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Waar ga jij heen?

Naar de borrel van Engenius!
Wij zijn met heel veel plezier hoofdsponsor van Stoha. Civiele Techniek zit in ons hart en daarmee in ons
werk: het bemiddelen van ingenieurs voor management- en engineeringfuncties. We vinden het leuk om
kennis met je te maken! We organiseren iedere laatste vrijdag van de maand een informele borrel voor
ingenieurs, zowel in Haarlem als in Alkmaar. In Alkmaar zijn we present in Café Klein Henry’s aan het
Waagplein, van 17.00 uur tot 19.00 uur. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd! Op onze website vind je
ons ‘borrelschema’ en meer informatie over Engenius. We zien uit naar je komst!
Meer informatie:
Ga naar www.engenius.nl of bel (072) 514 05 14

Hoofddorp • Alkmaar • Rotterdam

.nl voor ingenieurs.
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DE VOORZITTER
Enkele jaren geleden kwam tijdens één van onze
halfjaarlijkse vergadering de bestuursinvulling en
opvolging ter sprake. Ik dacht toen : “interessant,
hier wil ik meer van weten”. Een gesprek met Marten
Kingma (destijds voorzitter) en Wim Engel volgde snel.
Afgesproken werd dat ik een actieve rol binnen het bestuur
zou vervullen, maar zonder portefeuille. Gelijktijdig
stapte ook Goaitske de Vries, met veel enthousiasme, in
en volgde Theo Lammerts de voorzitter Marten Kingma
op. Een roerige start, maar de drie opeenvolgende jaren
vlogen voorbij.

De afgelopen bestuurswisseling heeft erin geresulteerd
dat Stefan Bakker, Wim Engel als secretaris op gaat
volgen en dat ik mij beschikbaar heb gesteld als voorzitter.
Samen met alle jaarcommissarissen, actieve donateurs
en sponsors is ons doel om de lijn, professionalisering
van de STOHA, die wij de afgelopen jaren als bestuur
hebben ingezet verder door te zetten.
Belangrijke thema’s voor de toekomst ontkomen wij als
ingenieurs niet aan. Bekende uitdagingen zijn onder
andere: de proefprojecten van minister Eurlings en de
vele grote projecten in Noord Holland, waaronder: de
Noord-Zuidlijn, de 2e Coentunnel, de sluizen bij IJmuiden
en de N23/Westfrisiaweg. Ook zijn er uitdagingen te
vinden in de woning- en utiliteitsbouw. Er is immers
jarenlang te weinig (kwalitatief goede) huisvesting
gebouwd. Maar ook de discussie omtrent duurzaamheid
is nog steeds een veelgehoord begrip. Er zijn namelijk
vele (persoonlijke) invalshoeken om dit begrip te
doorgronden. In mijn beleving gaat dat om zaken als:
“Het efficiënt omgaan met beschikbare middelen zoals
ruimte, kwaliteit van leven en financiën ten behoeve van
onze én toekomstige generaties”. Maar hoe kijk jij hier
tegenaan?
Ook de STOHA heeft een duurzaam tintje, de stichting
bestaat immers al sinds 02 december 1983 en in die
jaren is het aantal donateurs behoorlijk gegroeid. Van
respectievelijk 277 naar ruim 1100 leden. Een grote
groep waarvan de doelstelling nog steeds actueel is en
werkt, namelijk: “het bevorderen van de kontakten tussen
de oud-studenten van de Hogere Technische School te
Alkmaar onderling en de kontakten tussen de school en

de oud-studenten”. Het bijzondere karakter van onze
stichting komt verder tot uiting als je er bij stil staat dat
de STOHA één van de grootste alumniverenigingen van
Nederland is.
In de vele jaren is er altijd op een prettige manier
samengewerkt met de opleiding, die ons allen heeft
voorbereidt op het werkzame leven. Daarom is het
belangrijk om stil te staan bij het feit dat onze opleiding
toch vele veranderingen heeft ondergaan. Zo zijn er
docenten met pensioen gegaan en helaas zijn er ook
enkele (oud) docenten overleden. Door de jaren heen
hebben wij ook nieuwe docenten mogen verwelkomen.
Zelfs ons STOHA-netwerk heeft een nieuwe docente
opgeleverd, namelijk Germaine de Baar –Greefkes.
Tot slot wil ik jullie hartelijk danken voor de steun van de
afgelopen jaren. Ik hoop dat wij op deze steun mogen
blijven rekenen en de inspanning om klaar te staan
indien de opleiding onze kennis, expertise en netwerk
op enige wijze kan gebruiken zodat we duurzaam met
elkaar verder kunnen werken
aan de gebouwde
omgeving in niet
alleen NoordHolland maar
ook over de hele
wereld.
Vriendelijke
groet,
Melle Ketting <

PENNINGMEESTER
Multitasken: een woord dat je steeds vaker hoort. Het
betekent zoiets als meerdere taken tegelijk doen, net
zoals een computer dus, alleen dan met maar 1 stel
handen.

Onze STOHA doet dat eigenlijk ook want terwijl ik dit
schrijf zijn Goaitske, Erik en Esther druk bezig met het
uitbrengen van het bulletin, schrijft Stefan de notulen,
Melle netwerkt, Onno werkt onze website bij… gelukkig
heeft de STOHA meer dan 1 paar handen!
We hebben er zelfs een extra stel bij gekregen in de vorm
van een nieuw bestuurslid: welkom Freek Poldervaart

Hartelijke groeten,
Germaine de Baar-Greefkes <

Foto kaft: Schotse hooglanders op het PWN terrein -> Artikel: Ingezoomd op de techniek - Sturend water

STOHA-bulletin

€

In de jaarvergadering die onlangs is gehouden zijn de
jaarrekening 2009 en begroting 2010 goedgekeurd, en
het goede nieuws is dat er na alle activiteiten en uitgaven
van vorig jaar nog ruim voldoende geld beschikbaar is
om ook in 2010 leuke en nuttige dingen te blijven doen.
Gelukkig heeft de STOHA dus nog niet veel last van de
crisis. Donateurs en sponsoren: driedubbel bedankt!
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REDACTIONEEL
DEN HAAG - Het Nederlandse luchtruim blijft
minstens tot zaterdagochtend 06.00 uur gesloten in
verband met de aswolk, die boven ons land hangt
van de vulkaanuitbarsting in IJsland.

Dit is één van de koppen die het nieuws heeft gehaald dit
jaar. Waarschijnlijk wordt “aswolk” het woord van 2010.
Voornamelijk de bereikbaarheid had onder de aswolk te
leiden, mensen kwamen vast te zitten in het buitenland
en bedrijven hebben veel schade opgelopen. In reactie
op dit nieuws hoorde je sommige mensen zeggen dat
het vervelend is, omdat “we er niets aan kunnen doen”
en “de natuur weer van zich laat horen”.
Nu kunnen we daar misschien niets aan doen, maar als
het om bereikbaarheid gaat zijn er uitdagingen genoeg,
waar we als civiel technici wèl wat aan kunnen doen. Dat
hoeft niet letterlijk te zijn, door het maken en verbeteren
van wegen, maar kan ook door het geven van onderwijs
en voorlichting. Bijvoorbeeld in het buitenland, in
Oeganda!
Wij hebben allemaal een mooie opleiding civiele
techniek gehad aan de hogeschool. In Oeganda ligt dat
toch wat anders. Wij zijn in staat door onze opleiding
wat te betekenen voor o.a. de infrastructuur in ons land.
Daar is naar school gaan niet zo vanzelfsprekend. Ik ben
kort geleden een maand in Oeganda geweest en heb
daar les gegeven aan jongeren. Een les die ik geleerd
heb, is dat ik de wereld zeker niet kan verbeteren in mijn
eentje (toch jammer), maar dat onderwijs het middel is

om in ieder geval jongeren zelfvertrouwen, kennis en
enthousiasme mee te geven.

Met dit zelfvertrouwen, de kennis en het enthousiasme
zijn de mensen in staat om wat voor hun land te
betekenen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de wegen,
die nu in een hele slechte staat zijn. Ook het maken van
plannen om regenwater op te vangen zou zinvol zijn.
Ze kunnen met die informatie aan de slag om de weg
voor hun eigen huisje op te knappen, of het water dat
op het dak valt op een slimme en goedkope manier op
te vangen en te gebruiken. Het klinkt heel kleinschalig,
dat is het ook, maar het werkt wel… En wie zou op deze
manier niet zijn steentje willen bijdragen? Onderwijs en
civiele techniek komen samen. Dat moet ons als oud
HTS studenten en civiel technici toch aanspreken!
De toekomst zal het leren of we ook kunnen vliegen als
er weer een aswolkopspeelt, in de tussentijd kunnen we
misschien ons steentje bijdragen in de landen waarvan
de infrastructuur over land niet al te goed is. Naar mijn
idee is het beste middel onderwijs. Dat kan natuurlijk
naast al die mooie projecten waar we mee bezig zijn,
zoals je ook in dit bulletin weer leest!
Namens de redactie,
Goaitske de Vries <

C O M M U N I C AT I E
STOHA-bulletin op het verkeerde adres ontvangen?
Log in op de STOHA-website en beheer je eigen gegevens.

Je inlognaam of wachtwoord kwijt?
Neem contact op met je jaarcommissaris met een CC-tje naar de redactie. De gegevens van de jaarcommissarissen
staan op www.stoha.nl
Tip de redactie
Weet jij als lezer van het STOHA bulletin een leuk, interessant en of nieuw item wat in de volgende editie niet mag
ontbreken? Tip dan de redactie met je ideeën. Zelf een artikel aanleveren kan natuurlijk ook.
Website
Bezoek de nieuwe website en ontdek de vele mogelijkheden.
De webredactie is te bereiken via webredactie@stoha.nl
Inholland
De docenten Koert Dingerdis en Jefta Wiersma beginnen beiden als docent constructief ontwerpen. Germaine
de Baar-Greefkes neemt de Waterbouw tak voor haar rekening. Maarten Kuiper verzorgt Grondwaterstroming en
-modellering                        
Contact de redactie
Voor vragen en/of reacties ten aanzien van het STOHA bulletin neem dan gerust contact op met de redactie.
De redactie is te bereiken via redactie@stoha.nl <
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De flexibele kern van externen
bij Wijkzaken
De openbare ruimte in het Haarlem van 2006 was
hopeloos verouderd en versleten. Daarom heeft de
gemeenteraad in 2006 besloten om extra te investeren in
de openbare ruimte. Met een eenmalige investering van
in totaal € 5 mln in 2010 moet het achterstallig onderhoud
in de openbare ruimte worden ingelopen. Daarnaast zijn
de jaarlijkse onderhoudsbudgetten structureel verhoogd
tot het normniveau. Ieder jaar vanaf 2006 is het reguliere
onderhoudsbudget stapsgewijs verhoogd tot het nieuwe
maximum in 2010. Hierdoor is er vanaf 2010 jaarlijks €
12 mln extra beschikbaar ten opzichte van 2006 om
domeinen zoals verhardingen, bruggen, oevers en groen
op normniveau te onderhouden. (In totaal komt het
onderhoudsbudget voor de openbare ruimte op € 40 mln
per jaar) Al dit extra geld betekent ook een behoefte aan
extra ‘handjes’. Met het afronden van de reorganisatie in
februari 2008 is de vaste formatie geplaatst en voor de
piekcapaciteit is externe inhuur geworven.
Van de 16 collega’s aan de ovale vergadertafel op de
bovenste verdieping van Koningstein, zijn 8 collega’s
extern ingehuurd. Ze zijn binnengekomen via diverse
detacheringbureaus. Hun verbintenissen met deze
bureaus verschillen per persoon. De één verhuurt zicht
als ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel) aan het
detacheringbureau, de ander is in vaste dienst en de
volgende heeft een projectcontract.
De organisatieverbeteringen die in het afdelingsoverleg
aan de orde kwamen, worden door deze externen
geïnitialiseerd en vervolgens tot en met implementatie
getrokken. Het dogma dat externe inhuur alleen de
feitelijke productie levert en zich verre houdt van de interne
organisatie, is hier dus niet aan de orde. De gebruikelijke
term’ flexibele schil’ doet geen recht aan de betrokkenheid
van de externen bij de interne organisatie van afdeling
Programma’s OGV. Ze functioneren als een ‘flexibele kern’
binnen de vaste formatie.
Werkoverleg
Het is maandagmiddag kwart over één. Het nieuwe jaar
2010 is nog maar net begonnen. De collega’s van de
afdeling Programma’s Openbare ruimte, Groen en Verkeer
(OGV) druppelen langzaam vergaderkamer 707 binnen, in
de top van het gebouw Koningstein. Door de ramen heb
je een fenomenaal uitzicht over de oude binnenstad van
Haarlem. Het tweewekelijks afdelingsoverleg gaat van start
met een overvolle agenda. Er gebeurt een hoop binnen
onze club: we zitten volop in de ontwikkeling van integrale
onderhoudsprojecten, het meerjarenprogramma 20102014 nadert voltooiing en processen worden ontwikkeld
om de stroom aan nieuwe projecten te kunnen beheersen.
Rond de ovale tafel zijn 16 mensen aangeschoven,
programmamanagers, domeinhouders, management
assistentes en coördinatoren. Iedereen heeft zijn verse kop
automatenkoffie voor zich staan. Frans, afdelingshoofd,
trapt af met het eerste agendapunt: de voltooiing van het
meerjarenprogramma voor 2010-2014 (MJP). Hij geeft
het woord aan Dennis, die extern is ingehuurd om de rol
van programmamanager (ambtelijk opdrachtgever voor
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integrale onderhoudsprojecten in de openbare ruimte) in te
vullen. Dennis vertelt dat ieder jaar nieuwe projecten aan
het MJP worden toegevoegd en dat de eerder opgenomen
projectbudgetten worden geactualiseerd. Samen met de
coördinator is Dennis keihard aan het werk om alle nieuwe
projectwensen te verzamelen, om deze onderling af te
stemmen en te verwerken in het MJP. Begin 2010 wordt
het nieuwe MJP vastgesteld door het college.
Met de volgende agendapunten komen opvallend vaak de
extern ingehuurde collega’s aan het woord:
Rob informeert de collega’s over de bewaking van de
uitputting van de budgetten. Tot op heden gebeurt dit vooral
op basis van ervaring en ‘onderbuik’. Rob heeft hiervoor
een hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van een standaard
formulier. Hiermee kan op basis van reële boekingen
en verplichtingen de uitputting van budgetten worden
bewaakt. Vanaf 2010 gaan we werken met het nieuwe
formulier. Weer een stapje vooruit voor Programma’s
OGV! Gert heeft samen met de communicatieadviseur en
een projectleider van het ingenieursbureau de taken en
verantwoordelijkheden binnen het communicatieproces in
projecten beschreven. Voor ieder communicatiemoment
en -product is nu voor alle betrokkenen volstrekt helder
wie verantwoordelijk is.
Frans start de rondvraag vanaf zijn linker flank en begint bij
Marko: wat zijn de gevolgen van de crisis op onze afdeling?
Frans antwoord dat de begroting van 2010 onlangs is
vastgesteld door de gemeenteraad. De bestedingen van
de gemeente zijn ongeveer op het niveau gebleven van
het jaar daarvoor. Vanaf 2011 gaat het Rijk echter flink
bezuinigen. Dat vertaalt zich door naar de bijdrage van het
Rijk aan het gemeentefonds. Voor Haarlem betekent dit dat
er structureel € 35 mln per jaar bezuinigd moet worden op
de uitgaven. Ongeveer € 3,5 mln zal voor rekening komen
van de onderhoudsbegroting. In 2010 zal een werkgroep
alle mogelijkheden voor bezuiniging inventariseren en een
advies uitbrengen aan de directie. Als Frans daar meer van
weet, dan zal hij dat bespreken in het afdelingsoverleg.
De huidige vaste formatie van de afdeling Programma’s
OGV is bedoelt voor het wegzetten van de onderhouds- en
investeringsbudgetten, inclusief de structurele verhoging
van € 12 mln. De huidige praktijk is dat deze budgetten deels
ook door externen worden weggezet. Met andere woorden:
de huidige vaste formatie lijkt te beperkt in aantal voor de
hoeveelheid werk dat hun is toegedacht. Bovendien is de
jaarlijkse praktijk dat het met de huidige bezetting (intern
en extern) niet lukt om al het onderhoudsgeld om te zetten
in projecten. Met het wegvallen van de extra investeringen
in 2013 en met de aankomende bezuinigingsronden, zal
de behoefte aan externe inhuur weliswaar afnemen, maar
niet met grote aantallen. Programma’s OGV zal ook in de
toekomst voor een belangrijk deel blijven werken met een
flexibele kern van externen.
Barry Hol (2000) <
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‘Overgestapt van straatklinkers naar bakstenen,
van asfaltwegen naar dakbedekking
en van bruggen naar verdiepingsvloeren’
Stefan Bakker, Jaarcommissaris 2004 | Projectleider bij Midi Center Bedrijfshuisvesting en AG Vastgoed
Midi Center Bedrijfshuisvesting is een landelijk werkende ontwikkelaar. Als marktleider van
Nederland op het gebied van de realisatie van
kleinschalige, multifunctionele bedrijfsunits zijn wij
graag uw partner. Een team van experts ontwikkelt
en realiseert verkoop en verhuur van:
• basis bedrijfsunits • efficiënte opslag-, werkplaats-, productiefaciliteit • multifunctionele bedrijfsunits • werkplaats-/productiefaciliteit met
kantoorruimte • kantoorstudio’s • woonwerkcombinaties; ruim kantoor, werkplaats, atelier of
praktijkruimte gekoppeld aan een woning.

James Wattstraat 14

|

1817 DC Alkmaar

AG Vastgoed is al ruim 16 jaar actief als
projectontwikkelaar in zowel de utiliteitsbouw als
de recreatie- en woningbouw. In al haar projecten
ontwikkelt AG Vastgoed vanuit de uitgangspunten:
duurzaam bouwen, oog voor de omgeving en
aandacht voor de koper.
Voor beide ondernemingen zijn wij dage
lijks op zoek naar: bouwgrond/kavels,
beleggers en eindgebruikers. Voor meer
informatie of eventuele tips kunt u uiter
aard altijd contact met ons opnemen.

|

www.midicenter.nl

|

www.agvastgoed.nl
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Jaarcommissaris 1989

André Hoogcarspel

1989‘André, heb je zin om stage te lopen in Florida?’
Zo belde dhr. Segaar mij vlak voor Kerstmis 1987 op.
‘Ja natuurlijk,’ zei ik. Na een gesprek in Utrecht bij
Volker Stevin Construction International (onderdeel
van Van Hattum en Blankevoort (VHB)) vloog ik
met twee andere studenten (HEAO R’dam en HTS
Utrecht) kort na de jaarwisseling naar Miami.
De projectmanager kwam ons van het vliegveld halen
en zo zette ik mijn eerste stappen in de aannemerij. In
Amerika is de liefde voor het civiele vak ontstaan en
de affiniteit met het bouwen. Ik vond het fascinerend
om in teamverband een project te realiseren en
hierbij zo goed mogelijk gebruik te maken van
de individuele talenten.
Na het afstuderen in 1989 ging ik in militaire
dienst. Uiteraard koos ik voor de Genie om
daar letterlijk en figuurlijk bruggen te bouwen.
Naast de militaire dril, leer je onder moeilijke
omstandigheden toch je doel te bereiken
en het project te realiseren. Tijdens de
dienstplicht werd het contact met Van Hattum
en Blankevoort weer aangehaald en
kon ik direct na het afzwaaien in
Beverwijk aan de slag. Via
een project in Zoetermeer,
kwam ik in Regio Zuid
te Rotterdam terecht.
Daar heb ik gewerkt aan
steigers, bruggen, kades
en een aquaduct.
Na zes jaar VHB was ik
toe aan een nieuwe stap
en ben ik aan de slag
gegaan bij Gebr. Min
wegenbouw in Bergen.
Het aansturen van gronden asfaltwerk waren
daar mijn voornaamste
taken. Daarnaast heb ik
als KAM-manager het
ISO en VCA handboek
opgesteld
en
de
certificering gerealiseerd.
Na genoeg asfalt gesnoven
te hebben, ging ik in 2000
terug naar VolkerWessels
en aan de slag bij VolkerRail
in Dordrecht bij de afdeling
Industrie, Tram en Metro. Eerst
als projectleider en daarna als
bedrijfsleider. Sinds vorig jaar
ben ik weer terug bij Van Hattum en
Blankevoort in Noord-Holland.

Nu als bedrijfsleider van Regio Noord te Haarlem.
Privé ziet mijn leven er na 43 jaar als volgt uit. Ik woon
in Koog aan de Zaan, samen met mijn lieve vrouw Els
en onze twee fijne kinderen Daan en Nienke van 6 en
10 jaar. We houden ervan om de natuur in te trekken
en zelf maak ik menig kilometer op de mountainbike
door de duinen van Bakkum en Schoorl met af en toe
een uitstapje naar de Ardennen, regelmatig met een
aantal jaargenoten.
Afgelopen april belde de huidige jaarcommissaris
van afstudeerjaar 1989 Jeroen van Leusen
mij op: hij gaat binnenkort met zijn familie
emigreren naar Zweden en is bezig al
zijn functies en commissariaten over te
dragen. Uiteraard heb ik gehoor gegeven
aan zijn verzoek om hem op te volgen.
Ik heb daarna meteen de eerste STOHA
jaarvergadering bijgewoond. Overigens
blijft Jeroen wel in Nederland werkzaam
dus wij zien hem vast nog wel eens op
een STOHA excursie.
Ik hoop nog lang mijn
bijdrage te kunnen leveren
aan de STOHA, want
zoals ik begrepen heb
is het een benoeming
voor het leven.
Groet,
André Hoogcarspel
(1989) <

Ben je het contact met jouw
jaarcommissaris kwijtgeraakt?
Schroom niet en bel of email
hem/haar.
Ben je verhuist en klopt je
(email) adres niet meer,
geef dit dan aan hem/haar
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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Sturend water
Met veel plezier lees ik nu al jaren het STOHA bulletin.
Vaak gaat het over het bouwen in de civiele sector. Iets
wat ik nu 4,5 jaar doe na het behalen van de opleiding
civiele techniek op de Hogeschool Alkmaar. Het mooiste
aan het bulletin vind ik, de ervaringen van de leden zelf,
met aansprekende bouwwerken.
Na 4,5 jaar aannemerij ben ik overgestapt naar een hele
andere tak van de techniek, namelijk die van het drinkwater.
Nu ben ik alweer 2,5 jaar werkzaam bij PWN, het
provinciaal waterleidingbedrijf van Noord-Holland, dus van
waterbouwer naar waterdruk. Omdat het een zeer boeiend
bedrijf is én ik het gevoel heb dat de drinkwaterwereld
een redelijk onbekende wereld is voor civiele mensen,
schrijf ik een stuk over iets wat voor ons Nederlanders als
zeer vanzelfsprekend is. Namelijk altijd de beschikking
over voldoende en van hoge kwaliteit drinkwater! Dat
dit laatste niet vanzelf gaat mag ik elke dag beleven bij
PWN. Ik hou mij namelijk bezig met de leveringszekerheid
van PWN. Op korte en lange termijn. Enerzijds ben ik
specialist drinkwater en hou mij bezig met kwantitatieve
vraagstukken voor de lange termijn. Anderzijds maak
ik onderdeel uit van wat wij intern noemen ‘het loket’.
Het loket is een waakhond voor de drinkwaterlevering.
Iedereen binnen PWN die werkzaamheden wil uitvoeren
aan installaties (die van invloed zijn op het proces) of
aan transportleidingen (diameter>300mm) moet bij het
loket toestemming vragen. Op deze manier borgen we de
leveringszekerheid.
Wel even andere kost dan bouwen met beton, staal
en hout wat ik tot dusver gewend was. Een zeer breed
scala aan kennis wordt vereist. Van pomptechnieken,
procestechnieken, waterkwaliteit, tot dataverzameling.
In het begin kwam het voor dat het me duizelde van
nieuwe termen als PLC,I/O,switches, hubjes, lossen, P/Q
regelingen tot adaptieve netdrukregelingen.   Aangezien
veel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten
worden aan onze assets, gaat veel van mijn tijd in het
loket zitten en is het borgen van de leveringszekerheid
niet altijd vanzelfsprekend. Dit zorgt voor interessante
vraagstukken, waarbij afstemming benodigd is met
meerdere disciplines binnen onze sector ‘drinkwater’.
Hierbij is het mijn verantwoordelijkheid om de beperking
die een onderhoudsklus of project met zich meebrengt op
te vangen.
Twee technische onderwerpen zal ik verder toelichten.
Met deze onderwerpen hou ik mij voornamelijk bezig.
Deze onderwerpen zijn de volautomatische procesvoering
en het maken van leidingnetberekeningen. Ondanks de
vele werkzaamheden willen we dat de volautomatische
procesvoering zo veel mogelijk doorgang heeft. Het is de
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taak van het loket om de beperking van een onderhoudsklus
uit te rekenen en deze informatie aan de automatisering
‘te geven’.
Volautomatische procesvoering
Sinds 2005 beschikt PWN over een volautomatische
procesvoering, het concept PLENTY. Dit concept beslaat
een reeks op elkaar aansluitende producten, waarmee
volautomatisch alle drinkwaterprocessen van bron tot tap op
maat zijn gebouwd.  Aan het ‘hoofd’ van de volautomatische
procesvoering staat het programma Plenty-Control, de
automatische piloot voor de procesvoerder. Plenty-Control
voorspelt de drinkwatervraag voor de komende 24 uur. Het
programma berekent setpoints voor diverse onderdelen
van de zuivering en stuurt deze naar de onderliggende
lagen van de automatisering. Twee momenten per dag
maakt Plenty-Control een berekening. 7 uur ‘s ochtends
voor de komende 24 uur en om 10 uur ’s avonds een
controle berekening.
Om maximaal rendement uit een zuiveringsinstallatie
te halen is het van belang de capaciteit maximaal te
benutten. Maximaal rendement betekent dat grote
investeringen uitgesteld kunnen worden. Dit is van groot
belang, aangezien het onzeker is hoe de drinkwatervraag
zich op de lange termijn zal ontwikkelen. Uit oogpunt van
waterkwaliteit is het van belang een zuiveringsinstallatie
met zo min mogelijk fluctuaties te bedrijven. Bovenstaande
feiten zijn mede de redenen geweest om productie en
transport van elkaar los te koppelen. Om dit te kunnen
doen heb je drinkwaterkelders nodig. Belangrijk gegeven
is dat het goedkoper is om keldercapaciteit bij te bouwen
in plaats van zuiveringscapaciteit. Door de inzet van
drinkwaterkelders met een voldoende grote inhoud is
het mogelijk slechts 2 keer per dag met een productie
sprong af te kunnen. Afwijkingen in de door PlentyControl berekende prognose, worden opgevangen in
de drinkwaterkelders. Om 22.00 uur volgt een controle
berekening waarbij de gewenste kelderinhoud vergeleken
wordt met de actuele inhoud.
Bij de zuivering, opslag en transport van drinkwater komen
(in een niet onderhoudssituatie) geen handen aan te pas.
Twee regiowachten, één in Andijk en één in Heemskerk
waken over de zuiveringen, opslag en transport in het
voorzieningsgebied. Groot voordeel is dat geen 24 uur
diensten meer benodigd zijn. Na kantoortijden zijn twee
thuiswachten verantwoordelijk voor de waterlevering
van bron tot tap. Bij een eventuele storing krijgen de
thuiswachten een alarm en kunnen thuis inloggen in de
procesautomatisering en actie ondernemen. Bovenstaande
zijn slechts enkele voordelen van het concept PLENTY. >>
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Figuur 1:
Screenshot van
P-CTR voor
gebied Noord
Leidingnetberekeningen
Het tweede onderwerp dat ik wil toelichten is het maken
van leidingnetberekeningen. Samen met twee andere
collega’s kan ik wel zeggen dat wij de specialisten zijn op
het gebied van het maken van leidingnetberekeningen en
het werken met software genaamd SynerGEE.
Het doel van het maken van leidingnetberekeningen is het
simuleren van het gedrag van het water in het leidingnet.
Hiervoor zijn van de verschillende voorzieningsgebieden
modellen gebouwd en kunnen simulaties gedraaid
worden. Een model is een aaneenschakeling van leidingen
die verbonden zijn middels knopen. De pompstations
zijn de voedende knopen en de huisaansluitingen de
vragende knopen. Een iteratief proces zorgt ervoor dat
berekeningen gemaakt kunnen worden. Drukken, debieten
en pompsnelheden kunnen berekend worden. Gevolgen
van sluitingen of aanpassingen in het leidingnet kunnen
inzichtelijk worden gemaakt. Tot op heden werken we met
‘transport’ modellen. In deze modellen zijn alle belangrijke
leidingen opgenomen. Met deze modellen kunnen we de
genoemde berekeningen prima berekenen.
Echter de vraag naar waterkwaliteitsmodellen stijgt.
Bijvoorbeeld verblijftijden berekeningen en berekeningen
van stromingsomkeringen. Reden om te werken naar
zogenaamde 1 op 1 modellen. Op dit moment werken
we aan een groot project om 1 op 1 model van alle vijf
voorzieningsgebieden te realiseren. Vanuit het LIS (leiding
informatie systeem) wordt een ‘dump’ gemaakt richting
SynerGEE. Dit is dus alle informatie (diameter, materiaal,
lengte, wrijvingsweerstanden) van alle leidingen vanaf de
pompstations tot en met de huisaansluiting. Van de ‘lisdump’
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wordt vervolgens een hydraulisch model gemaakt. Daarna
volgt de volgende uitdaging en dat is het verbruik zoals dit
bekend is bij onze afdeling klant&markt te koppelen met
het model. Een klant heeft in onze administratie een eigen
ID. aan deze ID zijn een x en y coördinaat gekoppeld.
Deze coördinaten wordt ingelezen in SynerGEE en
gekoppeld aan een knoop. Zo wordt een reëel verbruik
op juiste wijze verdeeld over het model. Als een draaiend
model is verkregen zal deze gekalibreerd worden aan de
hand van reële drukmeetpunten in het gebied en aan de
hand van flow- en drukmeters af pompstation. Vervolgens
wordt het model gevalideerd wat betekent dat deze klaar
voor gebruik is.
Met mijn verhaal wil ik een klein beeld gegeven wat voor
wereld speelt achter de waterkraan in huis. Een naar mijn
mening boeiende wereld die zal zorgen voor nog jaren
werkplezier!
Johannes Keizer (2002) <

“Ingezoomd op de techniek” is een nieuwe rubriek in het
STOHA-bulletin. In deze rubriek gaan we dieper in op de
techniek, waarbij we eventuele formules niet schuwen.
Voor de volgende edities zijn we dan ook op zoek naar
artikelen met een technische lading en die dieper ingaan
op de kern van de zaak. Heb je een interessant onderwerp
die je graag wilt delen met de STOHA-achterban, neem
dan contact op met de redactie: redactie@stoha.nl
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STOHA-donateurs sterk vertegenwoordigd
bij bouw 2e Coentunnel

Na vier jaar kei- en keihard gestudeerd te hebben voor de studie Civiele Techniek aan de Hogeschool INHolland,
was het in juli, na het afstudeerproject, eindelijk tijd voor vakantie en om eens rond te kijken wat de markt
allemaal te bieden heeft voor een pas afgestudeerde civiel technicus. Jaap Weijers is in september aan de
slag gegaan bij “van Leersum en Groenewoud”, Frank Smit is via zijn afstudeerproject bij “Geonius BV” te
terecht gekomen en ikzelf, Bart van der Laan, ben uiteindelijk ook bij ”Geonius BV” terecht gekomen. Beide
ingenieursbureaus zijn gespecialiseerd in het wegontwerp. Frank en ik zijn op 25 september begonnen bij de
2e Coentunnel als tekenaar/ontwerper. Jaap kwam er een week later bij als tekenaar/ontwerper ten behoeve van
de uitvoering en werkvoorbereiding.
Project beschrijving
Voor diegene die nog geen idee hebben wat het project
“Capaciteitsuitbreiding Coentunneltracé” inhoud hieronder
een (korte) beschrijving:
op 21 juni 2007 is het project toegezegd aan de Coentunnel
Company B.V. een consortium van Arcadis, BESIX
Group, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, TBI
Bouwgroep en Vinci. De 2e Coentunnel is een zogenoemd
DBFM-contract (Design,Build, Finance, Maintain) voor
30 jaar en bevat naast de bouw van de 2e Coentunnel
ook de reconstructie van het onderliggend wegennet, de
kunstwerken, de uitbreiding en verbreding van de A8 en
A10, de renovatie van de bestaande Coentunnel en 30
jaar lang onderhoud van het tracé. De 2e Coentunnel
zal bestaan uit 3 vaste rijstroken en 2 wisselstroken,
samen met de bestaande Coentunnel zullen er straks
8 rijstroken beschikbaar zijn. In het najaar van 2010
zullen de tunnelelementen worden verscheept vanuit
het bouwdok in Barendrecht en worden afgezonken op
de locatie. In 2012 wordt de 2e Coentunnel opengesteld
voor het verkeer, waarna de bestaande Coentunnel
dicht gaat voor onderhoud. De Coentunnel Company
financiert alle werkzaamheden en krijgt van opdrachtgever
Rijkswaterstaat tot 2037 een beschikbaarheidvergoeding,
gebaseerd op het werkelijk beschikbaar zijn van de totale
infrastructuur voor de weggebruikers. De kosten worden
geraamd op 2,1 miljard euro.
Opleiding Civiele Techniek te Alkmaar
Dit is natuurlijk een schitterend en noodzakelijk project
voor de gehele Randstad en ver daarbuiten, maar zonder
de oud-studenten van de opleiding Civiele techniek te
Alkmaar komt er natuurlijk ‘niks van terecht’. Dit gegeven
blijkt uit het feit dat in het ontwerpteam van “Coentunnel
Construction Wegen” maar liefst 9 van de 16 man de
opleiding Civiele Techniek succesvol heeft afgerond in
Alkmaar.
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Werkzaamheden
Onze voornaamste bezigheid is het nuttigen van koffie,
maar daarnaast moet nog gewerkt worden.
Frank houd zich bezig met de waterhuishouding. Hij heeft
meerdere varianten uitgewerkt voor de watergangen en
waterkeringen ter plaatse van het knooppunt Coenplein.
Ook heeft hij gekeken naar de toepasbaarheid van
helofytenfilters (zuiverende watergang d.m.v. riet en
lisdodde) ter plaatse van de watergangen langs de A10
west.
Na z’n 1e week bij kabels en leidingen mocht Jaap weer
terugkomen om het ontwerpteam te versterken, momenteel
is hij bezig om de UO-tekeningen van een onderliggende
kruising te detailleren, hierbij moet o.a. gedacht worden
aan het detailleren van de verhardingstekeningen en het
maken van een nieuw bebordingsplan.
Ikzelf heb mij de afgelopen weken o.a. beziggehouden
met het opnieuw vormgegeven en aanpassen van de DOtekeningenset van de A10-West. Samen met een mediorwegontwerper hebben we de vorige versie aangepast aan
de hand van een aantal opmerkingen van de externe designchecker die verwerkt moeten worden. Het ging hierbij met
name om een aantal aanpassingen in het DWM, nieuwe
locaties voor de gootconstructie bepalen, aanpassen van
de bermbeveiliging conform de richtlijnen en het nieuwe
DWM, het maken van alignemententekeningen en dwarsen lengteprofielen.
Ik mag wel namens ons drieën spreken als ik zeg dat deze
eerste weken op dit project zeer leerzaam, druk, hectisch
maar bovenal zeer gezellig waren. Ik ga er vanuit dat de
rest van onze carrières (tot ons 67e minimaal) ook zo
zullen gaan verlopen.
Bart van der Laan (2009) <
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Geef de pen door

Een dijk van een Baan
Even voorstellen
Mijn naam is Niels Tenhage. Ik ben 25 jaar oud en ben
in 2008 afgestudeerd. Tijdens mijn studie heb ik stage
gelopen bij Arcadis bij de afdeling Waterkeringen. Na
mijn stage ben ik terug gekomen bij Arcadis voor mijn
afstudeerproject. Het afstudeerproject was gericht op de
verbetering van waterkeringen. Sinds het afronden van
mijn studie ben ik werkzaam bij Arcadis bij de afdeling
Waterkeringen.
Al vanaf jongs af aan is het maken van tekeningen, cartoons
en strips, mijn grote hobby. En het is waarschijnlijk mijn
hobby dat mij in de richting van de civiele techniek heeft
gebracht.
Mijn loopbaan
In het laatste jaar van de MAVO ging ik nadenken over
wat voor beroep ik in de toekomst wilde gaan uitoefenen.
Ik wist toen nog niet echt wat ik later wilde gaan doen.
Wel wist ik één ding zeker en dat was dat ik iets wilde
doen waarbij ik kon ‘tekenen’. Ik wilde graag striptekenaar
worden maar ik zag er tegen op om elke dag een strip
verhaaltje te bedenken of een grap in drie kaders te
verwerken.
Ik ben toen gaan rond kijken op scholen waar ik mijn
vervolgstudie kon volgen. Ik kwam toen uit bij het Horizon
College in Heerhugowaard (voorheen ook in Alkmaar).
Tijdens de rondleiding werd geïnformeerd over de
opleiding MBO ‘infratechniek’ of ook wel civiele techniek.
Het klonk erg interrestant. Na gekeken te hebben door
het vizier van een waterpasinstrument, dat daar ter
demonstratie was opgesteld, volgde een rondleiding naar
een ruimte waar men ‘technische’ tekeningen maakte. Op
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dat moment waren er studenten bezig met het maken van
tekeningen op tekentafels en op de computers met behulp
van AutoCAD. Na het zien van dit tafereel was de keuze
voor mij snel gemaakt, ik wilde infratechniek gaan volgen.
Gedurende de MBO opleiding kwamen de ‘vele’
verschillende richtingen binnen de civiele techniek
aanbod, waaronder ook het tekenwerk met AutoCAD. In
het laatste jaar van mijn MBO wist ik niet goed meer wat ik
vervolgens wilde gaan doen. Ik had gezien dat de wereld
van de civiele techniek ‘heel’ breed is en heb vervolgens
besloten om na mijn MBO opleiding door te gaan studeren
richting de civiele techniek op de hogeschool INHolland.
Hoewel ik gewaarschuwd was dat HBO civiel techniek
meer ‘theorie’ zou zijn wilde ik het toch proberen.
Na de zomervakantie van 2005 startte ik met mijn opleiding
bij INHolland. De eerste les was het vak grondmechanica.
Het ging toen over de ‘Cirkel van Morh’. Na het verlaten
van de les moest ik mij op mijn achterhoofd krabben om
na te gaan wat en hoeveel ik begrepen had van de les.
Tijdens de les drong het tot mij door hoe deze opleiding
verschilde van dat van mijn vorige. Ik wist dat de opleiding
meer theorie inhield dan op het MBO en besefte dat ik mij
hierop moest gaan aanpassen wilde ik slagen in het HBO.
Gedurende de opleiding hebben de leraren waaronder
Bert Kuipers, Willem de Lange en Erik van Soest mij
laten inzien wat het inhoud om als civiel technicus later
werkzaam te zijn en daar ben ik hun erg dankbaar voor.
Tijdens de opleiding hield ik mij minder bezig met het
maken van tekeningen in AutoCAD. In mijn vrije tijd zette
ik mijn hobby, het maken van cartoon-achtige tekeningen
voort. >>
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Gedurende de opleiding wist ik niet in welke richting ik
later werkzaam wilde zijn totdat ik samen met een groep
klasgenoten aan een project ging werken waarbij een
oplossing moest worden gezocht voor het verbeteren
van de havendammen bij IJmuiden. In dit project kwam
ik in aanraking met een kant  binnen de civiele techniek,
waarvan ik niet had beseft dat deze zo leuk en interessant
zou zijn. Door dit project wist ik meteen welke richting
binnen de civiele techniek ik op wilde: de‘natte waterbouw’.
Ik wilde mij bezig houden met grond en water.
Als laatste onderdeel van de opleiding volgde het
afstudeerproject. Samen metmijn klasgenoot Jorrit
Laan vormden we een team voor Ingenieurs bureau
Arcadis. Ons afstudeerproject ging over het toepassen
van innovatieve technieken voor het verbeteren van
waterkeringen. Het project was gericht op een nog lopend
dijkversterkingsproject van de waterkering gelegen tussen
de plaatsen Hoorn en Edam. De waterkering is langs een
groot deel van het traject afgekeurd op binnenwaartse
stabiliteit (= het afschuiven van een grondmoot langs een
glijvlak aan de binnenzijde van de dijk). De berekende
breedtes van de steunbermen die nodig zijn voor het
stabiliseren van de binnenzijde van de dijk, kunnen veel
negatieve invloed hebben op het gebied achter de dijk. In
ons afstudeerproject keken wij naar de toepassing van (al
bestaande) innovatieve dijkversterkingstechnieken voor
de dijk.
Sinds ik na het afronden van het afstudeerproject
werkzaam ben bij Arcadis heb ik aan verschillende
dijkversterkingsprojecten en toetsingen meegewerkt.
Enkele dijkversterkingsprojecten zijn: De Hondsbossche
en Pettemer Zeewering, Hoogwaterkering Den Oever en
de verbetering van de Weelkade.

Projecten: Hoogwaterkering Den Oever
Een ander project waar ik aan werk is de Hoogwaterkering
Den Oever. Uit de toetsing blijkt dat de Havendijk
onvoldoende hoog is voor het beschermen van het
achterland tijdens een maatgevende storm. Het ophogen
van de dijk (met een aantal meters) gaat echter gepaard
met veel extra ruimtebeslag. Dit heeft een grote
negatieve invloed op de bebouwing direct achter de dijk
of het buitendijks gelegen haventerrein. Verschillende
varianten zijn uitgewerkt voor het verbeteren van de
situatie waaronder het geheel binnendijks leggen van
de buitenhaven, maar ook een oplossing waarbij de
buitendijks gelegen havendammen (golfbrekers) worden
opgehoogd om zo de golven voldoende te breken. De
gebroken golven resulteren vervolgens in een veel lagere
benodigde kruinhoogte.
Ik werk nu ca. 1,5 jaar met veel plezier en interesse en
heb de ambitie om zoveel mogelijk te leren en ervaring
op te doen. In de toekomst zie ik mijzelf als specialist in
de geotechniek en in het verbeteren van waterkeringen.
Daarnaast teken ik nog steeds met veel plezier in mijn vrije
tijd.  Ik sluit mijn verhaal af met het doorgeven van de pen
aan:
Niels Tenhage (2008)         Marco Veendorp (1984) <

Projecten: Hondsbossche en Pettemer Zeewering
Het eerste project waarmee ik in aanraking kwam   was
de versterking van één van de acht zwakke
schakels: De Hondsbossche en Pettemer
Zeewering. Uit de toetsing kwam naar
voren dat deze dijk, naast een te lage
kruinhoogte, ook een binnentalud
heeft die onder maatgevende
omstandigheden (bij een
maatgevende storm met kans
van voorkomen van 1/10.000
jaar)
instabiel
wordt.
Verschillende varianten
zijn vervolgens uitgewerkt voor de verbetering van de dijk.
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Jaarcommissaris 1998

Sander Eversdijk

Beste mede donateurs,
Hierbij wil ik mij graag voorstellen als de nieuwe
jaarcommissaris van het jaar 1998. Per begin dit jaar heb ik
het stokje van mijn voorganger Mark Koks overgenomen.
Even kort iets over mijzelf en wat mij zo al bezighoud in het
dagelijks leven.
Mijn naam is Sander Eversdijk, 36 jaar en samen met
mijn vrouw Heidy woonachtig in Noord-Scharwoude. Voor
insiders nog steeds hetzelfde huis als tijdens mijn HTStijd. Na het behalen van mijn diploma vond ik het hoog tijd
dat mijn ouders eens op zichzelf zouden gaan wonen…….
Vrijwel de dag na de diploma-uitreiking ben ik gaan werken
bij Advin in Hoofddorp. Hier heb ik alle vrijheid gekregen om
mij verder te kunnen ontwikkelen in de engineering van de
meest uiteenlopende civiele constructies; diverse bruggen,
kadeconstructies en overige maken al geruime tijd deel uit
van het Nederlands landschap. Een erg leuk onderdeel
van mijn werkzaamheden was de mogelijkheid om deel te
kunnen nemen in diverse tenderteams, zoals voor de HSL,
Rondweg A2 te ’s Hertogenbosch, Bottleneck N296/N297
te Limburg en de verdubbeling van de spoorverdubbeling
Vleuten-AmsterdamRijnkanaal.
Medio 2006 ben ik benaderd door Alex Kirstein
(afstudeerjaar 1991) om gezamenlijk een afdeling Civiele
Constructies op te zetten bij een van oorsprong Bouwkundig
bureau te Schagen. Een aardige sprong in het diepe, maar
nu ongeveer 4 jaar verder kan gesteld worden dat Sophia
Engineering op het civiele vlak ondertussen een leuke CV
heeft opgebouwd.
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Leuke bijkomstigheid is verder de A-locatie waar we zijn
gevestigd, te weten aan het plein van Schagen direct
boven Grand Café 1741.
In mijn vrije tijd mag ik graag duiken, erop uit trekken met
mijn motor of vishengel of liefst natuurlijk een combinatie
van beide. Een paar keer per jaar probeer ik verder met een
aantal vrienden een meerdaagse en vaak internationale
motortrip te organiseren. Overnachten is dan doorgaans
een verassing voor de meeste deelnemers, ene dag in het
centrum van een bruisende stad met dito uitgaansleven
en volgende dag op de boerderij tussen de koeien. Wie
weet is het een idee om eens een STOHA-trip langs de
‘donateurs-aan-het-werk-locaties’ te organiseren.
Laat ik tot slot meteen van de gelegenheid gebruik
maken en mijn jaargenoten verzoeken om eens een
blik te werpen in het overzicht met de momenteel bij
STOHA bekende adres- en contactgegevens. Mochten je
gegevens zijn verouderd dan graag even een update. Ook
als je ontbrekende gegevens van anderen weet dan graag
hiervan een berichtje naar:
s.eversdijk@quicknet.nl of
s.eversdijk@sophia-engineering.nl
Je kunt natuurlijk ook zelf je gegevens wijzigen via de website. Mocht je je inlogcode kwijt zijn, kun je altijd mij een
berichtje sturen.
Groeten en graag tot ziens,
Sander Eversdijk (1998) <
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STOHA in het nieuw
Tijdens de vergadering van jaarcommissarissen kwam het punt “professionalisering van de STOHA” naar voren met
name gericht op  uitstraling. Iedereen is het er over eens dat het bulletin een belangrijke brugfunctie vervult tussen de
verschillende donateurs. Daarnaast merken we als STOHA dat veel bedrijven graag adverteren in het bulletin. Om de
balans tussen aantal artikelen en advertenties gezond te houden moet de redactie wel eens potentiële adverteerders
afwijzen. Dit wordt gelukkig goed begrepen.  

STOHA Logo
Een belangrijk element in de herkenbaarheid van de
STOHA is het logo. Dit logo ging mee vanaf de eerste
jaren en is destijds ontworpen door Peter de Vries. Met
het veranderen van de tijd veranderen ook de manieren
van vormgeving.  Hoeveel bedrijven hebben hun logo niet
verandert om hun naam of merk steviger neer te zetten?
Tijdens de vergadering van jaarcommissarissen werd
besloten om door een professioneel ontwerpbureau een
aantal logo voorstellen te laten maken. Als procedure
werd afgesproken dat de ontwerpen en het bestaande
logo voorgelegd zouden worden aan de vergadering van
jaarcommissarissen en er anoniem een logo zou worden
gekozen. Zoals al in het vorige bulletin (wintereditie 2009)
te lezen viel, is er met een overweldigende meerderheid
van stemmen een nieuw logo gekozen.   In het logo (de
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letter S) is de karakteristieke daklijn van de Hogeschool
verwerkt. Op de STOHA website is het logo, onder   het
menu item “Bestuur”, te bewonderen in haar mooie grijs
en blauwe kleur scharkeringen. Daarnaast pronkt het logo
ook op de kaft van het bulletin.
Promotiemateriaal
Aansluitend bij het logo is tevens besloten om
promotiemateriaal aan te schaffen, bestaande uit een
aantal (beach) vlaggen, met daarop het STOHA logo.
Daarnaast is ook een roll-banner toegevoegd. De
banner heeft al zijn nut bewezen tijdens verschillende
bijeenkomsten. Bijvoorbeeld tijdens de uitreiking van de
getuigschriften, de STOHA Award en het STOHA congres.
Om een uniforme uitstraling te waarborgen is door het
ontwerpbureau een nieuwe huisstijl ontworpen. Zo is >>
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STOHA in het nieuw
in deze lijn ook nieuw briefpapier ontworpen. Hiermee
hebben jullie als donateurs al kennis kunnen maken.
Website
Als STOHA hebben we al weer een behoorlijk aantal
jaren een zeer bruikbare website (www.stoha.nl), met
geavanceerde mogelijkheden. Net als bij het logo, was de
algemene opinie dat de website opfrisbeurt kon gebruiken.
Zeker omdat onze webmaster Onno Witvliet druk bezig
was om de website onder de “motorkap” geheel op de
schop te nemen en klaar te maken voor de toekomst. Echt
weer een knap staaltje werk!
Net als bij het logo en het promotiemateriaal, zijn we weer
met Renik Art & Design om tafel gaan zitten. Wij hebben
de ontwerper meegegeven dat we een professioneel, fris
ogende website wilde hebben die uitnodigend werkt voor
de bezoekers om actief te participeren in het gebruik van
het Internetdomein. Nu de website online is denken we
dat we wel mogen zeggen dat deze missie geslaagd is!
Schroom dan ook niet en maak gebruik van de website,
immers daar is hij voor bedoeld!
Hieronder volgen een aantal opties die de website biedt:
Beheren van je persoonlijke gegevens
Nadat je ingelogd bent op de website kun je zelf je
adresgegevens wijzigen of bijvoorbeeld je werkgever en
functie. Daarnaast kun je zoeken naar andere donateurs
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en zo werken aan je netwerk. Ben je inloggegevens
kwijt, neem dan contact op met je jaarcommissaris of de
webredactie@stoha.nl.
Donateurs aan het werk
Dit is een unieke faciliteit om projecten te delen met
andere STOHA donateurs. Deze pagina biedt de
mogelijkheid om een project aan te melden. Een ieder die
ook op het desbetreffende project werkt kan zich hierbij
aanmelden en daarbij een korte omschrijving geven van
zijn betrokkenheid bij het project.
Foto’s
Hier staan alle foto’s gemaakt tijdens STOHA excursies
en bijeenkomsten, maar ook de beschikbare jaarfoto’s,
overzichtelijk geordend per afstudeerjaar.
Bulletin
Alle bulletins, vanaf juli 1996, zijn eenvoudig digitaal
terug te vinden op www.stoha.nl  en te bekijken als PDF
document.
Nieuws
Ook bestaat de mogelijkheid zelf nieuws te plaatsen
op de website. Heb je een leuk nieuwsbericht? Zijn er
interessante ontwikkelingen op een project waaraan je
werkt en die je met de STOHA donateurs wilt delen? Ga
dan naar de website en maak een nieuwsbericht aan. <
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Wij laten over ons
heen rijden.
Wij wijzen u de weg in nieuwe wegen en wij ondernemen in
infrastructuur. Dat is nieuwe wegen vinden waar anderen
ze niet verwachten. Innoveren om tot verassende totaaloplossingen te komen.
Daarom gaat Dura Vermeer verder dan het aanleggen van
wegen, het ontwikkelen van bedrijfsterreinen of het bouwen
van sport- en recreatieparken.
Zo ontwikkelt Dura Vermeer duurzame en geluidsarme
asfaltproducten, integrale vervoerssystemen en diensten
op het gebied van mobiliteit. En dat doen we vaak risicodragend en altijd met verbeeldingskracht die gekoppeld is
aan jarenlange ervaring.

k8018 adv Civiel/technisch 148x210mm
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Dura Vermeer Infrastructuur BV
Noord West
Vredenburghweg 2
1461 GT Zuidoostbeemster
Telefoonnummer (0299)-783800
Postbus 460, 1440 AL Purmerend
www.duravermeerinfrastructuur.nl
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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

WIJ BEGRIJPEN DE BASIS
VAN BETON- EN WATERBOUW
TEL (0226) 39 16 29
WWW.KDBV.NL
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Alkmaar - Het is alweer een tijd geleden dat ik voor de
redactie op pad ging. Vandaag gaat de reis naar Alkmaar,
de kaasstad. Deze stad wordt bezocht door vele toeristen,
die speciaal langskomen om de Waagtoren te horen luiden
en de kaasdragers te zien lopen.
Het is zo’n mooie vrijdag middag in april als de toeristen
het centrum bezoeken wanneer ik vanuit mijn werk, langs
het station de oude bekende weg richting de Hogeschool
loop. In de tegengestelde richting lopen studenten op
weg naar de trein. Druk pratend of discussiërend. Oude
herinneringen komen boven drijven alsof het de dag van
gister was, dat ik daar zelf liep.
Ondertussen komt de Hogeschool in zicht en bereik ik
mijn bestemming. In het wel bekende L-gebouw bevindt
zich de opleiding Civiele Techniek. In de loop der jaren
is hier het één en ander veranderd. Waar voorheen het
waterlaboratorium heeft gezeten bevind zich nu een
enorme kantine. Een nieuwe practicumruimte is aan de
andere kant van de gang gebouwd. In de gang is onder
andere de kano van de betonkanorace te zien. Zou die
nog worden gehouden? Bij het kantoor aangekomen, die
Willem de Lange deelt met zijn collega docenten, kom
ik een voor de STOHA bekend persoon tegen, namelijk
Germaine onze penningmeester. Hartelijk wordt ik
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Willem de Lange

onthaald en niet veel later verschijnt Willem, die zijn vrouw
Liesbeth voor deze gelegenheid heeft meegenomen.
Voor het interview zoeken we een rustig plekje op.We
lopen gezamenlijk langs de kantine en Willem vertelt:
“Alhoewel het naar alle waarschijnlijkheid niemand opvalt,
is niet alles uit het waterlab verdwenen”. Hij wijst naar een
podium: ”Daaronder bevindt zich nog het model van de
uitwateringssluis van Den Oever en zie je daar die lichtbak
aan het plafond hangen? Daar bevindt zich het reservoir
van de watergoten die met de verbouwing opgeruimd zijn”.
We vinden een geschikte plek. Toevallig is dat het kantoor
waar Willem zijn carrière bij de Hogeschool in Alkmaar
begon en het interview kan beginnen.
Na de watersnoodramp in 1953 werden herstel
werkzaamheden uitgevoerd. Het zijn deze herstel
werkzaamheden, die Willem inspireren om Civiele Techniek
te gaan studeren. Al dat land met dat vele water gaf Willem
een kick. Als kleine jongen maakte hij het herstellen van
dijken en het aanleggen van hoog waterkeringen van
dichtbij mee.
Tijdens zijn stages werkte hij aan de startbanen van
Schiphol en was betrokken bij de aanleg van de A9 bij
Amstelveen en Haarlemmermeer. >>
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Willem studeerde af in de natte waterbouw. De periode
na het afstuderen was een moeilijke tijd om als beginner
op de markt een geschikte baan te vinden in de Civiele
Techniek. Daarom koos hij ervoor om bij ingenieursbureau
Corsmit, gespecialiseerd in de Utiliteitsbouw, te gaan
werken als constructeur. Via dit ingenieursbureau werd
Willem gedetacheerd bij Volker Stevin.
Via Volker Stevin werd hij voor drie maanden uitgezonden
naar Nigiria. Hier raakte Willem betrokken bij de uitvoering
van een woningbouwproject. Voor het project was hij
verantwoordelijk voor het ontwerpen van het hemelwater
afvoer via een open constructie. De werkzaamheden
verliepen niet vlekkeloos en het incasseringsvermogen
van de civiele ingenieurs werd flink op de proef gesteld. Zo
werd Willem erbij gehaald toen zich problemen voordeden

ronduit gespannen. “Dit vond ik waardeloos”, en hij ging
solliciteren. Na eerst in zijn vriendenkring geïnformeerd te
hebben of hij geschikt zou zijn als docent, solliciteerde hij
op een vacature bij de Hogeschool Haarlem. Zo begon zijn
carrière als docent Civiele Techniek.
In de periode dat Willem startte als docent kwam het milieu
steeds meer op de voorgrond. Willem werd gevraagd of hij
het vak Milieutechniek wilde opzetten. Hij trok de stoute
schoenen aan en zei: “Ja dat wil ik wel”. Zo geschiede
het dat Willem fl 100.000 gulden tot zijn beschikking kreeg
om het geheel op poten te zetten. Via een vriend die
werkzaam was bij ingenieursbureau Tauw zijn de dictaten
geschreven. De rest van het geld is besteed aan apparatuur
en een laboratorium waar bodemverontreinigingen konden
worden gemeten. In een korte periode moest Willem zich
veel kennis eigen maken, om als docent geloofwaardig
uit de hoek te komen en zijn kennis over te dragen aan
de leerlingen. In het begin waren het lange dagen. “Het
was een pittige tijd om je als leraar in te werken”. Willem
heeft volgens zijn vrouw zich er goed doorheen geslagen
en heeft ervoor gezorgd dat hij van alle markten thuis is in
het lesgeven.
Willem wisselde kennis uit met collega Bert Kuipers, die in
Alkmaar werkzaam was. Bert hielp hem bijvoorbeeld met
de aanschaf van landmeet instrumenten. Op een gegeven
moment kwam Willem ter ore dat bij de Hogeschool
Alkmaar een vacature vrij was als docent en maakte
vervolgens de overstap van Haarlem naar Alkmaar.

tijdens het heien. De gevraagde betonklasse B45 werd
door de beschikbare materialen niet gehaald. De heipalen
voldeden slechts aan een betonklasse B25, wat ervoor
zorgde dat tijdens het heien de palen stuk gingen. Na het
uitvoeren van enkele experimenten en een stuk maatwerk
is het Willem uiteindelijk gelukt de palen te kunnen heien.
Samen met de locale medewerkers is een proefopstelling
gemaakt. De proefopstelling heeft hem bijna een vinger
gekost. Het is de machinist die zijn hoofd erbij hield en zijn
vinger redde.

Willem geeft al meerdere jaren les en de verscheidenheid
aan leerlingen is groot. De studenten die willen leren en
zich daardoor inzetten geven hem energie. Aan de andere
kant demotiveren de studenten hem, die het allemaal op
hun beloop laten. Daarom richt hij zich voornamelijk op de
studenten die van goede wil zijn en probeert de andere
studenten te stimuleren om het mooie van de Civiele
Techniek in te zien. >>

In die drie maanden is veel gebeurd. Willem geeft aan dat
die periode hem niet in de koude kleren is gaan zitten. Als
blanke was je daar een bezienswaardigheid. Soms was
het gevaarlijk om alleen over straat te gaan. Zijn vrouw
vult aan: “Het was als jong gezin een moeilijke periode.
We hebben op zolder nog dozen met brieven staan, die
Willem ons schreef”. Het is tegenwoordig moeilijk voor te
stellen met het internet binnen handbereik, dat contacten
leggen op zo’n afstand vroeger stukken moeilijk was.
Voor noodgevallen werd toen contact gelegd via radio
Scheveningen om het thuisfront te bereiken.
Na Nigeria heeft Willem gewerkt aan het terras van een
hotel op Sint Maarten om dat terras orkaanbesteding te
maken. “Het was een hele uitdaging om dat te realiseren
met golven van 13 meter hoog” aldus Willem. Terug in
Nederland volgde een periode waarin het economisch
minder goed ging. Ingenieursbureau Corsmit werd in die tijd
ook getroffen. Een periode met werktijdverkorting volgde,
gevolgd met ontslag rondes. Willem ontsprong de dans,
maar de sfeer op de werkvloer was niet bepaald prettig,
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Tegenwoordig worden de lessen anders ingevuld dan
in zijn startperiode als docent. Waar voorheen puur
klassikaal de theorie werd behandeld, is dat in de loop der
jaren gereduceerd naar 50% en aangevuld met projecten.
Tevens worden de sheets niet meer gebruikt. Deze oude
methode van lesgeven is vervangen door de modernere
variant, de presentaties via de pc. In de projecten moeten
de studenten zelf onderzoek doen naar bijvoorbeeld kleine
waterbouwkundige constructies om zich zo de stof eigen
te maken. Niets is echter minder waar, aan de studenten
wordt een hoop overgelaten. Iets waar de docenten niet
geheel tevreden over zijn.
Qua kennis van de studenten is het één en ander
veranderd. Vooral de wiskundige vaardigheden zijn in de
loop der jaren afgenomen. Een simpele vraag met formules
weten de meeste niet meer uit te rekenen. Waar voorheen
een 3e machtswortel of kruislinkse vermenigvuldiging bij
wijze van spreken uit de mouw werden geschud, levert het

tegenwoordig aardig wat hoofdbrekens op. Willem is van
mening dat dit de docenten belemmerd in het lesgeven. Als
docent probeert hij hier op in te spelen. Ook de opleiding
wordt erop aangepast. Dit is terug te zien aan de extra
lessen wiskunde die worden gegeven.
Leergierige studenten willen een hoop van je leren
en dat vindt Willem stimulerend. De studenten binnen
de opleiding zijn divers. Sommige gaan voor de 5,5 en
moeten nog wakker worden geschut in hun weg naar
volwassenheid. Gaandeweg krijgen ze meer inzicht en
interesse in het vakgebied. Willem probeert de interesse
te stimuleren door interessante verhalen te vertellen over
het vakgebied.

contacten goed. Gedurende hun studie nemen sommige
studenten hem in vertrouwen en komen ze bij hem met
persoonlijke problemen. Daarnaast groeit de band met
de studenten gedurende de studie en komen ze bij hem
met vakspecifieke vragen. In de loop der jaren zijn een
groot aantal studenten aan hem voorbij gegaan. Hij vindt
het jammer dat hij niet alle namen meer kan herinneren.
Willem herinnert zich een student, die zich geen beeld kon
vormen bij glijvlakken. Hij vroeg daarop of de student wel
eens naar het strand ging. In eerste instantie snapte de
student de link met zijn vraag niet, maar nadat Willem het
een en ander had uitgelegd viel het kwartje op zijn plaats.
Als docent vindt hij dit prachtig, om de ontwikkeling mee
te maken dat een student vakinhoudelijk volwassen wordt.
Daar doet Willem het voor en kan bij de diploma uitreiking
met een eerlijke hand het diploma worden verstrekt.
Na zijn pensioen wil Willem zich meer gaan verdiepen in
drinkwater bereiding. Met een oud collega is hij wel eens

aan het brainstormen over een senioren adviesbureau,
om organisaties te adviseren die dit nodig hebben.
Om bijvoorbeeld na een ramp te adviseren bij de
wederopbouw, zodat in het vervolg de gevolgen van zo’n
ramp beperkt blijven. Op deze manier hoop Willem met
zijn opgedane kennis een bijdrage te kunnen leveren aan
de maatschappij.
Namens de STOHA redactie,
Esther Dekker – de Kleijn <

De omgang met de studenten verloopt prima. Achteraf
laten oud studenten weten dat ze hem destijds hebben
gewaardeerd als docent. Natuurlijk is er wel eens
een aanvaring, maar over het algemeen verlopen de
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STOHA Boeken Tip

Waterwolven
Cordula Rooijendijk

“Waterwolven gaat over stormvloeden, dijkenbouwers en
droogmakers, over mensen die al eeuwenlang proberen te
voorkomen dat Nederland door het water wordt opgeslokt. Het
gaat over de Friezen die terpen bouwden in de Waddenzee, over
monnik Willem van Saeftinghe die op blote voeten de Zeeuwse
slikken in trok om klei op hopen te scheppen, en als ridder meevocht
tijdens de Guldensporenslag. Het gaat over Andries Vierlingh,
Brabants dijkgraaf en vader van zes kinderen, over molenmaker
Jan Adriaanszoon Leeghwater, die valse kerkklokken voor de
Amsterdamse Zuiderkerk ontwierp, over baggeraar Adriaan Volker,
die voortijdig een boottocht met prins Frederik verliet, zodat hij
gewoon thuis kon eten.
Het gaat over Nicolaas Cruquius, een hopeloze hypochonder en
vrijgezel die de gevaarlijke Haarlemmermeer wilde temmen. Net
als Jan Anne Beijerinck, die het water werkelijk zag zakken en
overblijfselen van huizen en kerken tevoorschijn zag komen die het
meer in de loop der jaren had opgeslokt, als braaksel uit een maag.
Cornelis Lely streed een leven lang voor een dijk dwars door zee,
terwijl Johan van Veen niet alleen het Deltaplan maakte, maar ook
voorganger werd van een sekte, terwijl hij toch echt atheïstisch was
opgevoed. Een geloof in God, dat hadden de mannen gemeen, en
anders wel een geloof in de maakbaarheid.
Tot laat in de twintigste eeuw, totdat de samenleving seculariseerde,
en de maakbaarheidsgedachte door postmodernisten opzij werd
gezet. Totdat de dreiging van het water ernstiger werd dan ooit.
Het wachten is op de volgende stormvloed. Deze verhalen maken
Waterwolven tot een zeer rijke geschiedenis van Nederland.” <

ISBN: 9789045004815

Bron: www.uitgeverijatlas.nl

Ons vak is bij uitstek mensenwerk.
Of we nu een weg asfalteren, een bedrijfsterrein bouwrijp maken of een riolering in een
dorpskern vervangen.
Daarom moeten wij flexibel en inventief
kunnen inspelen op alle uitdagingen
die wij tegenkomen.
Dat vraagt om mensen met kennis, kunde
en ervaring. Kortom: vakmensen die uw stad en
streek kennen. Zulke infrastructuurbouwers vindt u onder één naam:
KWS Infra.
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Postbus 330, 1700 AH Heerhugowaard
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e-mail heerhugowaard@kws.nl, www.kws.nl
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De jury aan het woord
Op een bloedhete middag, vrijdag 9 juli, was het dan
eindelijk zover: de getuigschrift-uitreiking voor de ‘verse’
ingenieurs. Gezien de zomerse omstandigheden wellicht
fortuinlijk, maar toch best jammer dat de nieuwe lichting uit
zo weinig ingenieurs (12) bestaat.
Na de algemene toespraak van dhr. Henk Nelissen namens
INHOLLAND en dhr. Frank Kuyper namens Bouwend
Nederland vertrokken we naar een lokaal op de begane
grond van het hogeschool gebouw. In het verleden waren
(bijna alle) uitreikingen in de Rabobank-zaal (de oude
kantine voor de vroegere gardes).
Een korte toespraak van dhr. Kuipers en dhr. Brandsma
richting de ex-studenten (9) werd opgevolgd door het zetten
van handtekeningen op de juiste papieren. Vervolgens
was het woord aan de afstudeercommissie van de STOHA
inzake de STOHA, de nieuwe jaarcommissaris en de
STOHA-Award.
Wat doet een jaarcommissaris eigenlijk?
Van de nieuwe STOHA-jaarcommissaris wordt verlangd/
verwacht dat hij/zij contact houdt met de jaargenoten
(reünies zijn daar een mooi voorbeeld voor), adressen
van zijn/haar jaargenoten bijhoudt, zichzelf presenteert
in het aankomende STOHA-bulletin en aanwezig is op de
halfjaarlijkse vergaderingen (oktober en april).
We komen hier voor de STOHA-Award; wat is dat dan?
Afstudeerders die in aanmerking komen voor de STOHA
afstudeerprijs zijn genomineerd door de docenten en de
STOHA-afstudeercommissie, op basis van de door de
STOHA gedefinieerde criteria. Deze criteria zijn:
• 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.

•

Uiteindelijk zijn er door de docenten 3 afstudeerprojecten
genomineerd voor de STOHA Award.

De projecten
• Arjan Klepper – verbetering van Systems Engineering
bij Ballast Nedam
• Jorrit Bakker, Maarten Overtoom en Niels Wijnker –
natuurontwikkeling in Hoornsche Hop
• Bill Dekker en Job Commandeur – ontsluiting Heiloo/
Boekelermeer op A9
De vertegenwoordigers van de STOHA afstudeercommissie
hebben op 23 juni de presentaties bezocht, stellen vragen
en bestuderen de rapporten alvorens door middel van een
Multi Criteria Analyse (plussen en minnen) een winnaar
aangewezen wordt.
In onze ogen een keuze tussen een (technische)
haalbaarheidsstudie, een procesverbeteringsstudie en
een technische modellering van een knooppunt.
Alle voorgedragen projecten sluiten goed aan bij onze
criteria (duidelijke presentaties, zat goed in elkaar,
uitvoerbaarheid prima), echter de STOHA-Award kan
maar naar één groep gaan. In 2010 wordt deze uitgereikt
aan: Arjan Klepper!
Kom naar voren voor de bokaal, de prijs (€500) en de
eeuwige roem!
Vanaf vandaag staat jouw naam vermeld op het STOHA
Awardbord, te zien bij de docenten Civiele Techniek-gang
achter de huidige kantine.
En dan nog even: WIE wordt de jaarcommissaris van dit
jaar? Arjan Klepper!
Na een kort woordje van Arjan richting zijn mede-exstudenten vertrok het gehele gezelschap naar de huidige
kantine (het oude waterbouw-/wegenbouw lab voor de
vroegere generaties) voor een gezellige afsluiting.
De STOHA afstudeercommissie
• Ron Oudeman,
• Melle Ketting,
• Piet Jonges <

Opvallendheden bij het afstuderen van 2010:
• Kleine groep studenten wat een goede eenheid lijkt
te zijn
• Modewoord: Multi Criteria Analyse
• Gemiddeld genomen een vrij hoog niveau
• Veel aannemersachtige persoonlijkheden in de groep
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Een kijkje achter de schermen
bij het dagelijks bestuur
Tijdens de halfjaarlijkse vergadering neemt het dagelijks
bestuur een prominente plaats aan de vergadertafel. Zij
bereiden de vergadering voor, voeren het hoogste woord
en proberen ervoor te zorgen dat alle acties in goede
banen worden geleid. Maar wie zijn zij eigenlijk en wat
doen ze nu precies wel en niet? Een korte voorstelronde
evenals de persoonlijke doelstellingen van de vier zittende
leden is daarom wel op zijn plek. Dit maal in de rubriek:
“STOHA inside” komt het Dagelijks Bestuur (DB) van de
STOHA aan het woord.
Achtergrond
Het doel van de stichting STOHA is het bevorderen van
de contacten tussen de oud-studenten van de Hogere
Technische School te Alkmaar onderling en de contacten
tussen de school en de oud-studenten. De stichting tracht
haar doel te bereiken door:
1. het uitgeven van periodieken;
2. het periodiek houden van reünies;
3. alle overige wettelijke middelen die voor het doel        
bevorderlijk kunnen zijn.
Zo staan het doel en de middelen letterlijk omschreven
in de statuten van de stichting. Ook is daarin beschreven
dat het DB dient te bestaan uit minimaal een voorzitter,

een secretaris en een penningmeester ondersteunt door
overige actieve algemene bestuursleden. Op dit moment
telt het huidige bestuur vier zittende leden en het vijfde
bestuurslid heeft zich onlangs in de persoon van Freek
Poldervaart aangemeld. Super!
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Naast het voorbereiden en leiden van de halfjaarlijkse
vergadering komt het DB vaker bij elkaar. Standaard is dit
ongeveer een maand voor deze vergadering van de Raad
van Jaarcommissarissen bij één van de leden thuis of op
het werk onder het genot van een hapje en een drankje.
Hierin wordt onder andere de huidige stand van zaken,
actiepunten, financiën, toekomstvisie en de agenda
doorgenomen. De voortkomende initiatieven worden
vervolgens een kleine maand later voorgelegd aan en
besproken met alle jaarcommissarissen. Vervolgens gaan
we over tot actie. Daarnaast zit het DB regelmatig met
de opleidingmanager(s) van Hogeschool INHolland om
tafel. In dit soort gesprekken worden de leden van het DB
vergezeld door een of twee jaarcommissarissen. Deze zijn
tenslotte weer de aanspreekpunten voor derden en alle
huidige studenten van de opleiding.
Melle Ketting (2001)
Sinds afgelopen januari is Melle Ketting voorzitter,
daarvoor was hij algemeen bestuurslid en belast met o.a.
de STOHA-award. De doelstelling(en) van Melle zijn het
verder bouwen op bestaand fundament, leidinggeven
aan de vergaderingen, het ‘unieke’ van de STOHA
verder uitbouwen, het netwerk verbeteren/versterken,
sparringpartner voor de opleiding zijn, stimuleren van
initiatieven richting de STOHA om zo ons nog beter te
positioneren, zoveel mogelijk delegeren én faciliteren van
de diverse commissies en dit allemaal vanuit een gezonde
financiële positie dankzij de sponsoren en donaties van de
leden. >>
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Uiteindelijk wil Melle een dynamische actieve stichting
‘achterlaten’ die als gesprekspartner samen met
INHOLLAND zowel de kwaliteit van de opleiding als
het aantal studenten verbetert zodat de opleiding weer
nummer 1 in Nederland wordt en de STOHA langdurig met
‘vers, jong bloed’ door kan blijven groeien.
Stefan Bakker (2004)
Net als Melle is sinds afgelopen januari Stefan Bakker toe

Goaitske kwam na een etentje ter ere van de 1000ste
STOHA donateur in het bestuur terecht (waar etentjes al niet
goed voor zijn). Dankzij Theo Lammerts (toen voorzitter) is
ze enthousiast geraakt. Goaitske was net afgestudeerd en
had geen idee wat het bestuur van de STOHA nou precies
inhield en deed. Theo nodigde haar uit om “gewoon” eens
bij een vergadering van het bestuur aanwezig te zijn om te
kijken wat er zoal over tafel vliegt en wat er gedaan wordt.
Daarna heeft ze geen bestuursvergadering meer gemist.
Goaitske probeert zich constant in te zetten voor het
promoten van de civiele techniek en daarnaast de STOHA
levendig en “up to date” houden. Met acties als het maken
van nieuw promotiemateriaal, een nieuwe website en nog
wat andere “professionalisatie slagen” is dat volgens haar
aardig gelukt. Het leuke hieraan is de samenwerking met
de commissies, waar in dit geval vooral de commissie
van het bulletin en het web veel werk hebben verricht.
Daarnaast probeert ze vooral actief te zijn, niet alleen
ideeën aan dragen, maar vooral ook concrete invulling er
aan geven.

getreden als secretaris. Stefan heeft als voornaamste doel
het uitbouwen en vergroten van het netwerk van de STOHA,
het onderhouden en verbeteren van een professionele
stichting en om samen met de beroepsopleiding het
algehele vakgebied te promoten. Daarnaast maakt
hij zich hard om alle leden en jaarcommissarissen in
de besluitvorming en in de beslissing te betrekken en
innovatieve ideeën uit te werken.
Germaine de Baar-Greefkes (1995)
Germaine is al ruim 4 jaar penningmeester bij de STOHA.
In het vorige bulletin (de wintereditie van 2009) geeft zij
al een bloemlezing over haar penningmeesterschap. Eén
ding is er in de tussentijd wel veranderd: een nieuwe baan!
Op dit moment is ze werkzaam bij onze eigen Hogeschool
INHolland, waar ze als docent aan de slag is gegaan.

Melle Ketting
Stefan Bakker
Germaine de Baar-Greefkes
Goaitske de Vries
Het bestuur mailen: bestuur@stoha.nl <

Goaitske de Vries (2006)
Eind 2010 heeft Goaitske 3 jaar als actief bestuurslid in
het bestuur van de STOHA gezeten. Daarna zal ze uit het
bestuur gaan en zich volledig inzetten voor het bulletin wat
ze met veel plezier samen met Esther en Erik maak.
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Afstudeerprojecten Civiele Techniek
Alkmaar 2009/2010
Reconstructie knooppunt de Kooy, Den Helder
Afstudeerder: Stefan Mulder
Het uitvoeren van een Quick-Scan, onderzoek doen
naar de verkeersafwikkeling en mobiliteitsgegevens
met behulp van een verkeersmodel. Uitvoeren van een
variantenstudie en voorkeursvariant kiezen met een Multi
Critiria Analyse. Een definitief ontwerp wordt uitgewerkt met
een 3d programma. Verder wordt een verhardingsadvies
en kostenraming opgesteld. Het grootste doel is om de
doorstroming te verbeteren op het knooppunt de Kooy.
Reconstructie Keern Zuid, Hoorn
Afstudeerder: Ramon de Groot
Het afstudeerproject “Reconstructie Keern Zuid” is erop
gericht om de verkeersproblematiek op het wegvak
Keern Zuid te verhelpen door een tunnel onderlangs het
spoor te ontwerpen, waarbij tevens drie aangrenzende
kruispunten gereconstrueerd worden. De hoofdtaken van
het afstudeerproject bestaan uit het analyseren van de
huidige verkeerssituatie, het uitwerken van verschillende
ontwerpoplossingen (inclusief berekeningen) en het
visualiseren van het toekomstige ontwerp middels een 3D
model.
Ontwerp (nieuwe) Noorderweg te Assendelft
Ruud Dekker
Het ontwerpen van de (nieuwe) Noorderweg tot en met
besteksniveau, inclusief de aansluitende wegvakken aan
de noorden zuidzijde. Met een geluidberekening wordt
bepaald hoe dicht de weg op de bestaande bebouwing
mag komen te liggen en kruisingen van wegen komend
vanuit de wijk Kreekrijk worden ontworpen
Insteekhaven Medemblik
Afstudeerder: Dave Groot
Het ontwerpen en dimensioneren van een insteekhaven
met aanvaarconstructie en bijbehorende botenwasplaats.
De insteekhaven zal op nieuw te plaatsen heipalen worden
geconstrueerd. Omdat de constructie enkele meters
‘het water insteekt’ zal een van de kraanbanen moeten
worden beschermd door een houten aanvaarconstructie.
Voor enig onderhoud en bereikbaarheid van de lift dient
er een looppad aan de aanvaarconstructie ontworpen te
worden. Tevens wordt er bij de nieuwe insteekhaven een
afspuitplaats voor de (recreatieve) schepen gerealiseerd.
UAV en UAV-GC vergelijk binnen de natte waterbouw
Afstudeerder: Godert Manders
Bij het project kruisingen van waterwegen in de polder van
Nootdorp met de boezem van Delftland, waar al traditionele
wijze een bestek is gemaakt, wordt een vergelijk gemaakt
met een UAV-GC contract.
Reductie overstorten in grachten Den Helder
Afstudeerder: Alain Jas
Bepalen van voorkeur van oplossing om water tijdelijk
te bergen nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van
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Den Helder, om op deze manier de overstorten op
gemeentelijk oppervlaktewater te reduceren. De opties
zijn: hergebruik van nabezinktanks door deze om te
bouwen tot bergbezinkbassin of het bouwen van een
nieuwe bergbezinkbassin. Deze voorkeur wordt bepaald
aan de hand van een kostenraming, de haalbaarheid, de
risico’s, voor- en nadelen en de milieueffecten.
Reconstructie knelpunt N246 / N244
Afstudeerders: Koos Zwaan, Sander Zwier
Het vergroten van de verkeerscapaciteit het kruispunt
N246/ N244. Hiervoor zullen alternatieven worden
aangedragen en zal een advies worden gegeven voor
het definitieve alternatief. Van het definitieve alternatief
wordt een 3D ontwerp gemaakt, verkeersstromen worden
geregeld en een kostenraming wordt opgesteld. De
Kogerpolderbrug in dit kruispunt zal gerenoveerd moeten
worden. Met name de bovenbouw en basculekelder zullen
ontworpen worden
Ontsluiting van Heiloo en Boekelermeer op de
rijksweg A9
Afstudeerders: Bill Dekker, Job Commandeur, Jannico
Boon
Het produceren van duurzaam verkeerskundig ontwerp
voor de rechtstreekse ontsluiting van Heiloo en het
Alkmaarse industrieterrein Boekelermeer op de rijksweg
A9 volgens landelijk gestelde richtlijnen. Het definitief
ontwerp wordt uitgewerkt en gevisualiseerd met behulp
van een 3D ontwerpprogramma.
Natuurontwikkeling Hoornsche Hop
Afstudeerders: Jorrit Bakker, Maarten Overtoom, Niels
Wijnker
Het onderzoeken en uitwerken van varianten om de
natuurkwaliteit in het Hoornsche Hop te verbeteren. Er zal
een slibmodel opgesteld worden om de slibhuishouding in
het Hoornsche Hop in beeld te brengen. Na afweging aan
de hand van dit slibmodel zal de beste variant gekozen
worden. Bij deze varianten kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld dammen, eilandjes en slibschermen. Ook
het uitdiepen van de vaargeul naar Hoorn zal aan de
orde komen. Het definitieve ontwerp zal 3-dimensionaal
gevisualiseerd worden.
Systems Engineering
Afstudeerder: Arjan Klepper
Door de moderne contractvormen zoals DBFMO is het van
belang date en aannemer Systems Engineering toepast
als tool om projecten aantoonbaar aan de eisen van de
stakeholders te laten voldoen. Ballast Nedam heeft dit al
op meerdere projecten uitgevoerd waarbij verschillende
winsten zijn behaald en sommige kansen niet volledig
benut. Het doel van de opdracht is het schrijven van een
aanbeveling over het toepassen van SE voor Ballast
Nedam zodat dit optimaal wordt benut. <

Zomereditie 2010
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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.  
Tot nu toe zijn al veel foto’s aangeleverd. Het is zeer postitief om te zien dat de foto’s uit alle jaren worden aangeleverd.
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. <

1986

84

19

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

Ontvangen
jaarfoto’s



Ontbrekende jaarfoto’s:
1975

1985

1976

1988

1978

1989

1980

1990

1981

1993

1983

1996

‘‘Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd
wijsheid is bescheiden dat ze niet meer weet’

STOHA-bulletin

William Cowper
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STICHTING OUD HTS STUDENTEN ALKMAAR
Lijst met Jaarcommissarissen

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Theo Lammerts
Ben Hoedjes
Peter de Vries
Peter Donckerwolcke
Jan Jorna
Kees-Jan Groot
Roel Korf
Piet Warnaar
Rob Niele
Wim Engel
Middel-Kuyper
Ron Oudeman
Marten Kingma
Fred Doodeman
Jeroen van Leusen
Richard Leijen
Rian Duinmeijer
Mark Brattinga
Annemieke Smit-Edelman
Eduard Dijker
Germaine de Baar-Greefkes
Bert-Jan de Bruin
Sandra van Vuuren-Smit
Marc Koks
Piet Jonges
Hans van Twisk
Melle Ketting
Erik Vastenburg
Esther Dekker - de Kleijn
Stefan Bakker
Freek Poldervaart
Goaitske de Vries
Mike Koeckhoven
Mike Klaver
Martijn Groot
Arjan Klepper

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.
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Open dagen
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Kas

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

STOHA-plus

Hoofdsponsor
Engenius te Hoofdorp

Afstudeerprijs

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.

Penningmeester

Afstudeerprijs
Voorzitter, Afstudeerprijs
STOHA-bulletin
STOHA-bulletin
Secretaris
Bestuurslid
STOHA-bulletin
STOHA-web

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

Redactie
Esther Dekker-de Kleijn, Erik Vastenburg en Goaitske de Vries.
Grafische vormgeving: Erik Vastenburg. E-mail: redactie@stoha.nl
Kopij
Kopij vanuit elk afstudeerjaar is altijd van harte welkom. Dit kan gemakkelijk
verwerkt worden indien digitaal (MS Word) aangeleverd per e-mail. Voor
vragen over te schrijven artikelen kunt u altijd contact opnemen met een
van de redactieleden. De redactie is vrij om aanpassingen aan te brengen.
Adverteren
Het tweemaal per jaar verschijnen van dit gratis bulletin (in binnen- en
buitenland) is mede mogelijk door het adverteren van branche-eigen
bedrijven. Voor plaatsing van een advertentie kunt u contact opnemen met
de redactie.
Oplage: 1050 stuks

www.deltares.nl

Krachtenbundeling
in de Delta
Meer dan 50% van de wereldbevolking
leeft, woont en werkt in een delta.
Deltagebieden zijn aantrekkelijk vanwege
de strategische ligging aan zee en
waterwegen. De bodem is er vruchtbaar
en rijk aan delf- en grondstoffen. Maar
deltagebieden zijn ook kwetsbaar. De
slappe bodem daalt, de zee-spiegel stijgt,
rivierpeilen zijn onberekenbaar en de druk
op de ruimte en het milieu groeit.

Integrale aanpak
Deltares ontwikkelt via een integrale aanpak kennis voor innovatieve
oplossingen, die het leven in deltagebieden veilig, schoon en duurzaam
maken. Vier gerenommeerde kennisinstituten hebben hun krachten
gebundeld in Deltares: WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, de Bodem en
Grondwater unit van TNO en delen van specialistische diensten van
Rijkswaterstaat. Deltares is een unieke combinatie van ruim 800
deskundigen, visie, kennis en ervaring. Een internationale autoriteit op
het gebied van water en ondergrond. Met als werkterrein delta’s, kusten,
rivieren en andere laaggelegen gebieden overal in de wereld.
Ons streven is een veilige, schone en duurzame delta.

