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.nl voor ingenieurs.

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 in Haarlem van 17.00 uur tot 19.00 uur. We doen dit in café Stempels, Klokhuisplein 9 in 

Haarlem. 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 (023) 567 00 22.  

Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook, via pagina Engenius, voor ingenieurs.

Waar ga jij heen?

Naar de borrel van Engenius!

3410-248_Stoha_210x297_zw.indd   1 10-05-2011   10:31:59
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Nu ik aan dit voorwoord begin is de herfst daadwerkelijk 
aangetreden, echter we lezen dit STOHA Bulletin pas rond 
februari, dit zorgt voor een leuke uitdaging.

Recent zijn we met de STOHA Plus commissie naar een 
gecombineerde excursie van de projecten ‘Westrandweg’ 
en de ‘2e Coentunnel’ gegaan. Ik denk dat ik voor eenieder 
mag spreken dat het zeer indrukwekkend was om te zien 
met welke voortvarendheid het een en ander gerealiseerd 
wordt. De borrel na afloop was, mede door het zomerse 
weer, gezellig en informeel. Daarnaast was het mooi 
om de interactie tussen de diverse jaren en generaties 
te zien. Exact een week later, tijdens onze halfjaarlijkse 
vergadering van de Raad van Jaarcommissarissen in 
oktober, zijn weer vele spontane ideeën voor nieuwe 
excursies geopperd. Hou de berichtgeving in het STOHA 
Bulletin en op de STOHA website dus in de gaten want dit 
wordt zeker vervolgd. 

Vanuit de Raad van Jaarcommissarissen hebben we 
gelukkig versterking gevonden voor het dagelijks bestuur 
zodat het DB weer bestaat uit vijf personen. We heten Piet 
Warnaar dan ook van harte welkom! Piet zal Germaine na 
6 jaren trouwe dienst opvolgen als penningmeester. 

De ontwikkelingen binnen ‘onze’ opleiding bij INHolland zijn 
aanleiding voor flinke discussies tijdens de vergaderingen 
en excursies. Er blijkt dat dit studiejaar 18 studenten zich 
hebben aangemeld voor het 1e jaar Civiele Techniek en 
dat is boven verwachting.

Gelukkig kunnen we (als bestuur) aangeven dat er een 
goede en laagdrempelige dialoog met de opleiding is. 

Dit kenmerkt zich bijvoorbeeld door inzet vanuit het 
bestuur op de jaarlijkse INHolland-decanendag, maar ook 
bij wervingsactiviteiten (rond de zomer) en een meedenk-
positie om de Civiele Techniek opleiding terug te brengen 
waar die hoort.

Dit alles kan worden samengevat en versterkt worden 
door begrippen die mijns inziens exemplarisch zijn voor 
ons vakgebied: samenwerken, creativiteit, multidisciplinair 
denken, doen, altijd aanwezig, essentieel voor onze 
maatschappij én een gezonde ‘hoe kan het wel’-houding 
om daadwerkelijk projecten te realiseren. 

Met vriendelijke groet,
Melle Ketting <

DE VOORZITTER

Foto kaft: Behorend bij artikel: De wereld van duurzame energie

REDACTIONEEL
Voor u ligt de wintereditie 2011/2012 van het STOHA 
Bulletin. Wat de redactie betreft weer een goed gevuld 
bulletin met een heel aantal interessante en varierende 
artikelen. 

Zo geven we in het bulletin een korte impressie van de 
STOHA Plus excursie naar de 2e Coentunnel en de 
Westrandweg. Er is een artikel van Borna en Bob die 
stage hebben gelopen in Malawi. Dit zijn vierde jaars 
studenten aan de opleiding civiele techniek in Alkmaar. 

Jeroen Tishauser geeft ons een kijkje in de keuken van 
het “virtueel bouwen”. Ook is het STOHA etentje weer 
erg gezellig geweest, zo valt terug te lezen.

In dit bulletin komen ook twee penningmeesters aan het 
woord. Germaine geeft ons een overzicht van de donaties 
en een korte terugblik. De nieuwe penningmeester Piet 
geeft alvast een blik in de toekomst.

Wij van de redactie werken iedere keer met plezier 
samen om een nieuw STOHA Bulletin op uw deurmat te 
krijgen. 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. 

Mocht u geprikkeld zijn door alle verhalen en wilt u uw 
ervaringen delen met de STOHA achterban, schroom 
dan niet en mail de redactie: redactie@stoha.nl. 

Veel leesplezier!

Namens de redactie,
Goaitske de Vries < 
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STOHA Plus

Albert Einstein

Enkele feiten:

- Het project 2e Coentunnel wordt uitgevoerd door 

Coentunnel Construction.

- De tunnelbuis heeft een lengte van 750 meter.

- De tunnel bestaat uit 4 hele lange, afgezonken 

elementen.

- De snelweg door de tunnelbuis staat in verbinding 

met het langste landviaduct van Nederland: maar 

liefst 3,3 km lang! Dit viaduct ligt boven de Basisweg.

- De Westrandweg loopt van het knooppunt Raasdorp 

(A9/A5) naar de A10-West, waar de weg aansluit op 

de Coentunnel. 

‘‘Logica brengt je van A naar B, 
fantasie brengt je overal.”  

Vrijdag 30 september hebben we allemaal kunnen genieten 
van een heerlijk ontspannende STOHA excursie. Aan het 
begin van de middag werden we hartelijk ontvangen in 
het informatiecentrum van de projecten 2e Coentunnel en 
de Westrandweg, onder het genot van lekkere hapjes en 
drankjes. 

Al snel was iedereen aanwezig. Natuurlijk werden we 
welkom geheten door de STOHA Plus commissie, 
bestaande uit Jan Jorna en Rob Niele. We werden in 
twee groepen verdeeld. De ene groep ging de bus in 
om de 2e Coentunnel en Westrandweg te bezoeken en 
de andere groep kreeg een presentatie over het project 
Westrandweg. Grote hilariteit bij de groepsindeling want 
dat ging op afstudeerjaar wat resulteerde in een “grijze” 
bus, die gelukkig flink opgefleurd werd door de vrolijke 
gele veiligheidsvestjes, witte helmen en donkergroene 
laarzen. 

Bij de zuidelijke ingang van de 2e Coentunnel mochten we 
uitstappen en werden we ontvangen door een vriendelijke 
meneer van Coentunnel Construction die ons een 
interessante rondleiding gaf. 

Na een wandeling tot het diepste punt van de tunnel 
stapten we via een enge zwabberende steigertrap weer 
in de bus om een kijkje te gaan nemen op het hoogste 
viaduct van de Westrandweg, nabij het infocentrum.

Het project wordt uitgevoerd door Combinatie Westpoort 
(Van Hattum en Blankevoort, KWS infra en Boskalis). Het 
landviaduct bestaat uit een heleboel kolommen. Tussen 
iedere twee kolommen worden 10 liggers van elk circa 45 
meter gelegd. Met een speciale kraan (Launcher Gantry) 
worden de liggers, met elk een gewicht van circa 160 ton 
per stuk, aangebracht. In totaal worden er 850 liggers 
aangebracht, gefabriceerd door Spanbeton. De planning 
is om eind 2013 de Coentunnel en de Westrandweg open 
te stellen voor het verkeer. De tunnelbuis is al sinds 31 
mei “klaar”, je kunt er helemaal doorheen lopen of met 
materieel doorheen rijden. De tunnelbuis van de 2e Coen 
ligt slechts 4 meter naast de tunnelbuis van de 1e Coen. 
Ertussen staat een damwand en er zijn geen zettingen 
geconstateerd.

Weer terug bij het informatiecentrum was het de 
beurt aan de “groene bus” die helemaal vol zat. In 
het informatiecentrum kregen we een interessante 
presentatie door wederom een vriendelijke meneer, dit 
keer van Rijkswaterstaat, over het project Westrandweg. 
Interessant was het verhaal over de financiering van het 
gehele project. Mooi waren de animatiefilms waarin je 
prachtig kunt zien hoe het zal zijn als je straks met je auto 
over de westrandweg en door de 2e Coentunnel rijdt.

Deze heerlijke warme zonnige middag werd afgesloten met 
de verloting van een ipad2 door hoofdsponsor Engenius. 

Organisatoren en hoofdsponsor hartelijk bedankt voor 
deze leuke excursie!

Germaine de Baar-Greefkes <
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STOHA Bulletin op het verkeerde adres ontvangen?
Log in op de STOHA Website en beheer je eigen gegevens.

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
Op de STOHA Website is het als donateur mogelijk om artikelen te plaatsen en nieuws bekend te maken.

De webredactie is te bereiken via webredactie@stoha.nl

Contact de redactie
Voor vragen en/of reacties ten aanzien van het STOHA Bulletin neem dan gerust contact op met de redactie.
De redactie is bereikbaar via redactie@stoha.nl <

COMMUNICATIE

Meer foto’s op www.stoha.nl



Geotechniek in Noord-Holland

Geef de pen door

Na Marco Veendorp en Ruud Joosten zal ik, als nestor, 
het drieluik compleet maken met het schrijven van een 
verhaal in het STOHA Bulletin. Een driemanschap, want 
wij werken al jaren samen aan de dijkonderzoeken in 
Noord-Holland, elk met ons eigen specialisme. Maar ik 
houd me met veel meer zaken op geotechnisch gebied en 
aanverwante zaken bezig. 

Wie ben ik eigenlijk
Ik ben Rob Struyk, 63 jaar, afstudeerjaar 1975. Na mij 
afstuderen heb ik in Voorburg, Leidschendam en Doesburg 
gewoond, maar sinds 1986 woon ik in Oudorp met mijn 
vrouw Gina en 3 zoons, waarvan er inmiddels 2 het huis 
hebben verlaten. 

Mijn hobby’s zijn vogels kijken, niet spotten, en 
natuurfotografie. Ik heb mijn bescheiden bijdrage mogen 
leveren aan het boekje Alkmaar heeft vleugels. Vogels 
kijken is ook een goede reden om mooie reizen te maken, 
waarbij het voorbereiden van een reis het halve werk is. 
Mijn natuurfoto’s wil ik ooit nog eens op een eigen website 
gaan zetten, maar dat zal tot na mijn pensionering moeten 
wachten.

Wat er aan vooraf ging
Na een langdurige vooropleiding HBS-B moest ik gelijk in 
militaire dienst, lichting 69-5. Een mijns inziens verloren tijd 
die ik eind 1970 als soldaat zonder verdere vooruitzichten 
kon afsluiten. De timing was erg ongelukkig, omdat elke 

studie pas in augustus/september zou starten, maar een 
mooie tijd van bezinning, terwijl ik een tijdelijk baantje had. 
Uiteindelijk viel de keuze bewust op de HTS in Alkmaar, 
omdat HTS Haarlem geen plek meer had, geloof ik. 

Mijmeringen over mijn studietijd
En daar kwam ik als oudere jongere tussen veel jongere 
collega-studenten. Velen hadden een vooropleiding 
MTS, waardoor ze al tekenvaardigheden, kennis van 
bouwmaterialen en al een praktisch jaar achter de 
rug hadden, terwijl ik 2 jaar lang geen studieboek had 
opengedaan. Alles was gloednieuw, niet alleen het 
gebouw (deels nog in aanbouw) en de practica, maar 
ook de docenten, zoals dhr. Klinkhamer, dhr. Koenders, 
dhr. van der Molen. Ook dhr. Sandstra zwierf al rond. De 
uitspraak van de toenmalige directeur dhr. de Muynck bij 
de start van het eerste jaar dat “wie het eerste jaar haalt, 
ook afstudeert” heeft mijn studiejaar geen windeieren 
gelegd en hij werd er ook regelmatig aan herinnerd. Op 
één na is iedereen, die het eerste jaar haalde, dan ook 3 
jaar later afgestudeerd.

Jaargenoten van mij hebben de goot bij Hydraulica en 
de betonpersen opgebouwd. En haast onvoorstelbaar: 
computerkunde bestond grotendeels uit het maken en op 
volgorde leggen van ponskaarten. Met een elastiekje er 
om heen, naar ECN in Petten en een week later was je run 
terug en dan maar hopen dat het goed was, want punten 
en komma’s waren heel belangrijk. >>



De eerste schoolfeesten waren in een ruimte waar later 
werktuigbouwkunde kwam, want de aula was nog niet 
gebouwd. Later kwamen er feesten met eerst cabaret en 
daarna een band of zelfs meerdere bands in verschillende 
ruimten. Voor elk feest de PABO en het ziekenhuis langs 
om vooral de vrouwelijke studenten uit te nodigen, want 
op de HTS Alkmaar waren alleen mannen in die tijd. 

Stages bij de Gemeente Purmerend en op een project 
van Arcadis in Nieuwegein. Mijn afstudeerproject, samen 
met Cees Ris en Jan Schets, ging over het gedeeltelijk 
onder water zetten van de Westwouderpolder om de 
aanlegmogelijkheden voor de waterrecreatie te verbeteren. 
Een prachtplan, dat in de huidige tijd geen kans van slagen 
zou hebben. In de Westwouderpolder namelijk zaten toen, 
maar zitten nu nog, heel veel weidevogels.

Aan het werk
Na het afstuderen dan toch maar aan het werk, dus 
zoeken in Intermediair en geschreven op een advertentie 
van Fugro. Zeer verheugd was ik met de uitnodiging voor 
een gesprek. De sollicitatie bestond uit een ontvangst in 
een vergaderzaal samen met zo’n 25 mede¬sollicitanten, 
waar een presentatie van het bedrijf werd gegeven en 
aansluitend een gesprek. Daar werd mij gelijk een baan 
aangeboden en ik ging dus naar huis met een baan bij 
Fugro Offshore op zak. En ik was niet de enige, want ik 
weet nog van een sollicitant, die een week na zijn gesprek 
al op zee zat. 

In de beginjaren van het offshore gebeuren bij Fugro 
werd gebruik gemaakt van de Surveyor of de Mariner van 
Heerema of de Duplus van NOC. 

Al het onderzoek was gerelateerd aan de olie-industrie; het 
zoeken naar de beste locatie om een platform te kunnen 
funderen en gegevens verzamelen om de fundering 
te kunnen ontwerpen. Fugro had speciaal equipement 
ontwikkeld voor het offshore-grondonderzoek, dat toen 
nog in de kinderschoenen stond, zoals het Zeekalf en de 
Wison om mee te sonderen. De schepen waren geschikt 
gemaakt om het Fugro-equipement te handelen: er was 
een grote bun in gemaakt, waar het Zeekalf in hing, en 
een boortoren. Ankerwinches waren voor en achter 
opgebouwd om het schip op zijn plaats te houden. Voor 
het grondonderzoek werd ik in eerste instantie ingezet op 
de Noordzee: veel stand-by, veel pendelen tussen Bergen 
in Noorwegen en Lerwick op de Shetlands. Later ook in de 
Middellandse Zee, voor India en Brazilië. Weinig stand-by, 
lange dagen, maar wel meer avontuur. Tussen de reizen 
door op kantoor laboratoriumonderzoeken begeleiden, 
berekeningen maken en resultaten presenteren in mega 
dikke rapporten. 

In aansluiting op advisering werden de heiwerkzaamheden 
begeleid. De palen waren vaak erg lang, 70 – 80 m, een 
diameter van 1,5 m. Uiteraard waren de heiblokken ook 
machtig, stoomblokken met een valgewicht van 10 ton. 
Het blok stond in feite op de paal en bevond zich binnen 
een bewegende kooi om de deining te compenseren. 
Het kalenderen ging nog puur ambachtelijk met een 
handtellertje, want met kalenders van rond de 100 slagen 
per foot werd je gek van het tellen. Een paal stond op 
diepte bij een kalender van 150 slagen per foot. In die tijd 
heb ik toch aardig wat platforms weggezet op de Noordzee 
en de Perzische Golf. >>
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Maar ja dat offshore werk was wel veel van het zelfde, 
altijd op zee, vaak goed eten aan boord, onregelmatige 
diensten en nooit weten wanneer je weer thuis zou 
zijn. Ook het contact met het thuisfront was moeilijk, dit 
ging via Radio Scheveningen, waar de hele wereld kon 
meeluisteren.

Na een paar landklusje in Maleisië en Indonesië in 1979 
ben ik overgeplaatst naar het Fugro-kantoor in Arnhem, 
waar ik geotechnisch adviezen ging maken. Dit was even 
wennen, de volksaard is minder direct dan in Noord-
Holland. Ook het kleinschalige werk was een overgang. 
In 1986 kreeg ik de mogelijkheid Fugro in Alkmaar te 
gaan vertegenwoordigen. Er bestond een kantoortje in de 
Emmastraat, maar ik gaf de voorkeur aan een kantoor aan 
huis, zoals meerdere collega’s dat hadden. In oktober is 
het kantoor verhuisd naar mijn woning aan de Terrastraat 
in Oudorp. 

In de beginjaren werd er veel voor de Provincie Noord-
Holland gewerkt met leuke projecten, zoals de afslag van 
A7 naar Enkhuizen, de aanleg van N244 Purmerend- 
Edam en N207 bij Nieuw-Vennep, verbreding van de 
N203 Uitgeest- Busch en Dam. Langlopende projecten 
van grondonderzoek, zettings- en stabiliteitsanalyses 
tot en met begeleiding van het ophoogproces. Grappig 
is dat een aantal projecten van toen al weer aangepakt 
gaan worden, zoals de N207, die alweer verbreed wordt. 
Daarnaast heb ik meegedaan aan spraakmakende 
projecten in Alkmaar zoals de AVI, de Piekgasinstallatie, 
de Singelgarage en recent de Schelphoek. 

Midden jaren 90 begon Fugro met het grondonderzoek 
en toetsing van voornamelijk primaire waterkeringen in 
Noord-Holland. In de loop der jaren zijn alle Waddenzee-, 
IJsselmeer- en Markermeerdijken, plus nog een aantal 
“droge” dijken onderzocht en getoetst. 

Als een dijk uit dit onderzoek geen voldoende kreeg, start 
de voorbereiding van versterking van de dijk. Een tijdrovend 
proces, maar dat uiteindelijk leidt tot de uitvoering. Zowel 
bij de voorbereiding in kern- en projectteams als bij de 
uitvoering ben ik volop betrokken (geweest). Erg nuttig om 
praktijk en theorie te kennen. In de loop der jaren heb ik 
menig aanstormend Fugro-rekenwonder meegnomen om 
in de praktijk te laten zien waaraan ze aan het rekenen 
zijn. Nog steeds ben ik betrokken bij een aantal dijken, 
maar meer van de zijlijn, want over niet al te lange tijd 
mogen de jonkies het alleen doen. 

Epiloog
Zo terugkijkend op mijn 36-jarige carrière als geotechneut 
bij Fugro en in de Geotechniek in het algemeen blijkt 
ervaring en praktijk het sleutelwoord te zijn. 
In mijn beginjaren waren rekenprogramma’s nog geen 
gemeen goed en werd eerst 3 keer nagedacht en met 
ervaren collega’s overlegd, voordat met rekenen werd 
begonnen. Tegenwoordig wordt alles gelijk ingeklopt, komt 
er een antwoord uit, gevoel voor de materie ontbreekt, 
maar het sommetje klopt.
Op alle manieren wordt geprobeerd grond in getallen 
en rekenmodellen te persen, maar de meeste dijken in 
Nederland zijn gemaakt, toen de meeste mensen nog niet 
konden lezen en schrijven. 

Na Niels Tenhage, dijkontwerper, Marco Veendorp, 
dijkprocessen, Ruud Joosten, dijkbeheerder, een 
ondergetekende, dijkgeotechneut, geef ik de pen door 
aan een halve Zweed: Jeroen van Leusen. 

Rob Struyk (1975)        Jeroen van Leusen (1989) <

De STOHA is verheugd met de interesse van diverse sponsors. Zeker in een tijd dat het iedereen financieel wat minder 
voor de wind gaat. We zijn daarom blij dat we vanaf dit bulletin er 2 nieuwe sponsoren bij hebben, namelijk BKS Schagen 
en GP Groot Infra. Daarnaast zijn een aantal sponsorcontracten verlengd. Tijdens de afgelopen jaarvergadering van 
jaarcommissarissen werden de contracten getekend. <

| STOHA SPONSORS | STOHA SPONSORS | STOHA SPONSORS | 
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Regelmatig komt het voor dat het voor de aanbesteder niet 
goed mogelijk is om tot een definitieve beoordeling van de 
ingediende offertes te komen, zonder daarop een nadere 
toelichting of zelfs een inhoudelijke aanvulling te krijgen 
van de betreffende inschrijver(s). De vraag is in hoeverre 
een aanbesteder een toelichting en/of een inhoudelijke 
aanvulling mág vragen.

Het is hierbij van groot belang dat het gelijkheidsbeginsel – een   
van  de  belangrijkste beginselen van aanbestedingsrecht 
– niet  wordt geschonden. Uitgangspunt van dit beginsel 
is ‘dat alle offertes beantwoorden aan de voorschriften 
van het bestek, teneinde een objectieve vergelijking van 
de door de verschillende inschrijvers ingediende offertes 
te waarborgen.’1  Dit is door het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen bepaald in de Deense zaak 
Storebaelt.

Met andere woorden: het is verboden om vóór de gunning 
te onderhandelen met inschrijvers over fundamentele 
punten (denk hierbij met name aan de prijs) van de 
opdracht waarvan de wijziging de mededinging kan 
vervalsen. Wel mogen besprekingen plaatsvinden tussen 
aanbesteder en inschrijvers, maar alleen met het oog op 
een verduidelijking of aanvulling van de inhoud van de 
offerte en van de eisen van de aanbesteder. Het gaat 
hierbij niet om het aanvullen van ontbrekende documenten, 
maar om informatieve aanvullingen die geen inhoudelijke 
wijziging van de aanbieding inhouden. 

Hiermee houdt verband de vraag of een aanbesteder 
inschrijvers in staat mag stellen om fouten in hun 
aanbieding te herstellen. Een groot verschil met een 
aanvulling is echter dat het herstellen van een fout bijna 
altijd een inhoudelijke wijziging met zich meebrengt, 
hetgeen strijd oplevert met het hierboven omschreven 
gelijkheidsbeginsel. 

In een recente uitspraak van 18 februari 2011 overwoog de 
Rechtbank Haarlem dat: uit de literatuur en jurisprudentie 

volgt dat er in het aanbestedingsrecht weinig ruimte is 
om inschrijvers de gelegenheid te bieden fouten in hun 
inschrijving te herstellen. Die gelegenheid is er slechts als:

1) als de gemaakte fout een gevolg is van omstandigheden 
die in de risicosfeer van de aanbestedende dienst liggen, 
2) als evident is dat het gaat om een verschrijving of 
onbedoelde omissie,
3) indien de fout kan worden hersteld zonder dat het 
gelijkheidsbeginsel wordt geschonden. 

De aanbesteder moet dus goed de belangen van de 
overige inschrijvers in de gaten houden en voorkomen 
dat hij handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel door 
het bieden van een herstelmogelijkheid aan één van de 
inschrijvers.

In geval van een louter procedurele fout of een 
kennelijke verschrijving, moet het wel mogelijk zijn 
voor de inschrijver om de fout te herstellen. Daarbij is 
relevant of sprake is geweest van onduidelijkheden in de 
aanbestedingsdocumenten die ertoe hebben bijgedragen 
dat inschrijvers op het verkeerde been zijn gezet. Hiermee 
is de bestendige lijn in de rechtspraak bevestigd en is te 
meer duidelijk geworden dat er aan strenge eisen moet 
zijn voldaan wil het mogelijk zijn om een fout of gebrek in 
de inschrijving te herstellen. 

Al met al is het dus van groot belang voor een inschrijver 
om zeer kritisch te zijn bij het insturen van een aanbieding, 
omdat het slechts in zeer beperkte gevallen mogelijk zal 
zijn de aanbieding aan te vullen of een fout te herstellen, 
zonder dat dit strijd met het gelijkheidsbeginsel oplevert. 
Kortom: voorkomen blijft altijd beter dan genezen!

1  HvJEG 22 juni 1993, zaak C-243/89 Commissie/
Denemarken (Storebaelt), rov. 37.

Luc Cohen & Anne-Fleur van ’t Hooft
Advocaten bij Simmons & Simmons <

Het aanvullen of herstellen van een gebrek 
in de inschrijving, kan dat zomaar?  

Bezoek ook eens www.stoha.nl 
om de jaarfoto’s te bekijken.

COLUMN
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Via ontwikkelingshulporganisatie Edukans/Ex-change is 
gewerkt aan “Water projects at Don Bosco Youth Technical 
Institute”, bestaande uit de volgende projecten:

Project 1: Ontwerpen van een systeem voor het opvangen 
van regenwater van het scholen complex.

Project 2: Watermanagement met betrekking tot:  
1. Het ontwerpen van een toekomstige weg
2. Locatie bepalen van nieuwe gebouwen
3. Landbouw 

De vraag vanuit de school was zeer beperkt. Desondanks 
leek het ons een interessant project en een goede uitdaging 
op HBO niveau. De stage kostte veel geld. Behalve de 
tickets en huishouding werd ook van ons verwacht een 
deel van het project te financieren. 

Sponsoren waren daarom hard nodig. Ballast Nedam Infra 
Noord West en STOHA hebben het project gesponsord. 
Het gesponsorde geld werd gebruikt voor de uitvoering 
van de ontwerpen gemaakt door het “Watermanagement 
Team”, oftewel Borna en Bob.

Don Bosco
Het Don Bosco Youth Technical Institute is een onderdeel 
van de wereldwijde katholieke organisatie. Op het terrein is 
behalve de school, ook een kerk, jeugdcentrum, voetbalveld 
en “girls dormitory” aanwezig. In de toekomst wil men ook 
beginnen met het bouwen van een regenwatertank, “boys 
dormitory”, een nieuwe weg en landbouw-
voorzieningen. Aan ons werd gevraagd wat de beste 
locatie was voor deze bouwwerken en om waar mogelijk 
ontwerpen te maken. >>

Borna en Bob in Malawi 

Wij zijn Borna Gasparac en Bob Zwartendijk zijn twee (inmiddels) vierderjaars civiele techniek studenten aan de 
hogeschool INHolland Haarlem en Alkmaar. In het derde jaar van de opleiding wordt een tweede, verdiepende 
stage gelopen. Wij hebben de keuze gemaakt om van 1 mei tot en met 10 augustus 2011 stage te lopen in 
Malawi. Om precies te zijn in area 23 van de hoofdstad Lilongwe. Deze stage is inmiddels succesvol afgerond. 
Bij deze willen wij graag een indruk geven van onze werkzaamheden en ervaringen.

Stage bij het Don Bosco Youth Technical
Institute 
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De stage
In de eerste week van de stage is veel met de mensen van 
Don Bosco gepraat over de waterproblemen. De directeur 
Father Michael Mbanda heeft ons een rondleiding gegeven 
over het terrein van de school. Al snel werd duidelijk wat 
mis was. Na een korte inventarisatie, waarbij veel foto’s 
gemaakt zijn, konden we aan de slag. Het eerste rapport 
dat werd opgesteld was dan ook een projectomschrijving 
met probleemanalyse. Er zijn een achttal deelprojecten 
gedefinieerd, variërend van regenwateropvang tot 
wegontwerp. 

Tijdens het definiëren van de projecten bleek dat er te 
weinig tijd was om voor alle projecten een ontwerp te 
maken. Er is daarom gekozen om project 1 t/m 3 uit te 
voeren en voor de overige projecten een advies te geven 
en een conclusie van de gemaakte inventarisatie. De 
volgende projecten zijn afgerond:

Project 1: Terreinindeling
Project 2: Regenwateropvang van het instituut 
Project 3: Waterproblemen rond de “girls dormitory”

Voor de drie projecten, maar ook voor de andere 
projecten, was het noodzakelijk dat het terrein goed 
in kaart gebracht werd en op de nodige plaatsten ook 
hoogtes werden ingemeten. Zeker op het gebied van 
watermanagement (waar stroomt het water heen?) is dit 
belangrijk. In de eerste weken zijn we druk bezig geweest 
met ons waterpasinstrument dat we uit Nederland hebben 
meegenomen. 

Project twee had te maken met regenwateropvang van het 
instituut. In grote delen van Malawi en ook in Lilongwe is 
de toevoer van water een probleem. Het komt dagelijks 
voor dat er geen water uit de kraan komt. Op Don Bosco is 
dat probleem al deels opgelost door een eigen watertank 
te bouwen. Bovendien is water erg kostbaar. Aan ons is 
gevraagd om een ontwerp te maken om water te besparen 
en om minder afhankelijk te zijn van het waterleidingbedrijf.
De school bestaat uit een kleine 600 studenten, waarvan 
een groot aantal dagelijks gebruik maakt van de toiletten, 
maar ook de “staff” die over een eigen toilet beschikken. 
Daarnaast wordt water gebruikt voor het schoonmaken 
van het terrein en het besproeien van planten. 

Het uitgewerkte ontwerp voor dit probleem is een tweetal 
watertanks (290 m³). Die voor ongeveer 90 procent van het 
jaar voor water zullen zorgen. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de beschikbare neerslaggegevens. In Malawi regent 
het gemiddeld even veel als in Nederland, alleen is daar 
spraken van een regen- en een droog seizoen.  

De waterproblemen rond de “girls dormitory” vormden 
project nummer drie, welke het meest veelzijdig was. Toen 
wij in Malawi aankwamen was de bouw van de slaapzalen 
al een tijdje aan de gang. Een aantal voorzieningen 
waren nog niet ontworpen. Daarom hebben wij ons 
bezig gehouden met het ontwerpen van een septictank, 
watertank, het rioleringsstelsel en drainage rondom de 
gebouwen. De drainage is nodig vanwege de zeer hoge 
grondwaterstand. Met het maken van boringen was het 
grondwater al snel te vinden. Op andere plaatsen lag 
het water gewoon op het maaiveld. Dit was duidelijk een 
probleem! Door het overtollige grondwater af te voeren 
kan wateroverlast tijdens het regenseizoen voorkomen 
worden, net als ziekten die gekweekt worden in het 
drassige gebied.

Wij zijn meer dan tevreden met het werk dat we hebben 
kunnen doen in Malawi. De stage is een belangrijke 
leerschool geweest op technisch maar ook op sociaal 
vlak. Een levenservaring om nooit te vergeten!

Borna Gasparac en Bob Zwartendijk  <

Ook een artikel schrijven in het 
STOHA Bulletin?

Schroom dan niet en neem contact op 
met de redactie via redactie@stoha.nl
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PENNINGMEESTER
De acceptgiro van 2011 is eind vorig jaar weer op de 
deurmat gevallen. De respons en het opgehaalde 
bedrag van de donaties lopen terug. In 2010 zijn 257 
donaties geweest tegenover, 266 in 2008 en 274 
donaties in 2007. In de afgelopen jaren schommelde 
het bedrag aan donaties per jaar. Nu lijkt dat niet zo 
schokkend, maar elk jaar wordt de STOHA groter. Je 
zou hierdoor juist verwachten dat het aantal donaties 
en het totaalbedrag licht stijgen. Afgezet tegen de meer 
dan 1000 donateurs die de STOHA heeft is er maar een 
klein deel van de donateurs die een financiële bijdrage 
leveren. Een kleine analyse heeft de kascommissie 
en mij geleerd dat zowel de oudere als de jongere 
jaren doneren. Als STOHA zijn we blij dat donateurs 
ons vrijwillig een financiële hart onder de riem steken, 
maar we streven naar meer donateurs. Daarom enkele 
donatietips en weetjes:

1 het maakt niet uit, wanneer of hoeveel je doneert. 
Vrijwilligheid is het uitgangspunt;

2 donaties kunnen een paar euro bedragen, maar heel 
soms hebben we er ook van € 25,- of meer. Als   
donateur staat het je geheel vrij om de hoogte van het 
te doneren bedrag te bepalen;

3 de STOHA is een stichting, geen vereniging. We 
hebben geen leden en heffen ook geen contributie;

4 één acceptgiro drukken en versturen kost de STOHA 
ongeveer 1 euro;

5 met jullie donaties drukken we het bulletin, houden we 
de website bij en reserveren we geld voor de reünie  
en excursies;

6 jullie donaties komen ook ten goede aan de civiele 
techniek studenten die nu bij INHolland Alkmaar 
studeren. Bijvoorbeeld steun aan een buitenlandse 
stage of een bijzonder project of excursie via STOHA 
support;

7 je kunt ons ook sponsoren, via een advertentie in de 
bulletins, of via een vaste bijdrage aan de excursies of 
andere activiteiten. Neem daartoe contact op met het 
bestuur (bestuur@stoha.nl).

Verder wil ik de aandacht vestigen op het volgende: 
Rond Pasen 2012 (week 15) gaan de 3e en 4e jaars 
studenten Civiele Techniek en Bouwkunde samen 
op studiereis. Deze reis is een inleiding van de 
afstudeerfase en heeft als doel om kennis te maken 
met het civieltechnische werkveld in het buitenland. 
Een bezoek aan diverse projecten, ingenieursbureaus 
en dergelijke hoort daarbij. Afgelopen jaren zijn we in 
New York , Dubai, China en Italië geweest. Nu zijn de 
studenten op zoek naar een nieuw reisdoel en er gaan 
geluiden op om naar Japan te gaan. Japan is een 
gesloten land geweest, maar de Hollanders hebben 
het desondanks voor elkaar gekregen om Japan van 
diverse waterbouwkundige werken te voorzien. Ook op 
architectonisch en technologisch gebied is Japan zeer 
interessant: automatische voertuiggeleiding, light rail, 
kwaliteitszorg, aardbevingsbestendig bouwen… De 
recente aardbevingen en tsunami hebben een grote 
impact gehad op dit prachtige land. Wij zijn hard op zoek 
naar contactpersonen, ideeën, mogelijke projecten en 
bedrijven die we kunnen bezoeken. Alle hulp is welkom 
dus weet je iets, neem contact met mij op bij INHolland 
Alkmaar.

Tot slot: De jaarrekening 2010 en begroting 2011 zijn 
inmiddels goedgekeurd door de kascommissie ( Piet 
Warnaar en Fred Doodeman). Piet Warnaar volgt mij 
op als penningmeester, aangezien mijn termijn als 
penningmeester (maximaal 6 jaar) er bijna op zit! Bij 
deze wens ik Piet veel plezier en succes als nieuwe 
penningmeester van de STOHA.

Hartelijke groeten,
Germaine de Baar-Greefkes <
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STOHA
feiten & cijfers Gegevens van donateurs 

Vanuit de STOHA worden gegevens van de donateurs bijgehouden om jullie te kunnen informeren over aanstaande 
excursies, reünies of het verzenden van het STOHA Bulletin. De gegevens zijn aan verandering onder hevig. We 
merken dat de meeste donateurs trouw hun gegevens up-to-date houden door het mailen van de nieuwe gegevens aan 
hun jaarcommissaris of de redactie. We beschikken als STOHA nog niet over alle informatie om jullie zo goed mogelijk 
op de hoogte te houden van interessant nieuws of uitjes. Daarom willen we jullie vragen om jullie jaarcommissaris te 
helpen de gegevens te completeren. Dit mogen gegevens van jezelf zijn, maar natuurlijk ook van andere donateurs. 

Schroom niet en mail je jaarcommissaris en een cc-tje aan de redactie (redactie@stoha.nl). Om contact op te nemen 
met je jaarcommissaris vind je zijn/ haar gegevens op onze website www.stoha.nl. <

Virtueel bouwen?!
Jij doet toch iets met 3D? Dat was de vraag van de STOHA 
redactie, om eens te polsen voor een technisch artikel. 
Prima idee natuurlijk maar waar begin je? 

Ik ben een paar jaar actief geweest als jaarcommissaris, 
maar heb dit stokje overgegeven aan Piet Jonges een 
collega binnen Volker Wessels bij KWS. De reisafstand 
en de binding met het Noord-Hollandse is in de loop der 
jaren minder geworden. Inmiddels ben ik ruim 10 jaar 
woonachtig in Breda en getrouwd.

Na de hogeschool ben ik gaan werken bij Infrasoft, een 
software leverancier. Inmiddels is dit overgenomen door 
Bentley. Leverancier van o.a. Microstation en MX. Voor 
de overname ben ik bij één van mijn toenmalige klanten 
in dienst gegaan. Het voordeel als consultant; je kon bij 
elk bedrijf lekker in de keuken kijken en de sfeer proeven. 
Geonius (toen Survey Partners) bood mij de mogelijkheid 
terug te gaan naar de praktijk, zo kon ik weer bezig zijn met 
de voorbereiding en uitvoering van projecten! Ontelbare 
projecten voor zowel de overheid als de aannemerij. Alles 
kwam aanbod; MER studies, Tenders en Uitvoering. Na 7 
jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging en ben ik bij 
Volkerinfra Design (VID) in dient getreden. 

Dit is een afzonderlijk bedrijfsonderdeel van Van 
Hattum en Blankevoort (VHB), waarin alle ontwerptaken 
zijn ondergebracht. Voor Volker Infra (permanente 
samenwerking tussen KWS, Vialis, Volker Rail en 
VHB) en VHB bieden wij ondersteuning op het gebied 
van ontwerpmanagement, system engineering, civiel 
en maritiem ontwerp, hulpconstructies & bekistingen, 
materiaaltechnologie en wegontwerp. Als wegontwerper 
ben ik dus in dienst van een betonbouwer. Vanuit VID 
ben ik actief bezig met Wegontwerp, Integraliteit tussen 
Civiel en GWW en Virtueel Bouwen. Als voorzitter van 
de stuurgroep Virtueel Bouwen is het doel binnen de 
projecten van Volker Infra, Virtueel Bouwen te promoten 
en te implementeren.

Ik wil daarom ook ingaan op wat Virtueel Bouwen voor ons 
als bedrijf betekent en hoe we dit toepassen op projecten. 
Daarbij is BIM een veelgebruikte term. Als (praktisch) 
voorbeeld heb ik de ervaringen met het project N50 
Ramspol-Ens beschreven en hoe wij omgaan met zaken 
als toepassing van software, uitwisselingsformaten en 
kennis en kunde. >>
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BIM
Voor het geval dat BIM nog niet bekend is. De afkorting 
BIM staat voor: Bouw Informatie Model of Management. 
Het is dus niet eenduidig. Vaak wordt gekozen voor het 
Management omdat het meer is dan 3D-modelleren en het 
juist om een procesbenadering gaat. Hierbij is het 3D-model 
een uitstekend hulpmiddel, met als doel een verbeterde 
bouwprocesbenadering. BIM is niet een oplossing maar 
een middel om het bouwproces integraal en efficiënter 
te organiseren en uit te voeren. Het eenvoudigweg 3D 
maken van het ontwerp wordt ook wel Little BIM genoemd. 
Als communiceren met en over het model en kennisdeling 
een feit worden, dan wordt gesproken over Big BIM. Met 
BIM wordt projectgebonden informatie centraal gekoppeld, 
opgeslagen en beschikbaar gesteld.

Als je naar een project kijkt blijft iedere discipline zelf 
verantwoordelijk voor informatie en gegevens, het 
samenvoegen en coördineren van deze data zal echter 
enkele nieuwe rollen creëren binnen het project. Denk 
aan een BIM Manager of Modelbeheerder. Elke discipline 
wordt gedwongen om eerder informatie beschikbaar 
te stellen voor onder andere de opbouw van het 3D 
model. Uiteraard is het detailniveau afhankelijk van de 
fase van het project. Een brug in het VO- of SO fase kan 
‘gewoon’ een plank zijn waarbij met zichtverbreding en 
obstakelafstanden rekening is gehouden. Waarna in het 
DO de daadwerkelijke afmetingen en randelementen pas 
worden uitgedetailleerd.

Als VID hebben wij een aantal modelleurs in dienst die 
volledig 3D werken. Zij voorzien het project met de 
broodnodige informatie. Voorheen werkten zij vooral 2D en 
hebben de overstap naar 3D gemaakt. Vooral het laatste 
jaar zie je veel ontwerpers direct in de 3D wereld stappen 
en zij kijken zelfs raar op als men in de uitvoering om een 2D 
tekening vraagt of een uitzetlijst met coördinaten. Hoezo, 
laad je mijn model niet direct in voor de machinebesturing? 
Of in je Total Station? 

Als ontwerpende aannemer is dit dus een uitgelezen kans 
de uitvoering en het ontwerp op elkaar af te laten stemmen.

BIM is meer dan werken met een kant-en-klaar product, 
daarom kiezen wij er als VID liever voor om in dit kader over 
“Virtueel Bouwen” te spreken. Een belangrijk hulpmiddel om 
bouwwerken integraal te kunnen ontwerpen en realiseren 
is Systems Engineering (SE), door het toepassen van een 
uniforme naamgeving voor alle objecten en door iedere 
discipline. 

Aansluiten op de SE werkwijze houdt in de basis in 
dat de naamgeving van de virtuele “objecten” in de 
diverse applicaties (3D-modellen, planningspakketten, 
calculatiesoftware en andere software) overeenkomt met 
de uniforme naamgeving van objecten zoals vastgelegd 
middels de SE werkwijze. In de navolgende figuur is 
dit principe schematisch weergegeven. Een uniforme 
naamgeving (zoals gevisualiseerd in de middelste cirkel) 
vormt de basis voor de uitvoering van alle deelprojecten. In 
samenhang leveren deze de meest toegevoegde waarde. 
>>
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In de praktijk: De N50
In het kader van de spoedaanpak van 30 knelpunten wordt 
door Rijkswaterstaat het gedeelte van de N50 tussen 
Ramspol en Ens opgewaardeerd van een 2 strooksweg 
tot een weg van 2x2 rijstroken. 

Belangrijke redenen voor aanleg zijn het verhogen van 
de veiligheid, het verminderen van de verkeershinder 
door brugopeningen en de bijzonder slechte conditie (met 
gewichtsbeperking) van de bestaande Ramspolbrug. 
Bijzonder aan de beweegbare brug is ook dat is uitgegaan 
van een energie neutrale brug, waarvoor Rijkswaterstaat 
de Gouden Mier heeft ontvangen (prijs voor beste 
energiebesparing idee binnen de rijksoverheid). Vooral 
voor het DO-ontwerp van de brug is intensief gebruik 
gemaakt van BIM. 

Er is gebleken dat het gebruik van een BIM model in 
de loop van het ontwerp steeds meer op prijs wordt 
gesteld. Eerst bestond er wel enige scepsis over nut 
en noodzaak, maar gaandeweg is op allerlei fronten de 
meerwaarde duidelijk geworden. Voordelen zijn gebleken 
bij clashdetectie (controle of constructie delen met 
elkaar in aanraking komen), aansluiten van onderdelen, 
communicatie met allerlei direct bij het ontwerp betrokken 
partijen, informatieoverdracht en beeldvorming voor 
vergunningverleners en de omgeving, inzichtelijk maken 
van de fasering van het project, enz. Wat houdt nu in de 
praktijk in? 

Programmatuur 
Voor het opbouwen van het 3D model van de brug bij 
Ramspol is Revit Structure (BIM software van AutoDesk) 
toegepast. Daarnaast is gebruik gemaakt van MX, 
AutoCAD, Tekla, Navisworks en 3ds Max Design. Bij 
het gebruik van Revit is direct op te merken dat het van 
oorsprong is geënt op de utiliteitsbouw/¬woningbouw door 
alle voorgeprogrammeerde onderdelen, zoals muren, 
vloeren, trappen, meubilair, topografie, etc. Hierdoor is 
het nodig om veel ‘work arounds’ te maken om tot vormen 
te komen die worden gebruikt voor het samenstellen van 
kunstwerken in de civiele techniek. AutoDesk heeft dit 
gemis enigszins opgevangen door add-in’s te ontwikkelen, 
zoals de Bridge modeller, waarmee Revit Structure kan 
worden gebruikt om bruggen te modelleren met voor 
geprogrammeerde waarden. In de praktijk gebruiken 
we standaard Revit met gebruikmaking van de door de 
NLInfra groep ontwikkelde template. Deze template is voor 
iedereen beschikbaar en is een gezamenlijke ontwikkeling 
van Breijn, Strukton en Van Hattum en Blankevoort.

Uitwisseling
Bij het project zijn veel partijen betrokken die elk zijn eigen 
software pakket hanteren. Er zijn veel bestandsformaten 
beschikbaar die worden gebruikt voor de uitwisseling. Elk 
uitwisselingsformaat heeft echter wel zijn voor en nadelen. 

AutoCAD
Bestanden uit AutoCAD kunnen in coördinaten worden 
geïmporteerd in Revit en Navisworks. >>



18

www.stoha.nl

Wintereditie 2011/2012

www.stoha.nl
Deze methode is toegepast bij het importeren van 
dieptemetingen, het digitaal terrein model (DTM) en 
digitaal topografisch bestand. Op deze manier heeft 
de ontwerper van de kunstwerken de beschikking over 
ondergronden. Verder is de import vanuit AutoCAD 
gebruikt voor kabels en leidingen, hoogspanningskabels 
(in 3D!) sonderingen en overige omgevingsobjecten, die 
alle mogelijke raakvlakken introduceren. 

Bentley MX/Civil3D
De assen van de N50 zijn ontworpen in MX. De MX modellen 
kunnen via AutoCAD (Civil 3D) worden ingeladen in Revit. 
De as wordt ingelezen met behulp van de Bridge modeller. 
De weg zelf wordt als object (3D Solid) gebruikt om een 
3D weg model te creëren in Revit, waaraan vervolgens het 
kunstwerk wordt gekoppeld.

Tekla
De stalen val en bordessen in de bascule¬kelder zijn 
ontworpen in Tekla. De uitwisseling tussen Revit en Tekla 
is gedaan door middel van .ifc bestanden. Deze bestanden 
zijn door Revit Structure te openen en kunnen vervolgens 
worden omgezet naar een Revit bestand. Nadeel hiervan 
is dat dit niet in coördi¬naten staat. Vice versa is deze 
methode niet gebruikt omdat Revit gekromde vlakken niet 
goed kan exporteren naar .ifc. Daarom is er hier gekozen 
voor 3D dwg (AutoCAD bestand). 

Uit het voorgaande is op te merken dat het erg belangrijk 
is om van te voren af te stemmen welke bestandsformaten 
worden gebruikt in het ontwerp. Als dit niet gebeurd kan 
er veel informatie verloren gaan. In het laatste voorbeeld 
is gebruik gemaakt van het .ifc formaat, dit bestandstype 
(Industry Foundation Classes) is van oorsprong bedoeld 
voor een vlekkeloze uitwisseling tussen verschillende 
software pakketten. Het is vooral veel te vinden in de 
staalbouw. Een nadeel momenteel is het gemis aan 
overdracht van coördinaten en gekromde vlakken. Deze 
twee punten zijn echter erg belangrijk in het ontwerp, 
vooral bij clash detectie.

Clash detectie
Revit Structure, AutoCAD en Tekla zijn gebruikt om het 
vrij-draaien van de stalen val en de stalen bordessen in 
de basculekelder te controleren. In de DO fase zijn de 
modellen van Tekla en Revit bij elkaar gevoegd, hieruit 
werd duidelijk dat het stalen val een clash had met de 
schampkanten en de leuning. Dit was niet te zien op de 
2D tekeningen. 

Ook de hoogtes van de bordessen en steunberen zijn 
beter op elkaar afgestemd na het duidelijk worden van 
ongelijkheden. 

Review en opmerkingen
Het Aanbiedingsontwerp en Voorontwerp zijn gereviewd 
en aangeboden in een .dwf bestand dat met Design 
Review of online is te bekijken. Zowel een 3D view, een 
render en de 2D tekeningen worden daarin opgenomen, 
met daaraan gekoppeld alle beschikbare informatie zoals 
inhoud, lengte, oppervlakte, object ID (SBS code), etc. 
In dit bestand kunnen opmerkingen worden gemaakt en 
deze worden verzameld zodat bekend is wie wanneer 
welke opmerkingen heeft gemaakt. Deze worden weer 
teruggekoppeld aan de modelleur die dit bestand achter 
zijn model kan hangen. Een digitale checkprint als het 
ware. 

Fasering (4D)
Het 3D model is vanaf het definitief ontwerp nog 
wel gebruikt voor de fasering, voornamelijk naar de 
opdrachtgever toe. Navisworks kan de Primavera/ Project 
planning en het Revit model combineren en visueel laten 
weergegeven. Naast het weergeven van de fasering in 
3D afbeeldingen en animatie, zijn er ook visualisaties 
gemaakt die weergeven wat bijvoorbeeld het zicht van de 
brugwachter is tijdens de bouw van de nieuwe brug.

Kosten en Calulatie (5D)
Het koppelen van het 3D model met de planning (4D) en 
de kosten wordt ook wel 5D genoemd. De 5e dimensie is 
het kosten aspect. Een voorbeeld waarbij dit goed werkt 
is het volgende; stel dat we een ruwe aanpak uitwerken 
in de aanbieding, waarin we kiezen voor fundatie op 
palen in plaats van fundatie op staal in combinatie 
met grondverbetering. Dan kan het zijn dat tijdens het 
ontwerpen blijkt dat de inschatting niet juist was en we 
meer palen nodig hebben. Wanneer die conclusie snel 
gekoppeld wordt aan de financiële gevolgen, dan kun je 
jezelf ook de vraag stellen of fundatie op palen nog wel de 
beste keuze is of hoe je de oorzaak van het toenemende 
aantal palen weg neemt. Je voorkomt gewoon dat je te 
lang op de verkeerde weg zit.

Revisiebeheer
Veel fouten kunnen in een vroeg stadium ontdekt worden 
als er een goede uitwisseling is tussen de verschillende 
3D modellen. Tot op de dag van vandaag worden veel 
tekeningen uitgewisseld met onder andere een status, 
datum, nummer, etc. Daarbij was altijd te achterhalen van 
welke datum welke versie was. Met 3D bestanden kan 
deze informatie alleen maar in de bestandsnaam worden 
opgeslagen (meta-data). Omdat de wijze van werken erg 
interactief is zullen er met grote regelmaat wijzigingen 
worden doorgevoerd, waardoor je net verstuurde 3D 
model al weer verouderd zal zijn.

Dit is op te lossen door met een centrale BIM server te 
werken. Voor Revit wordt nu gewerkt met een central file 
via de workshare monitor. Hierdoor krijgt iedereen een 
notificatie en update indien er wijzigingen zijn. >>
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Resultaat
Veel problemen zijn opgelost met het ontwerpen in 3D. 
Clashes vallen hier in de eerste plaats onder, maar ook 
visualisa¬ties hebben hierbij erg geholpen. Een voor¬beeld 
is het zicht vanuit het nieuwe bedieningsgebouw, hierin 
is op te merken dat de brugwachter de vaarweg niet kan 
zien. Een goede communicatie en uitwisseling tussen 
de architect heeft ook geholpen bij het ontwerp. De 
gedachten van de archi¬tect kunnen direct in het model 
worden opgenomen (uitwisselen van modellen) en er is 
direct controle op het vormgevings¬document. 

Vervolg
Momenteel wordt het 3D model bij elke fase omgezet tot 
2D tekeningen, hierdoor ontstaan er twee ‘stromen’ van 
het ontwerp: de 2D tekeningen (‘moment opname’) en het 
3D model (‘levend model’). Het probleem dat nu ontstaat, 
is dat in de tussentijd dat de 2D tekeningen worden 
opgewerkt en representatief worden gemaakt, het 3D 
model al is geüpdatet. 

Het doel is daarom om zo veel mogelijk in 3D te houden. 
Stel je voor dat je in een keet geen plotter meer hebt… 
Hier is ook veel tijd mee te winnen.

Belangrijk is dat het BIM model goed en volledig is 
opgebouwd en wordt beheerd (stel een modelbeheerder 
aan!), voordat er verder mee wordt gewerkt. Daarom 
zal er meer aandacht moeten worden gegeven aan het 
revisiebeheer en eventueel het gebruik van een BIM 
server.

Kijk voor meer informatie eens op BuildingSmart.
nl, Bouwendnederland.nl (Cogrit), C3Dbenelux.eu en 
uiteraard op www.volkerinfradesign.nl

Jeroen Tishauser (1999) <

Martijn Groot
Jaarcommissaris 2011

Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Martijn Groot, 
21 jaar en woonachtig in ’t Zand (NH). Ik heb op de 
middelbare school de richting Natuur en Techniek 
gevolgd. Zodoende ben ik via een voorlichtingsavond in 
aanraking gekomen met de Civiele Techniek. Techniek 
boeide mij altijd al en van het één kwam het ander. De 
opleiding Civiele Techniek heb ik in 4 jaar afgerond en 
tijdens deze periode zijn er 3 stages voorbij gekomen. 

De 1e stage betrof een uitvoerende stage welke ik heb 
volbracht bij Aannemingsbedrijf K. Dekker Krabbendam. 
Tijdens deze stage heb ik gewerkt aan de 2e Friesebrug 
in Alkmaar. Dit project heb ik van de grond af aan zien 
groeien en daadoor veel kunnen leren. Tijdens de 2e 
stage ben ik werkzaam geweest bij HB Adviesbureau 
in Alkmaar. Hier heb ik aan verschillende projecten 
meegewerkt. 

Afgestudeerd ben ik bij Royal Haskoning in Amsterdam. 
Het afstudeerproject betrof een gedeelte van de 
dijkverbetering in Baambrugge, waarbij gekeken werd 
naar duurzaamheid en innovatieve oplossingen.

Na de schoolperiode te hebben doorgelopen en mijn 
getuigschrift te hebben ondertekend (zie foto), ben ik 
benaderd door de heer Kuipers om jaarcommissaris 
van het afstudeerjaar 2011 te worden. Na de vakantie 
werd het tijd voor het bedrijfsleven en ben ik begonnen 
bij HB Adviesbureau in Alkmaar. Hier ben ik werkzaam 
in de werkvoorbereiding en heb inmiddels het 1e project 
afgerond.

Tot zover voor nu en wellicht tot in het bedrijfsleven!

Martijn Groot (2011) <
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Tijdens de voorjaarsvergadering werd gevraagd of wij, 
jaarcommissaris van de afstudeerjaren 1978 en 2000, 
zo vriendelijk zouden willen zijn om met elkaar uit eten 
te gaan met twee van onze jaargenoten. Na kort beraad 
hebben we besloten dat wij ons zouden schikken in deze 
rol. Het etablissement was snel gevonden, aangezien 
ongeveer halverwege   de vaste woon- en verblijfplaats 
van de jaarcommissarissen Peter Donckerwolcke en 
Hans van Twisk, zo ter hoogte van de Noordbeemster, 
een gerenommeerd restaurant ligt wat luistert naar de 
naam Beemster Hofstee. Nadat we eindelijk allebei een 
slachtoffer hadden gevonden uit ons jaar, kon de avond 
gepland worden. Op vrijdag 8 juli was het dan zover en 
togen we met z’n vieren naar de Noordbeemster. Daar 
aangekomen namen we plaats in het voorcafé en stelden 
we onze gasten, René Thijssen en Enno de Graaf, aan 
elkaar voor.

Tja, en waar ga je het dan over hebben als civiele 
vakbroeders? Eerst maar eens een korte introductie van 
een ieder, dat werkt altijd het beste. Peter en Hans zijn 
beiden werkzaam in de aannemerij bij respectievelijk 
Dura Vermeer Beton- en Waterbouw uit Hoofddorp en 
Schadenberg B.V. uit Hem. Enno werkt bij gemeente 
Wieringen en René bij Volker Wessels Geotechniek 
in Woerden. Een mooie mix waardoor de gesprekstof 
vanuit verschillende invalshoeken benaderd zal worden. 
Aangezien we de langskomende bedrijven en instellingen 
allemaal kennen, klinken instemmende geluiden, gevolgd 
door het niet te vermijden “ken je dan ook die en die?” En 
niet te vergeten het altijd terugkerende “werkt die daar ook 
nog?” 

Bovendien wordt hier wederom bevestigd dat het overgrote 
deel van de in Alkmaar afgestudeerde studenten zijn regio 
trouw blijft. Ook nu zien we dat 75 % in de provincie Noord-
Holland werkzaam is.

Een paar rondjes en een schaaltje olijven later meldt een 
lieftallige serveerster zich en deelt de menukaarten uit. 

Ook legt ze ons een 3-gangen keuzemenu voor, maar 
aangezien er bij iedere gang zeker 4 opties zijn, raken we 

de draad al snel kwijt. Geen nood, we kiezen wel wat à-la-
carte. En nadat we voor de derde keer gevraagd worden 
of we onze keus al hebben gemaakt (er wordt meer tijd 
gereserveerd om met elkaar te praten dan de kaart te 
bekijken: een goed begin voor een avond waarin vele 
ervaringen worden uitgewisseld), doen we onze bestelling.

Vervolgens worden we naar onze tafel gedirigeerd. In een 
min of meer als traditioneel aangeklede oud Hollandsche 
woonkamer, nemen we plaats aan onze tafel en zetten het 
gesprek voort. 

Onder andere de veranderingen in de GWW markt 
(DBFMO contracten, SE-systematiek, etc.) komen ter 
sprake. De kansen en valkuilen die dit oplevert aan de 
kant van opdrachtgever en aannemer worden gedeeld.

Opvallend hierbij is dat de ervaring van de “oudjes” en 
de “jonkies”over dit onderwerp niet eens zover uit elkaar 
ligt. Zou je verwachten dat de “oudjes” hier erg kritisch 
tegenover zouden staan, dan blijkt nu dat de beleving 
van UAV-GC  elkaar niet veel ontloopt tussen beide 
generaties. Sterker nog: de oudjes komen direct met de 
sterke verhalen van vroeger toen je zelf de uitvoering van 
een project uitdacht en die vervolgens op de achterkant 
van een sigarendoos uitrekende. Iets wat tegenwoordig 
“Probabilistisch ramen” heet en waarvoor je een heuse 
cursus kunt volgen.

Groot verschil is wel dat deze projecten vroeger veel in de 
klantensfeer werden uitgewerkt, een bouwteam-achtige 
constructie, terwijl in de huidige tijd deze projecten in de 
concurrentie sfeer zijn gebracht waarbij de vraagspecificatie 
van de opdrachtgever de basis is. De zoveel geroemde 
“eigen inbreng” van de aannemer wordt door deze 
vraagspecificaties vaak sterk beknot. Zowaar worden er 
op de vrijdagavond zware onderwerpen aangesneden. 
Het eten wordt echter bereid en het voorgerecht komt op 
tafel. Gelukkig is dit veel lichter te verteren. >>

STOHA Etentje (1978 – 2000)
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De waardering van het vak / werk als ingenieur komt 
ook ter sprake. Het is spijtig om te horen dat het gevoel 
bestaat dat de waardering van het vak ingenieur voor de 
buitenwereld gering is. Een advocaat of accountant lijkt een 
hogere status te bezitten dan een ingenieur. De bouw van 
de nieuwe tribune in de Grolsch-veste wordt aangehaald 
om indicatief de consequenties van een fout van een 
ingenieur te vergelijken met bijvoorbeeld een rekenfout van 
een accountant: het gaat in de bouw over mensenlevens. 
Een onlangs verschenen artikel in de Intermediair wordt 
besproken. In dit artikel wordt aangetoond dat naar 
mate meer creativiteit en inlevingsvermogen in het werk 
verlangd wordt, de waardering afneemt (!). Als uitersten 
wordt melding gemaakt van het werk als notaris (hoge 
waardering, relatief lage creativiteit) en ingenieur (lage 
waardering, hoge mate van creativiteit). We concluderen 
derhalve dat de waardering van het vak ingenieur 
verbetering behoeft. Over hoe dit gedaan zou moeten 
worden, zouden we nog wel een paar etentjes aan 
gesprekstijd nodig hebben. Het enthousiasme voor ons 
vak wordt in ieder geval door alle vier gedeeld!

Naast serieuze gesprekken, is er ook tijd voor wat 
luchtiger gespreksstof. Zo wordt via het thema CO2-
reductie het onderwerp ‘motortuning’ aangesneden om 
extra paardenkrachten en Newtonmeters uit de leasebak 
te trekken en eveneens brandstof te besparen en hiermee 
een bijdrage aan CO2-reductie te leveren. Kortom, een 
mooi verhaal… De aandacht is nog niet verslapt, of het 

woord ‘hydroxybooster’ (Google maar eens voor uitleg) 
komt binnenvallen. Zelf te maken van gootsteenontstopper, 
PVC buizen en een tweetal elektrodes: gemiddeld ca. 30% 
brandstofbesparing. Één ding wordt duidelijk, er zitten hier 
vier echte techneuten aan tafel!

De onderwerpen worden luchtiger, net als de gerechten. 
Tijdens het verorberen van het nagerecht wordt duidelijk 
dat er toch generatieverschillen zijn. Stappen de jonkies 
tegenwoordig op het vliegtuig naar een verre bestemming 
om iets van de wereld te zien, Enno en Peter weten zich nog 
te herinneren hoe zij op de brommer (met de roemruchte 
Zundapp’s en Puch’s) naar Texel togen om daar van een 
weekje eiland te genieten en uiteraard ’s nachts vanuit Den 
Burg onderweg naar De Koog aangehouden tijdens een 
drankcontrole. Hier blijkt nog een verschil met het heden. 
Dertig jaar terug kon je je er bij een schappelijke agent 
gewoon uitlullen. Vol overtuiging zeggen dat je toch echt 
niet meer gedronken had dan drie biertjes was voldoende 
om de rit te mogen voortzetten.

De tijd in Noordbeemster is omgevlogen. Het was een 
gezellige avond uit met goed gezelschap. We wensen de 
volgende genodigden veel plezier. <

STOHA Boeken tip

Bruggen in Nederland 1950-2000
Walburg Pers

In de periode 1950-2000 maakte de bruggenbouw grote 
veranderingen door, zowel in materiaalkundig als in 
constructief opzicht. De maatschappij veranderde en het 
wegverkeer nam explosief toe, waardoor het wegennet 
– inclusief bruggen en viaducten – enorm groeide. De 
auteurs belichten de ontwikkeling in materiaalgebruik, 
installatietechniek en bouwmethoden van onder meer 
betonnen, stalen en beweegbare bruggen. Aandacht 
is er ook voor een aantal bijzondere facetten, zoals 
incidenten tijdens de bouw, ontwikkelingen in de 
bediening van beweegbare bruggen en minder in het oog 
springende onderdelen als bijvoorbeeld opleggingen. 
Nederlandse bruggenbouwers in het buitenland komen 
aan de orde en de veranderende rol van de architect in 
het ontwerpproces wordt belicht aan de hand van een 
aantal markante kunstwerken. 

ISBN: 9789057306327 <
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Veel mensen zijn het er over eens dat het klimaat onze volle 
aandacht nodig heeft. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer 
neemt toe, de reserves aan fossiele brandstoffen zijn niet 
onuitputtelijk en energieprijzen stijgen gestaag. Inmiddels 
worden er overal ter wereld stappen genomen die hierin 
verandering moeten brengen. Als maatschappelijk 
verantwoorde onderneming neemt ook Visser & Smit 
Hanab (een bedrijf actief op het gebied van ontwikkelen, 
bouwen en onderhouden van verbindingen, netwerken 
en installaties voor water en energie)  de roep om 
duurzaamheid serieus. We zijn betrokken bij omvangrijke 
(buitenlandse) energie projecten en ik mag zeggen, daar 
zijn we erg trots op!

Ja, wie had dit soort teksten nu verwacht van een 
verstarde wegenbouwer. Ik heb 24 jaar met veel 
inspiratie in verschillende functies gewerkt bij KWS Infra , 
dochteronderneming van VolkerWessels. Sinds mei 2011 
ben ik overgestapt naar de wereld van Visser & Smit Hanab 
de VolkerWessels dochter die zich als ontwikkelende 
bouwer de laatste zes jaar enorm heeft ontwikkeld tot 
een bedrijf met een jaaromzet van € 500 miljoen en een 
kleine 2000 medewerkers. Samen met een collega geef 
ik leiding aan dit bedrijf in een energie- en watersector die 
enorm in beweging is. Denk hierbij aan de gasrotonde, 
ondergrondse gasopslagen (waaronder de beroemde/
beruchte regionale gasopslag TAQA Bergermeer waar wij 
preferred bidder zijn), windmolenparken op land en op zee 
en natuurlijk de veranderende positie die ontstaat bij de 
kabel- en leidingbeheerders ten gevolge van het meer en 
meer vermarkten van beheer en onderhoud.

Op  het  gebied  van duurzame energie zijn veel 
ontwikkelingen gaande. Zo richt VSMC (Volker Stevin 
Marine Consultants) onderdeel van Visser & Smit Hanab 
zich op de bekabeling van offshore windparken. Alle 
middelen zijn in huis om de volledige installaties van 
energiekabels te verzorgen (aan de wal & op zee) voor 
zowel de innovatieve energiesector als de toenemende 
vraag naar verbeterde connectiviteit voor veilige 

energienetwerken in Europa. Zo hebben we kortgeleden 
met één van onze kabellegschepen een kabelverbinding 
gelegd tussen Ierland en Wales. Het optimaal laten 
renderen van de windmolenparken vraagt in toenemende 
mate om verbindingen (zogenaamde interconnectors) 
tussen landen die windmolenparken ontwikkelen 
(Noorwegen, Britse eilanden, Denemarken en Duitsland). 
>>

De wereld van ...
duurzame energie

STOHA Boeken tip

Bruggen in Nederland 1950-2000
Walburg Pers
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AANNEMINGSBEDRIJF K. DEKKER B.V.

BETON- EN WATERBOUW

• bruggen, viaducten en 
tunnels

• parkeergarages en 
(parkeer)kelders

• zuiveringen, gemalen en 
bergbezinkbassins

• kademuren en 
beschoeiingen

• houten (voetgangers) 
bruggen

• spoorwegkruisingen
• grondverzet

VEELZIJDIGE BOUWERS
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Wij laten over ons 
heen rijden.

Dura Vermeer Infrastructuur BV
Noord West

Vredenburghweg 2
1461 GT Zuidoostbeemster 

Telefoonnummer (0299)-783800 
Postbus 460, 1440 AL Purmerend

www.duravermeerinfrastructuur.nl

Wij wijzen u de weg in nieuwe wegen en wij ondernemen in 

infrastructuur. Dat is nieuwe wegen vinden waar anderen 

ze niet verwachten. Innoveren om tot verassende totaal-

oplossingen te komen.

Daarom gaat Dura Vermeer verder dan het aanleggen van 

wegen,  het ontwikkelen van bedrijfsterreinen of het bouwen 

van sport- en recreatieparken.

Zo ontwikkelt Dura Vermeer duurzame en geluidsarme 

asfaltproducten, integrale vervoerssystemen en diensten 

op het gebied van mobiliteit. En dat doen we vaak risico-

dragend en altijd met verbeeldingskracht die gekoppeld is 

aan jarenlange ervaring.
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Ik kom ze regelmatig tegen, de zogenaamde 
klimaatdissidenten. Personen die duurzame 
ontwikkelingen en innovaties betitelen als onzin, onnodig 
duur en geldklopperij. Duurzaamheid als nieuwe melkkoe.
Om te beginnen hebben we te maken met de politieke 
klimaatdoelstelling voor 2020. In dat jaar moet een vijfde 
van de opgewekte energie duurzaam zijn. Daarnaast 
wil de Europese Commissie dat alle industrielanden 
in datzelfde jaar de uitstoot van kooldioxide (CO2) en 
andere broeikasgassen met minimaal 20% verminderen. 
Aangezien er geen alternatieven voorhanden zijn om die 
20% “in de fossielen” te behalen, zal er minimaal voor 
34% duurzame elektra moeten worden opgewekt. Om 
dergelijke percentages te halen, moeten we nu aan de 
bak. We kunnen niet wachten tot het vijf voor twaalf is. 
Dan ben je te laat.’

Een ander belangrijk punt is dat we voor het aanleggen 
van bijvoorbeeld offshore windparken niet over een jaar 
of dertig nog met onze handen gebonden willen zijn aan 
fossiele brandstoffen. Niet omdat ze dan uitgeput zijn. Er 
is olie genoeg. Het wordt echter steeds kostbaarder om 
deze te winnen. Daarnaast willen “we” minder afhankelijk 
zijn van politiek onrustige regio’s als het Midden-Oosten 
en de Oekraïne.

Er zal de komende jaren fors geïnvesteerd worden in 
duurzame energie. Enerzijds om “onze” afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen en onrustige regio’s te verminderen, 
anderzijds om een noodzakelijke bijdrage te leveren aan 
het terugdringen van de CO2 uitstoot. >>

‘Zodra de olieprijs boven de $ 150 per vat komt, is ieder 
windmolenpark rendabel.’

Nieuwe opdrachten voor kabelverbindingen en 
windmolenparken

De  volgende projecten worden in de periode van 
begin 2012 tot ver in 2013 gerealiseerd:

Baltic 2 
Installatie van 60 km exportkabel van Baltic 2 
Offshore Windmolenpark naar het Baltic 1 Offshore 
Windmolenpark. In de Baltische zee

West of Duddon Sands Offshore Wind Farm 
In de Ierse Zee, vlakbij het Walney 1 & Walney 2 
project de installatie van 2 exportkabels van elk 40 km.

Thornton Bank Phase 2
Installatie van 36 km exportkabel in de buurt van 
Zeebrugge. 

Butendiek
In de Duitse Bocht, het Zuidoostelijke deel van de 
Noordzee, wordt het Offshore-Bürger-Windpark 
Butendiek gerealiseerd.  De opdracht betreft  de 
levering, aanleg en installatie van de Infield kabels. 

London Array
Installatie van 2 x 60 km exportkabel.  

Sheringham Shoal  
Installatie van zowel itc-kabels  als exportkabels.
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Gewoon 
mensenwerk

Ons vak is bij uitstek mensenwerk. 
Of we nu een weg asfalteren, een bedrijfs- 

terrein 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 infrastructuur- 

bouwers vindt u onder één naam:  
KWS Infra.

Mensenwerk 1/2 pag. liggend

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
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Dat betekent echter niet dat windenergie op korte termijn 
rendabel is. Wanneer de olieprijs boven de $ 150 per vat 
komt, is ieder windmolenpark rendabel. Dat betekent dat 
investeringen in dergelijke vormen van energie tot 2020 
met name politiek gedreven zijn. Tussen 2015 en 2020 
verwachten we een overgangsperiode, gevolgd door 
een omslag. Het heeft er namelijk alle schijn van dat de 
prijs van olie na 2020 beduidend hoger zal liggen dan de 
kosten voor opwekking van windenergie.  De strategen 
zijn het er wel over eens dat het succes van windenergie 
op zee ligt, echter de industrie is nog jong terwijl de 
doelstellingen hoog zijn. Dit houdt in, een dynamische 
markt  met een hoog investeringsniveau en compleet 
nieuwe technieken. Vooral als binnen niet al te lange tijd 
de mooie ondiepe locaties vlak onder de kust al ingevuld 
zijn en we naar locaties gaan in diepere wateren en 
verder van de kust. De jongste generatie schepen worden 
speciaal voor deze markt gebouwd, met de modernste 
plaatsbepalingstechnieken (zogenaamde DP2 schepen) 
, speciale “ploeg” equipement , jetting tools en natuurlijk 
remote controlled graaftools. 

VSMC is op het gebied van het kabelleggen marktleider, 
mede gezien haar vermogen om ook crossings van zee 
naar land in eigen beheer uit te voeren en natuurlijk het 
aansluit- en installatiewerk. De wereld van de duurzame 
energie verspreidt zich razendsnel over de wereld en 
daarom zal onze markt zich snel gaan uitbreiden naar het 
Midden Oosten en Azië.  

Jullie horen het al, ik heb de wereld van de mobiele kranen 
en asfaltpavers al een beetje achter me gelaten…….. 
alhoewel “oude liefde …………”.

Ron Oudeman, Directeur Visser & Smit Hanab  
(afstudeerjaar 1986) <



www.stoha.nl

STOHA-bulletin 27

www.stoha.nl

Gewoon 
mensenwerk

Ons vak is bij uitstek mensenwerk. 
Of we nu een weg asfalteren, een bedrijfs- 

terrein 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 infrastructuur- 

bouwers vindt u onder één naam:  
KWS Infra.
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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
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Nadat Germaine de Baar-Greefkes vijf jaar lang met veel 
energie de taak van penningmeester van de STOHA heeft 
vervuld, ga ik het nu per 1 januari 2012 overnemen. Graag 
wil ik namens de STOHA Germaine bedanken voor het 
vele werk dat ze in al die jaren heeft verzet! Gelukkig blijft 
Germaine behouden voor het dagelijks bestuur met name 
om acties te ondernemen in de brugfunctie tussen de 
Hogeschool INHolland wat haar “normale” werkkring is en 
de STOHA en dat is natuurlijk één van de pijlers waar de 
STOHA op bouwt!

Na jaren deel te hebben uitgemaakt van de Kascontrole 
commissie neem ik dan nu het stokje over van Germaine. 
Financieel staat de STOHA er gezond voor dankzij de 
zorgen van Germaine, structurele ondersteuning van 
sponsor bedrijven, de samenwerking met INHolland en 
natuurlijk dankzij onze donateurs. 

Eén van mijn doelstellingen is dan ook om de 
betrokkenheid van de donateurs door respons bij 
excursies en natuurlijk bij de reünie van 2013 maar ook 
door middel van financiële bijdragen om zowel fysiek 
als financieel gezond te blijven.  Ander doel is om onze 
gezonde positie te gebruiken om aanwas en kwaliteit 
van onze beroepsgroep via onze moeder, Hogeschool 
INHolland, cluster Bouwkunde & Civiele Techniek uit te 

bouwen omdat bekwame civiel techneuten hard nodig 
zijn. In mijn dagelijks leven ben ik Project-Manager Bouw 
Duurzame Energie Projecten. Dat betekent dat ik veelal 
betrokken ben vanaf engineering en vergunningverlening, 
contractvorming en uitvoering van windparken op land 
en op zee. Ondanks dat onze overheid dat nog niet 
heeft ontdekt gaat olie en gas een keer opraken en dan 
is het noodzakelijk dat er nieuwe vormen van energie-
opwekking beschikbaar en operationeel zijn. Afgelopen 
jaren ben ik betrokken geweest bij de voorbereidingen en 
bouw van biomassa-vergistingsprojecten in Nederland, 
bouw van zonnepanelen in Spanje, windmolen parken in 
Nederland (bijv. Afrikahaven Amsterdam, WeststadIII in 
Oosterhout en Burgervlotbrug) en een offshore windpark 
in Belgie (Belwind) en ook nu ben ik uitermate druk met 
de voorbereiding van diverse windparken op land in alle 
uithoeken van Nederland en Belgie. 

Ik heb heel veel zin in mijn nieuwe taak als penningmeester 
en ik zal mijn uiterste best doen om de inzet van Germaine 
te benaderen en de doelstellingen van STOHA te 
realiseren!

Met vriendelijke groeten, 
Piet Warnaar (1982) <

Misschien is het u al opgevallen aan één van uw bezoeken 
op de website en heeft u de rubriek zelfs al bekeken. 
STOHA donateurs aan het werk.

Wat is de gedachte achter deze pagina?
Veel  STOHA donateurs komen elkaar in het dagelijks 
leven regelmatig tegen. Alleen zijn ze zich daar meestal 
niet van bewust. Binnen een bedrijf weet je meestal wel 
wie zijn opleiding in Alkmaar heeft genoten, maar zit je in 
een bouwvergadering met andere partijen aan tafel dan 
weet je dat wellicht niet. Soms is het best handig als je 
op de hoogte bent van elkaars achtergrond. In sommige, 
zakelijke lastige, situaties kan een gemeenschappelijk 
verleden de eventueel aanwezige spanning doen 
verminderen.

Maar hoe geef je dit nu gestalte?
Het idee is om dit te doen aan de hand van werken in 
uitvoering. Ongeveer 80% van de STOHA donateurs is 
werkzaam in de provincie Noord-Holland. Het kan dan ook 
niet anders dan dat aan de meeste civiele en bouwkundige 
projecten meerdere afgestudeerden van INHolland, 
Hogeschool Alkmaar of de voormalige HTS werken. Aan 
hetzelfde project wordt gewerkt door de constructeur, de 

werkvoorbereider, de uitzetter, de laborant, de directeur, 
de uitvoerder, de inkoper en ga zo maar door.

Laten we dat nu eens inzichtelijk maken
Een STOHA donateur brengt een project aan in de vorm 
van een korte beschrijving, zijn eigen rol daarin en een 
aantal foto’s. Dit geheel wordt geplaatst onder de rubriek 
‘STOHA donateurs aan het werk’. Middels een invul 
schema geef je aan wie je bent, van welk afstudeerjaar, 
je functie en werkgever en je relatie tot het betreffende 
bouwproject. Vervolgens komen de bezoekers van de 
website tot de ontdekking: “Verrek aan dat project heb 
ik ook gewerkt!” De webcommissie zal vervolgens het 
geheel in elkaar passen zodat van het betreffende project 
een woord- en beeld verslag ontstaat.

Nieuwsgierig geworden naar het uiteindelijke resultaat of 
wil je meteen een project aanmelden? 

Ga dan snel naar onze website: 
www.stoha.nl! <

Online - STOHA Donateurs aan het werk
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INHolland. Vanuit INHolland worden de taken vervult door Bert Kuipers en 
Onno Witvliet.
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