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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
Recent zijn we met de STOHA excursie op bezoek
bij de PWN geweest, een organisatie waar, door een
verrassende mix van high tech en low tech te combineren,
wordt gezorgd voor dagelijkse drinkwatervoorziening.
Erg interessant en wederom mijn complimenten aan
de commissie STOHA Plus die iedere keer weer deze
bijzondere excursies organiseert.

Vanuit Hogeschool INHOLLAND is bekend geworden dat
Henk Nelissen wordt opgevolgd door Mariette Meulman
Naast de prettige contacten met Henk wil ik graag
Mariette van harte welkom heten en succes wensen met
haar werkzaamheden binnen de Hogeschool. Daarnaast
heeft Bert Kuipers onlangs een indrukwekkende lijst
namen samengesteld van   oud-HTS studenten (thans
STOHA-donateurs) die zich de afgelopen jaren (in)direct
voor de opleiding Civiele Techniek hebben ingezet. We
kunnen rustig stellen dat de opleiding uiteindelijk zijn
eigen docenten weer heeft voortgebracht. Mijns inziens
een leuke en prettige vorm van duurzaamheid.
Een terugkerend thema tijdens de halfjaarlijkse
vergadering van Jaarcommissarissen is de promotie
van ons mooie en bijzondere vakgebied. De commissie
Open Dagen gaat zich meer richten op zowel de aanwas
van nieuwe studenten als de binding met de huidige
studenten. Zij komen met voorstellen hoe het brede
netwerk van de STOHA, een toegevoegde waarde kan
zijn voor de opleiding.

De ITS Academy wordt ondersteund vanuit de
organisatie; TOA NHN, die als voornaamste doel heeft
om meer jongeren te interesseren voor de technische
beroepen. Ook geven zij de workshop BètaMentality aan
professionals (overheid, bedrijfsleven, onderwijs). Dit is
een workshop over hoe de hedendaagse jeugd tegen
de techniek aankijkt. Interessant is dat uit onderzoek
blijkt dat maar liefst 76% van de jongeren potentieel
geïnteresseerd is in een toekomst in de bètatechniek.
Dit percentage kan verdeeld worden in Concrete Bèta’s,
Carrière Bèta’s en Geïnteresseerde Generalisten.

Tot slot wil ik via deze weg de commissies STOHA
Bulletin en STOHA Web bedanken voor de tomeloze
inzet en mijn complimenten geven voor de uitstraling van
beide media, waar we allemaal van kunnen genieten.
Afsluitend doe ik hierbij de oproep aan iedereen om zijn/
haar adres- en e-mailgegevens up to date te houden via
www.stoha.nl en als je toch op onze website bent; kijk
dan even naar de tab ‘Donateurs aan het Werk’.
Vriendelijke groet,
Melle Ketting <

Een bijzonder en succesvol evenement, wat ik jullie niet
wil onthouden, is een voorlichtingsprogramma welke (als
pilot) door het ITS Academy techniek was georganiseerd.
Voor dit programma kwamen meer dan 140 leerlingen
van het Jac. P. Thijsse College, op 15 oktober jl.,
verschillende workshops volgen bij INHolland. De
diverse workshops werden verzorgd door zogenaamde
“young professionals” van bedrijven uit onze regio.
Vooraf mochten de studenten van de toekomst uit zeven
workshops, hun persoonlijke top drie aangeven. Eén van
die workshops, getiteld ‘Take Control in jouw omgeving’,
trok maar liefst 60 leerlingen. Deze leerlingen kregen
een korte uitleg over het vakgebied Civiele Techniek en
wat het betekend voor Nederland. Vervolgens hebben
zij, al schetsend, de eerste stappen in ons vakgebied
gezet.



‘‘Computers zijn nutteloos.
Ze kunnen je alleen antwoorden geven”

Foto kaft: Bezwijken van de IJkdijk -> Artikel: Full scale experimenten laten dijken bezwijken
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Pablo Picasso
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REDACTIONEEL
Zo aan het einde van het opmaakproces werd het tijd
om het voorwoord te schrijven. Nu ik dit type realiseer ik
mij dat het nummer later dan gepland naar de drukker
gaat. Door een crash van de computer, waar het opmaak
pakket opstaat, waren we even uit het veld geslagen.
Gelukkig hadden we nog wel alle back-ups. Het veilig
opslaan van data blijkt dus weer eens van groot belang.
Laatst had ik nog een discussie over het backuppen van
digitale foto’s. Wie heeft er geen 1000e op de computer?
Een kopie op een extern medium, bijvoorbeeld een CDROM, is een prima oplossing, echter wordt deze dan
vaak in hetzelfde gebouw bewaart als de broncomputer
zelf…niet erg handig bij brand. Beter is om de back-up bij
iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, te bewaren.

Ook binnen ons vakgebied staat veiligheid centraal.
Tijdens het ontwerp wordt met veiligheidsfactoren
gerekend en in de uitvoeringsfase staat de veiligheid
voorop. In dit nummer zijn twee interessante artikelen te

vinden over dijkveiligheid. Op dit moment weer volop in
het nieuws met de hoge rivierwaterstanden. Daarnaast
hebben we weer een aantal interessante artikelen uit de
dagelijks praktijk van STOHA donateurs, maar ook het
winnende afstudeerproject wordt besproken.

Daarnaast blijven de jaarfoto’s binnen komen. Dit keer
het jaar 1988! Geen klassenfoto, maar een excursie.
Nog maar een paar jaren te gaan en dan hebben we alle
jaren compleet.
Het was weer een feestje om met de redactie aan het
bulletin te werken, zeker nu meer en meer donateurs
zelf initiatief tonen en spontaan een artikel aanleveren.
Dit is voor ons de grootste beloning en een teken aan
de wand dat we als STOHA goed met elkaar bezig zijn!
Erik Vastenburg <

Parttime docent
Introductie: Maarten Kuiper
Ik ben geboren en getogen in Sint Maarten. Het pittoresk
dorpje mag zich met recht een civiel technisch dorp
noemen, want ook STOHA donateurs Erik Vastenburg,
Hans Poldervaart, Freek Poldervaart, Bernard Smit en
Lukas Borst komen ervandaan. Ik kom hen nog vaak
tegen. Via mijn beroep, maar vooral omdat we met een
aantal nog steeds een leuke vriendengroep vormen. Ik
woon samen met mijn vriendin (herstel: mijn kersverse
verloofde!) in Amsterdam en dit jaar verhuizen wij naar
Heemskerk. Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan goede
boeken en sport; voetballen in Sint Maarten, hardlopen
met collega’s, schaatsen op de Jaap Edenbaan, squashen
met vrienden, noem maar op.
Opleiding: een goede combinatie van praktische
kennis en academische inzichten
Na de Atheneum in Schagen was ik nog niet klaar voor
de sterk theoretisch georiënteerde TU Delft. Omdat ik
van mijn jeugd af aan gecharmeerd was van bruggen,
ben ik Civiele Techniek op de (toenmalige) Hogeschool
Alkmaar gaan studeren. Gaande mijn studie ben ik mede
door docenten Segaar, De Lange en Duinmeijer mij meer
gaan verdiepen in waterbeheer. Na afronding van mijn
studie (2005) hoorde ik vele inspirerende verhalen (van
STOHA donateurs) over de opleiding “Hydrogeology” aan
de Vrije Universiteit Amsterdam. Binnen twee jaar heb ik
deze opleiding met veel enthousiasme afgerond. Vooral
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analytisch ben ik hierdoor sterker geworden en heb ik
grondigere inzicht gekregen. Ik mocht mijzelf sindsdien
MSc. BBE. noemen (of beter: drs. ing.).
Loopbaan: grondwaterbeheer
Via een leuke stage en een bijbaan ben ik direct na
m’n studie bij Wareco Ingenieurs gaan werken (zie
www.wareco.nl). Bij Wareco zet ik mij in als adviseur/
projectleider bij diverse onderzoeken op het gebied
van (grond)water. Vooral watervraagstukken in het
stedelijk/bebouwd gebied en kuststreken spreken mij
bijzonder aan. De complexe omstandigheden vragen
vaak om creatieve oplossingen. Dat vind ik uitdagend.
Ook beleef ik veel plezier aan het op heldere wijze
vertalen van specialistische grondwaterkennis en
onderzoeksresultaten, naar een praktische toepassing
of naar waterbeleid. We zijn tenslotte nooit aan het
onderzoeken “om het onderzoeken”. De specialistische
grondwaterkennis probeer ik ook breder in te zetten. Als
partner van stichting SamSamWater (www.samsamwater.
com) ondersteun ik watergerelateerde projecten in
ontwikkelingslanden.
Wat ik doe bij INholland: grondwaterstroming en
-modellering
Op een “speed-date-dag” voor hogeschoolstudenten
en het bedrijfsleven raakte ik in discussie met docent
Niek Brandsma. We hadden het over het thema
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op INholland
grondwater(modellering) als onderdeel van de >>
opleiding Civiele Techniek. Ik vond dat het beter, bewuster,
onderwezen kon worden. Zodat de studenten ook
daadwerkelijk begrepen wát ze aan het berekenen zijn.
Niet veel later vroeg hij me om het dan maar eens te laten
zien. Die kans greep ik met beide handen aan. Ik mag
dit jaar de vakken grondwaterstroming en -modellering
doceren aan maar liefst ca. 25 enthousiastelingen. Dat
doe ik niet alleen, specialist-collega’s (Joost Slooves,
afstudeerjaar 2003) ondersteunen me daarbij. Gelukkig
waren er bij INHolland financiële mogelijkheden en kreeg
ik bij Wareco de vrijheid om dit te organiseren. Ook
stoppen we er veel “eigen tijd” in.
Hoe het lesgeven mij bevalt en wat mij opvalt
Gelukkig was het doceren niet helemaal nieuw voor
me. Eerder heb ik (gast)colleges gegeven bij de HvA,
Haagse Hogeschool, Vrije Universiteit en ook in Alkmaar.
Maar een groep van 25 aanstormende ingenieurs was
wel nieuw voor me. Ik was gewaarschuwd! Inmiddels zit
het eerste vak er op. Van meet af aan is het me goed
bevallen. De groep was erg geïnteresseerd in vooral de
“werkvloer ervaringen” en stelde zich interactief op. Ik
kon hier dankbaar gebruik van maken door de studenten
uit te dagen om zelf hun eigen vragen te beantwoorden.
Wat me verder opviel was dat de studenten goed in staat
waren om proces- en projectgericht te denken. Ze waren
goed in staat om een probleem in een kader te zetten en
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hiervoor een oplossing te bedenken. In het bedrijfsleven
komt dit nog goed van pas. Helaas leeft het leren om
projectgericht te denken vaak op gespannen voet met
het opdoen van gedegen theoretische basiskennis (zoals
grondwaterhydraulica).
Ik probeer de studenten vooral tijdens colleges mee te
geven hoe het op de werkvloer gaat. Daar krijgen ze niet
netjes alle gegevens aangereikt. Het komt niet vanzelf
aanwaaien, zoals een formuleblad bij een tentamen.
Ze moeten zelf initiatief nemen om de vraag helder te
krijgen en om te bedenken welke gegevens in welke deel
van een civiel technisch project nodig zijn. Daarnaast
probeer ik de studenten bewuster te maken tijdens het
uitvoeren van grondwaterberekeningen. Het gaat dan om
de mogelijkheden en onmogelijkheden van de nieuwste
rekenmethoden, maar ook dat ze zich daadwerkelijk
realiseren welke processen ze aan het berekenen zijn.
Zo hoop ik dat de jonge ingenieurs bedachtzaam de
werkvloer betreden.
Maarten Kuiper (2005) <

5

www.stoha.nl

SYSTEMS ENGINEERING
Hieronder is een samenvatting van mijn winende afstudeeropdracht (STOHA Award) over Systems Engineering
die ik bij Ballast Nedam Infra Noord West heb uitgevoerd. Ik hoop dat mijn aanbevelingen Systems Engineering
kunnen bijdragen aan het effectiever toepassen op projecten. Mochten er vragen in je opkomen na het lezen
van mijn samenvatting kan er altijd via de STOHA site contact met mij worden gezocht.
Succesvol toepassen van Systems Engineering
Een aanbeveling voor het verminderen van faalkosten bij
geïntegreerde contracten
Geïntegreerde contracten zijn in opmars in de GWW
sector. Sinds enkele jaren vindt er een verschuiving
plaats van werkzaamheden van de opdrachtgever naar
de opdrachtnemer. De opdrachtgever profileert zich
steeds meer als professioneel opdrachtgever en de
opdrachtnemer neemt bij geïntegreerde contracten zowel
de uitvoerende als de ontwerpende taken op zich.
Deze geïntegreerde contracten vereisen een andere
aanpak dan de klassieke contracten met een RAW
bestek. Systems Engineering (SE) is een tool, om deze
geïntegreerde contracten systematisch aan te pakken.
Doordat veranderingen in werkwijze nooit zonder
problemen gaan,  blijkt uit het onderzoek dat SE effectiever
kan worden toegepast.
Hieruit volgen de volgende onderzoeksvragen voor dit
project:
• “Hoe kan Systems Engineering effectiever worden
toegepast op D&C projecten?”
• “Wanneer moet Systems Engineering worden
toegepast en wanneer niet?”
De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op de
ervaringen met SE uit andere branches en literatuur,
Juridische literatuur (UAV’89, UAV-GC 2005, Fidic Silver),
interviews met de medewerkers die met SE werken en
casestudies van 3 Design and Construct werken. In deze
bronnen zijn verschillende knelpunten en succesfactoren
gevonden die bij het toepassen van Systems Engineering
ontstaan.
Dit onderzoek heeft de volgende knelpunten van Systems
Engineering opgeleverd. Hieraan zijn succesfactoren
gekoppeld. Een succesfactor kan een of meerdere
knelpunten verzwakken of wegnemen.
1. Organisatorische knelpunten
Succesfactoren: Veranderingen in de organisatie;
Verbeteren van de communicatie.
2. Documentenbeheer/ registratieknelpunten
Succesfactoren: Ontwikkelen van standaard
documenten; Vergroten nauwkeurigheid van
documenteren van werkzaamheden in voorbereiding.
3. Proces knelpunten:
Succesfactoren: Ontwikkelen van een vaste project
aanpak; Volledige integratie SE; Ontwikkelen
van standaard documenten; Veranderingen in
de organisatie; Verbeteren van de mentaliteit;
Vergroten nauwkeurigheid van werkzaamheden in
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voorbereiding.
4. Ontwerpknelpunten
Succesfactoren: Ontwikkelen van standaard
documenten; Vergroten nauwkeurigheid van
werkzaamheden in Tender.
5. Opdrachtgeverknelpunten
Succesfactoren: Ontwikkelen van een vaste
project aanpak; Verbeteren van de communicatie;
De medewerkers bewuster maken; Vergroten
van Kennis; Vergroten nauwkeurigheid van
werkzaamheden in voorbereiding.
6. Communicatieknelpunten
Succesfactoren: Verbeteren van de communicatie;
De medewerkers bewuster maken De medewerkers
bewuster maken van het belang van SE.
7. Cultuurknelpunten
Succesfactoren: Vaste project aanpak; Volledige
integratie SE; Verbeteren communicatie; De
medewerkers bewuster maken; Verbeteren van
de mentaliteit; Vergroten van Kennis; Vergroten
nauwkeurigheid van werkzaamheden in
voorbereiding
8. Kennisknelpunten
Succesfactoren: Vergroten van Kennis.
Hieruit volgen de onderstaande aanbevelingen. De
aanbevelingen zijn opgedeeld in aanbevelingen op
organisatieniveau en aanbevelingen op projectniveau.
Aanbevelingen op organisatieniveau
Vergroten van kennis en besef van Systems Engineering
onder medewerkers.
Het is belangrijk dat de kennis onder de medewerkers
vergroot wordt. Hierbij moet wel onderscheid
gemaakt worden tussen de verschillende disciplines.
Werkvoorbereiders, ontwerpers, tendermanagers en
projectleiders moeten een volledige cursus krijgen. De
uitvoerende tak heeft voldoende aan een kleine instructie
over Systems Engineering. Hierdoor groeit het besef over
het belang van Systems Engineering. Doordat de kennis
vergroot wordt en de mentaliteit zal verbeteren kan een
beter resultaat worden geboekt op projecten waar Systems
Engineering word toegepast.
Tenderteam centraliseren.
Systems Engineering is een interdisciplinaire werkwijze.
Dit houdt in dat alle disciplines samenwerken om een
goede aanbieding te krijgen. Het tenderteam is nu al
samengesteld uit mensen met verschillende disciplines,
maar toch is er een probleem. Dit probleem is dat het
tenderteam vaak vanuit verschillende locaties werkt.
Communicatie wordt zo bemoeilijkt.  >>
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Door het tenderteam vanaf één locatie te laten werken,
creëer je een werksituatie waarin het makkelijker wordt
om elkaar aan te spreken over details, raakvlakken en
problemen die tijdens het voorbereiden ontstaan.
Systems Engineering op alle D&C contracten toepassen.
Omdat er veel risico’s en verantwoordelijkheden bij  D&C
contracten voor de opdrachtnemer zijn, moet er bij zulke
contracten op een gestructureerde, systematische wijze
gewerkt worden. Systems Engineering is een van de tools
die er voor kan zorgen dat de risico’s en werkzaamheden
van D&C werken beheersbaar blijven. Dit is al bedrijfsbeleid
maar het moet zeker worden toegepast.
Aanbevelingen op projectniveau
Opdtrachtnemer eerder in het projectontwikkelingsproces
betrekken.
Hoe eerder een opdrachtnemer in combinatie met een
opdrachtgever aan het werk gaat hoe effectiever het
project kan worden aangepakt. Als de opdrachtnemer de
opdrachtgever helpt zijn eisen goed te formuleren, en hem
te adviseren hierover, ontstaat er meer ontwerpvrijheid en
mogelijkheden tot innovatie.
Meer overleg met opdrachtgever over eisen.
Tijdens de voorbereiding moeten de eisen nauwkeuriger
worden geanalyseerd. Mochten eisen een goede
oplossing in de weg staan, moet de opdrachtnemer met de
opdrachtgever in overleg over die eisen, of deze veranderd
kunnen worden. Hierdoor kan de ontwerpvrijheid vergroot
worden en kan soms tot een beter ontwerp lijden.
Vaste basis project aanpak ontwikkelen.
Door het ontwikkelen van een vaste projectaanpak wordt
duidelijkheid gecreëerd bij de  medewerkers,  wie, waarvoor
en wanneer verantwoordelijk is. De vaste projectaanpak
heeft wel een kanttekening. De documenten die de
opdrachtgever opstelt voor het project zijn maatgevend.
Wanneer de vaste projectaanpak hier niet op aansluit,
moet de projectaanpak worden aangepast aan het werk.
De projectaanpak moet ook doorontwikkeld kunnen
worden. Bij nieuwe technieken, moet het mogelijk zijn om
de projectaanpak aan te passen. Maar in basis moet elk
project op dezelfde manier aangepakt worden
Projecten interdisciplinair aanpakken.
Om tot een zo goed mogelijke aanbieding te komen,
moet meer interdisciplinair gewerkt worden. Nog te vaak
worden niet genoeg experts van buitenaf aangetrokken
bij werkzaamheden waar te weinig kennis binnen een
bedrijf is. De professionele inbreng van deze experts
kan leiden tot een verlaging van faalkosten, doordat
risico’s en problemen eerder worden opgemerkt. Nu
wordt bijvoorbeeld de uitvoering te weinig betrokken in
de voorbereiding. De uitvoering moet meer input kunnen
leveren zodat problemen in de uitvoering voorkomen
worden.
Overlegrondes met verplichting tot deelname.
Om D&C projecten beter te laten verlopen is het belangrijk
meer overlegrondes met verplichting tot deelname toe
te passen. Bij deze overleggen is het belangrijk dat alle
disciplines vertegenwoordigd zijn (dus ook de uitvoering)
door de verantwoordelijke van de afdeling. Ook is het van
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belang dat iedereen zijn/haar inbreng geeft, zodat minder
problemen op raakvlakken ontstaan. Doordat mensen nu
te vaak veranderingen maken in projectgegevens die niet
overlegd worden aan de andere projectleden, ontstaan
veel knelpunten. Door deze verplichte overleggen zullen
de conflicten afnemen. Eventueel kunnen deze overleggen
worden uitgevoerd als stand-up meetings van maximaal
15 minuten.
Instructie met betrekking tot belang van kwaliteit en SE
voor de uitvoering.
Het project wordt uiteindelijk gerealiseerd in de uitvoering.
Tijdens het ontwerp kan alles geverifieerd zijn en
overeenkomen met de eisen. Maar tijdens de uitvoering
wordt soms om praktische redenen toch het werk anders
uitgevoerd dan de gemaakte ontwerpen. Hierdoor kan het
zijn dat het werk niet meer voldoet aan de eisen. Er moet
dus aantoonbaar worden gemaakt dat aan de nieuwe
eisen wordt voldaan. Doordat er geen grijs gebied meer
is tussen goed en fout, is het van belang dat mensen uit
de uitvoering beseffen dat bijvoorbeeld wijzigingen aan
het werk ten opzichte van tekeningen niet zomaar meer
kunnen. Een instructie voor de medewerkers waarin het
belang van volgens tekening en de beloofde kwaliteit te
bouwen wordt uitgelegd, is dus van belang.
Geef meer aandacht aan eisenanalyse, risicoanalyse en
contractanalyse.
Het gebeurt nog te vaak dat eisen- , risico- en
contractanalyses onderschat worden. Omdat nu bijna
alle risico’s voor rekening van de opdrachtnemer zijn,
is het zeer belangrijk dat alle risico’s geanalyseerd
zijn, en gecategoriseerd. Tevens is het belangrijk om
goed het contract te analyseren. Door afwijkende
voorwaarden kunnen contracten zeer nadelig zijn voor
de opdrachtnemer. Als de analyses een grotere plaats
innemen in de projectaanpak, kan dit resulteren in minder
faalkosten door onvoorziene risico’s en voorwaarden.
Het toevoegen van vijf Kolommen in de Eisen Controle
Matrix (ECM), om de SMART-heid van eisen te bepalen.
Om eisen makkelijke te beoordelen op SMART-heid  is het
van belang dat de eisen analyse wordt vergemakkelijkt. De
vraag of iets SMART is bestaat uit 5 delen, is iets Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.
Door in de ECM vijf kolommen op te nemen waarin elke
eis wordt beoordeeld op een van deze punten, wordt het
makkelijker om de eisen te beoordelen.
Wanneer moet Systems Engineering worden toegepast?
Uit mijn onderzoek blijkt dat Systems Engineering een zeer
waardevolle tool is om complexe geïntegreerde contracten
aan te pakken. De gestructureerde werkwijze van Systems
Engineering is van groot belang bij geïntegreerde
contracten. Systems Engineering zorgt ervoor dat risico’s,
verantwoordelijkheden en werkzaamheden beheersbaar
blijven. Het is dus belangrijk om Systems Engineering op
elke geïntegreerd contract toe te passen. Wel moet worden
nagedacht in welke mate Systems Engineering wordt
toegepast. Te veel Systems Engineering op niet complexe
werken kost te veel ten opzichte van het voordeel.
Arjan Klepper (2010) <
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Bericht uit
het werkveld
Bij deze een bijdrage van een oud-HTS-er
die momenteel werkzaam is bij Strackee, een
adviesbureau voor bouwkundige constructies.
In het STOHA-bulletin zijn het over het algemeen
de Weg en Waterbouwers die vertellen over hun
werkzaamheden en projecten…
In 1978 ben ik gestart op de HTS afdeling Civiele
Techniek. Voor het tweede jaar werd ons de mogelijkheid
geboden om de differentiatie Civiele Bouwkunde te
kiezen. De opzet van deze nieuwe richting was om aan
een behoefte te voldoen aan technici die “een brug”
vormden tussen de Civiele Techniek en Bouwkunde. De
eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik niet precies weet
hoe het met de differentiatie is afgelopen, maar in 1979
was er een grote groep die voor deze richting koos. De
echte bikkels (vonden zijzelf) bleven de onnavolgbare
vloeistofmechanica lessen van de heer van Riessen
volgen en probeerden zo serieus mogelijk te luisteren
naar de heer Sandstra tijdens zijn uitleg van de onder-en
bovenstromen in het “waterlab”.
Wij werden getrakteerd op extra lessen bouwkunde,
geschiedenis van de bouwkunst en een excursie naar
Parijs onder leiding van de heer Etten. Het was een
intensief weekend door de vele bouwwerken die we
bezochten en de weinige uurtjes slaap die overbleven.
Kortom, een veelzijdige richting. Na de HTS ben ik via
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verschillende werkkringen in 1990 terecht gekomen bij
mijn huidige werkgever.
Onze specialisaties zijn de binnenstedelijke bouwwerken
van zowel renovatie en restauratie als nieuwbouw. Voor
het realiseren van nieuwbouwprojecten komt de Civiele
Bouwkunde goed van pas. Veelal is er vanwege de
hoge grondprijzen en beperkte ruimte behoefte aan het
bouwen onder maaiveldniveau. Vanwege aangrenzende
bebouwing behoort het maken van een open bouwput
niet tot de mogelijkheden en worden er (stalen)
damwanden toegepast om de bouwput te realiseren.
Afhankelijk van de te bebouwen diepte zijn er één of
meerder stempelramen nodig.
In Rotterdam hebben we een éénlaagse ondergrondse
parkeergarage gebouwd direct naast metrostation
Delfshaven. Op deze parkeergarage moest een
supermarkt komen met daarop nog drie lagen met
appartementen met een binnentuin. De parkeergarage
werd aan twee zijden ingesloten door negentiendeeeuwse bebouwing en aan de voorzijde door
het metrostation. Enerzijds werden door de RET
(Rotterdamse vervoersbedrijf) eisen gesteld aan
toelaatbare horizontale en verticale vervormingen en
anderzijds aan de hoeveelheid trillingen die door de
metro werden veroorzaakt naar de woningen toe. >>
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Deze moesten tot een minimum moesten worden
teruggebracht. Voor verwachte verplaatsingen van
de bouwput en de erachter gelegen constructies, zijn
grondmechanische berekeningen uitgevoerd met
het programma Plaxis. Tijdens de uitvoering zijn de
damwanden gemonitord met inclignometers om de
werkelijke verplaatsingen te toetsen aan de   verwachte
verplaatsingen.
In Amsterdam hebben we recent een terrein van 50x50
meter moeten ontgraven tot een diepte van 5 meter
vanwege een sanering van de sterk vervuilde grond.
De bouwput werd ingesloten door bebouwing aan drie
zijden en een gracht aan de achterzijde. Omdat er
geen opstelplaats was voor de vrachtwagens die de
grond moesten afvoeren, moest het stempelraam naast
de gronddruk ook de belasting van de graafmachine
en die van een vrachtwagen kunnen dragen. Voor het
aanbrengen van de palen voor de nieuwbouw zijn
schroefinjectiepalen toegepast. Deze trillingsvrije palen
kunnen met een kleine stelling worden aangebracht. Op
de parkeergarage is een woonblok gesitueerd van vier
lagen en een tweelaags bedrijfsgebouw.

kopse zijde kon de architect het vereiste programma er
niet in krijgen. Besloten werd om de opbouw te slopen
tot en met de begane grondvloer. Dat betekende dat de
betonnen kelder die onder het grachtenpeil aanwezig is
eerst met trekankers aan de ondergrond moest worden
verankerd om opdrijven te voorkomen. Op de bestaande
kelderbak is een staalconstructie geplaatst waarbij de
nieuwe belastingen uiteraard niet hoger mochten worden
dan de belastingen uit het verleden.
Zo ben ik regelmatig betrokken bij werken met
civieltechnische aspecten waarbij mijn opleiding “Civiele
bouwkunde” van pas komt.
Piet Korse (1982) <

Aan de Plantage Muidergracht in Amsterdam is door
ons voor de UVA een bestaand gebouw “gestript” en
weer voorzien van een nieuwe invulling en gevel. Op de
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Jaarcommissaris 2010

Arjan Klepper

Beste lezers,
Mijn naam is Arjan Klepper. Ik werd voor mijn
afstudeerpresentatie benaderd door de heer Kuipers of
ik jaarcommissaris wilde worden van mijn afstudeerjaar
2010. Ik heb deze taak op mij genomen, omdat het me een
leuk medium lijkt om contact met mijn oud klasgenoten
te houden.Ik ben geboren op 24 oktober 1987, in
Heerhugowaard. Hier heb ik mijn hele leven gewoond.
Nadat ik in 2000 begon aan de Havo met profiel Natuur &
Techniek op de Han Fortmann in Heerhugowaard, was ik
erg in twijfel wat ik wilde doen. Ik waren 3 opleidingen die
mij aanstonden, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en
civiele techniek. Na een aantal meeloopdagen op Corus
bij werktuigbouw en Elektro heb ik besloten dat die studies
niets voor mij waren. Hierna ben ik met een vriend van
het schaatsen (Ruud Kos Ballast Nedam Concessies)
aan de praat geraakt over civiele techniek. Hierdoor heb
ik mijn keuze definitief gemaakt en gekozen voor civiel op
INHolland Alkmaar.
Naast mijn studie ben ik werkzaam geweest bij Ballast
Nedam Infra Noord West als assistent werkvoorbereider,
waardoor ik meteen een band met het bedrijfsleven
ontwikkelde. Dit gaf mij een netwerk waardoor ik makkelijk
aan een afstudeeropdracht ben gekomen.
Ik ben afgestudeerd op een andere vlak dan gebruikelijk
is bij civiele techniek, namelijk Systems Engineering. Ik
kreeg bij de opdracht om een aanbeveling te schrijven hoe
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Systems Engineering effectiever kan worden toegepast in
de GWW.  Over mijn afstudeerproject lees je meer in het
artikel over de STOHA Award.
Na mijn studie ben ik begonnen als Junior Werkvoorbereider
bij Ballast Nedam Infra. Hier kreeg ik een uitdagende baan
aangeboden op 3 leuke projecten te weten, het onderhoud
van de havendammen in IJmuiden, een knierotonde
aanleggen in Den Helder en een speeltuin in de Bijlmer te
Amsterdam. Dit zijn zowel Design and Construct als RAW
werken. Ook krijg ik de kans om mij verder te ontwikkelen
op het gebied van Systems Engineering. Al met al denk ik
dat ik mijn plaats gevonden heb in het bedrijfsleven.
Naast serieus te zijn op mijn werk hou ik van sporten. Ik ben
een fanatieke schaatser en mountainbiker en daarnaast
doe ik nog aan fitnessen en hardlopen. Ook sleutel ik in
mijn vrije tijd graag aan auto’s. Vroeger was het begonnen
om mijn oude barrel rijdend te houden, maar nu is het
uitgemond in een tijdrovende hobby. Wel een hobby die
wordt gewaardeerd door mijn meisje, aangezien die nog
steeds in een barrel rijdt.
Ik hoop dat jullie nu een beetje een beeld over mij hebben
kunnen vormen. En ik hoop dat ik wat kan betekenen voor
de STOHA.
Arjan Klepper (2010) <
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Full scale experimenten
laten dijken bezwijken
Figuur 1: overzicht locatie macrostabiliteitsexperiment
Op Nederlandse bodem stort een honderd meter
lange dijk in en dat is groot nieuws. Een calamiteit?
Gelukkig niet, het gaat ‘slechts’ om een experiment.
De IJkdijk is namelijk niets meer of minder dan een
unieke testfaciliteit, een proefopstelling waarmee
dijkbewakingssystemen worden getest. Er worden nieuwe
inspectie- en monitoringstechnieken uitgeprobeerd en er
wordt nuttige kennis opgedaan over faalmechanismen.
Deltares had de coördinerende rol tijdens zowel het
macrostabiliteitsexperiment als de piping experimenten.
Introductie
Om te komen tot betere inspectietechnieken en een algemeen toepasbaar monitoringsysteem voor waterkeringen worden bij de IJkdijk experimenten uitgevoerd op
werkelijke schaal, onder gecontroleerde omstandigheden.
Daarnaast wordt de ontwikkelde technologie vertaald
naar de praktijk door deze te testen in bestaande dijken
in Nederland. Het sluit aan bij het onderzoeksprogramma
Flood Control 2015, waarin overheid en bedrijfsleven
samenwerken om de informatievoorziening tijdens acute
overstromingsdreigingen te verbeteren.
Voor een actueel beeld van de veiligheid worden de
belangrijkste Nederlandse waterkeringen, zoals dijken
en duinen, iedere zes jaar getoetst. Daarvoor maken
waterkeringbeheerders
gebruik
van
toetsregels.
Rijkswaterstaat doet via het programma Sterkte &
Belastingen Waterkeringen (SBW) onderzoek om deze
toetsregels te verbeteren. Zo kunnen waterkeringen
steeds beter worden getoetst en wordt duidelijk welke
waterkeringen extra aandacht nodig hebben. Met
de praktijkexperimenten worden faalmechanismen
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(waaronder macrostabiliteit en piping) op ware
schaalgrootte onderzocht. De schaalgrootte van de
experimenten is uniek in de wereld! Met de resultaten van
de experimenten zullen rekenregels worden verbeterd.
Macrostabiliteitsexperiment
Het bezwijken van waterkeringen kan door verschillende
mechanismen veroorzaakt worden. Het type mechanisme
dat optreedt, is voornamelijk afhankelijk van de hoogte en
duur van de waterstand (belasting), het type waterkering
en de opbouw van de ondergrond (sterkte). Eén van deze
faalmechanismen is het faalmechanisme macrostabiliteit.
Bij dit faalmechanisme is sprake van een grootschalig
stabiliteitsprobleem. De moot grond die bij macrostabiliteit
in beweging komt, kan worden vereenvoudigd tot een
cirkelvormige moot grond. Op de kruin van de dijk ontstaat
een diepe scheur en aan de polderzijde van deze scheur
verzakt de kruin. Tegelijkertijd zal er aan de onderzijde
vervorming waarneembaar zijn.

Figuur 2: macrostabiliteit
>>
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Tijdens het macrostabiliteitsexperiment is een dijk op
ware schaalgrootte gebouwd, die vervolgens op het
faalmechanisme macrostabiliteit is bezweken met de
volgende dimensies:

meetinstrumenten geïnstalleerd voor de aansturing van de
proef, voor de bewaking van de nabijgelegen kanaaldijk
en als referentie voor de nieuwe meettechnieken, zodat
die daaraan geijkt zouden kunnen worden.

•
•
•
•
•
•

Proefverloop
Er zijn vier methoden bedacht om de stabiliteit van de
proefdijk te verlagen, die alle vier een overeenkomst kennen
met ‘echte dijken’ in een maatgevende hoogwatersituatie.

Kruinhoogte mv + 6 meter
Binnentalud 1:1,5
Buitentalud 1:2,5
Zanddijk met kleibekleding
Kruinbreedte 3,7 meter
Lengte dijk 100 meter

De uitdaging in het ontwerp van een dergelijke proefdijk
zit in het feit dat de dijk eerst gebouwd moet worden en
dus tijdens de uitvoering enige reserve tegen bezwijken
moet hebben, maar dat deze vervolgens wèl tot bezwijken
gebracht moet worden. Gewoonlijk is het aanbrengen
van een nieuwe ophoogslag het meest kritisch bij de
aanleg van een dijk of een vergelijkbare ophoging,
omdat de daarmee gepaard gaande verhoging van de
belasting op de ondergrond in eerste instantie leidt tot
wateroverspanningen in het slappe-lagenpakket. Dit leidt
tot een geringere veiligheid tegen afschuiven, oftewel
een lagere stabiliteitsfactor. De wateroverspanningen
nemen door afstroming geleidelijk aan af, waarmee de
stabiliteitsfactor weer toeneemt.
Bovendien is het bij het ontwerp van een dergelijke proef
niet alleen van belang dat bezwijken optreedt (tijdens
de juiste fase, dus niet tijdens de aanleg), het moet ook
volgens het gewenste faalmechanisme gebeuren.

1. Allereerst kan er een bovenbelasting worden
aangebracht in de vorm van een rij van één of meer
waterdichte bakken of containers. Naast het eigen
gewicht van deze bakken kan in de loop van de proef
de belasting worden verhoogd door de bakken met
water te vullen. Omdat dit bij een juiste voorbereiding
op afstand kan worden gedaan, is deze maatregel
geschikt in een laat stadium van de proef, wanneer
het beslist niet meer verantwoord is om nog in de
nabijheid van de dijk te komen. Deze belasting is
vergelijkbaar met een verkeersbelasting, bijvoorbeeld
een rij zandwagens die op weg is naar een verderop
gelegen locatie waar een calamiteit dreigt.
2. Verder kan het freatisch vlak in de dijk worden
verhoogd. Bij een hoogwatersituatie kan dit gebeuren
door indringing door het buitentalud of gewoon door
(overvloedige) neerslag. Bij de proefdijk kon water
in de zandkern worden gepompt, dat uiteraard niet
meteen door scheuren in de kleibekleding heen weg
zou mogen stromen en ook niet onder de kleibekleding
door zou mogen weglekken.
3. De derde methode om de stabiliteit te verlagen is
het graven van een sloot aan de binnenzijde van
de dijk. Hierdoor neemt de hoogte van de dijk als
ongesteunde ophoging verder toe. Bij een bestaande
dijk zal dit uiteraard niet vaak optreden, de vertaling
naar de praktijk is in dit geval beter te maken door
verschillende, overigens min of meer identieke dijken
te vergelijken; de ene zonder sloot, de andere met
sloot, en eventueel een derde dijk met een vaart er
vlak achter.
4. Tenslotte kan de stabiliteit worden verlaagd door de
sloot droog te zetten. Door drainage van de slootrand
en daarmee toename van de effectieve spanningen
kan de stabiliteit hierdoor echter ook toenemen.
Voor de bezwijkproef konden al deze methoden worden
ingezet om bezwijken door gebrek aan stabiliteit te
veroorzaken.

Figuur 3: instrumentatie “op” de dijk
Meettechnieken
De proefdijk en de directe omgeving daarvan was
ruimschoots voorzien van instrumenten van een tiental
bedrijven en consortia. Dit betrof akoestische metingen,
optische detectie (drie onderling concurrerende methoden),
micro-elektromechanische meetsystemen, hittegevoelige
camera’s, een laserscanmethode en een drietal systemen
waarin betrekkelijk vertrouwde meetsystemen voor
ondermeer waterdrukken en vochtgehaltes op een nieuwe
manier gecombineerd worden om tot snelle, relevante
informatievoorziening voor de dijkbeheerder te komen.
Daarnaast was een ruime hoeveelheid ‘traditionele’
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De proef is gestart met het vullen van de bak gevormd
door de proefdijk, de kanaaldijk en een tweetal kleine
dwarsdijkjes. Behalve dat het goed staat om aan de
buitenzijde van een dijk water te hebben staan, vergrootte
de vulling van dit bassin ook de veiligheid tegen afdrukken
van de kleibekleding aan de buitenzijde in een later
stadium van de proef. Vervolgens is aan de binnenzijde
van de dijk een ondiepe greppel met een diepte van één
meter gegraven, die vervolgens verder uitgediept is tot
aan de zandlaag.
Tenslotte is gestart met de derde fase van de proef: het
vullen van de zandkern. Dit gebeurde door er water in te
pompen via een zevental drainagebuizen, die voor het  >>
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merendeel iets boven de basis van de zandkern tijdens
de bouw waren neergelegd. De aanwezige lucht kon
ontsnappen via een tweetal drainagebuizen bovenin de
zandkern. Het pompen is een paar keer stilgelegd opdat
het water zich gelijkmatiger kon verspreiden. Kort nadat dit
voor de derde keer was gedaan, bij een nog niet al te veel
gevulde zandkern, trad bezwijken op. Het grootste deel
van de vervormingen trad binnen een halve minuut op.
Resultaten
De dijk is inderdaad op macrostabiliteit bezweken. Van
cruciaal belang bij deze proef is in hoeverre het bezwijken
vroegtijdig kon worden gedetecteerd met de aanwezige
meetinstrumenten. Er kan worden gesteld dat in elk geval
met een deel van de meetinstrumenten vroegtijdig is
gesignaleerd waar een zwakke plek in de dijk zat – en
dat de dijk vervolgens ook inderdaad op die plaats is
bezweken.

dijken. Daarnaast legden warmtegevoelige camera’s het
pipingproces vast.

a) Heave

e) Progressieve erosie

b) Kwel

f) Instabiliteit van de dijk

c) Groei van het kanaaltje

g) Doorbraak

d) Kanaalvorming

Figuur 5: piping
Het zand is laagsgewijs in slagen aangebracht. Na
elke slag heeft verdichting plaats gevonden. Omdat de
verdichting een kritische slag is, is een veldproef gedaan
om te kijken hoe tot de juiste verdichting te komen. De
veldproef heeft opgeleverd dat het zand is aangebracht in
lagen van zo’n 40 cm en vervolgens verdicht is met een
trilplaat (4 keer per laag).
Vervolgens is de bak vacuüm getrokken. Tijdens het
vacuüm trekken is vanuit de drains onder in de bak het water
opgestroomd. Het pakket wordt zo langzaam verzadigd.
Na het prepareren van het zandpakket is de pipingdijk
gebouwd en zijn de meetinstrumenten aangebracht.

Figuur 4: bezwijken macrostabiliteitsexperiment
Piping experimenten
Bij een hoge waterstand kan, door de hoge druk, aan de
voet van een dijk (kwel)water doorsijpelen. Wanneer dit
water zandkorrels meevoert (zandmeevoerende wel),
ontstaat er een buisvormige doorgang (pipe) onder
de dijk die steeds verder groeit en zo de stabiliteit van
de waterkering in gevaar brengt. De dijk kan hierdoor
verzwakken en in het ergste geval bezwijken.
Na het macrostabiliteitsexperiment is dit faalmechanisme
onderzocht en hebben vier experimenten plaats gevonden
in een uitgegraven bak met een ondergrond van fijn of grof
zand. Voor de experimenten is een bak van circa 44 bij
27 meter bodemoppervlakte gegraven op 3 meter diepte
onder maaiveld. Deze bak is bekleed met waterdicht
folie, omdat de bak waterdicht moet zijn. Voor de vier
experimenten is de bak in twee secties verdeeld die van
elkaar zijn gescheiden door een compartimenteringsdijk.
De twee secties zijn gevuld met twee verschillende
soorten zand. Hierin bevond zich een dijk met aan de ene
zijde hoogwater en aan de andere zijde laagwater. De op
voorhand geïnstalleerde meetapparatuur registreert
onder meer de waterspanning en de vervorming van de
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Meettechnieken
De metingen aan de experimenten zijn geconcentreerd
rond de overgang tussen zand en klei, omdat daar de
meeste erosie te verwachten was. In de nabijheid hiervan
zijn optische kunststofkabels, glasvezelkabels (al dan niet
verwarmd), glasvezels geïntegreerd in een geotextielmat,
micro-elektromechanische
meetsystemen,
een
drainagebuis met akoestische apparatuur en elektrische
condensatoren getest. Aan de benedenstroomse
zijde van de dijk is geëxperimenteerd met spontanepotentiaalmetingen in twee verschillende uitvoeringen
en infraroodmetingen. Vanwege de mogelijk significante
invloed van de vele kabeltjes, matten en drainagebuis op
het te onderzoeken proces is een tweedeling gemaakt in
de proeven: bij de eerste proef – de eerste pipingproef
op deze schaal in de wereld –   waren de kabels en
matten in beperkte mate aanwezig, bij de tweede en
derde proef waren deze afwezig, om zo de meest zuivere
omstandigheden te creëren voor het SBW-onderzoek, en
bij de vierde proef waren deze opnieuw aanwezig en was
er bovendien een drainagebuis in dwarsrichting midden
onder de dijk geplaatst. De metingen-op-afstand, zoals de
infraroodmetingen, zijn voor zover mogelijk bij iedere proef
uitgevoerd.
Daarnaast was er in ieder experiment uiteraard
referentiemonitoring geïnstalleerd. Naast metingen
van de waterniveaus aan beide zijden, de in- en
uitstroomdebieten, enkele waterdrukmetingen over >>
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de diepte en wat temperatuurmetingen waren dit vooral
waterspanningsmetingen op het grensvlak van klei en
zand. Bij het eerste en vierde experiment waren dwars
op de dijk vier rijen met elk 15 waterspanningsmeters
geplaatst, bij het tweede en derde experiment acht rijen.
Hiermee kon een nauwkeurig beeld worden verkregen
van de waterdrukverdeling onder de dijk in de loop van elk
experiment.
Proefverloop
In alle experimenten ontstonden één of meer
zandmeevoerende wellen bij het tevoren als kritisch
voorspelde verval. Deze voorspellingen zijn gemaakt met
de theorie van Sellmeijer na kleine aanpassingen op basis
van de resultaten van kleine schaalproeven, die eerder
al waren bevestigd in de grotere laboratoriumopstelling.
Anders dan de labproeven met een perspex plaat op
de zandlaag als vervanging van de kleilaag, kon bij
de veldproeven het proces van kanaalvorming niet
direct worden waargenomen. Met het fijne net van
waterspanningsmetingen kon dit toch met geijkte
methoden worden gedetecteerd: in de nabijheid van een
kanaaltje trad een geringe, maar significante verlaging van
de waterdruk op in de fase van kanaalvorming. Eenmaal
begonnen hield dit proces niet meer op bij gelijkblijvend
verval. Na doorgroei tot aan het buitenwater trad de
volgende fase op, die van progressieve erosie.
Een eenvoudiger, maar niet minder effectieve waarneming
van de kanaalvorming bleek mogelijk met de meeste
van de nieuwe meettechnieken. Doorgaans gebaseerd
op het (veelal geringe) temperatuursverschil tussen het
buitenwater en de zandlaag kon hiermee het pipingproces
doorgaans al in de fase van kanaalvorming worden
gedetecteerd. De ruimingsfase (verbreding van het kanaal)
was hiermee telkens goed te herkennen.

midden onder de dijk ten dele geactiveerd. Zoals verwacht
viel het pipingproces hiermee aanvankelijk geheel stil,
maar bij een verhoging van de waterstand tot zo’n
tweederde meter boven het kritische verval bezweek de
dijk alsnog.

Figuur 7: bezweken dijk eerste piping experiment
Resultaten
De pipingproeven op de IJkdijk zijn uniek in de wereld: het
is voor het eerst dat op deze schaal het mechanisme piping
in een gecontroleerde omgeving op werkelijke schaal
werd nagebootst en gemonitord. Na het gecontroleerd
laten optreden van piping braken de dijken door. De
experimenten hebben de nieuwe wettelijk voorgeschreven
rekenregels voor dijkbeheerders gevalideerd. Daarnaast
is aangetoond dat piping een mechanisme is dat dijken
daadwerkelijk kan laten bezwijken.
In het kader van de doelstellingen van de Stichting IJkdijk
heeft het pipingexperiment verschillende resultaten
opgeleverd. Er is een nieuwe stap gezet in het ontwikkelen
van een breed toepasbaar real-time dijkmonitoring systeem
en de concrete toepassingen van een monitoringsysteem
zijn verder verbreed.
Voor het onderzoeksprogramma Sterkte & Belastingen
Waterkeringen (SBW)
van Rijkswaterstaat betekenen de resultaten van de
praktijkproeven validatie
van de rekenregels. Nu de nieuwe rekenregels met het
pipingexperiment gevalideerd zijn, worden de hierop
gebaseerde toetsregels in 2011 beschikbaar gesteld voor
beheerders.
Goaitske de Vries (2006) en André Koelewijn (Deltares) <

Figuur 6: Overzicht locatie piping experimenten
In de eerste drie experimenten leidde het pipingproces
telkens tot het bezwijken van de dijk bij een verval dat
amper hoger was dan het kritische verval. Bij het vierde
experiment was in een laat stadium de drainagebuis

STOHA-bulletin

Referenties
•
Stabiliteitsproef IJkdijk succes – zwakke plek in dijk vroegtijdig
gesignaleerd, dr.ir. A.R. Koelewijn, dr. O. Artières, ing. J.W. Heezen,
Land en Water.
•
IJkdijk proeven tonen gevaar van piping, dr.ir. A.R. Koelewijn, ir. U.
Förster, Land en Water.
•
Levee failure due to piping: A full-scale experiment”, G. de Vries,
A.R. Koelewijn and V. Hopman, Proc. 5th Intl. Conference on Scour
and Erosion, San Fransisco, ASCE, Reston, VA.

15

Member of the DEME Group

DEME:

DEME: creating land for the future

www.stoha.nl

Geef de pen door

Een Nederlandse dijkenbouwer
Introductie
Ik ben Marco Veendorp. In 1984 ben ik afgestudeerd
aan de HTS te Alkmaar. Ik werk momenteel bij ARCADIS
Nederland, woon sinds 2003 in een Meerwoning te Obdam,
ben getrouwd met Anne-Marie en heb drie tienerdochters.
Ik sport graag (volleybal, schaatsen, fitness), ben een
muziekliefhebber, houd van theater en in het weekend
geniet ik van ons mooie huis en dito provincie. Verder zit
ik in het bestuur van KNHM Noord-Holland (ondersteunt
burger initiatieven voor een mooie leefomgeving, zie
knhm.nl) en ben een jaar geleden een DBA promotie
onderzoek gestart bij Lemniscaat School of Management
te Utrecht waarbij ik relaties onderzoek tussen leiderschap,
teamkenmerken en teamresultaat.
In dit artikel vertel ik over mijn loopbaan, geef een blik op
een aantal lopende projecten in onze provincie en geef
mijn visie op het vakgebied.
HTS Alkmaar
Na mijn middelbare schooltijd op het Atheneum te Schagen
te hebben doorgebracht, koos ik in 1980 voor de opleiding
Civiele Techniek in Alkmaar. Niet een heel bewuste
keuze, maar techniek in combinatie met een vleugje oer
Hollandse waterbouw sprak me wel aan. Tijdens mijn
stage bij het Laboratorium van Grondmechanica (thans
onderdeel van Deltares) zette mijn stagebegeleider Peter
Lubking mij o.a. in bij een praktijkgerichte verdichtingsproef
van het Studiecentrum Wegenbouw, die bij de TU Delft
liep. Daarna liep ik in Haarlem stage bij de Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij, waarbij ik naast het
uitvoeren van handsteekboringen in de Lopikerwaard en
ander veldwerk in Noord en Zuid-Holland betrokken was
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bij de dijkversterking rond Fort Honswijk. Toen al begon de
fascinatie voor het mooie waterbouwvak.
Opleiding
Tijdens mijn militaire diensttijd bij de AMA (land)meetafdeling
in ’t Harde heb ik via de PBNA een avondstudie gedaan,
dat heeft geresulteerd in het Uniediploma Cultuurtechniek
Samen met Civiele Techniek een prachtige combinatie.
In de tweede helft van de jaren tachtig lagen de banen
niet voor het opgrijpen en was ik blij dat ik bij de Heidemij
in Hoofddorp kon beginnen. En daar zit ik nog steeds.
Inmiddels heten we ARCADIS en is mijn standplaats
Hoorn, maar dit bedrijf blijft mij boeien en uitdagen.
De eerste jaren heb ik veel getekend en gerekend. Het
tekenen ging eerst nog op calque, en pas in de loop van
de jaren negentig werd de tekentafel echt verdrongen
door de computer. Op school ging het rekenwerk nog met
ponskaarten (een dik pakket kaarten om een betonsom
te maken), maar in het bedrijfsleven was men toen al een
stapje verder. Computers boeiden mij vanaf die tijd en dat
leidde tot een rol als assistent systeembeheerder. Ook
hield ik me bezig met bodemsanering: o.a. Diemerzeedijk
en Griftpark Utrecht. Wat ik me nog herinner aan die tijd
is mijn introductie en organisatie van het nu nog steeds
lopende ARCADIS Tourspel.
Hoogwater in 1993 en 1995
De bijna overstromingen in 1993 en 1995 op de grote
rivieren hebben diepe indruk op mij gemaakt. De kracht
van het water, het besef dat we zonder dijken hier niet
kunnen wonen, de saamhorigheid om zwakke dijken aan
te pakken, de commissie Boertien, de Deltawet grote >>
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rivieren. Met een van mijn dochters op mijn arm stond ik
bij een rivierdorp, waarbij het water, normaal honderden
meters weg, tot slechts een halve meter onder de kruin
van de Bandijk was gestegen. Na een jaar of acht
voornamelijk specialistisch werk te hebben gedaan heb
ik in die tijd gekozen voor de meer organisatorische rol,
het projectleiderschap. Als onervaren projectleider mocht
ik één van de noodwetdijkvakken Lexmond – Vianen
begeleiden, waarin in slechts drie maanden tijd een plan,
onderzoek, vergunningen en een uitvoeringsgereed
bestek zijn vervaardigd. In ploegendienst werkte een team
van meer dan dertig mensen bijna 24 uur per dag aan
twee grote projecten.
Dijken boeien
Het boeiende van dijken is dat dijken één primaire functie
hebben, en diverse secundaire. En dat betekent dat je in de
praktijk met van alles en nog wat te maken krijgt: veiligheid
en duurzaamheid, techniek en innovatie, landschap,
natuur, cultuurhistorie, archeologie, wegen en verkeer,
recreatie en toerisme, bodem en water, wonen en werken,
communicatie, bestuurlijke processen. En dat vergt een
goede projectorganisatie en een goed samenspel tussen
inhoud en proces. En dat is mijn vakgebied, daar voel
ik mij thuis. Vanaf 1995 tot heden hou ik mij daar mee
bezig. Met dijken, dammen en duinen langs de grote
rivieren, de kust, de meren, regionale keringen, nationaal
en internationaal. Met dijken en kades, en niet alleen
verbeteringen of versterkingen. Het opstellen van beheeren onderhoudsplannen, het toetsen, beoordelen van
veiligheid in buitendijkse gebieden, het mede schrijven
van Leidraden en Handreikingen, het meedenken met
innovaties behoort ook tot mijn vakgebied. Ik heb altijd
interesse gehad in het bedrijf als geheel en had tevens
gedurende een jaar of tien een rol als redacteur in ons
personeelsblad Het Wilde Westen.
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Toen ik in 2000 mijn standplaats veranderde van Hoofddorp
naar Hoorn is mij na een jaar gevraagd om teamleider te
zijn voor een van de ontwerpteams. Dat heb ik een aantal
jaar gedaan, maar bleek lastig te combineren met mijn
rol als projectmanager en marktverantwoordelijke voor
waterkeringen in West Nederland. Vanaf 2005 richtte ik mij
weer volledig op onze markt en een aantal grote projecten,
waaronder de kustversterkingen Zwakke Schakels
Noordwijk en Scheveningen, de dijkversterkingen
Enkhuizen – Hoorn, Bergambacht - Schoonhoven en
Nederlek, de landelijke rapportage toetsing (LRT 2006) en
Veiligheid Nederland in Kaart (VNK).
Huidige functie
Toen ik bij een reorganisatie in ons bedrijf, drie en een
half jaar geleden opnieuw ben gevraagd voor een
lijnmanagementfunctie heb ik hier niet lang over na
moeten denken. De landelijke Adviesgroep Waterkeringen,
onderdeel van de Marktgroep Delta’s en Rivieren in de
Divisie Water, is in de afgelopen drie jaar uitgegroeid tot een
stevige adviesgroep van circa 35 professionals, verspreid
over zes vestigingen, met vele tientallen projecten per
jaar. Ik combineer mijn leidinggevende rol nog steeds met
een adviserende inbreng in nationale en internationale
waterveiligheidsprojecten. Daarnaast geef ik lezingen en
gastcolleges over mijn vakgebied (zowel waterveiligheid
als leiderschap). En juist dat brede, in combinatie met mijn
huidige studie, zorgt er voor dat ik mij nog steeds als een
vis in het water voel.
Hoogwaterveiligheid in Noord-Holland
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
versterkt de komende jaren een groot aantal zee- en
meerdijken, duinen en boezemkades (zie hhnk.nl,
doorklikken naar dijkversterkingen). >>
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Als ARCADIS zijn we betrokken bij dit landelijke programma. In onze provincie verzorgen we o.a. de planstudies
voor beide zwakke schakels Hondsbossche en Pettemer
Zeewering en de Duinen Kop van Noord-Holland, de
hoogwaterkering Den Oever en de dijkversterking
Hoorn – Edam.

Visie op dijken
Nederland ligt onder de zeespiegel. Dit moeten we
blijven vertellen aan iedereen die hier woont en werkt. In
vergelijking met andere delta’s in de wereld is Nederland
goed beschermd tegen overstromingen. Maar dit is geen
100% garantie. Er is altijd een kans dat het misgaat. En
als het mis gaat, gaat het ook goed mis. Kijk naar 1916 en
1953, en naar alle grote rampen in de eeuwen daarvoor.
Een grootschalige overstroming kunnen we ons niet
permitteren, gezien de enorme schade en maatschappelijke
ontwrichting die dat met zich meebrengt. Het is in mijn
opinie nodig dat iedereen er van bewust is dat veiligheid
tegen overstromingen niet vanzelfsprekend is. Cedric
Grant, de loco burgemeester van New Orleans begon
zijn lezing eind september 2010 op de Deltaconferentie
in Rotterdam als volgt: “What we learn from history, is
that we do not learn from history”. Toen Gustaf drie jaar
na Katrina de stad wederom bedreigde was er nog maar
weinig gebeurd.
Ons land daalt verder en de zeespiegel stijgt sneller door
de klimaatverandering. Daarnaast is de druk op onze
schaarse ruimte enorm. Ook vergeten we snel. Wilnis is
al weer zeven jaar geleden en Katrina vijf. En over de
bijna-overstromingen in 1993 en 1995 weten we eigenlijk
niets meer van. Het rapport van de Deltacommissie, de
commissie Veerman is al weer twee jaar oud. Er is een
nieuwe Deltacommissaris, maar het Deltafonds is er nog
niet. Het beheren van ons stelsel van dijken, dammen en
duinen is natuurlijk ook niet zo sexy. En de urgentie wordt
niet gevoeld. Maar, heren en dames politici, ga eens naar
Zeeland, daar weet iedereen het nog. Zelfs ruim 67 jaar
na de ramp.

De veiligheidstoetsing, die aanleiding vormde voor het
project ‘Hoogwaterkering Den  Oever’, heeft aangetoond
dat de huidige Havendijk niet aan de norm voldoet.
Naast een traditionele verhoging zijn een aantal nieuwe
varianten ontwikkeld, waarbij het dammenstelsel een grote
rol speelt. Vanuit het lokale belang is de wateroverlast
op het buitendijkse haventerrein prominent in beeld
gebracht. De variant, waarbij het gehele haventerrein
binnendijks zou worden gebracht, heeft het vanuit
financiële gronden niet gered. Met de overgebleven
varianten is het voor de projectorganisatie de uitdaging
om binnen de beschikbare budgetten een oplossing te
vinden voor beide problemen. Voor de dijkversterkingen
tussen Hoorn en Amsterdam zijn diverse partijen bezig
om te komen tot een voorkeursalternatief. Net als de
andere dijkversterkingen die zijn ondergebracht in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dienen ook
hier de uiteindelijke keuze sober, doelmatig en robuust
te zijn. Voor delen van het traject is door HHNK en het
landelijke HWBP vanaf het voorjaar 2010 een nieuwe
denkrichting ontwikkeld, in de vorm van een (mogelijk
ecologisch ingericht) breed en hoog voorland, de
zogenaamde oeverdijk.
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Besef dat we met 10 miljoen inwoners onder de zeespiegel
leven, die, zolang het nog kan, hier ook graag willen
blijven wonen en werken. Hou het beeld in stand dat wij
Hollanders bestaansrecht hebben, veilig achter onze
dijken. Onze dijken, waarvoor we voldoende kennis en
kunde hebben, om ze in stand te houden, passend in het
huidige, maar ook in een veranderend landschap. Veilig,
duurzaam en mooi!
Marco Veendorp (1984)           Ruud Joosten (1979) <

STOHA-Donateurs aan het werk
Heb jij een leuk verhaal over je loopbaan en het leven na het moment van
afstuderen?
Schroom dan niet en neem contact op
met de redactie via redactie@stoha.nl
Als redactie hebben wij een standaard
vragenlijst die je kunt gebruiken bij het
schrijven van het artikel.
Alvast bedankt namens de redactie
én de lezers!
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STOHA Donateurs aan het werk
Ronald de Jong

gezorgd dat ik opnieuw zin kreeg in de opleiding.
Dat laatste jaar is voorbij gevlogen, hoewel ook het
afstuderen niet vanzelf ging. Omdat ik een aantal
problemen van ons afstudeerproject op een andere
manier wilde oplossen, ontstond er een breuk tussen mij
en mijn afstudeerpartner. Hierdoor heb ik het project in m’n
eentje afgerond. Ik was (denk ik) toen de enige die alles
nog met de hand heeft uitgetekend. Voor AutoCAD was
ik namelijk afhankelijk van de HTS faciliteiten en aan het
eind van de middag werd standaard het computerlokaal
afgesloten. Door met de hand te tekenen was ik weliswaar
extra tijd kwijt, maar dat kon ik goedmaken door ’s avonds
en een deel van de nacht door te tekenen. Ik weet het
allemaal nog heel goed; wekenlang bijna geen tijd om
te slapen en als eindsprint in twee dagen een maquette
maken, nog snel voor de zon opkwam voorzien van
miniatuurverlichting, nachtfoto’s maken, direct naar de
1-uur service (net open!) om ze te laten ontwikkelen, foto’s
plakken, spullen pakken en met een rotgang naar de
HTS om m’n afstudeerpresentatie te houden. Dat verliep
voorspoedig en studeerde ik af met een negen!

Of ik interesse had om een stukje over mezelf te schrijven,
voor het STOHA bulletin als donateur/oud student…
Net 17 jaar en trots op mijn nog warme HAVO diploma,
begon ik in september 1990 vol enthousiasme aan de
opleiding Civiele techniek aan de HTS Alkmaar. Ik had
liever een architectuuropleiding gevolgd, maar nog 2 jaar
VWO, om vervolgens naar de universiteit te kunnen gaan,
dat zag ik niet zitten. Bovendien kon ik in Alkmaar met de
opleiding Civiele Techniek zowel de natte als de droge
kant op…en daarna altijd nog naar de universiteit gaan.
De overgang van de HAVO naar de HTS was voor mij (en
vele anderen niet-MTS-ers!) een enorme overgang. Beide
halve jaren waarin de propedeuse was opgedeeld heb ik
dubbel gedaan. Ook het tweede jaar liep niet voorspoedig,
waardoor ik pas in oktober van het jaar erop kon starten met
mijn stagejaar. Door vrijwel alle feestdagen en vakanties
door te werken (bij Kats Bouwbedrijf in Leeuwarden en
NU-bouw te Uitgeest: beide bedrijven bestaan niet meer)
had ik aan het eind van de zomervakantie net mijn 200
dagen vol weten te maken. Er resteerden slechts twee
dagen vakantie, alvorens ik kon starten met het vierde en
laatste jaar; eindelijk afstuderen! Mijn stageperiode had er,
na een periode waarin ik me regelmatig had afgevraagd
of ik wel de goede studiekeuze had gemaakt, weer voor
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Na de HTS (ik was net 22 geworden) had ik de keuze: 1
jaar in militaire dienst (het laatste jaar dat de dienstplicht
nog zou bestaan) of nog een jaar doorstuderen. Ik koos
uiteraard het laatste. Samen met een aantal studiegenoten
hebben we toen een 1-jarige Kopcursus Bedrijfskunde
gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam (locatie
HTS Alkmaar). Niet alleen vanwege het ontlopen van de
dienstplicht; bedrijfskundige vakken op de HTS vond ik
altijd erg leuk en interessant en het is goed om te weten
waar je binnen een bedrijf (direct dan wel indirect) mee te
maken hebt, naast je eigen vakdiscipline. Die kopcursus
was voor mij goed te doen. Zodat ik naast het lesgeven,
een paar maanden voor het afstuderen (1996) fulltime
ging werken bij Tauber Architecten in Alkmaar (het huidige
BRTArchitecten).
Ik ben daar intern opgeleid tot bouwkundig bestekschrijver/
calculator en werd al vrij snel in het diepe gegooid.
Één van mijn eerste grote klussen was, nota bene, de
uitbreiding van mijn eigen HTS: het hoge bruinrode blok
van metselwerk met de betonnen kruiskolommen eronder.
Na die klus volgden vele andere, waaronder de school
“Dudok College” en de sporthal “Dudok Arena” (beide in
Hilversum), De Leidsche Hogeschool en de woningen/
appartementen aan de Baansingel in Alkmaar.
Om te voorkomen dat ik helemaal zou vastroesten in die
combi-functie ben ik na zes jaar (2002) overgestapt van
de architectenbranche naar de aannemerij. Ik ging aan de
slag als werkvoorbereider bij Bouw- en aannemingsbedrijf
Lokhorst BV in Beverwijk. Wat ik al vermoedde werd helaas
bevestigd; de aannemerij is niet mijn wereld! Hoewel ik
na een jaar een contractverlenging kreeg aangeboden,
besloot ik opnieuw een andere branche te verkennen: >>
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die van de woningbouwverenigingen. Bij Woningstichting
Den Helder ben ik in eerste instantie begonnen als
bouwkundig medewerker op de afdeling Onderhoud.
Hier heb ik meegeholpen het planmatig onderhoud
van het volledige woningbezit uit te laten voeren. Mijn
werkzaamheden bestonden uit opnamewerk, het opstellen
van begrotingen, het maken van bestek en tekeningen,
het controleren van de offertes en het verstrekken van
de opdrachten. Een brede functie waardoor ik een
goed beeld kreeg van de bedrijfsvoering binnen een
woningbouwvereniging. Omdat ik me verder wilde
ontwikkelen ben ik naast m’n werk opnieuw een studie
gaan doen: de 2-jarige opleiding Bouwmanager aan het
HTI. Daardoor kon ik uiteindelijk intern de overstap maken
naar de afdeling Projecten, waar ik me als   projectleider
kon bemoeien met nieuwbouwprojecten, waaronder een
brede school met appartementen aan de IJsselmeerstraat
in Den Helder.
Toch bleef m’n oude liefde “de architectenbranche”
lonken en besloot ik opnieuw het roer om te gooien. Ik
was inmiddels getrouwd en onze 1e zoon was toen net
geboren, waardoor ik wat meer tijd aan m’n gezin wilde
besteden. (Overigens is het niet bij die ene zoon gebleven;
ik heb er inmiddels drie van 7, 5½ en 2½ jaar)
In 2006 ging ik werken bij Breddels architecten bna (www.
breddels.nl) in Heerhugowaard. Een bureau waar ik, gek
genoeg, tot dan toe nog nooit van gehoord had, maar die in
vrijwel alle sectoren mooie opdrachten had gerealiseerd.
Ook bij dit bureau ging ik aan de slag als bestekschrijver/
calculator. Terug naar af, volgens sommigen, maar in mijn
ogen kan ik nu met veel meer kennis/bagage beter mijn
bijdrage leveren aan een project.

en (ver)bouwen we door het hele land hun vestigingen,
die overigens meer zijn dan een grote glazen kas met
een eenvoudig kantoortje; we ontwerpen en begeleiden
het volledige pakket, dus naast de bouwkundige zaken
(compleet met verdiepingsvloeren, magazijn, kantoren,
grootschalige horeca, tapis-roulants etc.) ook het complete
civiele werk en alle installaties.
Een andere   project waar ik aan gewerkt heb is de
nieuwbouw van een 65.000m2 grote bloemenveilig
“Plantion” in Ede, dat slecht in 1 jaar gebouwd is. Voor
dat project heb ik de calculaties verzorgd, het bestek
geschreven en het meer- en minderwerk gecontroleerd.
Momenteel zijn we bezig met de nieuwbouw van Pauw
Recreatie te Heerhugowaard, waarvan het pand afgelopen
zomer is afgebrand.
Mijn studiegenoten kom ik slechts zeer zelden tegen in
m’n werk. Voornamelijk doordat de meeste werkzaam
zijn in de civiele sector. De enige die ik beroepsmatig wel
eens spreek is mijn naamgenoot Ronald de Jong, die als
vaste kracht van adviesbureau Harder mijn omzwervingen
heeft kunnen volgen, doordat ik telkens voor een andere
werkgever met Harder te maken kreeg als constructeur.
Wat de toekomst precies zal brengen: geen idee! Ik hoop
natuurlijk nog vele jaren met plezier bij Breddels te kunnen
werken, mooie en bijzondere klussen te realiseren en mee
te helpen het hele proces telkens naar tevredenheid van
onze opdrachtgevers af te ronden.
Ronald de Jong (1995) <

Zo is Breddels de ”huisarchitect” van Intratuin Nederland
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Een kijkje achter de schermen
bij STOHA Plus
Wie is STOHA Plus?
Op zich geen moeilijke vraag om te beantwoorden, maar
om STOHA Plus bij elkaar te krijgen… dat is een lastige
taak, de rest komt dan vanzelf wel. Het viel uiteindelijk
mee om de STOHA Plus bij elkaar te krijgen. Afgesproken
werd op een donderdagavond in Koekenbier, de vaste
en centrale locatie gelegen in het snijpunt van Heiloo,
Egmond en Waarland. Ik had vooraf een lijstje gemaakt
met de vragen die ik wilde stellen om dit artikel voor het
bulletin te schrijven, waarin een aantal vragen stonden
waarop ik per se antwoord wilden hebben. Dit gevoed
door mijn nieuwsgierigheid naar de neven activiteiten van
de toppers Jan Jorna en Rob Niele. De STOHA Plus zet
zich in voor excursies en themadagen. Het onderwerp
heeft vaak een raakvlak met onze branch.
Voor de duidelijkheid de STOHA Plus bestaat al 15 jaar
en wordt vanaf het begin ingevuld door Jan en   Rob.  
Een geslaagde mix van een rasechte aannemer (Jan
is Regiodirecteur bij   Dura Vermeer) en een heer in het
bewerken van opdrachtgevers in met name Noord-Holland
(Rob is Account manager bij de Grontmij).   Deze twee
regelneven weten toch altijd weer vele bezoekers voor de
STOHA Plus dagen te mobiliseren.
Zelf ben ik ook lid van de commissie alleen dit is tijdens
onze meeting niet ter sprake gekomen.   Misschien voor
de volgende keer maar voorlopig hebben ze mij gelukkig
nog niet nodig.

zijn er veel andere activiteiten waarin zij hun energie
stoppen.
Rob is geboren in Egmond, deels opgegroeid in Alkmaar
en nu weer wonend in Egmond. Rob is buiten de STOHA
actief in de Trompetterkorps Alkmaar, CSC (Club Sandwich
Club), opgericht naar aanleiding van het afscheidfeest van
Joost Negeman (Grontmij), waar druk gefilosofeerd wordt,  
Rob is daarnaast lid van de landelijk personeelsvereniging
van de Grontmij en lid van de Waaier (Makelaar in
maatschappelijk betrokken ondernemen). Overigens heb
ik het gevoel dat ik er nog een paar vergeet. Tussen al
deze activiteiten door tracht hij zijn conditie op peil te
houden met moutainbiken en golfen.
Jan is geboren in Friesland, opgegroeid op Texel  en woont
inmiddels al jaren in Heiloo. Hij heeft naast een drukke
baan veel neven activiteiten.  Zo is Jan ook lid van de CSC
club, waarin hij o.a. samen met Rob, Joost Negeman en
12 andere leden met verschillende achtergronden druk
aan het filosoferen is over de dingen in het leven. Een deel
van zijn kostbare tijd besteedt Jan ook aan Hogeschool
INHolland. Hier is hij lid van de Beroepenveldcommissie die
de opleiding regelmatig toetst aan de competenties vanuit
het bedrijfsleven. Deze zomer heeft Jan de Hogeschool
begeleid tijdens een accreditatieproces. Sportief gezien
is Jan regelmatig te vinden op de atletiekbaan van
Trias zowel op de baan als halve marathon loper en als
bestuurslid (secretaris).
Door gebruik te maken van hun netwerk vinden ze altijd weer
leuke onderwerpen met daarbij de juiste randvoorwaarden
voor een geslaagd evenement. Zij realiseren zich dat voor
hun eigen werk deze bijeenkomsten een positieve bijdrage
kunnen leveren aan de relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.

foto 1: Jan en Rob met andere zaken bezig, altijd druk in
de weer ook tijdens ons gesprek.
Welke activiteiten hebben Jan en Rob naast hun werk
en de STOHA Plus?
Uit ervaring weet ik dat het lastig is om met deze druk
bezette heren een afspraak te maken. Dit geldt zeker voor
Rob en in mindere mate voor Jan. Dus was ik benieuwd
welke andere activiteiten hun leven zo beheersen. Buiten
hun gezin om die voor beide heren uit vier leden bestaat
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Op welke STOHA Plus bijeenkomst kijken jullie met
grote tevredenheid terug?
Het symposium bij AZ was er een met een hoog bobo
gehalte. Het was pas op het laatste moment bekend
of de sprekers ook daadwerkelijk beschikbaar waren.
Uiteindelijk kwam alles weer op zijn pootjes terecht tot
opluchting van Rob en Jan. Tijdens het symposium werd
een aardige discussie gevoerd over de problematiek van
Alkmaar West e.o. in het kader van ontwikkelingen en
bereikbaarheid. Het organiseren van het symposium heeft
heel wat tijd gekost, maar zij kijken hier met groot plezier
op terug.
We hebben die avond nog veel gepraat over de STOHA,
het bestuur, >>
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de website en over de verbeteringen die internet heeft met
betrekking tot de bereikbaarheid van de
andere STOHA donateurs.

STOHA Plus willen ze beide nog niet. Beide heren denken
aan een meerdaagse excursie en dat is zeer goed nieuws,
de eerste inschrijving is bij deze al genoteerd.

Nadat Rob weggegaan was om met zijn dochter een Ipod
te kopen in Alkmaar, heb ik met Jan onder genot van een
afsluitende bak koffie de avond afgesloten. We kunnen
nog een hoop spektakel verwachten want stoppen met de

Kortom een boeiend gesprek met twee bevlogen civiele
techneuten waarvoor mijn dank.
Rian Duinmeijer (1991) <

PENNINGMEESTER
Beste sponsoren en donateurs,

•

Ook in 2010 gaat het financieel goed met onze STOHA.
We hebben weer veel ondernomen waaronder een
excursie naar de PWN en de nieuwe website is in de
lucht.

•
•

Als penningmeester is het nog een beetje wennen
aan de dubbele pet van docent aan “onze opleiding”
en het penningmeesterschap. Op deze wijze hebben
de studenten die in Alkmaar Civiele Techniek studeren
direct een link met de STOHA. Geen enkele andere CT
opleiding heeft dit in Nederland en daar buiten is het mij
ook niet bekend. Netwerken wordt steeds belangrijker
en wat is er mooier dan een krachtig netwerk in jouw
vakgebied?
Bij de laatste vergadering van jaarcommissarissen zijn
enkele ideeën besproken om de STOHA meer te laten
betekenen voor de studenten:

STOHA-bulletin

een STOHA studiebeurs voor maatschappelijk
relevante, technisch diepgaande en buitenlandse
stages en/of afstudeerprojecten
open dagen commissie nieuw leven inblazen
snuffelstages mogelijk maken

Verder is het bestuur druk bezig met het inwinnen van
advies op fiscaal en juridisch gebied, om onze stichting
nog professioneler te laten werken.

€

Binnenkort valt een nieuwe acceptgiro bij de donateurs
op de mat. Een verzoek aan alle jc’s en donateurs:
update je adres op de website, ik zie namelijk nog
steeds veel acceptgiro’s retour komen door fouten in het
adressenbestand.
Sponsoren en donateurs: hartelijk dank voor jullie steun
aan de STOHA
Germaine de Baar-Greefkes <
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Wij laten over ons
heen rijden.
Wij wijzen u de weg in nieuwe wegen en wij ondernemen in
infrastructuur. Dat is nieuwe wegen vinden waar anderen
ze niet verwachten. Innoveren om tot verassende totaaloplossingen te komen.
Daarom gaat Dura Vermeer verder dan het aanleggen van
wegen, het ontwikkelen van bedrijfsterreinen of het bouwen
van sport- en recreatieparken.
Zo ontwikkelt Dura Vermeer duurzame en geluidsarme
asfaltproducten, integrale vervoerssystemen en diensten
op het gebied van mobiliteit. En dat doen we vaak risicodragend en altijd met verbeeldingskracht die gekoppeld is
aan jarenlange ervaring.

k8018 adv Civiel/technisch 148x210mm

15-10-2008

13:18

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

Pagina 1

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

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

VEELZIJDIGE BOUWERS
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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 en wordt het lijstje met ontbrekende jaren steeds korter. Het is dan ook zeer
postitief om te zien dat de foto’s uit verschillende 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. <

1988

1988
Ontbrekende jaarfoto’s:

Ontvangen
jaarfoto’s

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

1975

1985

1976

1989

1978

1990

1980

1993

1981

1996

1983

Bezoek ook eens www.stoha.nl
om de jaarfoto’s te bekijken.
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STOHA Boeken Tip
van Plant tot Techniek
Pieter van Mourik
Gerard van der Veen

ISBN 978-90-6562-176-4

www.stoha.nl
“Planten in botanische tuinen tonen hoe groot en gevarieerd het
plantenrijk is. Dat leidt tot verwondering en inzichten en draagt zo
bij aan de bescherming van planten. Zie hier de rol van botanische
tuinen. De Botanische Tuin van de Technische Unversiteit Delft
heeft daarnaast tot taak de rijkdom van het plantenrijk te verkennen
en bij te dragen tot duurzame toepassingen van plantaardige stoffen
en producten. De basis voor deze taakopdracht werd gelegd door
de stichter van de Botanische Tuin TU Delft, die in 1907 met lof in
Delft promoveerde en toen op 29-jarige leeftijd daar benoemd werd
tot hoogleraar dr. G. van Iterson jr. Tijdens zijn lange professoraat
(1907-1948) onderzocht Van Iterson jr op talrijke wijzen de relaties
tussen planten en hun toepassingen. Aan het begin van de 21ste
eeuw blijkt zijn aanpak nog steeds actueel, zoals de onlangs
door de Botanische Tuin TU Delft uitgebrachte dvd-film ‘Growing
solutions’ (in deze Gids bijgesloten) laat zien. Ter herdenking van
Van Itersons professoraat besloot de Botanische Tuin TU Delft in
2007 tot publicatie van een gids over planten en hun toepassingen.
‘Van Plant tot Techniek’ geeft een rondgang langs tientallen
planten, fraai om te zien en belangrijk wegens hun technische
toepassingen. Foto’s en historische afbeeldingen illustreren deze
rondgang. Daarna volgen hoofdstukken over planten die botanie
en techniek verbinden en over Van Iterson jr. Omdat lopende
onderzoeksprojecten in de Botanische Tuin TU Delft uitgevoerd
worden op basis van zijn uitgangspunten, is er geen onderscheid
gemaakt tussen historische en actuele voorbeelden. Zo verwijst
historie naar toekomst. Verwijzingen en Indexen ontsluiten deze
gids. Deze gids is een inspiratie voor een steeds weerkerend
bezoek aan de Botanische Tuin TU Delft. Immers, alleen als een
plant echt voor je staat, dan kun je die pas goed zien. Dan ervaar
je hoe belangrijk eigen waarneming is” <
Bron: http://www.vssd.nl/hlf/d009.htm

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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KWS Infra bv
W.M. Dudokweg 19, 1703 DA Heerhugowaard
Postbus 330, 1700 AH Heerhugowaard
tel. 072-5719744, fax 072-5744063
e-mail heerhugowaard@kws.nl, www.kws.nl

Wintereditie
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Mensenwerk 1/2 pag. liggend
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STOHA feiten & cijfers

Donateurs slaan hun vleugels uit
Wij als STOHA donateurs zijn met zijn allen uit dezelfde
civiele bron geschapen, namelijk in Alkmaar. Waar we,
als ik naar mezelf kijk, met veel plezier de studie civiele
techniek hebben genoten. Daarna hebben menigeen hun
vleugels uitgeslagen. Nog 11 % van de STOHA aanhang
is woonachtig in onze kaasstad Alkmaar. Gevolgd door
buurgemeente Heerhugowaard, waar 59 donateurs wonen.
Dit wordt op de voet gevolgd door Heiloo met een totaal
van 43 donateurs. Als we dat een niveau hoger tillen
komen we 84% tegen in ons eigen Noord-Holland. Dat het
niet vanzelf sprekend is dat we werken waar we het vak
hebben geleerd, blijkt wel uit de verhalen van de donateurs
over de grens. 2 % van het totale aantal donateurs werkt
in het buitenland. Als ik het STOHA bestand doorblader is
het grappig om te zien hoeveel van ons in dezelfde stad of
hetzelfde dorp wonen. Sommige wonen zelfs in dezelfde
straat. Waarvan in Egmond aan Zee liefst 4 donateurs.
Zouden ze dit van elkaar weten? Daarnaast zijn er zelfs die
in hetzelfde huis wonen (2 %). Zo zie je maar weer Civiele
ingenieurs zijn overal te vinden, als je maar op de juiste
plaats zoekt. Nieuwsgierig geworden welke ingenieur bij
jou in de buurt woont? Kijk dan snel op onze website. <

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
Ingezoomd op de techniek
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.                   
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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STOHA Plus
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Excursie PWN Waterleidi
Waterstofperoxide, chloordioxide, UV/H2O2, UF/HF,
zandfiltratie, sedimentatie, koolfilters en nog vele andere
technische termen kwamen voorbij bij de STOHA excursie
van 24 september 2010. Je denkt bij alle bovenstaande
termen niet direct aan schoon en lekker drinkwater. Toch
was dit het onderwerp van de laatste STOHA excursie:
drinkwater van bron tot kraan bij de PWN in Heemskerk.
De presentatie en rondleiding waren deze keer in handen
van twee STOHA-leden, namelijk Johannes Keizer en
Sander de Haas. Beide zijn zij in 2002 afgestudeerd
aan de HTS. De ontvangst vond plaats in het PWN
Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum.
De eerste presentatie was in handen van Johannes. In de
presentatie werd het een gegoochel met getallen. Deels
omdat dit behoord tot de werkzaamheden van Johannes
en deels om de presentatie van de vorige excursie bij de
VOMAR te overtreffen. Dus voor degenen die er niet bij
waren: 759.000 aansluitingen, 10.000 km leidingnet, 1,6
miljoen inwoners, 105 Mm³/jr drinkwater per jaar, circa
130 liter per persoon per dag, 7.330 hectare duingebied in
beheer, 7 miljoen bezoeken per jaar, 2 bezoekerscentra, 3
campings, transportnet: 1055 km, distributienet: 8945 km,
5% grondwater, 95 % oppervlakte water waarvan 70 %
IJsselmeerwater en 25 % Rijnwater.

n een ‘nutshell’ vindt de zuivering als volgt plaats: water
wordt vanuit het IJsselmeer getransporteerd naar
Heemskerk -> toevoeging waterperoxide -> zuivering door
UV stralen -> filtering door koolfilters -> infiltratie in duinen ->
na drie weken filtering in duinen transport naar Heemskerk
-> nazuivering en toevoeging van zuurstof ->mengen met
“puur” water (membraanfiltratie) -> transport naar de klant.
Na afloop van de presentaties verplaatste het hele
STOHA circus zich naar de productielocatie Heemskerk.
Op deze locatie kregen we inzicht in de praktijk van de
waterzuivering. De rondleiding ging langs vier belangrijke
stappen in het proces. De eerste locatie was de monitoring/
bewaking van de waterproductie en de levering naar de
klanten. Waar dit vroeger 24 uur per dag door mensen
bewaakt werd, gebeurd dat nu door de computer. De
tweede locatie was de UV zuivering. Hier zorgen 16 UV
lampen per reactor, 5 reactoren per zuiveringstraat en 4
zuiveringsstraten voor de zuivering. Afhankelijk van de
hoeveelheid te zuiveren water worden er meer reactoren
ingezet. Als alle reactoren tegelijk draaien dan verbruikt de
installatie 4 MW. We zijn gelukkig niet te bruin geworden
van de UV lampen daar het een gesloten systeem betrof.
Hoewel de lampen bijvoorbeeld uitstekend helpen om
bijvoorbeeld ziektekiemen en virussen, restanten van
landbouwgif, restanten van medicijnen en giftige algen uit
het water te zuiver zou het niet al te best zijn als je direct
in de lampen kon kijken.

Bij een leveringscapaciteit van 105 Mm³/jr drinkwater per
jaar maakt de PWN een omzet van circa  €171.894.750,00  
per jaar (dit is uitgerekend op basis van een gemiddeld
tarief en inclusief vastrecht). Als tegenprestatie voor
deze (hoge) omzet moet de PWN de 105 Mm³/jr zuiveren
en transporteren van A naar B naar C en naar D. De
presentatie van Johannes liet zien hoe de PWN dit aanpakt
en monitort, zodat het nu, maar ook in de toekomst en bij
calamiteiten voldoende capaciteit kan leveren. Als je wilt
weten hoe het precies zit dan nodig ik je hierbij uit om
bij de volgende STOHA excursie deel te nemen en dit bij
Johannes na te vragen.

De derde locatie was de actieve koolzuivering. Daar dit
een open systeem was, was hier juist veel water en veel
kool te zien. De vierde locatie was de UF-HF zuivering.
Feitelijk zijn dit installaties waarbij het water eerst door
een soort “plastic” rietjes met kleine gaatjes (membranen)
geperst wordt (UF = ultrafiltratie) en daarna door een soort
“papieren” filters (HF = hyperfiltratie). Deze filters houden
praktisch alle zouten en organische stoffen (bijvoorbeeld
bestrijdingsmiddelen) tegen. Naast een heleboel buizen in
een indrukwekkende en schone ruimte was er geen water
te zien.

De tweede presentatie was in handen van Sander.
Deze presentatie ging in op de drinkwaterwinning uit het
duingebied. In het verleden werd het water direct uit de
duinen gepompt. Nu de vraag naar schoon drinkwater
dermate hoog is (de vraag nam na 1950 extreem toe)
zou balans in de zoetwaterbel onder de duinen niet te
handhaven zijn. Derhalve wordt er nu water vanuit het
IJsselmeer in de duinen gepompt waarbij dit doormiddel
van diverse zuiveringsmethoden wordt gezuiverd.

Aangezien de zuivering van het water ook wel zonder
ons kon doorgaan, verplaatsten wij ons naar Castricum
waar het belangrijkste deel van de STOHA excursie zou
plaatsvinden: DE BORREL. Ook tijdens de borrel werd er
rijkelijk water geschonken van het PWN, alleen leek het
niet goed gezuiverd, het zag nogal geel met bubbels en
een witte schuimkraag. Gelukkig smaakte het wel. In ieder
geval kunnen we de PWN, Johannes en Sander bedanken
voor de geslaagde middag en rondleiding!

I

Jan Buisman (1999) <
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Meer foto’s op www.stoha.nl

ingbedrijf Noord-Holland

De techneut aan het werk
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Het Projectbureau N23 Westfrisiaweg

Rogier van Drunen maakt sinds november 2007 als projectsecretaris deel uit van de vaste medewerkers van het
projectbureau N23 Westfrisiaweg en geeft met dit artikel in een notendop weer welke werkzaamheden er door
het projectbureau de afgelopen jaren zijn verricht. Daarnaast wordt de huidige status van het project toegelicht
en een doorkijk gegeven op het komende jaar.
Het Project
De Westfrisaweg is het Noord-Hollandse deel
(Heerhugowaard – Enkhuizen) van de N23 die de komende
jaren wordt aangelegd om Alkmaar en Zwolle te verbinden.
De drie betrokken provincies zijn verantwoordelijk
voor de realisatie van het tracé. Het projectbureau N23
Westfrisiaweg is verantwoordelijk voor de realisatie van
het Noordhollandse deel van de N23.
Het Projectbureau
De feitelijke start van het project(bureau) vond plaats op 5 juli
2006 met de ondertekening van de Intentieovereenkomst
tussen de provincie Noord-Holland, 16 gemeenten waar
de weg doorheen zou moeten lopen en omliggend daaraan
(inmiddels 13 vanwege gemeentelijke herindeling),
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het
georganiseerde bedrijfsleven. Het projectbureau dat
momenteel gevestigd is in Hoorn werd op 7 juni 2007
officieel door de toenmalige gedeputeerde C. Mooij
geopend. Verder legde de overeenkomst de gedeelde
financiële verantwoordelijkheid van de projectkosten en
uitgangspunten voor het ontwerp vast. In tegenstelling tot
wat vaak wordt gedacht, vindt de aansturing van het project
niet door de Provincie plaats maar door alle deelnemende
partijen die zijn samengebracht in een stuurgroep.  In de
stuurgroep zijn de bestuurders van alle deelnemende
partijen vertegenwoordigd.
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Het projectbureau is onder meer verantwoordelijk voor:
• Het tot stand komen van een ontwerp met kostenraming
en taakstellend budget van € 350 miljoen;
• Het vinden van een financiële verdeling van de
projectkosten over de deelnemende partijen;
• Het coördineren van een lobby richting het Rijk voor
een rijksbijdrage (gezamenlijk uitgevoerd met de
provincies Flevoland en Overijssel);
• Het doorlopen van diverse (wettelijke) procedures;
• De communicatie naar de omgeving;
• Het belangrijkste doel van het projectbureau is een door
alle partijen ondertekende Realisatieovereenkomst.>>

De leden van links naar rechts zijn:
Henk Scherjon; Johan Munsterman; Monique Takken-Luiting;Albert de Vries;
Rogier van Drunen; Mirjam Cauvern; Joost Stoffelsen; Muriel Sinselmeijer;
Eric Winkelaar; Gert Valster.
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werd verwoord in de Realisatieovereenkomst. Het enige
dat echter nog ontbrak was duidelijkheid vanuit het Rijk
over de gevraagde Rijksbijdrage. Het Rijk had namelijk al
een jaar eerder de keuze gemaakt de bijdrage te leveren
middels een “kralenbenadering”, waarbij de gevraagde
bijdrage over meerdere “kralen” (projectonderdelen van
de N23) zou worden verdeeld. Het projectbudget kon
dus niet over het taakstellende bedrag van € 350 miljoen
beschikken, waardoor vertraging in het proces dreigde te
ontstaan. De Provincie onderkende deze situatie en nam
haar verantwoordelijkheid voor het resterende deel van
de Rijksbijdrage (in afwachting van de toekenning van
meerdere “kralen” door het Rijk).
De Werkzaamheden
Het Regioakkoord kan als eerste wapenfeit van het
projectbureau worden gezien. Dit akkoord kwam in
oktober 2007 op bestuurlijk niveau tot stand en omvatte
een schetsontwerp (SO) met scopebeschrijving en
kostenverdeling tussen de partijen. Gekozen is om de
omgeving in een vroeg stadium te betrekken bij   het
project.. Het SO werd daarom al voor het eerst aan het
publiek gepresenteerd tijdens bijeenkomsten in Enkhuizen
en Heerhugowaard in september 2007.
Nadat in het voorjaar van 2008 het Regioakkoord door
de laatste volksvertegenwoordiging werd bekrachtigd
(gemeente Drechterland met een minderheidsstandpunt
voor de noordvariant nabij Hoogkarspel) vond een
bijeenkomst plaats in het AZ stadion om bij deze mijlpaal
stil te staan en een officiële start te maken met de lobby
richting het Rijk voor een rijksbijdrage. Vervolgens kon het
projectbureau beginnen met het uitwerken van het SO naar
voorlopig ontwerp (VO). Daarvoor zijn klankbordgroepen
opgericht die bewoners uit de omgeving in de gelegenheid
hebben gesteld mee te denken over de verdere vormgeving
van het ontwerp. Bewoners uit de omgeving weten vanuit
hun gebiedskennis belangrijke bijdragen te leveren aan de
inpassing van de weg. Naast de verdere uitwerking van het
ontwerp werd de lobby richting het Rijk (in samenwerking
met Flevoland en Overijssel) geïntensiveerd en werden
wettelijke procedures, zoals het plan-Milieu-EffectRapportage (MER), doorlopen.

De Realisatieovereenkomst
Op 26 augustus 2010 was het zover! De bestuurders
van alle deelnemende partijen ondertekenden   de
Realisatieovereenkomst.   Bekrachtiging van de
Realisatieovereenkomst in de volksvertegenwoordigingen
moet echter nog wel plaatsvinden. Ten tijde van dit schrijven
ziet het ernaar uit dat dit eind 2010 gebeurt zodat de focus
van het projectbureau vanaf 2011 op de uitvoeringsfase
komt te liggen.
Komend Jaar
Het project gaat een volgende fase in. Dit betekent dat  
de laatste procedures worden doorlopen en afgerond,
gronden worden aangekocht en een start wordt gemaakt
met de contractering van aannemers. Al met al is nog veel
werk te verzetten voordat de schop de grond in kan gaan*.
Als alles meezit, moet een eerste start in 2012 mogelijk
zijn!

   

Eind 2009 beschikte het projectbureau over een VO van
€ 350 miljoen, was het Plan-MER afgrond, de InrichtingMER ingezet en het Inpassingsplan (bestemmingsplan
op provinciaal niveau) gestart. Omdat het ontwerp in
een concretere fase terecht was gekomen werden
bijeenkomsten georganiseerd voor grondeigenaren op en
rond het geplande tracé.
Begin 2010 werd het VO in nauw overleg met de
deelnemende
partijen
(voornamelijk
gemeenten)
uitgewerkt naar VO+. Ook is het VoorontwerpInpassingsplan volgens het afgesproken proces doorlopen
en de Inrichtings-MER ter inzage gelegd. Voor voorlichting
over deze laatste onderwerpen werden in het voorjaar
inloopavonden georganiseerd.
In de zomer van 2010 had het projectbureau vrijwel
volledig aan haar opdracht voldaan. Op bestuurlijk niveau
was overeenstemming bereikt over het ontwerp en waren
diverse procesafspraken overeengekomen. Dit alles
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Rogier van Drunen (2001) <
*Gemeente Heerhugowaard heeft met de realisatie van de spoortunnel
nabij De Vork in 2010 haar deel van project in de tijd naar voren
geschoven.

Voor meer informatie:
• www.n23westfrisiaweg.nl
• drunenr@noord-holland.nl
rogier.vandrunen@grontmij.nl
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STICHTING OUD HTS STUDENTEN ALKMAAR
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STOHA-bulletin
Het STOHA-bulletin is een halfjaarlijks gratis informatieblad voor alle
afgestudeerden aan de Hogeschool INholland te Alkmaar (voorheen
respectievelijk HTS-Alkmaar, Hogeschool Alkmaar), studierichting Built
and Environment, specialisatie Civiele Techniek. Behalve het geven van
algemene informatie wil het STOHA-bulletin het medium zijn om in onderling
contact met elkaar te blijven op zowel het persoonlijk als zakelijk vlak en om
op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op Hogeschool INholland. Het
drukken van het bulletin wordt mede mogelijk gemaakt door Hogeschool
INholland. Vanuit INholland worden de taken vervult door Bert Kuipers en
Onno Witvliet.
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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.

Sponsoren
Dura Vermeer te Purmerend, Grontmij te Alkmaar, Chr. Hoogendorp en
Zonen te de Lijnden, KWS te Heerhugowaard,  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.
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

Grontmij

Leading in sustainable urban development and real estate

Grontmij werkt samen met overheden, ontwikkelaars en corporaties om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van steden te verbeteren. We geven advies,
ontwikkelen gebiedsconcepten, vertalen stedenbouwkundige ideeën naar realiseerbare ontwerpen en realiseren plannen. Daarbij hebben we aandacht
voor duurzame oplossingen en maatschappelijke ontwikkelingen.
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