 zal een bestuurswisseling plaats vinden. Theo 

Lammerts en Wim Engel zullen het dagelijks bestuur 

verlaten. De passie waarmee Theo en Wim over hun 

vakgebied praten blijft stimulerend voor ons allen. Wij 

ingenieurs delen de voorliefde voor techniek en zowel 

Theo als Wim proberen die passie over te brengen op 

een nieuwe generatie ingenieurs. Door ze te stimuleren 

en de mogelijkheid te bieden om te groeien qua kennis 

en ook binnen de STOHA. Bij deze wil ik beide heren 

bedanken voor hun grootte inzet, betrokkenheid bij de 

STOHA en bron van inspiratie.

Bij ons als redactie melden zich steeds vaker donateurs 

aan met artikelen. Iets wat we zeer waarderen en 

waaruit de betrokkenheid van de achterban blijkt bij 

onze stichting. Blijf zo doorgaan en stuur bijvoorbeeld 

uw ervaringen of technische hoogstanden door naar de 

redactie: Redactie@stoha.nl 

Namens de redactie,

Esther Dekker – de Kleijn < 
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STOHA Plus

De commissie STOHA Plus heeft ook dit jaar hun hersens fl ink laten kraken om iets unieks te bedenken voor zijn 

achterban. De commissie kwam met een breder plan en lanceerde tijdens de jaarcommissaris vergadering van april, het 

idee van een heus STOHA congres. Dit plan werd met open armen ontvangen. Waarna de commissie alle zeilen bijzette 

om nog dit jaar een bijeenkomst te kunnen organiseren en dat is gelukt!.

De STOHA organiseerde op woensdagmiddag 18 november j.l. een congres over de toekomstige invulling van de 

Westrand van Alkmaar. Het is de commissie STOHA Plus gelukt om een aantal prominente sprekers uit te nodigen, die 

met elkaar fl ink in discussie zijn gegaan. Dit betroffen:

H. van Wijngaarden Curro, Inleider “Structuur Regie”

H. Meijdam  VROM, Dagvoorzitter

P. Bruinooge  Gemeente Alkmaar

J. Stam   Gemeente Bergen

C. van Vliet  Mulder Obdam

Th. Pennink  Kamer van Koophandel

H. Nelissen  INHolland

Het congres werd gehouden in het alom bekende AZ-stadion en de opkomst was hoog! Niet alleen de STOHA achterban 

heeft van zich laten horen, ook het bedrijfsleven was goed vertegenwoordigd bij het congres. De STOHA Plus organisatie 

opende met een voorwoord waar gerefereerd werd aan de grote hoeveelheid afgestudeerden aan de HTS Alkmaar (nu 

INHolland), die in de regio werkzaam zijn. Vervolgens nam dhr. H van Wijngaarden het stokje over om ons een inleiding 

te geven in “Structuur Regie”. Daaropvolgend was de dagvoorzitter, dhr. H. Meijdam, aan het woord en opende  de 

discussie. Waarbij de zaal zich niet schroomde om zich te mengen in de discussie die volgde. 

Na de discussie was er gelegenheid 

om te netwerken onder het genot van 

een hapje en een drankje. Tevens 

werd het nieuwe hoofdsponsorcontact 

getekend door de voorzitter van de 

STOHA en de directeur van Engenius. 

Kortom het was weer een geslaagde 

STOHA bijeenkomst. Op naar de 

volgende!
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STOHA CONGRES 2009



Midi Center Bedrijfshuisvesting is een lan-
delijk 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-, werk-
plaats-, productiefaciliteit • multifunctionele be-
drijfsunits • werkplaats-/productiefaciliteit met 
kantoorruimte • kantoorstudio’s • woonwerk-
 combinaties; ruim kantoor, werkplaats, atelier of 
praktijkruimte gekoppeld aan een woning. 

‘Overgestapt van straatklinkers naar bakstenen, 
van asfaltwegen naar dakbedekking 

en van bruggen naar verdiepingsvloeren’
Stefan Bakker, Jaarcommissaris 2004   |   Projectleider bij Midi Center Bedrijfshuisvesting en AG Vastgoed

AG Vastgoed is al ruim 16 jaar actief als 
projectontwikkelaar in zowel de utiliteitsbouw als 
de recreatie- en woningbouw. In al haar projecten 
ontwikkelt AG Vastgoed vanuit de uitgangspunten: 
duurzaam bouwen, oog voor de omgeving en 
aandacht voor de koper.

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.

James Wattstraat 14     |     1817 DC Alkmaar     |     www.midicenter.nl     |     www.agvastgoed.nl
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Beste lezers,

Ik ben Martijn Groot (op de foto 2e van rechts) en ik werd 

na de afstudeerpresentatie gebeld door Bert Kuipers met 

de vraag of ik jaarcommissaris wilde worden van mijn klas. 

Na een kleine uitleg over wat dit precies inhoud lijkt het mij 

erg leuk om jaarcommissaris te worden en het verbreden 

van mijn netwerk is natuurlijk altijd handig. In de afgelopen 

4 jaar hebben wij met onze klas een aantal leuke uitstapjes 

gehad en dit moet zeker herhaald worden. 

Ik zag het eerste levenslicht op 25 juni 1986 in Egmond 

aan den Hoef. Daar woon ik sindsdien met mijn ouders 

en zusje. Ik heb qua schoolverleden bijna hetzelfde traject 

gevolgd als de jaarcommissaris van de vorige lichting, 

Mike Klaver. Ik heb eerst met Mike de havo gedaan in 

Castricum op het Jac. P. Thijsse college. Daarna een half 

jaar Elektrotechniek, waarna ik besloot over te stappen 

naar Civiele Techniek en dit bleek een goede keuze te zijn.

Naast de opleiding is er altijd tijd geweest voor ontspanning 

en wat bijverdiensten. Zo heb ik na mijn eerste stage bij 

GP Groot aanneming daar nog bijna 2 jaar gewerkt als 

assistent uitvoerder. Dit om de uitjes te kunnen betalen 

die ik met mijn klasgenoten heb gemaakt. Onze namen 

zijn inmiddels bekend/berucht bij Centerparcs, Landal 

Greenparcs en skigebied Val Thorens en ik kan toch wel 

stellen dat dit zonder de opleiding niet was gelukt, althans 

niet in deze samenstelling.

Ik ben afgestudeerd op het woningbouwproject ‘Wonen in 

het groen’ te Heiloo. Dit heb ik samen gedaan met Johan 

Klaasse Bos, Frank Smit, Bart van der Laan en Paul Mul 

(bij afwezigheid mijn vervanger als jaarcommissaris). Na 

mijn tweede stage ben ik wederom blijven werken bij het 

bedrijf, in dit geval het ingenieursbureau van gemeente 

Beverwijk. Hier heb ik na mijn afstuderen een driejarig 

contract getekend voor het project Vitale Stad.

Martijn Groot (2009) <

 Jaarcommissaris 2009
Martijn Groot

Ben je het contact met jouw jaarcommissaris 

kwijtgeraakt? Schroom niet en bel of email hem. 

Ben je verhuist en klopt je (email) adres niet meer, 

geef dit dan aan hem door zodat je weer op de 

hoogte blijft van alle STOHA activiteiten. 

De jaarcommissaris is namelijk de vertgenwoordiger 

van jouw afstudeerjaar.
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Het is even wennen om dit artikel in het Nederlands te 

schrijven. 5 jaar na ons afstuderen in 1990, zijn we naar 

het buitenland vertrokken en is de voertaal de afgelopen 

15 jaar overwegend Engels en Spaans geweest. Maar we 

blijven de Nederlandse taal en cultuur dapper volhouden 

met onze drie kinderen (nu 11, 8 en 6 jaar oud). Sinterklaas 

wordt gevierd en zijn avonturen op de voet gevolgd via het 

sinterklaasjournaal op internet. Ook gaat er niets boven 

een boterham met hagelslag (hier in Australië waarachtig 

in de supermarkt te koop), speculaas, mergpijpjes en 

ontbijtkoek. En waar andere kinderen hun neus optrekken 

voor zoute drop, onze kinderen stoppen met plezier hun 

mond ermee vol. Ongeacht waar wij zitten, het STOHA 

bulletin wordt steeds ontvangen en iedere keer met 

interesse gelezen. Hieronder mijn bijdrage betreffende 

mijn werkervaring van de afgelopen 10 jaar.

Venezuela

Zoals gezegd: na Nigeria verhuisden we naar Venezuela. 

Ingrid, onze dochter was twee maanden en had al drie 

continenten bereisd: Europa, Afrika en Zuid America. Maar 

het was een welkome verandering. Malaria is een enorme 

bedreiging in Nigeria en we waren blij in Venezuela de 

beslissing wel of geen paludrine voor onze kleine meid 

achter ons te kunnen laten. Het project in Venezuela 

betrof de bouw van een 2km lange multi-purpose steiger 

met afmeer faciliteit voor gelijktijdig 4 schepen (bulk carrier 

voor kunstmest, containerschip en 2 olietankers). De 

staats oliemaatschappij PDVSA had deze EPC opdracht 

(Engineering, Procurement & Construction) gegund aan 

een Joint Venture, waarin Interbeton deelnam. Als Marine 

Works Manager heb ik er twee jaar doorgebracht. Door 

te werken met hoofdzakelijk Venezuelanen, die echt geen 

engels spraken was ik in staat snel de spaanse taal op te 

pakken.

Californië

In 2000 werden we door Interbeton in de gelegenheid 

gesteld naar Californië te verhuizen. Daar zaten we 

absoluut niet op te wachten en leek ons na Nigeria en 

Venezuela veel te geciviliseerd en onpersoonlijk. De 

typische vooroordelen over de Amerikaanse samenleving 

zaten er bij ons ook goed ingeplant, maar zaten wij even 

fout. Californië is een veelzijdige staat en San Francisco 

een prachtige unieke stad. Elke keer wanneer we de Bay 

Bridge of Golden Gate over reden voor weer een dagje uit, 

voelden we onze enorm dankbaar om op zo’n mooie plek 

te mogen wonen. Kamperen aan de kust of in de bergen, 

sneeuwplezier in de winter, etc. Hiken, maar ook museum 

bezoek, art-galleries, winkelen en uit eten gaan. En vol 

met mensen die open, vriendelijk en enthousiast waren. 

Ondanks afwezigheid van onze families hebben we >> 

Koen Zuijdgeest 
vanuit Perth, Australië

De laatste STOHA bijdrage van Marianne en mijzelf in Juni 1998 kwam vanuit Nigeria en eindigde met de woorden 

“Wij denken er nog even te zitten........”. Niets bleek minder waar: kort nadat onze dochter een maand later werd 

geboren konden wij West-Afrika vaarwel zeggen en landden wij in Venezuela. Daarna volgden projecten in 

Californië, Florida en Chili. Het avontuur blijft trekken: sinds deze zomer zitten wij in Perth, Australië. Een nieuw 

continent en wederom een andere cultuur. Je zou bijna vermoeden dat wij de wijngebieden over de wereld 

achterna reizen en het daarbij horende milde klimaat. De Napa Valley lag om de hoek in Californië, in Chili zaten 

we er midden in en ook vanuit Perth zijn de wijngebieden eenvoudig te bereiken. 
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nooit een Thanksgiving of Kerst alleen door hoeven te 

brengen. Kortom alle geneugden van het leven voor een 

jong gezin binnen handbereik.

Interbeton nam deel aan het seismisch versterken van 

een drukke verkeersbrug in de baai van San Francisco. 

De verkeersstroom van meer dan 110.000 voertuigen 

per dag mocht niet gehinderd worden. Ondanks deze 

beperking werd het project op tijd opgeleverd. Alles 

aan de brug werd versterkt, variërend van nieuwe grote 

diameter boorpalen door de bestaande pijler funderingen 

in het water, versterkingen van de betonnen pijlers zelf (als 

het ware een nieuwe betonnen schil eromheen), seismic 

isolater bearings tussen pijlers en bovenbouw, tot aan de 

stalen bovenbouw zelf. Dit klinkt eigenlijk heel eenvoudig, 

ware het niet dat de enige toegangsweg tot de pijlers en 

bovenbouw via het water liep.

   

Californië bleek ons zo goed te bevallen en na een paar 

jaar hakten wij de knoop door om in Californië onze 

thuisbasis te maken. Een lokale sponsor werd gevonden 

en ik ging aan het werk bij een kleine aannemer in San 

Francisco. Ik kreeg de leiding over wederom een seismic 

retrofi t van een historische bascule brug in het hart van 
San Francisco. Na anderhalf jaar echter had de lokale 
BAM dochter een dusdanige werkvoorraad en behoefte 
aan Senior PM’s, dat ik over kon stappen en mij kon 
stortten op enkele grote infrastructurele werken, business 
development en de aanbesteding van een aantal projecten 
met specialistische kennis op gebied van waterbouw en 
geotechniek. 

Een hoop infrastructuur in Californië is hoognodig toe aan 
vervanging. De plannen voor de aanleg van hogesnelheid 
treintrajecten tussen Los Angeles, San Francisco en 
Sacramento nemen nu concretere vormen aan met de 
federale steun, die onlangs verkregen is. Heel langzaam 
komen ook Public Private Partnerships aan de orde in 
Californië. Tot voor enkele jaren maakte de wetgeving dit 
onmogelijk.

In de USA, en met name Californië, krijg je al snel te 
maken met de legale aspecten in de bouw, met name 
aansprakelijkheid als bedrijf en als het tegenzit zelfs 
persoonlijk. Sommige bedrijven trekken zich terug uit 
Californië vanwege negatieve ervaringen. Zo gaat er 
heel veel aandacht en tijd zitten in Claims & Changes. 
Het California Department of Transportation (Caltrans) 
is een van de grootste klanten in Californië en legt er 
de nadruk op om zoveel mogelijk claims te voorkomen 
of in een vroeg stadium al op te lossen. Daartoe wordt 
actief gewerkt met een duidelijk proces voor changes. 
Zo zijn er elk kwartaal Dispute Review Boards (bindend 
danwel niet-bindend) en Partnering, o.a. om Arbitrage 
te voorkomen. De consensus is dat arbitrage vaak lijdt 
tot meer schade voor alle partijen; enorme kosten en 
vertragingen (voornamelijk de advocatuur baat erbij). 
Na zeven jaar Californië voelt “Claims and Changes” 
als een compleet nieuwe specialisatie en kan ik 
waarschijnlijk behoorlijk concurreren met een advocaat. 
De betrokkenheid bij de techniek is daardoor wel minder. 
Echter, deze nieuw vergaarde kennis is enorm waardevol 
gebleken en heeft sindsdien alleen maar meer uitdaging 
en verantwoordelijkheid gegeven in mijn werk.

In het werk wordt men ook elke dag geconfronteerd met 
OSHA (Occupational Safety and Health Administration), 
die overkoepelend over de USA verantwoordelijk is 
voor de naleving van veiligheids/gezondheid eisen en 
wetgeving. Californië sterkt die eisen nog eens extra aan 
door middel van de CALOSHA, hetgeen bijvoorbeeld kan 
betekenen dat een valharnas verplicht is vanaf 5ft hoogte, 
in plaats van 6ft per OSHA norm. Aansprakelijkheid reikt 
ver en er ligt veel nadruk op het trainen van het personeel 
over de gehele linie. Training matrices, betrokkenheid van 
het personeel in de dagelijkse Job Safety Assessments 
en Site Safety Committees wordt sterk gestimuleerd, 
deelname aan de Flex- en Stretch oefeningen, dagelijkse/
wekelijkse/maandelijkse veiligheid inspecties zijn maar 
een paar voorbeelden. Gebruikelijk is om vanaf het 
niveau van voorman een minimum van 10 uur OSHA 
training verplicht te stellen. Als management ben je bij 
al deze veiligheidstrainingen nauw betrokken en moet je 
uiteraard zelf je kennis op peil houden. Daarmee is zorg 
om de veiligheid een tweede natuur geworden. Naar mijn 
beleving wordt er in de VS meer nadruk op veiligheid 
gelegd dan ik mij er in Nederland van bewust was. 

Florida

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Na zes jaar 
Californie en twee zonen rijker verhuisden we naar 
Florida. Nieuwe uitdagingen wachtten ons daar en zo 
startte ik in 2006 in Miami voor het Italiaanse TREVI in 
de rol van Chief Operating Offi cer voor hun Amerikaanse 
tak TREVIICOS. TREVI is een van de toonaangevende 
Foundation and Geotechnical aannemers in de wereld. 
Het accent van de acquisitie en lopende projecten lag in 
het zuid-oosten van de USA. Ook al stortte op hetzelfde 
moment de high-rise markt volledig in, met name in 
Florida, legio funderings-projecten werden gerealiseerd 
voor de privé- en publieke sector. Veel tijd werd gestoken 
in acquisitie op gebied van grondverbeteringen. TREVI 
heeft op dit moment een aantal fl inke opdrachten in 
uitvoering met name op het gebied van dam rehabilitatie 
door middel van gespecialiseerde grondverbetering 
technieken, waaronder diepwanden, slurry walls en deep 
soil mixing met “State of the Art” equipment, waaronder 
de Hydromill.  De dammen worden beheerd door het US 
Corps of Engineers en zeker na Huricane Katrina is er een 
verhoogde graad van aandacht voor de stabiliteit van en 
het verminderen van onderloopsheid van dammen, om 
drinkwater bekkens veilig te stellen en potentiële “human 
losses” te minimaliseren.

Wij werden weer defi nitief nomaden, toen in het voorjaar 
van 2007 er een aanbod kwam om in Chili aan de slag te 
gaan. Hoewel Florida een veel te korte periode was, won 
de gedachte van een tijdelijke plaatsing in Zuid Amerika 
(en nog wel Chili, een land waardoor Marianne enorm 
gefascineerd werd).

Chili

Chili heeft heel veel koper maar geen aardgas. Daarom 
importeerde het land tot voor kort aardgas vanuit Bolivia 
via Argentinië. Deze afhankelijkheid van vooral Bolivia was 
een politiek onwenselijke situatie en daarom zocht Chili 
naar andere mogelijkheden om aardgas te importeren. Dit 
vertaalde zich in de aanleg van een >>



10

www.stoha.nl

Wintereditie 2009

LNG Import Terminal (ofwel “Regassifi cation” Terminal) 
in de baai van Quintero, die binnen 2 jaar (in 2009) 
operationeel moest zijn. 

Ter informatie: Liquid Natural Gas (LNG) wordt gevormd 
door aardgas te condenseren tot een vloeistof door middel 
van afkoeling tot -162 graden °C, hetgeen gepaard gaat 
met een volume verkleining. Dat maakt het gemakkelijker 
en veiliger om te vervoeren via speciale LNG tankschepen 
vanaf de Export Terminals. Vervolgens wordt het aan de 
andere kant van de oceaan bij een Import Terminal aan 
land gepompt. Via een regassifi cation process wordt het 
weer omgezet in vluchtig gas voor het landelijke leiding 

netwerk. 
In de Chiliense winter van 2007 arriveerden we en ik kon 
als projectleider voor Chicago Bridge & Iron (CB&I) aan de 
slag met het EPC contract onder de arm voor de 2 kilometer 
lange aanlegsteiger (Marine Terminal). British Gas (BG) 
leidde het eigenaars-consortium. Het EPC contract had 
een waarde van US $800 miljoen voor de aanleg steiger, 
de regassifi cation plant & piping, infrastructuur, twee grote 
opslagtanks (ieder 150,000m3, 90 meter diameter) en een 
kleine buffertank (10,000m3). Het 3-jarige project kende 
twee fasen. De beide grote opslagtanks vallen onder de 
tweede fase en hoeven pas medio 2010 klaar te zijn. 
In fase 1 moest binnen twee jaar de aanlegsteiger zijn 
gerealiseerd, het grootste  gedeelte van de regassifi cation 
plant en de kleine buffer tank. Het komende jaar worden 
de afgemeerde LNG schepen als drijvende opslagtanks 
gebruikt totdat fase twee opgeleverd is. Op dit moment 
meren LNG schepen tot 185,000m3 af, terwijl de steiger 
ontworpen is voor schepen tot 265,000m3. Vandaar een 
waterdiepte van circa 30 meter. Chili is berucht om zijn 
zware aardbevingen, en het geheel moet een zwaarst 
denkbare aardbeving (kans 1:2500 jaar) overleven en een 
maximale tsunami golfhoogte van 10.5 meter. Uiteraard 
uitte deze eis zich in het ontwerp en de constructie 
van de steiger, maar ook de grote opslagtanks werden 
ieder voorzien van 250 seismische isolator bearings. 
De opslagtanks bestaan uit stalen binnentanks met een 
nagespannen betonnen buitenschil. 

Veel van het werk werd uitgevoerd met lokale 
onderaannemers. Dit geeft een andere dimensie aan 
het werk waar je als buitenlands bedrijf in de planning 
van het project eigenlijk geen rekening mee houdt: 

verschillen in cultuur en opvatting, veiligheidsnormen en 
bewustzijn, taal, techniek, (pre-)planning, werkmethoden 
en materieel. Het ontwerp bureau zat ver weg in London 
en het tijdsverschil gaf er nog een extra dimensie aan. Als 
buitenlandse hoofdaannemer moest veel tijd en energie 
gestopt worden om als intermediair op te treden tussen 
de verschillende bedrijven gezien de taal barrières, en het 
geven van Spaanstalige trainingen met name gericht op 
veiligheid. Om de steiger tijdig op te leveren werkten er in de 
piekperiode bijna 1.500 arbeiders alleen al aan de steiger, 
met o.a. de hulp van 4 jack-up barges, terwijl het totale 
personeel zijn piek bereikte rond de 2.600 arbeiders. Hard 
werk met enorm veel inzet van de betrokkenen en lange 
dagen, maar er stroomt nu gas. En de hoogtepunten? Een 
hecht Marine Team en koffi e drinken met de presidente 
van Chili.

Australië 
Volop werk voor civiel ingenieurs op dit continent; de 
olie & gas sector is bezig diverse enorme projecten, de 
mijn-industrie blijft inspelen op de groeiende vraag naar 
ijzererts en de bevolking groeit gestaag. 

Momenteel werk ik voor Fluor, die deelneemt aan een 
Joint Venture met Sinclair Knight Metz (SKM), genaamd 
FASTJV. Als Program Manager wordt een serie imposante 
expansie projecten ontwikkeld en uitgevoerd namens 
BHP Billeton Iron-Ore. IJzererts wordt gewonnen in 
dagmijnen 400 kilometer landinwaarts in het noorden 
van West-Australië, daarna per spoor vervoerd naar de 
haven van Port Hedland, en vervolgens verscheept naar 
hoofdzakelijk China. Met de huidige projecten in uitvoering 
is het doel de export capaciteit te vergroten tot 205 miljoen 
ton per jaar (mtpa) tot 2011. Rapid Growth Project 5 moet 
hieraan 50mtpa bijdragen hetgeen een investering vraagt 
van bijna US $5 miljard. 

Groei van capaciteit binnen de huidige haven is beperkt 
en via studies wordt gekeken hoe deze verder vergroot 
zou kunnen worden. Als projectleider ga ik over het 
management van een buitenhaven concept: een steiger 
kilometers de zee in met potentiële aanlegcapaciteit 

en scheepsafhandeling voor 8 bulk carriers. Hieronder 
vallen een hele reeks Marine Studies (met input naar de 
Basis of Design voor het ontwerp van de steiger en het 
baggerwerk), >>

netwerk.
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het ontwerp van de constructie en het ontwikkelen 

van de bagger- en constructie contracten. Gezien de 

geringe waterdiepte op de Continentale Shelf zou er 

veel baggerwerk bij komen kijken, met een kanaal van 

mogelijk 35 kilometer tot voorbij de riffen buitengaats. Een 

mooie uitdaging om in een zo kort mogelijk tijdsbestek 

aanvullende capaciteit te kunnen leveren.

Bij ijzererts export draait alles om de “material handling 

capacity” van het hele systeem, beginnend bij de mijnen. 

Eenmaal binnen bereik van de haven gaat het proces 

door car dumpers, screening en crushing plants, sample 

stations, stackers die stockpiles van 200m lang en 15m 

hoog creëren (200,000ton) en enorme bucketwheel 

reclaimers die het ijzererts vervolgens weer op kilometers 

lange transport banden laden op weg naar de shiploaders 

in de haven. De shiploaders laden met gemak 10,000 ton 

ijzererts per uur en binnen 30 uur is een schip van 335m 

lengte geladen met ruim 300,000 ton ijzererts. Dat geeft 

me de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in een nieuw 

vakgebied. 

De joint venture FASTJV is een van de grootste werkgevers 

in Perth met circa 1.400 man staf, gestructureerd als een 

matrix-organisatie, multi-disciplinair en de dagindeling 

is bijna een doorlopende vergadering. Het geeft ook de 

mogelijkheid om een blik te werpen binnen wereldspelers 

als Fluor, SKM, BHP Billeton. Uiteraard speelt veiligheid 

steeds een enorm belangrijke rol binnen het project.

Familie en reiservaring

Het buitenland bevalt ons goed. San Francisco is nog 

steeds onze thuisbasis trouwens.

Marianne (met wie ik overigens in 1990 samen 

afgestudeerde) is elf jaar geleden gestopt met werken 

als civiel ingenieur toen onze dochter werd geboren. 

Sindsdien heeft ze haar management ervaring volop 

kunnen toepassen op ons gezinsleven, onze vele reizen, 

de verhuizingen, nieuwe sociale netwerken opzetten en is 

altijd actief binnen de school van de kinderen. De kinderen 

(11, 8 en 6) hebben zich al tot sociale wereldreizigers 

ontwikkeld en het vliegtuig is voor hen openbaar vervoer. 

Ze spreken drie talen (Engels, Spaans en Nederlands) 

vloeiend. De internationale scholen dragen hun steentje bij 

aan de multi-culturele ervaringen. De veranderingen van 

omgeving, cultuur en wisseling van vrienden doorstaan ze 

elke keer weer goed. Deze laatste verhuizing bleek het 

voor onze dochter echter veel moeilijker te zijn geworden 

om afscheid te nemen van haar vriendenkring, maar 

gelukkig is er het internet. Verhuizen blijft elke keer weer 

een ingrijpende gebeurtenis.

Sinds juli van dit jaar brengen we onze tijd dus door in 

Perth, waar zich alle business afspeelt in West- Australië. 

Het ligt erg afgelegen van de bewoonde wereld, heeft een 

uitgestrekte outback als achtertuin en een prachtige kust 

als voortuin. Bali is dichterbij dan Sydney. Het weekend 

staat in het teken van het strand en de kinderen zijn 

druk bezig zich te transformeren in surfers. De mensen 

hier zijn erg gericht op familie en sport. Tot onze grootste 

ontsteltenis stopt het sociale leven in Perth vroeg in de 

avond; Om 6 uur zijn de winkels dicht en na 9 uur zijn 

de restaurants ook gesloten. Dit in tegenstelling tot Zuid-

Amerika waar je pas om 9 uur ‘s avonds begint te denken 

aan uiteten gaan. Ook is er geen zomertijd. Met als gevolg 

dat het in de zomer om 7 uur donker is, maar ‘s morgens 

om half zes schijnt de zon al. Ingrid’s surfl essen zijn om 

7 uur in de morgen. Daarna douchen, schooluniform aan 

en op weg naar school. Elk land heeft zo zijn invloed op je 

normale dagelijkse leven.

De opleiding weg & waterbouw heeft mede de mogelijkheid 

gegeven om over de hele wereld bij uitdagende waterbouw 

en funderings-technische projecten betrokken te zijn. 

Hierdoor bouw je een groot internationaal netwerk op, 

zowel op persoonlijk als professioneel gebied. Je blijkt 

simpelweg over de hele wereld vrienden te hebben, waar 

je ook naar toe verhuist. Hele hechte contacten houd je 

eraan over. Daarentegen is het  ook moeilijk gebleken 

om met het thuisfront; vrienden, oud-collega’s en oud-

klasgenoten in contact te blijven. Het internet maakt het nu 

wel makkelijker, met communicatie middelen als Skype, 

LinkedIn en Facebook. Toen we in 1995 naar Nigeria 

vertrokken waren we nog afhankelijk van een wekelijkse 

postzak en telefoneren was enorm duur. Een andere 

verandering gedurende de afgelopen 10 jaar is dat het 

wereldwijd alleen maar moeilijker is geworden om ervaren 

ingenieurs te vinden; ik vermoed dat het in Nederland niet 

anders is. In de hoop enkele nieuwe civiel ingenieurs te 

kweken, geef ik tegenwoordig presentaties op de school 

van de kinderen.  

Kortom, wij hebben nog geen moment spijt gehad van ons 

besluit om naar het buitenland te gaan. De ervaring met 

andere culturen en talen maakt het ontzettend interessant, 

het werken met mensen en respecteren van hun manier 

van doen, andere werkmethoden en materieel, verkennen 

van nieuwe geografi sche gebieden en keukens. Ik kan er 

trots op zijn dat ik een familie heb die telkens weer mee 

verder trekt en openstaat voor nieuw avontuur. Iedereen 

die er ook maar over denkt of de mogelijkheid aangeboden 

krijgt om in het buitenland te gaan werken, ik raad het van 

harte aan! Je kunt altijd weer terug.................

Koen Zuijdgeest (1990)

(kz020304@yahoo.com) <
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De Alcateltermijn is een termijn die van belang is op 

het moment dat alle inschrijvers hun inschrijving bij de 

aanbestedende dienst hebben ingeleverd. Immers, na 

inlevering van de inschrijven zal diezelfde aanbestedende 

dienst de inschrijvingen gaan beoordelen en zal zij zich een 

voorlopig oordeel vormen over de winnende inschrijver.

Dit voornemen tot gunning dient alsdan door de 

aanbestedende dienst in een schrijven kenbaar te worden 

gemaakt aan alle inschrijvers. Bij dit voornemen tot gunnen 

dient de aanbestedende dienst tevens te vermelden 

de redenen waarom de niet-winnende inschrijvers het 

niet zijn geworden, maar ook de redenen waarom de 

winnende inschrijvers het wél zijn geworden. Er dient aldus 

deugdelijk te worden gemotiveerd. Tot slot dient in deze 

brief te worden vermeld, dat, indien een (niet-winnende) 

inschrijver het niet eens is met de voorlopige gunning, er 

een termijn van (meestal) 15 dagen wordt gegeven om 

tegen deze voorlopige gunning in verweer te komen.

Deze laatste termijn wordt wel de zogeheten Alcateltermijn 

genoemd, een en ander naar de Alcatel-uitspraak. 

Vaak wordt de vraag gesteld of het voldoende is om, indien 

men als inschrijver het niet eens is met de voorlopige 

gunning, dit kenbaar te maken middels een schrijven 

aan de aanbestedende dienst. Het antwoord daarop is 

negatief. Het ageren tegen de voorlopige gunning dient 

te geschieden door binnen de gestelde termijn een kort 

geding dagvaarding te betekenen bij de aanbestedende 

dienst; elke andere actie zal niet het beoogde effect 

hebben. 

Deze termijn is dus erg kort nu in die 15 dagen de eerste 

dagen meestal worden verspeeld met het (meestal 

tevergeefs) vragen om uitleg aan de 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. De sanctie 

op het niet tijdig betekenen van de dagvaarding is hard: 

niet-ontvankelijkheid bij de rechter. Echter, ook het gevolg 

van het uitbrengen van de dagvaarding is verstrekkend: 

de aanbestedende dienst mag de opdracht niet gunnen 

aan de volgens haar winnende inschrijver totdat de rechter 

op de zaak heeft beslist.

Een volgende vraag is of een aanbestedende dienst 

deze termijn op verzoek van een van de inschrijvers mag 

verlengen; met andere woorden, de aanbestedende dienst 

staat het toe dat een inschrijver ná de Alcateltermijn een 

kort geding dagvaarding betekent. Dit is onder bepaalde 

omstandigheden en voorwaarden mogelijk. Bijvoorbeeld 

indien de inschrijver bepaalde informatie heeft gevraagd 

teneinde te beoordelen of een kort geding zin heeft, en 

de aanbestedende dienst deze informatie niet snel ter 

beschikking stelt. Let wel, indien de aanbestedende 

dienst dit toelaat, dient deze verlenging ook te gelden 

voor alle overige inschrijvers (met het oog op het 

gelijkheidsbeginsel).

Een andere vraag is of een inschrijver, die niet binnen 

de Alcateltermijn een kort geding dagvaarding heeft 

betekend, een beroep kan doen op een uitspraak als 

gevolg van een kort geding die een andere inschrijver heeft 

aangespannen inzake dezelfde aanbesteding. Onlangs 

heeft de rechter bepaald dat dat niet mogelijk. Je kunt niet 

als het ware ‘de kastanjes uit het vuur laten halen’ door 

een andere inschrijver, en vervolgens de aanbestedende 

dienst aanspreken. Overigens heeft de rechter in diezelfde 

zaak bepaald dat je als derde geen rechten kunt ontlenen 

aan een uitspraak in een zaak waarin je zelf niet betrokken 

bent. Wat deze inschrijver wel had kunnen doen is zich 

voegen of tussenkomen in het kort geding dat de andere 

inschrijver reeds had aangespannen. Op die manier word 

je als inschrijver partij bij de procedure en kun je wel een 

beroep doen op de uitspraak.

De conclusie is dat, indien je als inschrijver wordt 

geconfronteerd met een voorlopige gunning, er direct actie 

wordt ondernomen indien je als inschrijver van mening 

bent dat je het niet eens bent met de voorlopige gunning. 

De Alcateltermijn is een harde termijn.

Luc Cohen

advocaat bij Simmons&Simmons <

De Alcateltermijn in het aanbestedingsrecht

COLUMN
In een vorige bijdrage heb ik al zijdelings gesproken over de 

Alcateltermijn in het aanbestedingsrecht. In deze bijdrage zal ik 

nader ingaan op deze termijn en dan met name over een paar van 

de vele vragen die er over deze termijn bestaan.

‘‘De wereld is vol met poorten, vol met kansen, aaneenschakelingen

van spanningen die erop wachten benut te worden.’’G
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HTS

Soms denk ik nog wel eens terug aan wat mijn docent 

landmeetkunde dhr. Kuipers in 1995 zei: “Let op, want 

straks staan jullie alleen in het buitenland en dan moet je 

het ook zelf kunnen!”. Ja, ja, buitenland dacht ik toen, mij 

niet gezien… hoe anders kan het lopen. Ik had toen niet 

voorzien dat ik ruim tien jaar later voor mijn werk in de 

woestijn zou staan of lange tijd in Rusland zou wonen. Een 

verhaal over mijn loopbaan ná de HTS, gevolgd door drie 

buitenlandprojecten waaraan ik gewerkt heb.

Na de HTS

Na het afstuderen in 1999 ben ik van Schagen naar 

Deventer verhuisd. Ik had een open sollicitatie naar 

Witteveen+Bos gestuurd. In die tijd kon je bij wijze van 

spreken je toekomstige werkgever opbellen met de vraag: 

“is het goed als ik maandag bij jullie begin?”. Op het 

hoofdkantoor in Deventer ben ik in 40% deeltijd aan de 

slag gegaan. Dit was voor mij ideaal, omdat ik daarnaast 

met een Master-opleiding ‘Civil Engineering Management 

and Technology’ startte in Arnhem, in samenwerking met 

de South Bank University in Londen. In 2001 stond ik 

met zwarte jurk, muts en Hollandse klompen in Londen 

bij de diploma uitreiking. Tsja, dan is het voorbij met 

de studententijd. Minder vrijheid dan met studeren 

(vrijdagmiddag maar eerder naar huis), maar aan de 

andere kant, een salaris!

Na een paar jaar op de afdeling Stedelijk Infrastructuur 

gewerkt te hebben, ben ik binnen het bedrijf overgestapt 

naar de afdeling Bouwkosten. Mijn grootste motivaties 

waren dat alles altijd draait om geld dus het is goed te weten 

wat een bouwproject kost. Bovendien werkt de afdeling 

Bouwkosten voor alle sectoren. Het sprak mij erg aan dat 

ik de ene keer aan een brug rekende en dan weer aan 

een dijk, landaanwinning of rioolgemaal. Op dit moment 

ben ik projectleider van projecten die een directe relatie 

met bouwkosten hebben. Bijvoorbeeld grondexploitaties, 

varianten studies of meerwerk onderhandelingen. Ik 

adviseer de opdrachtgever in een vroege projectfase 

om tot een kostenoptimaal ontwerp te komen. Bij andere 

projecten zijn de bouwkosten een onderdeel van een groter 

geheel als een planstudie of ontwerpfase en ondersteun ik 

binnen die projecten. 

Sinds 2003 geef ik gastlessen Bouwkosten op de HTS 

in Leeuwarden en in Enschede. In 2007 zijn we met 

een aantal mensen vanuit verschillende bedrijven op de 

Hogeschool Arnhem gestart met het opzetten van een 

bouwkostenopleiding voor civiel technici. Ik had nooit 

gedacht dat ik zo’n 10 jaar na mijn studie zelf (deeltijd) 

voor de klas zou staan!

Om te voorkomen dat dit een uitgebreide versie van mijn 

levensloop wordt, iets meer over de projecten.

Kazachstan

Begin 2006 ben ik voor mijn werk bij Witteveen+Bos een 

half jaar uitgezonden naar Kazachstan. Wanneer bij ons 

op kantoor gesproken wordt over buitenlandprojecten 

in Carribische oorden of Indonesië heeft men het over 

“uitgezonden worden”, bij Kazachstan is de reactie vaak 

“verbannen worden”, ten onrechte vind ikzelf. Kazachstan 

is een land met een door de olie-industrie snel groeiende 

economie. Het land is circa 65 keer zo groot als Nederland 

en heeft 15 miljoen inwoners. Vanaf onze drie kantoren 

wordt een diversiteit aan projecten ge-engineerd, 

voornamelijk gerelateerd aan de snel groeiende olie-

industrie. Kunstmatige eilanden in de Kaspische zee 

voor olieboringen, kadeconstructies voor het afmeren van 

schepen en civiele projecten zoals een school, riolering 

en een waterzuivering zijn enkele voorbeelden. De laatst 

genoemde groep wordt meestal gefi nancierd door de 

grote oliemaatschappijen. >>

Het lonkende buitenland
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Zij moeten een x percentage van de olie-inkomsten 

herinvesteren in het land. 

Toen ik werd uitgezonden was mijn tweejarige opleiding 

‘Kostendeskundige Bouw’ nog net niet afgerond, ik moest 

nog een scriptie maken. Ik heb toen een “kostenmodel 

parkeergarages” ontwikkeld. Hiermee is in een vroege 

projectfase snel en betrouwbaar inzicht te krijgen in 

de bouwkosten van ondergrondse- bovengrondse of 

geïntegreerde parkeergarages. Om in mijn spaarzame 

vrije tijd aan het kostenmodel parkeergarages te werken 

wilde ik een laptop meenemen om in mijn appartement 

te kunnen werken. Dat was bij de douane in Atyrau veel 

rompslomp met formulieren en stempels. Er lag een 

stapeltje formulieren dat klaarblijkelijk ingevuld moest 

worden. Hier liet mijn talenkennis van Russisch mij toch 

aardig in de steek. Later bleek dat aan de andere kant van 

de houten loods enkele vertalingen aan de muur hingen. 

Na een paar maanden in Atyrau gewerkt te hebben is 

mijn werkplek verplaatst van kantoor naar offshore op de 

Kaspische zee. Tijdens het schrijven van de rapportages 

ging het schip en mijn bureau behoorlijk op en neer door 

de golven. Gelukkig wordt de koffi e er niet snel koud, 
de buitentemperatuur liep op tot zo’n 39 °C! Iets anders 

waar ik in Kazachstan aan heb moeten wennen is de 

regelmatige uitval van stroom. Gelukkig had mijn laptop 

een goede accu en een klein lampje voor het toetsenbord! 

Rusland

In het voorjaar van 2008 loop ik vanaf ons nieuwe kantoor 

in St. Petersburg op weg naar ‘huis’. Een half jaar daarvoor 

zijn mijn vrouw en ik samen naar Rusland verhuisd.

Ik kijk niet eens meer op van de kakofonie van autoalarmen 

en claxons. In gedachten verzonken passeer ik een groep 

jonge jongens van de ‘kursanti’ (militaire school) in uniform. 

Ik steek een drukke straat over op de plek waarvan ik 

toch zeker dacht te weten dat er vorige zomer nog een 

zebrapad lag. De spijkerbanden hebben deze winter alle 

markeringen weggesleten tot wel 10 cm diepe rijsporen! Ik 

besef nu pas hoe fi jn het is dat het weer langer licht is na 
de donkere wintermaanden. De laatste sneeuwresten op 
straat zijn gesmolten en de grachten zijn weer ijsvrij. Het is 
deze winter minder koud geweest dan toen ik in Atyrau in 
Kazachstan werkte. Volgens de Russen was dit zelfs een 
van de warmste winters ooit; nou ik vond min 20 °C koud 
genoeg!

Direct nadat de laatste ijsschotsen richting zee gedreven 

waren kwamen de rondvaartboten weer terug en begon op 

straat de opbouw van terrasjes.

Mijn gedachten dwalen af naar het grote landaanwinning 

project Sochi waar enkele maanden geleden na 7 

maanden onderhandelingen het contract voor is getekend. 

Het is moeilijk om mensen uit te leggen waarom dit 

enorme land nóg eens 265 hectare groter moet worden. 

Een van de redenen is de fl inke toename van 17 km 

kustlijn in een wat prettiger klimaat dan de noordelijke 

ijszee en Barentszzee. Het eiland (met hoogbouw, villa’s, 

winkelcentra, jachthavens en dergelijke) moet in 2014 

gereed zijn voor de Olympische winterspelen. Of ze dat 

gaan halen (fi nancieel  en qua planning) is onduidelijk.

Vanuit civieltechnisch oogpunt heeft het landaanwin-
ningsproject veel bijzonderheden. Zo ligt het in een 
aardbevingsgevoelig gebied, op een steile zeebodem met 
slappe siltlagen en in een gebied met fl inke hoge golven. 
Bovendien zijn de bouwmaterialen (zand en steen) niet 

beschikbaar binnen een paar honderd kilometer. Vanuit 
technisch en economisch oogpunt is menig andere locatie 
gunstiger. Maar dit voorstellen is zinloos, dit is al een 
gepasseerd station; het project zal op exact die locatie 
komen. Peter d’Hamecourt schrijft erg treffend: ‘Rusland 
moet je niet willen begrijpen, in Rusland moet je geloven’.

Het projectteam van zo’n 30 collega’s werkt in Rotterdam, 
afstemmingen en voortgangsoverleg houd ik met de 
klant in St. Petersburg. Vergaderingen ten kantore 
van de opdrachtgever worden soms in het geniep 
afgeluisterd en gadegeslagen door de president van het 
concern. Moeizame onderhandelingen zetten zich dan 
ook niet zelden voort in het nabijgelegen café van een 
hotel. Het lijken soms wel KGB praktijken. Het is een 
mooie managementtaak om dit project in goede banen 
te leiden. We worden bij de wekelijkse vergaderingen 
altijd bijgestaan door vertaalsters omdat de kennis van 
de Russische taal slechts gestaag groter wordt. Een 
eenvoudig gesprek in de supermarkt of in de bus lukt, 
maar een technische vergadering met verhitte Russen is 
vooralsnog een brug te ver. Ook voor een telefoontje naar 
de klant zul je eerst de vertaalster helemaal uit moeten 
leggen wat je bedoelt, waarna zij zal bellen. Voor de 
eenvoudige taak een afspraak te maken zijn minimaal drie 
telefoontjes nodig. “Je vroeg toch alleen of het mogelijk 
was langs te komen?” vraagt de vertaalster me. Ja, 
maar zag je niet zelf de volgende vraag aankomen om 
te informeren hoe laat het de opdrachtgever schikt? Weer 
even bellen. “Heb je ook gelijk gevraagd of de vertaalster 
van de opdrachtgever beschikbaar is, of ga jij mee”? Weer 
even bellen. In de voorbije decennia is de mensen steeds 
ingeprent ‘denk niet zelf na, dat doet de staat voor u’. 
Gevolg is nog steeds dat de zelfwerkzaamheid soms erg 
ver te zoeken is. Het zal nog zeker een generatie duren 
voordat de markteconomische gedachte het wint van de 
communistische.
Wat kost het? Is een veel gehoorde vraag als 
bouwkostendeskundige. Wat kost het? >>
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Er is nog niet eens bekend waar de grondstoffen vandaan 

moeten komen of hoe hoog de golfbreker moet worden of 

hoe om te gaan met de slappe siltlagen! Zonder het vak van 

de kostendeskundige te ver naar beneden te halen, is dit 

eigenlijk een eenvoudig project om te ramen. Enkel zand 

en steen, maar dan heel, heel veel. Menige brug of tunnel 

is complexer. Moeilijker is het om risico’s en onzekerheden 

van dit project goed in te schatten. Wat zijn de effecten als 

de transportafstanden variëren met honderden kilometers? 

Wat is het effect van brandstofprijsstijgingen op dit project? 

En nog complexer: wat zijn de markteffecten? Hoe om 

te gaan met slechts een beperkte groep baggeraars en 

een preselectie? Wat zal het ‘Olympisch-effect’ zijn met 

schaarste van materieel en materiaal? Uiteindelijk komen 

de totale bouwkosten op miljarden euro’s.

Ik steek weer een drukke straat over, uit een grote zwarte 

Volga klinkt marsmuziek dat bijna overstemd wordt door 

harde popmuziek uit een ‘lada sport’ die even verderop 

in de fi le staat. Ook de tram komt geen meter vooruit: het 

centrum staat volledig vast.

Het wonen en werken in deze miljoenenstad is erg 

bijzonder. Er gebeurt altijd wel iets, 24 uur per dag, 

7 dagen per week. Winkels zijn altijd open, er zijn vele 

theater- en muziekvoorstellingen, popconcerten, er is altijd 

wel iets te doen. Vorige week nog liep ik vlak bij huis en 

hoorde ik harde muziek. Nieuwsgierig en op het pleintje 

aangekomen bleek dat er een helling was gemaakt met 

springschansen en leuningen van echte sneeuw! Er was 

een snowboard wedstrijd in de lente, in de volle zon. Laatst 

was er overigens een stuk smaakvoller ijsevenement: 

meer dan honderd ijskraampjes!

Vrienden of familie vragen wel eens: “Wat mis je nu het 

meest als je lange tijd in het buitenland woont? Je sociale 

contacten, de snackbar, hagelslag of kaas?”. Eigenlijk mis 

ik niet veel. Wat ik misschien nog het meest mis is mijn fi ets 

en ‘groen’. Fietsen hier in de stad is als een soort kamikaze 

actie. Automobilisten hebben een hekel aan voetgangers 

en die enkele waaghals op de fi ets; zij ontnemen hen het 

asfalt wat hun toebehoort, is de redenatie. Het fi etsen 

naar kantoor of ’s avonds even op de racefi ets springen 

zal nog even moeten wachten. En ja, ‘groen’ is toch wel 

heel erg fi jn om te zien en te ruiken als je buiten de stad of 

in Nederland bent. Een eigen tuin of balkon is bijna niet te 

vinden in het centrum en voor een park moet je altijd een 

stukje reizen met bus of metro.

Thuis aangekomen open ik het grote stalen hek en loop 

over het binnenplaatsje naar de portiekdeur. De antieke 

lift aan de buitenzijde hebben ze met veel geweld naar 

beneden laten storten en de beplating van de schacht is 

weggehaald. Op alle vijf de verdiepingen is nu een gapend 

gat in het trappenhuis te zien. Kennelijk was men vergeten 

eerst nieuwe materialen voor de renovatie te bestellen 

voordat gesloopt werd. Rusland kennende zal dit er nog 

zeker tot komende winter zo bij liggen.

 

Qatar

Een ander project waar in het nog even kort over wil 

hebben is Qatar. Eind 2008 ben ik (zo’n drie dagen nadat 

mijn vrouw en ik terug waren vanuit Rusland) doorgereisd 

naar dit kleine landje grenzend aan Saoedi-Arabië. Het is 

ongeveer een kwart van de oppervlakte van Nederland 

en bestaat voor het grootste gedeelte uit woestijn en 

kalksteen. Minder dan de helft van de kleine miljoen 

inwoners is Qatari, de meeste zijn ‘import’ uit India en de 

Filippijnen. Zij werken aan de enorme hoogbouw projecten 

in de hoofdstad Doha. De emir wil het liefst alles mooier en 

groter dan in het nabij gelegen Dubai.

  

Het project waarvoor ik naar Qatar ging betreft de aanleg van 

alle railinfrastructuur voor het hele land. Hogesnelheidslijnen 

naar de buurlanden, goederenspoorlijnen en een metronet 

voor de hoofdstad. In totaal gaat het om honderden 

kilometers spoor, waarvan een groot deel ondergronds. 

Als sub-consultant van Deutsche Bahn International (DB-

I) ondersteund Witteveen+Bos bij de civiele werken van 

de geboorde tunnels en ruim vijftig ondergrondse stations. 

Aan mij is gevraagd de totale investeringskosten van het 

gehele project te ramen. Het land lijkt (vooralsnog) geen 

last te hebben van een crisis. Bushokjes worden ‘in the 

middle of nowhere’ gebouwd met airco en een gehucht 

tientallen kilometers buiten de hoofdstad moet met een 

geboorde tunnel verbonden worden aan het metronet! 

Geboord door de woestijn! Je maakt een hoop gekke 

dingen mee in het buitenland.

Erik Schulte Fischedick (1999)

e.schulte@witteveenbos.nl <

Wat is het effect van brandstofprijsstijgingen op dit project?
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Donateurs aan het werk
Joost van Delft

Even voorstellen 

Mijn naam is Joost van Delft en heb in januari 2007 in 

Alkmaar mijn opleiding Civiele Techniek afgerond.

Hoe ziet je carrière eruit nadat je van de hogeschool 

bent afgekomen?

Na mijn studie kon ik gelijk aan de slag bij Tijhuis Ingenieurs 

te Zwaag. Bij Tijhuis Ingenieurs was ik voornamelijk bezig 

met het opstellen van bestekken en het voorbereiden en 

begeleiden van baggerwerkzaamheden.

Waarom ben je bij logistiek zonder papier gaan 

werken?

Na anderhalf jaar kwam mijn toenmalige werkgever naar mij 

toe of ik wat werkzaamheden wilde gaan verrichtten voor 

Logistiek zonder Papier (LZP), een bedrijf wat gedeeltelijk 

onder de Tijhuis Groep valt en gedeeltelijk onder De Weel 

Participaties. Dit leek mij een enorme uitdaging, omdat het 

bedrijf in opbouw is en ik wilde hieraan ook mijn steentje 

bijdragen. Daarnaast wilde ik mijn zakelijke/commerciële 

kant meer ontwikkelen, omdat hier eigenlijk binnen de 

civiele techniek wat minder aandacht aan wordt besteed.

Wat houden je dagelijkse bezigheden in?

Per 1 januari 2009 ben ik fulltime in dienst bij LZP 

(www.lzp.nl). Het is een ontzettend leuke en 

uitdagende functie binnen een leuk innovatief 

bedrijf, waarbij ik me op allerlei gebieden verder 

kan en mag ontplooien. 

Mijn functie van allround medewerker heeft 

niet een afgebakend takenpakket, dat vind 

ik juist een uitdaging. Het onderhouden 

van klantcontacten en de daarbij komende 

vraagstukken oplossen is nu een van mijn 

hoofd bezigheden. Daarnaast ben ik mijn 

commerciële kanten aan het ontdekken door 

verschillende partijen (daarbij valt te denken aan 

gemeenten, afvalverwerkers en waterschappen) 

te interesseren voor het LoadIT systeem 

doormiddel van bezoeken, telefoongesprekken 

en het organiseren van klantcontactdagen.  

Daarbij staat het meedenken met de klant voorop.

Daarnaast krijg ik de mogelijkheid om me te 

ontwikkelen via scholing. 

Komt je in je dagelijkse bezigheden andere 

STOHA-donateurs tegen?

In de tijd dat ik bij Tijhuis Ingenieurs werkzaam was, 

kwam ik regelmatig andere STOHA- donateurs tegen. Dit 

waren voornamelijk donateurs welke werkzaam waren op 

het gebied van waterbeheer bij verschillende gemeenten in 

het land. Nu ben ik werkzaam in de afvalbranche en ben ik 

tot op heden nog geen, voor mij nieuwe, donateurs  tegen 

gekomen. Wel probeer ik via mijn oud medestudenten 

de juiste contacten te vinden binnen verschillende 

organisaties welke voor LZP interessant zijn. 

Hoe denk je dat jouw toekomst eruit gaat zien?

Binnenkort start ik bijvoorbeeld alweer met een tweede 

opleiding en dat binnen slechts 9 maanden. 

Daarnaast vind ik de afvalmarkt een boeiende markt 

wat veel meer omvat dan de dagelijkse gang van zaken 

die je als burger ziet. Bij het ophalen van het afval in de 

straat begint het eigenlijk pas. Er zal ook altijd afval blijven 

bestaan dus deze markt heeft nog vele uitdagingen voor 

mij en ik zie hier zeker een toekomst voor mij in deze 

branche weggelegd. Het zal dus zeker een tijdje duren 

voordat ik eens verder ga rondneuzen op de arbeidsmarkt. 

Joost van Delft (2007) <



Member of the DEME Group
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Dinsdag 7 juli 2009 was de diploma uitreiking voor de 

afgestudeerden van Civiele Techniek in Alkmaar. Tijdens 

de diploma uitreiking werd tevens de STOHA-Award 

uitgereikt voor het beste Civiele afstudeerproject van 

2009. Bas Stengs en Pieter Visser wonnen de STOHA-

Award  met een haalbaarheidstudie naar een Submerged 

Floating Tunnel in de straat van Gibraltar en vertellen over 

hun afstudeeropdracht.

Al voor de afstudeerfase van start ging, waren wij (Bas 

Stengs & Pieter Visser) het erover eens dat we samen 

een uitdagend afstudeeropdracht wilden uitvoeren. Een  

project met internationaal karakter stond hoog op ons 

lijstje. 

Makkelijk bleek het niet te zijn om een internationaal 

uitdagend project te vinden. De meeste bedrijven vroegen 

ons om zelf met een idee te komen. Dit is echter makkelijker 

gezegd dan gedaan.

Totdat Bas op een maandagochtend wakker werd met 

het idee dat een zwevende tunnel wel eens interessant 

kon zijn. Dat kwam bij hem op n.a.v. een gastlezing die 

wij bijwoonden over het type offshore constructie ‘SPAR’. 

Een SPAR is een drijvend platform, dat als een dobber 

rechtop in het water wordt getrokken en in positie wordt 

gehouden door kabels, welke verankerd zijn in de 

zeebodem. Waarom zal zoiets niet kunnen voor een tunnel 

die opdrijft door de hoeveelheid lucht in de tunnelbuis en 

onderwater getrokken wordt door kabels die in de bodem 

zijn verankerd? 

Nadat Bas twee dagen heeft moeten praten als brugman 

om Pieter van het idee te overtuigen, zijn we gaan zoeken 

naar een locatie waar de tunnel uitkomst zou kunnen 

bieden. De locatie kwam al snel boven drijven. De tunnel 

zou ideaal zijn als vaste verbinding tussen Spanje en 

Marokko in de Straat van Gibraltar. De grote dieptes 

en slechte grondlagen die in de Straat van Gibraltar 

voorkomen zijn ongunstig voor alternatieven als geboorde 

en afgezonken tunnels. Aangezien Spanje en Marokko al 

20 jaar bezig zijn met het onderzoeken naar een vaste 

verbinding tussen de twee continenten, is de Submerged 

Floating Tunnel (SFT) een interessant alternatief. 

Gelukkig waren Mergor en Geocon (beide onderdelen van 

Strukton Afzinktechnieken) enthousiast, en wilden met ons 

in zee. Het doel van het project werd: de technische en 

uitvoeringstechnische haalbaarheid onderzoeken van een 

SFT in de Straat van Gibraltar.

Een half jaar onderzoek doen, praten, lezen, testen in 

de watergoot, rekenen, rode strepen in onze Engelse 

rapportages, vragen aan deskundigen en zweten, 

resulteerde in een mooi resultaat. Een  rapport waarin 

de technische haalbaarheid van de tunnel is beschreven 

en waarin het uitvoeringsplan is vastgelegd. Onze 

conclusie is dat de SFT haalbaar is in zowel technisch 

als uitvoeringstechnisch opzicht. Wel zullen diepgaande 

onderzoeken gedaan moeten worden op het gebied van 

stromingen en de invloed van deze stromingen op het 

gedrag van de tunnel.  

Afgevaardigden van de STOHA hebben onze presentatie 

van de SFT bijgewoond, en daarbij pittige vragen gesteld. 

Uiteindelijk zijn wij als winnaar uit de bus gekomen en 

werd ons project bekroond met de STOWA-Award. Dat 

betekent voor ons eeuwige roem doordat onze namen 

zijn bijgeschreven op de plaquette die zich in de school 

bevindt (zie foto 1). Bovendien hebben we een bedrag van 

€ 500 mogen ontvangen. Een mooie prijs waarop we erg 

trots zijn. Hiervoor willen we graag de STOHA bedanken.

Na de STOWA-Award gewonnen te hebben, werd onze 

afstudeeropdracht genomineerd voor de  Civiel Award. 

Dit is een prijs voor het beste civiele afstudeerproject van 

Nederland op HBO niveau, die jaarlijks wordt uitgereikt 

door Vitae in Utrecht. Na opnieuw een presentatie gegeven 

te hebben en een vragenvuur te hebben doorstaan van 

een jury van deskundigen uit het bedrijfsleven, is ons 

project geëindigd op een mooie tweede plaats. Op zowel 

de STOHA-Award als de 2e plaats voor de Civiel Award 

zijn we erg trots. 

Bas Stengs en Pieter Visser <

Zie pagina 31 voor het juryoordeel.

Submerged Floating Tunnel wint 

STOHA-Award 2009
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Even voorstellen

Sommigen kennen mij misschien al vanwege mijn 

achternaam die zo moeilijk uit te spreken is, of omdat 

ik het enige meisje uit de klas was, maar ik zal mij even 

voorstellen.

Mijn naam is Leah Calingacion en ik ben 30 jaar (19 

oktober 1979). Ik kom oorspronkelijk uit de Filippijnen 

en woon inmiddels ruim 6 jaar in Nederland. Ik heb een 

lieve vriend Martijn. Ik woon sinds kort in een kleine 

appartement in Zwaag, een klein dorpje vlakbij Hoorn. 

Ook hobby ik graag aan borduurwerk en dans ik op 

salsa muziek. In het studiejaar 2007 ben ik samen met 

Paul Mooij en Dirk van der Ploeg afgestudeerd met het 

onderwerp “Haalbaarheidsstudie IJmeerverbinding”, een 

openbaarvervoer tunnel tussen Almere en Amsterdam. 

Het was het winnende afstudeerproject, zodat wij de eer 

hebben gekregen de STOHA Award te ontvangen.

Het leven op de Filippijnen

Op de Filippijnen ben ik in 2001 afgestudeerd voor BSCE 

(Bachelor of Science Civil Engineering) aan de Silliman 

University in Dumaguete City. Dumaguete is de hoofdstad 

van de provincie Negros Oriental en behoort tot het eiland 

Negros dat midden op de Filippijnen ligt. Na mijn studie 

heb ik het board examen met succes afgerond voor de 

‘Licensure Board Exam for Civil Engineers’ en ‘Registered 

Master Plumber’.

Na de opleiding ben ik gelijk aan de slag gegaan als cost 

controle engineer bij een chinees aannemer, de Uy Matiao 

Construction Company. Ik was verantwoordelijk voor het 

beheren van lopende projecten in het systeem en het 

maken van kostenramingen. Na een half jaar vond ik het 

werk niet meer leuk en wilde ik meer uitdagingen.

Ik ging werken als projectleider in de lokale gemeente 

waar ik vroeger woonde. Een jonge vrouwelijke ingenieur 

is op de Filippijnen een bijzondere situatie. De mensen 

verwachtten dat ik veel kon. Maar omdat ik nog nauwelijks 

werkervaring had, was de druk op mijn schouders 

behoorlijk groot. Ik heb in veel opzichten geluk gehad dat 

ik toen eerst met mijn vader (die werkzaam was bij het 

lokale waterleidingsbedrijf) mocht samenwerken voor het 

ontwerpen van een nieuw watersysteem. Elke dag ging ik 

gezellig samen met hem achter op de fi ets naar het werk. 
Wij hebben samen potentiële waterbronnen gezocht in het 
bergachtige gebied waar slangen en wilde dieren leven. 
Hiervan hebben we het debiet gemeten en bedachten we 
hoe en waar de reservoirs en fi lterinstallatiesysteem dienen 
te worden geplaatst. Het watersysteem is uiteindelijk 
uitgevoerd met toezicht van de LWUA (Local Water Utilities 
Administration). Dit is de instelling die projecten van de 
lokale waterleidingsbedrijven op de Filippijnen beheert. Na 
dit project ben ik er in mijn eentje vandoor gegaan om te 
werken aan nieuwe grote projecten in de wegenbouw. Ik 
was verantwoordelijk voor het aanleggen van nieuwe wegen 
en het repareren van bestaande wegen. Hiervoor had ik 
de leiding over ongeveer 20 mannen in de uitvoering. Het 
was mijn eerste ervaring in de wegenbouw. Samen met de 
lokale inwoners en grondeigenaren moest ik coördineren 
waar de nieuwe wegen moesten komen. Tijdens onze 
werkzaamheden werden wij bewaakt door militairen, zodat 
wij konden werken zonder last van de aanwezige rebellen 
en andere lokale indringers. Landmeten met ongeveer 35 
graden was geen pretje. Gelukkig heb ik hulp gekregen 
van de lokale inwoners, die hebben gezorgd voor een 
comfortabele verblijfplaats in een klein hutje naast de >> 

The Dutch Dream

Geef de pen door
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bouwkeet met eten en drinken erbij. ’s Ochtends zwom ik 

in de rivier en waste ik daar ook mijn kleren. Ik moest een 

paar weken in de bergen blijven, omdat de bouwkeet niet 

te bereiken was met openbaar vervoer en het daardoor niet 

mogelijk was elke dag heen en weer naar huis te reizen. 

Om de bouwkeet te bereiken moest ik samen met mijn 

collega’s ongeveer één dag reizen met de motor, waarbij 

we bovendien af en toe een paar kilometer moesten lopen! 

Tijdens het regenseizoen was de werkplek helemaal 

moeilijk te bereiken, vanwege de veel voorkomende 

overstromingen en aardverschuivingen. Omdat we niet 

zoveel machines mee konden nemen de bergen in, werd 

het vrijmaken van het nieuwe wegtracé grotendeels met 

de hand gedaan. Na een paar maanden werken was het 

uiteindelijk zover dat de weg bereden kon worden. Dit 

begint altijd met een feestelijke opening en lintjes knippen 

door de burgemeester. Dit was een bijzondere ervaring 

in mijn loopbaan en ik hoop er in de toekomst nog veel 

mee te mogen maken. Naast de aanleg van de weg heb ik 

ook een paar kleine projecten gedaan, zoals het bouwen 

van kleine kantoren en het opknappen van een park in de 

arme woonwijken van de lokale gemeente.

Na ongeveer twee jaar werkervaring op de Filippijnen 

besloot ik om mijn loopbaan te veranderen en iets heel 

anders te gaan doen. Ik was van plan in het buitenland te 

gaan wonen en werken. Toentertijd wilde ik naar Amerika 

gaan immigreren om een nieuw leven op te bouwen. Maar 

in dezelfde tijd vonden de ‘9-11’ aanslagen plaats waardoor 

het veel moeilijker werd om in Amerika te gaan werken. 

Ik was zo teleurgesteld dat mijn zogenaamde “American 

Dream” niet voortgezet kon worden.

Ik kwam een oud-docent op de universiteit tegen die mij 

vertelde dat hij in Nederland op vakantie was geweest. Hij 

vertelde mij over de bijzondere aanpak van de Nederlanders 

om het water tegen te houden en andere boeiende 

technisch onderwerpen. Ik werd meteen enthousiast door 

zijn verhaal en wilde direct naar Nederland gaan. Maar ik 

wist niet eens waar Nederland op de kaart lag! Mijn andere 

zorg was de regeling om Nederland binnen te komen. Na 

een paar weken onderzoeken had ik besloten om als au 

pair bij een gezin in Nederland te gaan werken. In oktober 

2003 heb ik een visum aangevraagd, en een maand later 

heb ik hem ontvangen.

Het leven in Nederland

Op de koude winterochtend van 3 december 2003 kwam 

ik aan op Schiphol, met de hoop en overtuiging dat ik in 

Nederland een nieuw leven kon beginnen. De eerste paar 

maanden ben ik bezig geweest met het leren kennen van 

de cultuur en de normen en waarden van de Nederlanders. 

Daarnaast heb ik de inburgeringscursus gevolgd en ben ik 

intensief de taal gaan leren. Ik besefte me dat het geen 

gemakkelijke keuze was om in het buitenland een nieuw 

leven op te bouwen. Het vereist hard werken, geduld en 

doorzettingsvermogen. Na een half jaar op de taalschool 

heb ik besloten om door te gaan met het volgen van een 

opleiding. Ik wilde toen aan de Technisch Universiteit Delft 

gaan studeren, maar mijn diploma uit de Filippijnen werd 

twee jaar minder gewaardeerd door de NUFFIC (The 

Netherlands Organization for International Cooperation 

in Higher Education). In eerste instantie was ik diep 

teleurgesteld dat ik eerst de HTS civiele techniek moest 

doen. Later besefte ik me dat het toch beter is om de 

HTS opnieuw te doen om mijn taal te verbeteren en meer 

mensen te leren kennen. Met die gedachten en motivatie 

heb ik me ingeschreven voor de opleiding. In februari 

2005 ben ik ingestroomd voor de opleiding nadat ik het 

NT2 (Nederlands als Tweede Taal) diploma had gehaald. 

Mijn eerste dag was zo spannend! Ik ging het lokaal in 

vol met ongeveer 30 jongens, die waren verdeeld in twee 

groepen: HAVO’ers en MTS’ers. Ik behoorde niet tot een 

van deze groepen en ik voelde me daarom op de eerste 

dag een buitenstaander. Tevens was ik het enige meisje in 

de klas tussen al die grote jongens. Ik was de kleinste qua 

lengte van allemaal! Het maakte mij zenuwachtig hoe ik 

met hen om moest gaan. De eerste les werd gegeven door 

de heer Bert Kuipers over landmeten en verkeerskunde. 

De eerste dag was meteen een zware dag, want ik snapte 

toen niet waar hij over praatte. ’s Avonds ging ik gelijk 

leren, waarbij ik woord voor woord alles moest vertalen 

naar Engels. De tweede dag zat ik naast Yoeri Klok die de 

eerste was die mij in de klas thuis liet voelen toen hij tegen 

mij in het Engels begon te praten. Ik heb uiteindelijk mijn 

ritme te pakken gekregen op school, en veel vrienden en 

kennissen gemaakt. 

In het kader van de opleiding moesten wij toen een 

stageplek zoeken. Aangezien ik niet zoveel bedrijven 

kende, hebben mijn klasgenoten geholpen bij het zoeken. 

Koen de Waal en Matthijs Verkerke hebben mij geholpen 

om een stageplek te vinden. Ik heb gesolliciteerd en een 

stageplek gekregen bij Arcadis, standplaats Hoofddorp. Ik 

moest toen elke dag reizen met de trein vanuit Alkmaar 

naar Hoofddorp.

Tijdens mijn stage hield ik me bezig met tekenwerk van 

vooral rioleringstelsels en kleine waterbouwkundige 

constructies. Het was zo leerzaam dat ik besloot om verder 

te gaan werken in de vakantie. Ik zag meer kansen bij 

Arcadis en besloot om bij Arcadis ook mijn afstudeerproject 

te gaan doen. Het was een afstudeerproject met heel veel 

meer werk dan wat Arcadis van ons vroeg. Het was zeker 

de moeite waard, want samen met mijn afstudeergenoten 

staan onze namen op de STOHA Awards lijst voor het 

beste afstudeerproject van de opleiding! >> 
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Jaarfoto’s gezocht

Zoals in voorgaande STOHA bulletins reeds 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 (zie pagina hier naast) <

Naast afstuderen was ik ook werkzaam bij KWinfra Civiele 

en Adviesbureau als ontwerper. Ik werkte toen twee 

dagen in de week als tekenaar voor kleine projecten voor 

de verschillende gemeentes. Ik heb daar geleerd hoe ik 

een bestek moet schrijven en moet tekenen met gebruik 

van het programma Microstation. Na een paar maanden 

kwam ik er wel achter dat bestekschrijven niet mijn ding 

is. Ik wil berekenen en ontwerpen, en dan vooral voor 

betonconstructies.

Na mijn afstuderen heb ik besloten om bij Arcadis Hoorn te 

gaan werken. Tot op heden doe ik dat nog altijd!

Mijn loopbaan nu en de toekomst

Het eerste jaar bij Arcadis was ik voornamelijk bezig met 

het ontwerpen van kleine tot grote waterbouwkundige 

constructies. Ik wist meteen dat ik betonconstructeur 

wilde worden. Op mijn eerste dag kreeg ik een rekenklus 

voor het project IJzijde in Amsterdam. Ik moest toen 

wapeningsberekeningen maken voor een bolderconstructie 

en een deel van de afmeervoorzieningen ontwerpen 

onder begeleiding van een ervaren constructeur. Daarna 

heb ik bruggen en een paar duikers ontworpen voor 

verschillende locaties. Ik was ook betrokken bij het team 

voor de herberekening van kunstwerken langs de A50 

en A28. Dit was een van de grootste projecten binnen 

Arcadis in opdracht van de Bouwdienst. Van de bestaande 

kunstwerken wordt gecontroleerd of die nog aan de huidige 

normen voldoen, rekening houdende met de toename van 

de belastingen. 

Op dit moment ben ik bezig voor een van de grootste 

projecten in het land, de aanleg van de “2e Coentunnel”. 

De 2e Coentunnel wordt als afzinktunnel naast de 

bestaande tunnel uitgevoerd. Bij de afzinkmethode 

worden vier lange tunnelelementen van zo’n 100 tot 160 m 

in den droge gemaakt in een bouwdok in Barendrecht. De 

beide uiteinden van elk tunnelelement worden voorzien 

van tijdelijke waterdichte schotten, waardoor grootte holle 

dozen ontstaan. Deze zijn zo ontworpen, dat ze net nog 

drijven als het bouwdok onder water wordt gezet. Nadat 

de elementen gereed zijn, worden ze door sleepboten 

drijvend afgevoerd naar Amsterdam via de Noordersluis 

in IJmuiden.

Samen met het hele team van de 2e Coentunnel ben ik 

onder andere verantwoordelijk voor het maken van de 

vorm- en wapeningstekeningen van de tunnelmoten. 

Deze tekeningen worden in het bouwdok gebruikt om 

elk tunnelmoot te maken. Ik vind het een heel leuk en 

leerzaam project. Het is zo een bijzonder project, dat ik 

niet denk dat ik nog vaak aan een dergelijk project zal 

werken! Het sluit heel goed aan bij mijn afstudeerproject 

van een tunnel onder het IJmeer.

Mijn ambitie is heel groot, en de mogelijkheden binnen 

Arcadis sluiten daar goed op aan. Ik heb er vertrouwen in 

dat ik veel kansen krijg om te groeien. In de toekomst zie 

ik mijzelf meer betrokken als specialist/ adviseur bij kleine 

tot grootschalige waterbouwconstructies in zowel binnen- 

als buitenland. Ik zit nu in de 2e jaar van de opleiding MSE 

(Master of Structural Engineering) en ik hoop over een jaar 

de opleiding met succes af te ronden. Ondanks het feit 

dat ik niet naar Amerika ben geëmigreerd, ben ik blij dat ik 

in Nederland terecht ben gekomen. Nu ga ik verder mijn 

zogenaamde “Dutch Dream” te verwezenlijken. Er liggen 

nog veel mooie taken op mij te wachten!

Ik sluit mijn verhaal af met het doorgeven van de pen aan 

Leah Calingacion (2007)        Niels te Hage (2008) <
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STOHAA
feiten & cijfers

Na het afstuderen
afstudeerjaar 2009

Feiten en cijfers geven een andere kijk op een afstudeerjaar. Neem nu het afgelopen jaar,  afstudeerjaar 2009. Het 

jaar waarin 25 studenten hun diploma civiel techniek behaalden. Wie zou ooit gedacht hebben dat 24% van de 

afgestudeerden ervoor zou kiezen om een vervolg studie aan de TU te doen? Geen onlogische keuze misschien in 

de economische situatie waar we ons nu in bevinden. Toch koos 64% ervoor om te gaan werken. 36% Ging zijn brood 

verdienen bij een ingenieursbureau, 19% bij een aannemer en slechts 4% koos voor de overheid. Wat maakt het werken 

bij een ingenieursbureau zo aantrekkelijk? Wie zal het zeggen. 8% Heeft gekozen om werk en studie te combineren en 

4% ging iets anders doen. <
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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

VEELZIJDIGE BOUWERS

TEL (0226) 39 16 29
WWW.KDBV.NL

WIJ BEGRIJPEN DE BASIS 
VAN BETON- EN WATERBOUW

Wij laten over ons 
heen rijden.

Dura Vermeer Infrastructuur BV

Noord West

Vredenburghweg 2

1461 GT Zuidoostbeemster 

Telefoonnummer (0299)-783800 

Postbus 460, 1440 AL Purmerend

www.duravermeerinfrastructuur.nl

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 totaal-

oplossingen 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 risico-

dragend en altijd met verbeeldingskracht die gekoppeld is 

aan jarenlange ervaring.
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De penningmeester

Deze keer gaat de redactie van het STOHA bulletin 

op bezoek bij de penningmeester Germaine de Baar-

Greefkes.

Waar bestaat jouw taak uit?

Het fi nancieel gezond houden van de STOHA! De 

penningmeester draagt zorg voor voldoende inkomsten 

en een evenwichtige begroting, zodat de inkomsten en 

uitgaven in balans blijven. Eigenlijk doe ik dat niet alleen, 

maar samen met het bestuur en de jaarcommissarissen. Ik 

schep vooral overzicht in de vorm van een jaarafrekening 

en een begroting. En natuurlijk betaal ik de rekeningen en 

stuur facturen. Daarbij wordt niet aan creatief boekhouden, 

dubieuze spaarrekeningen of bonussen gedaan.

Hoe lang ben je al penningmeester voor de STOHA?

Alweer 4 jaar, ik zit dus nu in mijn tweede zittingstermijn 

van 3 jaar en mag dus volgens de statuten nog 2 jaar 

aanblijven in deze bestuursfunctie. Volgend jaar wordt het 

dus tijd om een opvolger te vinden.

Vertel eens iets over je werkzaamheden van het 

afgelopen jaar?

Het jaar begint met het maken van de begroting. Ik maak 

dan ook de balans op van het vorige jaar, zodat we weten 

wat onze fi nanciële ruimte is en/ of er nog rekeningen open 

staan. De kascommissie, bestaande uit Piet Warnaar en 

Fred Doodeman, komt de balans van het afgelopen jaar en 

de boeken controleren. Dat is altijd een gezellig moment 

en ook een beetje spannend, want als penningmeester wil 

je natuurlijk graag dat alles precies klopt!

In 2008 hadden we de reünie, dat geeft altijd wat extra werk 

en ook in 2009 hebben we veel extra uitgaven gedaan. 

Hoe maak je zo’n begroting?

Je begint altijd met de vaste, jaarlijks terugkerende kosten 

die we hebben, zoals de kosten voor de website, postbus, 

kamer van koophandel enzovoort. Ook de facturering en 

excursies vallen daar onder. Verder hangt de begroting 

af van de verschillende begrotingsvoorstellen die de 

jaarcommissarissen indienen. Afgelopen jaar waren dat 

voorstellen voor het professionaliseren van de uitstraling 

van de STOHA: een nieuw logo, restyling en een snellere 

website, een beter DTP pakket voor de redactie van het 

bulletin, het versturen van de acceptgiro’s d.m.v. direct 

mail en de thema-dag.

Kan iedereen een begrotingsvoorstel doen?

Natuurlijk! De STOHA staat open voor al onze donateurs. 

De doelstelling en fi losofi e van de STOHA staan daarbij 

voorop. Heb je een goed idee voor de STOHA, dien dan 

een voorstel bij mij of via je jaarcommissaris in. Wij zorgen 

dan dat het voorstel op onze jaarcommissaris vergadering 

besproken wordt en wie weet krijg je groen licht en een 

bijdrage om het uit te gaan werken.

Aan welke dingen werk je nog meer?

Na mijn afstuderen ben ik de wondere wereld van het riool in 

gedoken, thans ben ik werkzaam bij Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier als technisch adviseur.

Daar begeleid en adviseer ik bij allerlei dingen die met 

de riolering te maken hebben: of de zuiveringstechnische 

werken voldoende capaciteit hebben, het maken van 

plannen zodat deze werken aan de wet- en regelgeving 

blijven voldoen, maar ook bij ad-hoc vragen en acute 

beheerstechnische problemen. Speciale interesse heb ik 

in de samenwerking tussen de verschillende afdelingen, 

met name wat betreft de werkprocessen. Mensen bij 

elkaar brengen, en samen nieuwe ideeën genereren om 

het (riolerings)werk goed en effi ciënt te kunnen blijven 

doen, dat zijn de dingen waarvoor ik mij in zet. 

Heb je nog hobby’s?

Mijn grootste hobby zijn de twee kleine “minigravers”, 

Ingmar van 4 en Florian van 1, die je bij mij thuis in de 

zandbak aan treft. Wie bij ons thuis op bezoek komt, 

ontmoet meteen nog een afgestudeerde HSA CT donateur: 

Alexander de Baar. Ingmar is al gek op buizen en op Bob de 

Bouwer, Florian is dol op zand en grond dus wie weet. Dat 

hebben ze dus niet van een vreemde, mama is namelijk 

dol op tuinieren en daarbij moet ook fl ink in de grond 

gewroet worden… wat weer allerlei verbazingwekkende 

groeisels voortbrengt: dit jaar waren dat een stuk of 20 

reuzencourgettes van meer dan een halve meter en een 

pompoen van 25 kilo. 

Hartelijke groeten,

Germainde de Baar-Greefkes <

Een kijkje achter de schermen 

bij de penningmeester

| STOHA INSIDE | STOHA INSIDE | STOHA INSIDE | STOHA INSIDE 
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Wim aan het woord

Mijn vader was landbouwer in de Beemster en had daarbij 

een loon- en verhuurbedrijf voor de agrarische sector en 

aannemerij. Hij adviseerde mij om i.p.v. landbouw iets in 

de vliegtuigindustrie of weg- en waterbouw te gaan doen. 

Voor ik het wist was ik opgegeven voor een studie 

aan de MTS Alkmaar afdeling W&W.  En….. daar 

heb ik geen spijt van gehad. Mijn keuze van de 

vervolgstudie W&W aan de HTS in Alkmaar 

was hierna een logische stap.

In 1971 kwam er een nieuwe HTS in Alkmaar 

met nog weinig studierichtingen en niet veel 

studenten. De docenten waren schaars 

en zij gaven meerdere vakken en 

moesten daarbij van alle markten 

thuis zijn. Specialisatie van 

studierichtingen, zoals nu, was 

er nog niet. We waren in die tijd 

echte pioniers. Het waterlab 

van de heer Van Riessen stond 

nog in de kinderschoenen 

en computerkunde was niet 

anders dan programma`s 

schrijven en dan via de 

zelfgeponste kaarten 

verzenden naar “de computer” 

in Leiden. Antwoord terug 

na 3 dagen. En wat te denken 

van de rekenliniaal bij de beton 

berekeningen van de heer Tan 

of het afstudeerproject wat nog 

op de typemachine werd gemaakt 

en met tekeningen werd  geïllustreerd 

door echt knip en plak werk. Samen met 

Cees Koning had ik onder  begeleiding 

van de heer ir. F.P.Vonck, het project: 

“Omlegging Noordhollandsch Kanaal 

om St. Pancras en uitbreidingsplan 

Alkmaar-Noord”.

Toen ik dit artikel zat te schrijven heb 

ik het boekwerk voor het eerst sinds ca. 34 jaar weer 

eens doorgebladerd en dan ineens komen er weer mooie 

herinneringen boven drijven. 

In 1975 was de eerste lichting afgestudeerden van deze 

nieuwe HTS Alkmaar afdeling weg- en waterbouwkunde. 

Als pas afgestudeerde konden we onze verse kennis 

gaan bewijzen in de praktijk. Mijn eerste baan was 

uitvoerder bij De Ruiter Halfweg (nu onderdeel BAM) 

waar ik begon bij Boringen/Bemalingen en later het land 

in trok op de grotere leidingwerken voor NAM, Gasunie 

en elektriciteitsbedrijven. Na 7 jaren voornamelijk in 

hotels en met lange reistijden heb ik gekozen voor 

een periode dichter bij huis, zodat ik ook het 

opgroeien van Bob en Hans meer kon volgen. 

Het werd het Gemeentelijk Havenbedrijf 

Amsterdam afdeling Exploitatie waar ik 

verantwoordelijk was voor het Beheer 

en Onderhoud van de Amsterdamse 

haven. Nu vanaf de opdrachtgeverkant 

kreeg ik een totaal andere kijk op het 

ambtelijk apparaat. Ik was gewend 

aan adhoc beslissingen nemen en 

problemen oplossen. Procedures, 

lange voorbereidingen en wachten op 

antwoorden duurden mij in het begin 

allemaal veel te lang. Toch werd 

mij al snel duidelijk dat je met een 

goed en onderbouwd besluit meer 

bereikt dan met een snel besluit. 

Een mooie baan en veel geleerd bij 

een snel uitbreidende zeehaven.

In 1989 kwam Wegenbouwbedrijf 

Heijmans op mijn pad. Ze zochten 

een bedrijfsleider voor een 

overgenomen wegmarkeerbedrijf 

in Hoorn, voor de regio`s Noord-

Holland en Friesland. Aangezien de hectiek 

van de aannemerij mij toch meer trok was de 

overgang snel een feit. >> 

Op een dag weet je het…

Als je jong bent dan weet je precies wat je wilt worden, maar tegen de tijd dat je echte keuzes moet maken, dan 

begin je te twijfelen. Je studiekeuze kan beïnvloed worden door het bedrijf van je vader of moeder, dan wordt 

een boerenzoon ook boer en de bakkerszoon een bakker enz. enz. Tegenwoordig wordt zelden voor je gekozen, 

meestal bepaal jezelf je studie c.q. vak. Soms wordt je enthousiast gemaakt door het werk van je ouders en wil 

je dat ook gaan doen.

Drie “oud” HTS Alkmaar studenten uit één gezin beschrijven als STOHA donateurs hoe bij hen de studiekeuze 

tot stand is gekomen en wat zij gingen doen na hun studie. Het komt namelijk niet vaak voor dat twee zoons 

(Bob afstudeerjaar 1999 en Hans 2000) dezelfde opleiding Weg- en Waterbouwkunde als pa  (Wim 1975) hebben 

gevolgd en dan ook nog bij dezelfde HTS Alkmaar. 

...je wordt civiel ingenieur!
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Door de vele mogelijkheden bij een groot bedrijf als 

Heijmans kreeg ik ook veel kansen. Later kreeg ik de leiding 

over het net overgenomen GWW bedrijf  Ad de Lange uit 

de Haarlemmermeer waar we moesten opboksen tegen 

“bolwerk” Vermeer Grond en Wegen. De wegenbouw en 

vooral de grotere grondwerken kregen mijn interesse.

Eind 1995 kwam ik in dienst als bedrijfsleider bij 

Woestenburg uit De Rijp. Een familie bedrijf met ca. 120 

man eigen personeel en van alle markten thuis (Helaas 

geen asfalt).

Met een prachtig machinepark en een deskundig 

en enthousiast personeel werkten wij voor een vast 

klantenbestand in Noord-Holland. Aanleg sportvelden, 

dijkverhogingen, Bouw- en Woonrijp maken, rioolaanleg 

en rioolrenovaties, straatwerken, ruilverkaveling, 

zandexploitatie, enz.  “De Geit” deed het. Eind 2000 heeft 

Dura Vermeer Infra uit Hoofddorp het bedrijf overgenomen 

en ondergebracht onder regio Noord West, zodat ik 

weer bedrijfsleider werd bij een grote wegenbouwer met 

asfaltmachines en asfaltmolens.

Vanuit het regiokantoor Noord West in Zuidoost Beemster 

was ik verantwoordelijk voor de infra werken in Noord-

Holland boven Amsterdam t/m Texel. Vooral de grotere 

complexe, asfalt zware- en D&C werken zijn een 

uitdaging geworden. Een recent voorbeeld hiervan is de 

voorbereiding en aanleg van de 2de Coentunnel. Grote 

aannemers hebben immers ook grote en interessante 

infrastructurele werken

Sinds 2008 heb ik gekozen om voor Dura Vermeer de 

secundaire bouwstoffen en grondhandel landelijk te 

coördineren. Bij Dura Vermeer Milieu uit Hoofddorp 

exploiteren wij diverse slib- en grondbanken in Nederland. 

Het zoeken naar nieuwe verwerkingslocaties voor 

hergebruik van verontreinigde grond is nu een onderdeel 

van mijn dagelijks werk. Hier komen mijn opgebouwde 

netwerken zeer goed van pas.

Bob aan het woord

Als je als kleine jongen meegenomen wordt naar 

waterbouwkundige werken in de Amsterdamse haven, 

midden in de nacht naar de aanleg van de Ringweg A10, 

of naar airside op Schiphol om hangars te voorzien van 

nieuwe verhardingen, ben je natuurlijk verkocht…

Het is nooit vanzelfsprekend geweest dat ik civiele techniek 

zou studeren. Maar als je ermee opgroeit, kan je er moeilijk 

meer omheen. Grote weg- en waterbouwprojecten blijven 

mij tot op de dag van vandaag boeien. Zowel tijdens de 

uitvoering als wanneer ze af zijn. Mijn vrouw Debora, 

waar ik inmiddels 7 jaar gelukkig mee ben getrouwd, moet 

altijd zuchten als we langs bouwwerkzaamheden rijden. 

Ik wil namelijk altijd weten wat er op het bouwbord staat, 

hetgeen op de snelweg nog wel eens tot een wijdere 

vetergang leidt! 

In 1999 studeerde ik samen met Jeroen Tishauser en 

Jeroen Kruithof af aan de HTS op Verkeersbouwkunde 

en Constructie. We deden een afstudeeropdracht 

voor waterschap De Waterlanden en Ballast Nedam. 

Ons afstudeerproject leverde ons dat jaar de STOHA 

afstudeerprijs op! Uiteraard was dit een goede 

teamprestatie, maar vooral de extraatjes die Jeroen 

Tishauser bracht, gaven de doorslag. We waren de eerste 

groep die een eigen internetsite bijhield met de voortgang 

van het project en met de eindresultaten. Ook had Jeroen 

veel energie gestopt in een fraaie 3D animatie voor onze 

eindpresentatie. Tegenwoordig is dat bijna standaard en 

draaien studenten daar hun hand niet meer voor om.

Mijn broer, Hans, studeerde 1 jaar na mij af aan de HTS. 

Het leuke daarvan is dat we dezelfde leraren hebben 

gehad. We hebben het soms nog over die norse Borggreve, 

die snelle Janssen, die drukke Kuipers en die (te) gekke 

Segaar. 

Na mijn afstuderen moest ik nog een half jaar stage lopen. 

Dat was een hele leuke stage bij Jan Jorna (toen nog 

KWS) op Schiphol. Midden tussen de vliegtuigen moest 

een voormalig tankstation voor vliegtuigen gesaneerd 

worden. Toen de studie helemaal was afgerond, ben ik 

gaan werken bij Ballast Nedam in Zaandam. Het stikte 

daar toen al van de oud HTS’ers uit Alkmaar en dat zijn 

er in de loop der jaren alleen maar meer geworden! Ik 

ben daar begonnen als calculator en raakte steeds meer 

geïnteresseerd in de eerste fasen van planprocessen. Met 

veel plezier heb ik 4 jaar onder Henk Brouwer gewerkt als 

projectleider engineering aan de eerste D&C- en UAV-

gc-projecten in Nederland en als planontwikkelaar aan 

kleinschalige woningbouwprojecten en bedrijventerreinen.

Tijdens mijn werk bij Ballast Nedam kwam ik af en toe 

mijn vader of mijn broer tegen bij aanbestedingen. Ik 

kan mij nog goed een aanbesteding herinneren voor 

het hoogheemraadschap. Voor het asfalteren van de 

Oosterdwarsweg in de Wijdewormer eindigden Ballast en 

Dura Vermeer beiden als laagste inschrijver! >> 
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De daarop volgende tos werd gewonnen door mijn vader. 

Dat was natuurlijk balen, maar het werk ging uiteindelijk 

toch naar Ballast Nedam, omdat ‘wij’ een alternatief 

hadden ingediend met een ander soort asfalt. Dat zijn 

leuke herinneringen!

In 2002 ben ik begonnen met de studie Technische 

Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast een 

fulltime baan was dat best pittig. Zelfs in Groningen kwam 

ik nog een oud HTS’er uit Alkmaar tegen; Rogier van 

Drunen! Tijdens die studie is mijn interesse in vastgoed- en 

gebiedsontwikkeling steeds groter geworden. Uiteindelijk 

ben ik afgestudeerd in de richting Vastgoedkunde. 

In 2005 heb ik de overstap gemaakt naar het grondbedrijf 

van de gemeente Zaanstad. Ook bij de gemeente 

Zaanstad zijn enkele STOHA leden te vinden, zoals 

Jan de Jager en Annemieke Smit-Edelman. De eerste 

2 jaar heb ik daar gewerkt als planontwikkelaar aan het 

stadsvernieuwingsprogramma Inverdan. Inverdan is het 

stationsproject van de gemeente Zaanstad met een totaal 

investeringsvolume van circa € 650 miljoen. In die functie 

was ik verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van 

de gemeentelijke grondexploitatie en hield ik mij bezig met 

aan- en verkoop van vastgoed en grond.

In het begin was de overstap van bedrijfsleven naar 

overheid een behoorlijke cultuurshock. Aan veel dingen 

ben ik nu gewend, maar de stroperigheid blijft vaak erg 

frustrerend. Aan de andere kant is het werken bij een 

gemeente veelzijdiger dan bij het bedrijfsleven. Er is meer 

dan alleen ‘shareholders value’. Je moet bij een gemeente 

echt alle belangen afwegen. Ook als deze moeilijk in geld 

zijn uit te drukken.

Sinds 3 jaar ben ik nu teamleider bij grondzaken. In 

mijn team zitten planontwikkelaars, vastgoed juristen en 

projectleiders. Naast het managen van het team zit ik op 

dit moment in veel complexe onderhandelingsprocessen 

voor grote stedelijke ontwikkelingen. Ook heb ik vorig jaar 

de invoering van de grondexploitatiewet (onderdeel van 

de nieuwe Wet ruimtelijke ordening) begeleid.

Met 3 jonge kinderen (een dochter van 5 en een dochter en 

zoon (tweeling) van 3) is het werken bij een gemeente echt 

een aanrader! Weinig overwerk, fl exibele werktijden en 
veel vakantiedagen zorgen ervoor dat ik echt kan genieten 
van het opgroeien en de opvoeding van mijn kinderen. Ook 
met alle fi le ellende ben ik blij dat ik niet voor projecten het 

hele land door hoef te reizen. Daar tegenover mis ik bij de 

gemeente wel de directe betrokkenheid bij de uitvoering 

van projecten. Ik kom zelden meer op een bouwplaats. 

Daarom ben ik altijd graag van de partij op de STOHA 

excursies! 

Zaterdag 6 juni was het de Dag van de Bouw. Ik ben 

die dag met mijn kinderen naar de Koemarkt geweest 

in Purmerend. Sturm, Van der Veekens en SPG Noord-

Holland hadden daar veel leuke dingen georganiseerd 

voor kinderen. Met veel plezier hebben mijn kinderen daar 

hun ‘Infra-diploma’ gehaald voor rioolaansluiting maken, 

straten en bediening van een graafmachine. Misschien zit 

er dus over 15 jaar wel weer een Van Twisk op de HTS in 

Alkmaar!

Hans aan het woord

Tja, en dan kan je als jongste zoon natuurlijk niet 

achterblijven. Waarschijnlijk zit het dan toch in het 

bloed. En zit het niet in het bloed, dan komt het door het 

enthousiasme van mijn vader en mijn broer dat ik in de 

civiele techniek ben terecht gekomen. Doordat de naam 

Van Twisk in de omgeving toch al redelijk bekend is, lijkt 

het wel of je sneller in het wereldje bent ingeburgerd. Toch 

zijn er ook wel grappige momenten geweest, zoals deze 

keer in Enkhuizen…

“Goedemorgen”

“Moge”

“Ga eens aan de kant, ik kan niet bij de broodbordjes”

“Had je niet gewoon wat eerder kunnen opstaan dan?”

“Jaja, ik weet het”

“Nou werk-ze”

“Jij ook, tot vanavond”

Iets meer dan een uur later zat ik in Enkhuizen in een 

dependance van de gemeente rustig te wachten tot het 

09:00 uur wordt en de enveloppen worden geopend. Net 

op het moment dat de gemeenteambtenaar de deur wil 

sluiten en wil beginnen met de procedure, komt een man 

van middelbare leeftijd binnenstormen met een envelop >> 
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in zijn handen. “Helaas meneer, de klok geeft al 09:00 uur 

aan,” zegt de ambtenaar. “Wie verzint het dan ook om de 

aanbesteding niet in het hoofdgebouw te houden aan de 

andere kant van de stad, zoals altijd?”, probeert de man 

er nog tegenin te brengen. Na wat discussie over welke 

klok nu gelijk loopt en welke niet, besluit de ambtenaar het 

lot in de handen te leggen van de drie reeds aanwezige 

aannemers. Allereerst wordt mijn mening gevraagd. “Nou, 

volgens mijn horloge is deze man nog ruim op tijd,” lieg 

ik. De andere aannemers gaan mee met mijn resolute 

antwoord en laten de man aanschuiven.

De enveloppen worden geopend en de fi rma Ooms schrijft 

in voor een bedrag van EUR 46.000,- Vervolgens gaat 

mijn envelop open en de ambtenaar leest voor: “De fi rma 

Schadenberg schrijft in voor een bedrag van EUR 43.500,-

“ “Mooi zo, dat gaat de goede kant op.” De volgende 

envelop is van de nog steeds uithijgende man. “Dura 

Vermeer schrijft in voor een bedrag van EUR 43.450,-“ 

“Nee hè, wat heb ik mezelf nu weer aangedaan?” denk 

ik. “Had ik nu maar de waarheid verteld en gezegd dat 

het inderdaad al 09:00 uur was geweest.” Maar ja, in mijn 

achterhoofd zag ik de bui al hangen als ik de waarheid 

zou spreken. Dat zou me zeker minimaal mijn avondeten 

gekost hebben. En wellicht dat ik ook nog vervroegd op 

zoek kon naar een woning. Gelukkig helpt de ambtenaar 

me uit de problemen en leest de laatste inschrijving voor: 

“En tenslotte de fi rma Heijmans schrijft in voor een bedrag 

van EUR 41.900,-“

“Daar kom ik nog goed weg,” denk ik nog. “Dat scheelt 

weer een hoop uitleg bij mijn directie.” Maar voordat ik 

wil opstaan om terug te keren naar kantoor, vraagt de 

gemeenteambtenaar de overige inschrijvers ook nog even 

te blijven zitten om de namen te noteren voor in het proces-

verbaal. “Klaas Terpstra, fi rma Ooms”. “Willem van Twisk, 

Dura Vermeer”. “Hans van Twisk, Schadenberg Infra,” en 

ik probeer mijn gezicht in de plooi te houden. “Pardon, hoe 

zei u? Van Twisk? Zijn jullie toevallig…” “Ja, dat zijn wij” 

breng ik uit.

’s Avonds aan tafel spreken we af om de schijn niet tegen 

te krijgen in de toekomst toch maar in ieder geval elkaar 

aan te geven of we niet toevallig allebei een aanbesteding 

hebben. Dat scheelt een hoop scheve gezichten bij 

opdrachtgevers.

Dit was een van de opmerkelijkste verhalen die ik mee 

heb gemaakt, doordat we alle drie in hetzelfde wereldje 

actief zijn. Je merkt dan toch dat het een verdomd klein 

wereldje is. Maar over het algemeen zijn het toch wel 

leuke reacties die ik krijg. En het is ook wel handig als 

je vader al wat connecties heeft in het wereldje. Zo ben 

ik voor mijn afrondende stage ook bij Dura Vermeer 

terecht gekomen op Schiphol. Leuke stage gehad daar, 

met het grondwerk voor een brandweeroefencomplex van 

Schiphol. Daarna ook op aanraden van mijn vader bij GP 

Groot terecht gekomen. Daar ben ik dan ook in 2000 mijn 

carrière begonnen als calculator. Na een paar jaar kwam 

Schadenberg uit Venhuizen op mijn pad. Dit bedrijf had 

een calculator nodig, omdat het behoorlijk aan het groeien 

was, ondanks de economisch moeilijke tijden. Na een paar 

jaar was ik daar doorgegroeid tot hoofd bedrijfsbureau. 

In 2007 werd ik benaderd door Zeeman Vastgoed om 

te komen werken als projectleider civiel. Deze uitdaging 

stond mij wel aan en heb ik ook aangenomen. Mijn 

taken bestonden uit het maken van grondexploitaties en 

het toezichthouden op de uitvoering van het bouw- en 

woonrijpmaken. In de projectontwikkeling heb ik een hele 

leuke tijd gehad, maar toen na een jaar mijn voormalig 

directeur van Schadenberg mij vroeg of ik een terugkeer 

naar Schadenberg wilde overwegen, begon de aannemer 

in mij toch te twijfelen. Uiteindelijk heb ik mijn hart gevolgd 

en ben ik weer teruggekeerd bij Schadenberg als hoofd 

bedrijfsbureau, waar ik nu alweer ruim een jaar naar 

volle tevredenheid het aannemersvak mag uitoefenen. 

Inmiddels is er ook een afdeling Combi Groen aan het 

bedrijfsbureau toegevoegd. Deze afdeling is overgenomen 

van Arend de Winter Combi-Groen uit Heiloo en houdt 

zich bezig met het aanleggen van daktuinen en vormt nu 

een verbinding tussen de afdeling Infra en de afdeling 

dakwerken van Schadenberg die zich bezig houdt met 

bitumineuze dakbedekking.

En binnenkort kan ik mezelf gaan bewijzen als particulier 

opdrachtgever. Mijn vrouw José en ik hebben namelijk een 

kavel gekocht in Middenbeemster en begin 2010 staat de 

bouw gepland van ons nieuwe huis. Kan ik toch nog een 

beetje projectontwikkelen. Dat kan overigens nog een hele 

drukke tijd worden, want tegen die tijd hopen wij de trotse 

ouders te zijn van onze eigen toekomstige techneut. <

Allereerst wordt mijn mening gevraagd. “Nou, volgens 

mijn horloge is deze man nog ruim op tijd”, lieg ik.

Als STOHA redactie zijn wij altijd opzoek naar 

leuke, interessante en bijzondere verhalen. Het 

verhaal van de familie van Twisk is hier een goed 

voorbeeld van! 

Is na het lezen van dit artikel je enthousiasme 

geprikkeld en kom je ook uit een echt ‘civiel nest’ 

klim dan in de pen en deel je/jullie verhaal met de 

STOHA achterban. Je kunt je artikel mailen naar 

redactie@stoha.nl. 

Heb je vragen of opmerkingen na het lezen van dit 

artikel, of een andere bijdrage, schroom dan niet en 

neem contact op met de redactie. Reacties vanuit 

de achterban worden altijd zeer gewaardeerd! 
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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 bestuur één algemeen emailadres heeft: bestuur@stoha.nl

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

Inholland

De docenten J. van Tiel, W. de Lange en H. van Schenkbril gaan allen met pensioen in 2010.

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 <

COMMUNICATIE
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Ook dit jaar was het voor de STOHA afstudeercommissie 

weer moeilijk een winnaar of winnaars aan te wijzen. Het 

niveau lag hoog en de studenten waren enthousiast.

Opvallend dit jaar was het hoge percentage studenten, 

welke niet in groepsverband, maar alleen afstudeerden.

Voordat ik te hard van stapel loop…….misschien is het 

goed om eerst nog even de criteria op te sommen waar  

op wordt beoordeeld: 

• Actualiteit

• Originaliteit (eigen lijn volgen, inspelen op zaken die 

tijdens onderzoek naar boven komen)

• Uitvoerbaarheid

• Financieel uitvoerbaar

• Objectiviteit (niet volgzaam een bedrijfsopdracht maar 

je eigen lijn kiezen)

• Leesbaarheid/begrijpelijkheid

De criteria wijken dus zeer behoorlijk af ten opzichte van 

de opleidingseisen.

De genomineerden waren:

Afstudeerders: Bas Stengs en Pieter Visser

Project: Tunnelverbinding Spanje – Marokko

Samenvatting: 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.

Afstudeerder: Jan-Willem Nell

Project: Onderzoek gevolgen van klimaatsverandering   

 voor de Hondschbossche Zeewering.

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.

Beide projecten waren goed in elkaar gestoken, 

presentaties waren duidelijk en vooral kleurrijk en op 

vragen werd goed antwoord gegeven.

De uiteindelijke doorslaggevende factor is de originaliteit 

geweest. De winnaars scoorden hierbij net iets hoger.Ik 

schrijf winnaars, dus heb het al een beetje onthuld!

De eeuwige STOHA roem van 2009 (plus niet geheel 

onbelangrijk een bedrag van € 500,00) 

is uiteindelijk gegaan naar:

Bas Stengs en Pieter Visser

Vanaf heden staan hun namen vermeld op het “STOHA 

Award bord”, te zien bij de docenten Civiele Techniek 

gang achter de kantine in het InHolland gebouw aan de 

Bergerweg.

Wij wensen Bas en Pieter (en uiteraard niet te vergeten: 

Jan-Willem) succes met hun verdere loopbaan en hopen 

hen (maar ook alle andere afgestudeerden) te mogen 

begroeten op de vele STOHA excursies.

De STOHA afstudeercommissie

• Ron Oudeman (1986), 

• Melle Ketting (2001),

• Piet Jonges (1999) <

De jury aan het woord
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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

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.

STOHA

Postbus 9309, 1800 GH Alkmaar

www.stoha.nl

Donaties op gironummer: 3103616 t.n.v. STOHA

Hoofdsponsor

Engenius te Hoofdorp

Sponsoren

Dura Vermeer te Purmerend, Deltares te Delft/Utrecht, Chr. Hoogendorp 

en Zonen te de Lijnden, KWS te Heerhugowaard, Midi Center te Alkmaar. 

Markus BV te Amsterdam, Dekker te Krabbendam en de Vries & van de 

Wiel te Schagen.

Redactie

Esther Dekker-de Kleijn, Erik Vastenburg en Goaitske de Vries. 

Grafi sche vormgeving: Erik Vastenburg. E-mail: redactie@stoha.nl

Kopij

Kopij vanuit elk afstudeerjaar is altijd van harte welkom. Dit kan gemakkelijk 

verwerkt worden indien digitaal (MS Word) aangeleverd per e-mail. Voor 

vragen over te schrijven artikelen kunt u altijd contact opnemen met een 

van de redactieleden. De redactie is vrij om aanpassingen aan te brengen.

Adverteren

Het 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.
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