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VAN DE VOORZITTER

Daarnaast is afgelopen voorjaar 
onder leiding van het kabinet samen 
met werkgevers, het onderwijs en de 
werknemers- organisaties een Tech-
niekpact gesloten. Het pact moet de 
aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt in de technieksector 
verbeteren en daarmee het tekort aan 
technisch personeel terugdringen. In 
het Techniekpact staan concrete  
afspraken tussen bedrijfsleven,  
onderwijs en overheid.

Tevens is afgelopen 
voorjaar de  
Techniekraad 
Noord-Holland gestart, als initiatief 
van vier ondernemersorganisaties 
in de techniek, te weten: Bouwend 
Nederland, Vereniging FME-CWM, 

Koninklijke Metaalunie en UNETO-
VNI. Deze vier partijen zullen hun 
krachten bundelen voor een verdere 
versterking van activiteiten op het ge-
bied van instroom, arbeidsmarkt en 
beroepsopleidingen. De Techniekraad 
bestaat bij oprichting uit de gedepu-
teerde EZ van de Provincie Noord-
Holland en vele ondernemers uit de 
genoemde technische bedrijfstakken.
Beide bovenstaande ontwikkelin-
gen juich ik van harte toe omdat het 

bijdraagt aan meer aandacht voor 
de techniek en de kansen die de 
markt biedt. Zodra het enthousiasme 
is overgedragen op de toekomstig 

studenten, dan kunnen we dan de 
aanwas versterken voor ‘onze’ niche 
Civiele Techniek.

Ook staan er weer unieke excur-
sies gepland en het leukste voor 
ons allemaal: de Reünie op vrijdag 
1 november aanstaande. Dit laatste 
gaat hopelijk een gezellige en vooral 
goed bezette Grote Kerk te Alkmaar  
opleveren. Een unieke gelegenheid 
om niet alleen het netwerk te onder-
houden, maar  bovenal oude studie-
verhalen weer te doen laten herleven. 
Iedere donateur heten wij van harte 
welkom! 

Het belangrijkste en meest ingrijpen-
de voor de STOHA is het feit dat de 
secretaris en ik, na uitvoerig beraad 
met de Jaarcommissarissen én de 
notaris, op 4 juli 2013 de hernieuwde 
statuten hebben ondertekend bij de 
Notaris. Deze update was van belang 
omdat de ruim 30 jaar oude statuten 
niet helemaal meer aansloten bij de 
huidige wet- en regelgeving.
Wij hopen dat ze nu weer zo’n perio-
de voldoen zodat ook in de toekomst 
de belangen van de stichting profes-
sioneel behartigd kunnen blijven.

Ik hoop iedereen te ontmoeten  
tijdens de Reünie.
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Melle Ketting aan het woord

Het is al weer een tijd geleden dat ik mijn 

laatste artikel schreef, in de tussentijd zijn er  

weer veel ontwikkelingen geweest. Zo heeft 

de vorige Bulletin-redactie na jarenlang 

voortreffelijk werk het stokje overgedragen 

aan een groep nieuwe enthousiastelingen. 

De oproep om artikelen te blijven toesturen 

blijft te allen tijde staan.

‘Beide bovenstaande ontwikkelingen 
juich ik van harte toe’

Van de
voorzitter
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VAN DE REDACTIE

Jan van Diepen 

Ik had zo’n voorstelling van een redactieruimte zoals je 
wel eens op tv ziet met veel drukte enz. En toen bleef het 
heel lang stil... totdat ik een mailtje kreeg: “we hebben nog 
iemand gevonden!” Dus dat is dan twee dacht ik nog. De 
eerste kennismaking met Arrien was op het gemeente-
huis van Heemskerk, mijn werkgever, en daar zaten we 
dan met zijn tweeën en Melle natuurlijk. We keken elkaar 
eens aan en er ontstond gelijk een goede flow zoals dat 
tegenwoordig heet. Dus slechts met twee, stevig onder-
steund vanuit het bestuur door André Hoogcarspel en 
Melle Ketting en we gaan de uitdaging aan!! 

Wie ben ik dan? Jan van Diepen lichting 83, werkzaam 
bij de gemeente Heemskerk als bureauhoofd beheer en 
onderhoud openbare ruimte, 53 jaren oud en ik woon in 
Heemskerk en geen enkele ervaring met redactiewerk, 
stukjes schrijven of iets in die richting en dat is dan tevens 
mijn drijfveer, iets doen wat ik nog nooit gedaan heb en 

dat voor een unieke stichting waar ik al 30 jaar lid van ben. 
In de eerste aanloop naar de zomereditie was het al snel 
duidelijk dat er niet veel tijd was, het bleek lastig om alle 
oud redactieleden en de nieuwe redactie bij elkaar te 
krijgen, uiteindelijk toch gelukt en is de boel zo goed mo-
gelijk overgedragen. Dank nog daarvoor en ik heb nu al 
respect voor al het werk dat de oude redactie al die jaren 
verzet heeft. 
Deze editie ligt er tenminste, beetje dun misschien maar 
het is nog niet zo simpel om zo’n blad te maken ben ik 
achtergekomen. Alleen al gezamenlijke documenten 
ergens in de cloud verzamelen is voor een digibeet als 
ik al een hele onderneming. Ben nog van de tijd van de 
ponskaarten en ben niet veel verder gekomen vrees ik. 
Maar als jullie dit lezen is het gelukt, ik ga hoop ik veel van 
jullie zien op de reünie. Voor ideeën, suggesties, hulp enz. 
mail naar redactie@stoha.nl 

Nieuwe redactie gezocht, las ik in een

mail van Melle Ketting en ik was in een

opperbeste stemming, wellicht een beetje

overmoedig dus geantwoord: “Lijkt me leuk

Melle, wil ik wel gaan doen”.

Ideeën, suggesties & hulp? Mail naar redactie@stoha.nl
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VAN DE REDACTIE

Als jij toch de Linkedinpagina van de Stoha beheert, 

kan je dan ook wellicht lid worden van de redactie van 

het Stoha Magazine? 

Hm. Even over nadenken. Melle had de afspraak al geregeld: kennismaken met Jan bij de ge-
meente Heemskerk. Dus, op een vrijdagmiddag naar de gemeente getogen. Jan enthousiast, 
Arrien enthousiast en Melle ook. Daarnaast is - vanuit de jaarcommissarissen - André toege-
voegd, zodat we een mooi team maken. We hebben er zin in en gaan er wat moois van maken. 
Wie ben ik? Arrien Borst, 45 jaar oud, werkzaam bij Arcadis als projectleider stedelijk water en in 
1990 afgestudeerd. Ook geen ervaring met redactiewerk, maar wel met stukjes schrijven. Ideeen 
genoeg. Jullie gaan van ons horen!

Arrien Borst

Van de redactie
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VAN DE PENNINGMEESTER

In het lustrum jaar is er altijd sprake van iets verhoogde 
druk rondom de financiën: na 5 jaar wordt er weer een re-
unie gehouden wat toch altijd weer de kroon is op vijf jaar 
STOHA werk. Omdat de reünie één van de belangrijkste 
activiteiten van de STOHA is, wordt er ook altijd ruim 
op tijd voor gereserveerd maar zoals dat gaat met elke 
begroting: het is goed om een vertrekpunt te hebben, de 
realiteit pakt meestal anders uit. 
Gelukkig is dat niet erg: de betrokkenheid van de STOHA 
donateurs in de zin van geldelijke bijdrage is redelijk 
stabiel (EUR 4110 ten opzichte van EUR 4400 vorig jaar, 
waarbij het percentage donateurs wel iets lager is gewor-
den (205 bijdragen voor donatie 2012 ten opzichte van 
236 over donatie 2011). Daaruit blijkt wellicht dat de crisis 
zich enigszins laat “gelden”, maar de STOHA staat er 
financieel gezien prima voor. 
Kortom: financieel  zijn we helemaal klaar voor de reünie. 
Zoals altijd heeft er weer een kascontrole plaats gevon-
den (dit voorjaar door Fred Doodeman JC 1988 en Wim 
Engel JC 1984) die gelukkig  niet heeft geleid tot verras-
singen.
We hopen dan ook dat de hernieuwde contacten tijdens 
de reünie leiden tot een opleving van betrokkenheid bij 
evenementen en financiële ondersteuning van de STOHA. 
Dan houdt het vliegwiel zichzelf in stand of gaat alleen 
maar sneller ronddraaien. 
Ik hoop zoveel mogelijk mensen te treffen op 1 november 
tijdens de Reünie in de Grote Kerk in Alkmaar!

Met vriendelijke groeten, Piet Warnaar
Penningmeester STOHAVan de  

Penningmeester
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VAN DE VOORZITTER

Van de  
Penningmeester

AANNEMINGSBEDRIJF K. DEKKER B.V.

BETON- EN WATERBOUW

• bruggen, viaducten en 
tunnels

• parkeergarages en 
(parkeer)kelders

• zuiveringen, gemalen en 
bergbezinkbassins

• kademuren en 
beschoeiingen

• houten (voetgangers) 
bruggen

• spoorwegkruisingen
• grondverzet

VEELZIJDIGE BOUWERS

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

WIJ BEGRIJPEN DE BASIS 
VAN BETON- EN WATERBOUW

Dek8018 adv Civiel/technisch 148x210mm  15-10-2008  13:18  Pagina 1
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GEEF DE PEN DOOR

Zoals mijn jaargenoot Jeroen mij al even 

introduceerde houd ik mij inmiddels bezig 

met schitterende (hart)verwarmende 

producten voor in huis in de mooie 

provincie Drenthe. Dat heeft nog niets met 

het welbekende ‘Drentenieren’ te maken, 

maar eerder met hard werken om mijn 

eigen bedrijven zo goed mogelijk in de 

markt te zetten. Hoe ik daar toe gekomen 

ben kunnen jullie hier lezen…  
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GEEF DE PEN DOOR

Na de HTS
via job rotation bij de HBG naar Subat, van der Velden  
Rioleringsbeheer naar de grootste en gezelligste  
sfeerverwarmer van de Benelux. 
Meteen na de HTS kon ik terugkomen 
bij de Hollandsche Beton Groep waar 
ik stage gelopen had (HBG, toen 
grote Europese speler en Neerlands 
trots en intussen onderdeel van de 
BAM). Met mijn opleidingen (eerst 
Cultuurtechniek op Larenstein (Velp) 
en later Civiel in Alkmaar) had men 
bedacht dat ik prima paste in een 
‘jobrotation’ opleidingsprogramma. 
Op deze manier kreeg ik te maken 
met een keur aan projecten in diverse 
(uit)hoeken van Noord-West Europa. 
Nadat ik plotseling toch  de militaire 
dienst moest doorlopen, was ik weer 
een ervaring rijker en wist men het in 
Rijswijk zeker. Het Piper Alfa incident 
was juist geschie-
denis geworden en 
ik kon aan de slag 
voor de Holland-
sche Beton & Wa-
terbouw BV (HBW). 
Naar aanleiding van 
deze verschrikke-
lijke gebeurtenis -waarbij door brand 
op het ene platform direct gevaar ont-
stond voor andere platforms- was het 
voor ons helder. Er moesten zo snel 
mogelijk satelliet gestuurde afsluiters 
geplaatst worden op talloze plekken 
in de  Europese zeeën. De Hollandse 
Beton & Waterbouw kreeg een Off-
shore tak.
 
Het was een belevenis, met zijn allen 
aan het werk op werkschepen of plat-
forms met teams van HTS-ers maar 

ook voormalig gedetineerden (en 
alles wat er tussen zat). Veel vliegen 
met vliegtuig of de helikopter, enorme 
machines en kranen, planningen per 
minuut en seconde, teamgeest en 
enorme uitdaging. Ik gaf mede de 
organisatie vorm en leidde daar de 
projecten van acquisitie tot en met de 
uitvoering.
   
Toen ik gedurende de eerste jaren 
van mijn werkzame leven ook mijn 
vrouw Ilse leerde kennen vonden we 
het na verloop van tijd ook wel fijn als 
ik meer onshore mijn werk zou kun-
nen gaan verrichten. Voor de HBW 
was ik tenslotte steeds met project-

teams op pad en lang van huis. Een 
van de belangrijke klanten was na-
tuurlijk SHELL. Bij SHELL begon toen 
het belang van het behoud van een 
goed maatschappelijk imago steeds 
meer onder de aandacht te komen.  
Er waren problemen met het afzin-
ken van Brent Spar (Greenpeace en 
anderen kwamen in opstand) en de 
Nederlandse overheid zat hopeloos 
in de maag met een in Nederland op 
vele plekken vervuilde bodem. 
Milieubewustzijn was “hot” en men 

riep (vanuit de overheid): “De vervuiler 
betaalt !”. Helaas bleek de vervuiler 
in de praktijk  doorgaans spoorloos 
te zijn. De overheid legde in tal van 
gevallen de vinger op de zere plek. 
De bodemsituatie bepaalde opeens 
de omstandigheden en het Rijk zat 
zelf onder andere met de bekendste 
bodemvervuiling in Lekkerkerk. Het 
ministerie van VROM onder leiding 
van minister Hans Alders besloot toen 
middels Algemene Maatregel Van 
Bestuur (AMVB) dat voortaan de juri-
disch eigenaar (eigenaar conform het 
kadaster) op de vervuiling zou worden 
aangesproken. Het was dan aan de 
juridisch eigenaar in kwestie om via 

het civiel recht zelf 
de veroorzaker aan 
te pakken. Voor ons 
betekende dit dat in 
ca. 3000 gevallen 
de schuldvraag zou 
worden opge-
worpen: wie is nu 

eigenlijk verantwoordelijk voor de bo-
demvervuiling als gevolg van en in de 
nabijheid van tankstations. De praktijk 
was nl. dat mijn toenmalige collega’s 
(van laten we zeggen bijna de pensi-
oengerechtigde leeftijd) zo ongeveer 
30 jaar eerder met vele grondeige-
naren en exploitanten (particulieren, 
gemeentes, provincies, bedrijven) een 
contract hadden afgesloten voor de 
afname van 25 jaar brandstof. In ruil 
werd de exploitant doorgaans gratis 
de tanks ter beschikking gesteld.

Veel vliegen met vliegtuig of de helikopter,  
enorme machines en kranen, planningen per  

minuut en seconde, teamgeest en enorme uitdaging.

Geef de pen door



www.stoha.nl12

Om te voorkomen dat in 3000 geval-
len een juridisch getouwtrek zou ont-
staan met (nog meer) imagoschade is 
samen met juristen van Exxon (Esso) 
een plan ontwikkeld. Ik werd door 
SHELL hier al in het beginstadium bij 
betrokken en kon hier mede invulling 
aan geven. Dit sloot bovendien mooi 
aan bij de studie Bedrijfskunde welke 
ik van mijn werkgever mocht volgen. 
Het plan werd SUBAT genoemd. Sa-
men met de voormalig directeur van 
ELF werd een organisatie opgericht 
die zich tot doel zou stellen om op 
passende wijze op de nu verplichte 
bodemsaneringen in te spelen.
 
Het spel was als volgt. In ruil voor 
bedrijfsbeëindiging werd door onze 
organisatie de bodemsanerings-
verplichting (die voortvloeide uit 
de AMVB) overgenomen. Voor de 
oliemaatschappijen gold dat door 
de aangescherpte milieueisen de 
rentabiliteitseisen van  tankstations 

in een ander daglicht waren komen 
te staan. Door de afkoopdeal incl. 
bedrijfsbeëindiging van uiteindelijk 
2600 tankstations was marktsanering 
voor ons een bijkomend (strategisch) 
voordeel. Daarnaast konden wij met 
een portefeuille van 2600 bodemver-
ontreinigingen gemakkelijker een vuist 
vormen naar diezelfde overheid om 
vooral sober en doelmatig te blijven 
handelen. En… de meesten zullen 
wel weten dat in geval van bodemver-
ontreiniging met bijvoorbeeld minerale 
olie de factor tijd je vriend is.     

Toen de SUBAT organisatie was 
voltooid en als uitvoeringsorganisatie 

nog zeker zo’n 10 jaar bodem sane-
ren in het vooruitzicht had was ik toe 
aan een nieuwe uitdaging. Ik werd 
geselecteerd om het moederbedrijf 
van Van der Velden Riooltechniek (te 
Tilburg) op de rit te helpen. Hier was 
het al jaren organisatorisch gezien 
niet in orde en was het de hoogste 
tijd om met de bezem er door heen 
te gaan. Praktisch hield dit bijvoor-
beeld in dat tijdens de bouwvak (net 
na mijn aantreden) ik (samen met Ilse) 
het hele bedrijf overhoop gehaald 
(of moet ik zeggen doorgelicht) heb. 
Meteen na terugkeer van het perso-
neel van vakantie heb ik een start ge-
maakt met het saneren (nu eens geen 

bodem) van de grootste probleem-
factoren. Een hevige strijd ontstond 
maar na ca. 1 jaar lag er een basis 
om weer mee verder te kunnen. En…. 
dat moest ook. Er waren bovendien 
volop kansen. 

In die tijd was het in onze markt nog 
zo dat jaarlijks omstreeks november 
contact werd gezocht tussen amb-
tenaar en rioleringsbedrijf omtrent 
de - dat zelfde jaar-  nog uit te voeren 
werkzaamheden. Alles moest nog 
vallen onder het lopende jaar opdat 
de verantwoordelijke ambtenaar het 
komende jaar weer nieuw budget 
kon aanvragen c.q. begroten. Na dit 
te hebben ervaren is besloten een 
meer actieve en overtuigende rol in 
de markt te gaan spelen. De naam 
is gewijzigd in Van der Velden Riole-
ringsbeheer (klein verschil in naam 
echter groot verschil in marktbenade-
ring) onder welk mom wij voortaan in 
januari met onze klanten (gemeenten, 
woningbouwcorporaties) om te tafel 
gingen zitten en in ruil voor het be-
schikbare rioleringsbudget de garan-
tie afgaven dat preventief onderhoud 
zou worden uitgevoerd met minder 
storingen, calamiteiten en dus claims. 
Dit was een succes! Na een acquisitie 
van de Rod-O-Matic bedrijven is Van 
der Velden Rioleringsbeheer uitge-
groeid tot een bedrijf van 13 vesti-
gingen en 300 medewerkers waar 

En… de meesten zullen wel weten dat in geval  
van bodemverontreiniging met bijvoorbeeld  

minerale olie de factor tijd je vriend is. 

GEEF DE PEN DOOR
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VAN DE VOORZITTER

ik tot 2000 algemeen directeur was. 
Momenteel is Van der Velden Riole-
ringsbeheer nog steeds succesvol en 
wordt het familiebedrijf geleid door de 
twee zoons van Ton en Ine Jonkers - 
Van der Velden.

Wonende in Rotterdam en gelukkig 
getrouwd kregen Ilse en ik steeds 
vaker het gevoel dat er ooit iets voor 
of van ons zelf moest komen (en dan 
bedoel ik niet alleen kinderen). We 
proefden de sfeer van “buiten” wonen 
want hadden al jaren een leuke week-
end boerderij in een natuurgebied in 
Friesland. Mijn schoonvader woon-
achtig in Drenthe was politieman 
geweest en had als hobby de in- en 
verkoop van tweede-hands hout- en 
gaskachels. In het westen van het 
land was het toen zo dat de woning-
corporaties grootschalig de gashaar-
den lieten vervangen voor CV ketels 
of stadsverwarming. Het feit dat in dit 
deel van het land een overschot ont-
stond van dit soort sfeerverwarming 
schiep een kans voor mijn schoon-
vader deze kachels door te verkopen 
aan particulieren in het noorden van 
het land. Onze tuin in Rotterdam 
stond vol…… 

Het was het jaar 2000 toen de puzzel 
paste. In het toeristische monumen-
tendorp Orvelte in Drenthe kon-
den we een geweldige bedrijfs- en 
winkelaccommodatie aankopen. In 
plaats van mijzelf als een soort van 
voetbaltrainer te lenen voor weer een 
nieuwe bedrijfskundige job wilden we 
deze keer de uitdaging  helemaal voor 
ons zelf aan gaan. De tijd was rijp…. 
Er was zojuist de koopgoot gebouwd 
in Rotterdam, in de maatschappij 
bestond ontwikkeling van een 24 uur 
economie (7 dagen winkelen) cen-
traal. Mensen hadden volop vrije tijd 
en budget (36 urige werkweek). Men 
trok er door de week en in de week-
einden op uit om vertier te zoeken of 
te “investeren” in leuke spulletjes. De 
LIDL was er nog niet, de ALDI wel. 
Ik lees al jaar en dag het NRC en mij 
was opgevallen dat de vaak bemid-
delde lezer zich toch liet aanspreken 
door de paginagrote advertenties 
van de ALDI in de NRC. Het was ook 
voor deze mensen kennelijk niet zo’n 
probleem om op sobere wijze doelge-
richt kwalitatieve waar in te kopen. De 
meubel boulevards en tuincentra vlo-
gen als paddenstoelen de grond uit. 
In de witgoed en bruingoed branche 

viel op dat zich langzaam maar zeker 
grotere spelers ontwikkelden, denk 
nu aan EXPERT en MEDIAMARKT. 
De bestaande markt met papa & 
mama bedrijven ging bijna volledig in 
deze bedrijven op. IKEA sloeg aan en 
ontwikkelde zich verder. De sfeerver-
warmingsbranche met electrische, 
gas-, hout-, pelletkachels en open-
haarden was nog een conservatieve 
branche met hang naar het ambacht 
(ca. 180 papa & mama bedrijven). 
In het pittoreske dorpje Orvelte in 
Drenthe komen jaarlijks 150.000 
toeristen om daar 7 dagen per week 
onder andere demonstraties van 
oude ambachten te bewonderen. Als 
mensen de toerist uithangen dan is 
de koopbereidheid groot en is voor 
ons product doorgaans de gehele 
DMU aanwezig. (Decision Making 
Unit). Moderne consumenten willen 
beleven, volop kansen dus…. 

We verkochten onze woningen in 
Zuid-Holland en Friesland en hebben 
alles geïnvesteerd in de hobby van 
mijn schoonvader. Daarna ging het 
als een lopend vuurtje. In 2003 waren 
we de grootste detaillist in sfeerver-
warming van de Benelux. Niet alleen 
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de zaak breidde uit, ook ons gezin, 
we hebben nu 2 gezonde jongens 
van 11 en 13 jaar. Er zijn meerdere 
werkmaatschappijen bij gekomen. In 
de winter werken we met 130 men-
sen aan sfeerverwarming door geheel 
Nederland. We zijn op alle posities 
in de distributieketen vertegenwoor-
digd. Intussen zijn mijn bedrijven nl. 
actief in verschillende detailhandel 
formules in geheel Nederland. Maar 
we zijn ook actief op het gebied van 
Installatie, Advies & Onderhoud in 
Nederland, Duitsland en Belgie. We 
hebben eigen productie in Bosnië en 
Spanje en  tenslotte groothandel in 
binnen- en buitenland. Het bekendste 
bedrijf is ’t Stokertje Kachelparadijs 
BV met onder andere vestigingen in 
Friesland, Drenthe, Overijssel en Gel-
derland. Kortom, ik verveel mij niet. 
Voor een impressie van mijn belang-

rijkste  sfeerverwarmingsbedrijven 
kan je kijken op een paar informatieve 
websites:
www.stokertje.nl de belangrijkste 
formule, grootste in de Benelux
www.kachelzaakgroningen.nl een 
andere formule met ook franchise 
mogelijkheden
www.anyfire.nl importeurschappen, 
groothandel, distributie, B2B organi-
satie
www.beaufortkachels.nl eigen pro-
ductie van houtkachels
Verder zijn we actief in de markt mid-
dels diverse webwinkels, een tegen-
woordig ook in onze branche steeds 
belangrijker fenomeen. Ons product 
(vaak de houtkachel of gashaard) 
heeft echter qua installatie veel met 
brandgevaar en veiligheid te maken. 
Daarnaast huldigen wij het stand-
punt dat iedere mooie woning een 

Note vaN de Redactie:  
         de pen is uiteindelijk doorgegeven aan Ewald Scholten (1983)

sfeer(middel)punt zou moet hebben 
waar je met je beste vrienden of fami-
lie regelmatig omheen zit. Oriëntatie 
van klanten vindt daarom vaak plaats 
via internet terwijl installatieafspraken 
maken of in het koopproces beslissen 
toch het meest in de showroom(s) 
gebeurt. Ik geloof dan ook in “Clicks 
and Bricks”. Dus investeren we in 
regionale grote vestigingen waar je 
alles kunt zien en beleven en zijn we 
daarnaast prominent aanwezig op 
internet. Kortom, nog lang geen tijd 
om te Drentenieren en gelukkig is nog 
steeds niet iedereen voorzien van 
zo’n gezellige warmtebron. In deze tijd 
neemt de hang naar onafhankelijk-
heid bij de consument toe en ook de 
wens om (energie)zuinig te verwar-
men. Dus ondanks (of dankzij) dat 
men wat minder te besteden heeft, 
zijn er volop kansen en is er nog heel 
wat werk aan de winkel!
Ik geef de pen door aan waarschijnlijk 
iemand van de redactie. Zoals je kunt 
lezen verkeer ik niet alleen aan de 
andere kant van het land maar ben 
ik ook niet echt meer bij de bouw-
branche betrokken. Oud HTS-ers 
uit Alkmaar kom ik dan ook vrijwel 
nooit meer tegen al zullen er vast een 
paar deel uitmaken van ons klanten-
bestand. Mijn eerste vraag was dan 
ook aan het bestuur en de kersverse 
redactie of zij op dit punt voor mij 
een rol van betekenis zouden kunnen 
spelen. Ik ben overigens wel van plan 
aan dit aspect van relatiebeheer te 
gaan werken want ik ga tijd vrijma-
ken om op 1 november tijdens het 
Lustrum aanwezig te kunnen zijn. Dus 
ik hoop tot ziens….

Warme groet van ’t Stokertje.
Marc Hoogland.

GEEF DE PEN DOOR
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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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Grote kerk Alkmaar1 november 2013

reünie

De organisatie commissie is al enkele 
maanden bezig om er weer een geweldig 
evenement van te maken. We zijn er in ge-
slaagd de reünie te houden in een van de 
mooiste locaties van Alkmaar, namelijk de 
Grote Sint Laurenskerk oftewel de Grote 
Kerk. Wie van onze STOHA club kent dit 
gebouw niet; de ouderen onder ons moes-
ten vroeger een doorgaande waterpassing 
maken vanaf het HTS-gebouw naar deze 
kerk en terug. 

De reünie is voor alle oud-studenten van de 
HTS/Hogeschool In Holland; wel of niet be-
talend donateur. Het is een reünie, waarbij 
het niet de bedoeling is dat men de partner 
meeneemt. Bij de entree wordt een bijdrage 
van € 15,= gevraagd, voor dit bedrag wordt de 
verdere avond verzorgd dus voor drankjes hoef 
je niet te betalen. 

Het programma is nog niet volledig uitgewerkt, 
mogelijk wordt er nog een spreker uitgenodigd. 
Wat wel zeker is zoals bij alle STOHA-evene-
menten zijn de gebruikelijke onderdelen, zoals 
het eerste rondje dat wordt aangeboden door 
Ron Peerdeman van het bedrijf Grondbalans 
en de verloting van een ???? door onze hoofd-
sponsor MAN Engenius.

Wat ook zeker is dat er deze avond volop de 
gelegenheid zal zijn om bij te praten met je 
oud-klasgenoten, oud-docenten en andere 
bekenden uit ons vakgebied die allen dezelfde 
opleiding hebben gevolgd in Alkmaar. 

De reünie start vrijdag  
1 november om 20.30 uur 
Voor degenen die eerder willen komen bieden 
wij de mogelijkheid om voor een bescheiden 
bedrag deel te nemen aan het STOHA-diner. 
Deze zal worden geserveerd in restaurant 
Studio (in De Vest)  en zal aanvangen om 18.00 
uur. Een unieke gelegenheid om alvast met je 
oude klas gezamenlijk bij elkaar te komen en 
de verhalen op te halen. Daarna ga je dan met 
elkaar naar de reünie.

Op onze website www.stoha.nl kun je je aan-
melden voor de reünie en het diner vooraf. 
Geef je s.v.p. op uiterlijk 20 september. 
Wat ook handig is om je email adres op te ge-
ven zodat we met je communiceren als er nog 
bijzonderheden te melden zijn, maar ook voor 
toekomstige evenementen.

Op vrijdag 1 november a.s. wordt onze  

5-jaarlijkse reünie weer gehouden

We zien elkaar op deze ongetwijfeld gezellige avond vrijdag 1 november 2013,

De organisatie commissie,
Annemieke Smit-Edelman
Peter Donckerwolcke 
Rob Niele
Jan Jorna
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EXCURSIE

Op vrijdag 13 september 

wordt er weer een excursie 

georganiseerd voor alle  

STOHA donateurs.

In de lange reeks van excursies wordt deze keer 
een bezoek gebracht aan het afvalverwerkingsbe-
drijf Sortiva aan de Boekelerdijk 13A te Alkmaar.

Sortiva is een samenwerkingsverband van de  
Huisvuilcentrale (HVC) en GP Groot.
Sortiva verwerkt afval van particulieren, bedrijven en ge-
meenten voor hergebruik. Door dat op een milieubewuste 
manier te doen, draagt Sortiva bij aan een duurzame 
samenleving. Afvalstoffen als sloophout, asfalt, beton-
puin, kunststof en papier krijgen via recycling een nieuwe 
bestemming als grond-, bouw- of brandstof.

Gastheer van deze excursie is Cees Uiterwijk Winkel, 
directeur van GP Groot Infra, en STOHA-lid uit het afstu-
deerjaar 1984. Samen met enkele collega’s, onder andere 
Frans Latjes uit afstudeerjaar 1982, zal een presentatie 
over het bedrijf en tevens een rondleiding over het terrein 
worden verzorgd. 
Vervolgens kunnen we onder het genot van een hapje en 
een drankje nog even gezellig napraten.

De excursie start vrijdagmiddag 13 september om 
14.00 uur en zal duren tot ca. 18.00 uur. 

Meld je aan via de gebruikelijke wijze op onze website 
www.stoha.nl.

Deze excursie is zoals gebruikelijk georganiseerd door de 
commissie STOHA-plus,
Rob Niele en Jan Jorna

excursie
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STOHA AWARD 2013

STOHA 
Award 
2013

Als verrassing was dhr. Doekle 
Terpstra (voorzitter van College van 
Bestuur van Hogeschool Inhol-
land) ook aanwezig en in een mooie 
speech sprak hij zijn bewondering 
en complimenten uit naar de nieuwe 
Bachelors of Built Environment, maar 
ook complimenteerde hij het docen-
tenteam van beide opleidingen.

Na de uitreikingen was het zover: 
STOHA en ‘onze’ Award. Uiteraard 
startend met een korte uitleg omtrent 
de STOHA, het unieke netwerk van 
circa 1200 civiel ingenieurs in Noord-
Holland, de bijzondere band met de 
opleiding en dan over naar de daad-
werkelijke uitreiking van onze prijzen 
obv onze eigen criteria.

De STOHA gedefinieerde criteria:
•  Actualiteit
•  Originaliteit (eigen lijn volgen, inspe-

len op zaken die tijdens onderzoek 
naar boven komen)

•  Uitvoerbaarheid (technisch én 
financieel)

•  Objectiviteit (je eigen lijn kiezen vs. 
volgzaam een bedrijfsopdracht 
uitvoeren)

•  Leesbaarheid/begrijpelijkheid van 
de presentatie en rapporten

De criteria wijken dus zeer behoorlijk 
af ten opzichte van de opleidingsei-
sen en eindcijfers tellen daarbij niet 
mee. De winnaar wint vervolgens 
een artikel in ons bulletin, eeuwige 
roem (je naam op het bord in gang te 

Alkmaar) en voor velen de hoofdprijs 
van €500.

Dit jaar waren door de  
docenten genomineerd:
Rowan Piek (als eenling) en de  
combinatie van Adriaan van ’t  
Hoenderdal en Stanley Lighthart.

Rowan heeft zich in zijn afstudeer-
project vast gebeten in ‘voorstellen 
tot verbetering van het proces van het 
terugstorten van specie en bedek-
ken van pijpleidingen in gebaggerde 
geulen met behulp van een sleephop-
perzuiger.’ Wat tijdens dit onderzoek 
opviel was dat er nog weinig theo-
retische kennis bekend was omtrent 
het zettingsproces, dus heeft Rowan 

Woensdagmiddag 10 juli was het dan zover, de kersverse civiel 

ingenieurs (10) kregen het getuigschrift van Inholland en zoals 

vanouds de uitreiking van de STOHA-award. Ook dit keer weer in 

een gezamenlijke setting met de bouwkundige collega’s.



STOHA bulletin zomereditie 2013 19

STOHA AWARD 2013

tijdens zijn afstuderen veel meer de 
theorie bestudeert dan de daadwer-
kelijke verbetervoorstellen. Tevens le-
verde hij Engelstalige rapportages op 
vanwege de voertaal in deze branche.

Adriaan en Stanley hebben zich 
verdiept in een ‘variantenafweging 
van een kruisingsontwerp van het 
spoor met de provinciale weg N242 
bij Heerhugowaard en dimensioneren 
van een spoorbrug in zowel staal als 
composiet  als mix van beiden.’ De 
studenten van de minor ‘Constructief 
Ontwerpen’ hebben tijdens het 4e 
jaar kennis gemaakt met composie-
ten en als zodanig werden deze afstu-
deerders uitgedaagd om die kennis 
nu in te zetten op zo’n concreet voor-
beeld. Dit leverde oa. nieuwe kennis 
en inzichten op  voor de minor maar 
ook voor onze branche.

Tijdens de afstudeerpresentaties 
op dinsdag 18 juni hebben we de 
presentaties meegemaakt, waar-
bij opviel dat het STOHA-criterium: 
uitvoerbaarheid (financiële en tech-
nische; normaal sterk aanwezig) bij 
deze genomineerden nauwelijks aan 

bod kwam.
Een andere ontwikkeling was het 
feit dat de afstudeerders vanuit een 
groep echt afzonderlijk moesten 
indienen en presenteren, dit leverde 
eigenlijk de bijzondere situatie op dat 
je een paar maanden samenwerkt 
maar daarna echt afzonderlijk zou 
worden beoordeeld. En uiteindelijk 
hadden Adriaan en Stanley toch 
beide een 7…..

Uiteindelijk heeft Rowan Piek 
gewonnen door zijn overtuigende  
wijze van het overdragen van zijn 
opgedane kennis, gekoppeld aan 
het STOHA-criteria: Originaliteit 
en Objectiviteit

Nadat de winnaar Rowan Piek de 
prijzen in ontvangst had genomen, is 
Stanley Ligthart geïntroduceerd als 
nieuwe Jaarcommissaris en aan zijn 
mede-studenten gevraagd hem te 
helpen bij het up to date houden van 
de (werk)adressen.

Ron Oudeman (1986)
Piet Jonges (1999)
Melle Kettting (2001)
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Kleine introductie:
Mijn naam is Rowan Piek, ik ben 21 jaar oud en woon 
in Den Helder. Ik ben de opleiding Civiele Techniek 
gestart in 2009 na het afronden van de HAVO  
opleiding. Mijn eerste HBO stage heb ik gelopen bij K. 
Dekker in Krabbendam als zijnde assistent uitvoerder 
bij het bouwen van 11 fietsers- en voetgangersbruggen 
in Alkmaar. Voor mijn tweede stage heeft een kennis 
mij geïnspireerd over de baggertechniek waarna ik 
een stageplaats heb gevonden bij Boskalis in de UK. 
Deze stage is enorm bevallen en d.m.v. mijn opgedane 
connecties binnen Boskalis ben ik aan onderstaand 
afstudeerproject gekomen. 

Samenvatting van afstudeerproject:
Dit afstudeerrapport is ter afronding van de opleiding 
Civiele Techniek aan de Hogeschool Inholland te  
Alkmaar. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking 
met de afdeling Dredging Development Department 
van Royal Boskalis Westminster NV.

In de olie en gasindustrie worden pijpleidingen begra-
ven in de zeebodem ter bescherming en stabilisatie. 
De pijpleiding wordt geplaatst in een daarvoor gebag-
gerde geul, waarna deze wordt bedekt met materiaal 
door een ‘Trailing Suction Hopper Dredger’ (TSHD). 
Het bedekken met materiaal wordt ook wel ‘backfillen’ 
genoemd. In het verleden zijn pijpleiding opgedreven 
tijdens het backfillen met een TSHD door het gebruik 
van ongeschikt materiaal en de verkeerde aanbreng-
methoden.  Daarom is het belangrijk om de kennis 
van geschikt backfill materiaal uit te breiden om in de 
toekomst het opdrijven van pijpleidingen te voorkomen. 
De opdrijvende kracht op de pijpleiding wordt veroor-

 naam  Rowan Piek
 titel   Prevention of pipeline  

floatation during  
dredge-based backfilling.

 opdrachtgever   Royal Boskalis  
Westminster NV.

zaakt door de hoge dichtheid van de omringende sus-
pensie. De lengte waarover een suspensie vloeibaar blijft, 
is afhankelijk van het sedimentatieproces. Sedimentatie 
is de neiging van korrels om te bezinken en een vaste 
zandlaag te vormen.

Volgens Schiff-
man et al. (1998) 
passeert het 
geloosde zand-
water mengsel 
de volgende drie 
fases: de inlaat-
zone, de sedi-
mentatiezone en 
de consolidatie-
zone. In de inlaat-
zone bewegen de zandkorrels onafhankelijk van elkaar 
en gedragen zich volgens de Stokes’ law. Het bezinken 
van zand in een suspensie is afhankelijk van drie hoofd-
factoren, namelijk de ongestoorde valsnelheid, de gehin-
derde valsnelheid en de aanwezigheid van verschillende 
korrelgroottes. Voor het backfillen is het belangrijk om 
ook rekening te houden met de sedimentatiesnelheid, de 
sedimentatielengte en erosie. Consolidatie is het proces 
van verdichting van sediment, onder een belasting op het 
oppervlak, door water uit de poriën te persen. Tijdens de 
verdichting zal de waterdruk de hydrostatische druk over-
schrijden doordat het water door zeer smalle gangetjes 
naar het oppervlak wordt gedrukt. Door het verdichten 
van het sediment neemt de concentratie aan zand toe en 
zal het effectieve spanningen opbouwen. De effectieve 
spanningen is de totale lading die door het zandgeraamte 
gedragen wordt.

winnaar
STOHA Award

STOHA AWARD 2013
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De te onderzoeken parameters, bij de bezinking van 
een suspensie tijdens de proeven, zijn de waterdrukken, 
dichtheden en de sedimentatiesnelheid. Voor de experi-
mentele testen is de definitieve proefopstelling een ø200 
mm diameter perspex kolom met een lengte van 3 m . 
Op deze kolom zijn op elke 0,24 m waterdruksensoren en 
op elke 0,28 m geleidendheid concentratiemeters (GCM) 
aangesloten. Het aanbrengen van het zand in de kolom 
is gesimuleerd als zijnde een gefixeerd punt in de geul 
waarover de TSHD zijn lading lost in de lengterichting. 
De specificaties van de backfill procedure bij de testen 
zijn vastgesteld aan de hand van een computersimulatie 
waarin de productie van het backfill proces voorspeld 
wordt. 
Tijdens dit onderzoek zijn twee proeven uitgevoerd met 
mengsels met achtereenvolgens een dichtheid van 1200 
en 1300 kg/m3. Tijdens deze proeven is uniform zand 
met een D50 van 130µm onderzocht. De volgorde van 
de uitvoering van de test is het vullen van de kolom met 
schoon water en het aanmaken van het mengsel vooraf 
aan de proef, het starten van de data log in de compu-
tersoftware, de hevelslang in het mengvat hangen en het 
heveleffect starten waarna het mengsel constant in de 
kolom stroomt. Zodra al het mengsel bezonken is wordt 
de data verwerkt in Microsoft Office Excel. 

De gemeten/berekende en visuele resultaten van de 
proeven komen goed overeen met de theoretische ver-
wachte resultaten . De lokale dichtheden in de kolom zijn 
berekend met de bekende drukverschillen tussen vaste 
punten in de kolom. De sedimentatiesnelheid is vast-
gesteld met de GCM’s, welke de aanwezigheid van de 

sediment laag op een seconde nauwkeurig bepaald. De 
scheiding van de verschillende korrelgroottes is duidelijk 
zichtbaar.

De beschikbare tijd voor dit onderzoek is te kort gebleken 
om een conclusie te kunnen trekken op de gecompliceer-
de onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de operationele grenzen 
van backfill bij het backfillen met een TSHD?’

Daarom zijn in dit onderzoek conclusies getrokken uit de 
uitgevoerde proeven. Daaruit is gebleken dat de toe-
gepaste theorie goed aansluit op de praktijk en dat het 
grootste risico voor het opdrijven van de pijpleiding zich 
voordoet na een verstoring van het sediment.

Tijdens het backfillen zijn geen overdrukken geconsta-
teerd, maar kleine daaropvolgende trillingen veroorzaken 
hoge overdrukken in de kolom. Deze overdrukken kunnen 
gemakkelijk tot opdrijving van de pijpleiding leiden. Verder 
onderzoek moet hierop gericht worden.

Voor een vervolgstudie is het aanbevolen om te variëren 
met verschillende zanden en aanbrengmethoden waar-
bij het zand ook gecombineerd kan worden met silt om 
te onderzoeken of wateroverdrukken zich voor zullen 
doen. Als een verbetering op de proefopstelling dient de 
totaaldruk sensor dusdanig aangepast te worden dat het 
de totale druk op de totale horizontale oppervlak van de 
kolom meet. Het gebruikte mengselvat dient ingeruild te 
worden door een cilindrisch mengvat, om de kwaliteit 
van het mengsel te verhogen, en een pomp gebruikt te 
worden voor een constante stroming bij de aanvoer van 
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het mengsel. De nauwkeurigheid van de lokale dichthe-
den kunnen verbeterd worden door differentiaaldrukken 
te meten met de Rosemounts. 

Het proces:
Na contact gelegd te hebben met Boskalis, ben ik op 
gesprek geweest bij de afdeling Research & Develop-
ment. Tijdens dit gesprek hebben ze mij voorgesteld om 
dit onderzoek uit te voeren, al was het idee nog niet vol-
ledig. Gedurende het onderzoek zijn de ideeën en doelen 
bijgeschaafd tot hetgeen dat nu bereikt is. 
In de eerste 6 weken van het onderzoek is een uitge-
breid plan opgesteld wat te onderzoeken,  hoe dit aan 
te pakken incl. het uitwerken van ontwerpen voor een 
proefopstelling. Tevens is er uitgebreid onderzoek ge-
daan naar de theoretische achtergrond, welke verwerkt 
is in het rapport. Na goedkeuring van dit plan is 3 weken 
lang gewerkt aan de voorbereidingen van de proefopstel-
ling. Tijdens deze periode is het gekozen ontwerp verder 
uitgewerkt en definitief gemaakt. Teven zijn alle materialen 
besteld, is de kolom gefabriceerd, het zand uit Frankrijk 
geïmporteerd en de meetinstrumenten gekozen, besteld 
en gemaakt. Vervolgens is 4 weken lang gebouwd aan de 
opstelling incl. het aansluiten en testen van de meetap-
paratuur. In totaal is er 3 weken gewerkt aan het uitvoeren 
van de proeven, het verwerken van de data en het verbe-
teren van de opstelling. Het praktische proces is voorna-
melijk aan het eind van het onderzoek uitgeschreven.  

Overall:
Een zeer interessant onderzoek waarin ik erg uitgedaagd 
ben om onderzoekend te denken. Tevens was het een 
erg zelfstandig project waarbij wel goede begeleiding is 
geboden. Voor mensen die ook geïnteresseerd zijn in 
de bagger en offshore techniek is een project als dit een 
aanrader.

De toekomst:
2 September 2013 gaat mijn contract in bij Van Oord, 
Dredging & Marine Contractors voor de functie uitvoer-
der baggertechniek Internationaal. Ik zal functioneren in 
projectteams die vanaf wal zorgen voor de voorbereiding 
en uitvoering van de projecten ‘All over the World’. 
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Bedrijvendag 
Built Environment
Een aantal van deze bedrijven ver-
zorgden workshops voor de stu-
denten, waarbij de nadruk lag op de 
volgende criteria: ‘Wat vinden wij als 
bedrijf belangrijk als een student komt 
solliciteren, wat moeten zij kunnen, 
wanneer valt je sollicitatiebrief op, 
wat houdt een professionele houding 
in, hoe maak je het meeste kans op 
die droombaan en hoe kun je je als 
student daarop voorbereiden?’.

Mariette Meulman, 
Clustermanager, 
opende de dag en 
sprak de hoop uit 
“Deze dag is ge-
slaagd als onze studenten voldoende 
ideeën voor stage, afstuderen of 
misschien zelfs een baan hebben op-
gedaan en zinvolle contacten met het 
werkveld hebben kunnen leggen.”

Het programma bestond uit 3 paral-
lelsessies van 45 minuten met keuze 
uit een zestal workshops en daarna 
de mogelijkheid om per ronde 3 x 
10 minuten met groepjes studenten 
te speeddaten bij een bedrijf naar 
keuze.

Eén van de populaire workshops was 
‘Hoe bekijken recruiters LinkedIn’ 
door Marten Bosch van Engenius. 

Dit bedrijf stelde een e-reader ter 
beschikking voor de student met 
het beste LinkedIn profiel. Jeroen 
Erkamp: “We hebben gekozen voor 
een dame, Babette Mol, omdat zij 
het meest pragmatische en op basis 
van onze do’s en don’ts tips snelst 
aangepaste profiel had.” 

Veel van de studenten besloten na 
het volgen van de workshop om toch 
een Linked-In profiel aan te maken.

Alle studenten konden ook nog 
deelnemen aan een speciale quiz. 
De prijswinnaars Gert-Jan Weiland, 
Leonie Akerboon en Erwin Schoen 
ontvingen uit handen van project-
leider Germaine Greefkes een leuke 
goodie-bag.

De studenten waren zeer tevreden 
over de dag. Enkele reacties: 
  “Goed initiatief. Het werkt wèl 
echt als je iedereen bij elkaar 
hebt, want dan ga je eerder een 
praatje maken bij een bedrijf” 

  “Die workshop over Linked-In 
was echt wel een eye-opener, 

vooral het aansluiten bij een 
groep” 

  “Ik heb veel bruikbare tips  
gekregen voor het solliciteren” 

  “Een hele leuke dag, alleen iets 
te strak op elkaar gepland” 

  “Vooral de interactieve work-
shop over systems Engineering 
was interessant”

Dirk van der Bijl, directeur van het Do-
mein TOI en locatiedirecteur Alkmaar, 
sloot de middag af. ‘Wij willen ons als 
hogeschool nog herkenbaarder profi-
leren en doen dat door middel van dit 
soort evenementen. Ik wil nog even 
benadrukken dat wij hier in Alkmaar 
blijven met onze techniek- en bouw-
opleidingen. Wij proberen studenten 
af te leveren die het bedrijfsleven 
wil, zowel breed als gespecialiseerd 
in een bepaalde richting. Deze dag 
was voor onze studenten een goede 
gelegenheid om tips op te doen hoe 
zij zich kunnen onderscheiden op 
de arbeidsmarkt. Het is duidelijk in 
deze tijd dat je jezelf moet profileren 
en goed moet weten wat je zelf kunt 
en wat je van het bedrijfsleven kunt 
verwachten”.

“Die workshop over Linked-In  
was echt wel een eye-opener”

Op vrijdag 14 december vond in 
de Rabobankzaal in Alkmaar een  
bedrijvendag plaats voor de op-
leidingen Bouwkunde, Civiele  
Techniek en Bouwmanagement 
& Vastgoed. Naast studenten van 
deze drie opleidingen uit Alkmaar 
en Haarlem waren er meer dan  
30 bedrijven uit het civieltechni-
sche of bouwkundige werkveld  
aanwezig met professionele 
stands. 
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Zoek je contact met  
jouw jaarcommissaris?
Kijk dan op www.stoha.nl voor de contactgegevens van 
je jaarcommissaris en oud-tudiegenoten.

STOHA Bulletin
Het STOHA Bulletin is een halfjaarlijks gratis informa-
tieblad 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 vervuld door Bert Kuipers en 
Onno Witvliet

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

Hoofdsponsor
MANEngenius te Hoofdorp

Sponsoren
Dura Vermeer te ZuidOostBeemster, Grontmij te Alk-
maar, Chr. Hoogendorp en Zonen te Lijnden, KWS te 
Heerhugowaard, Markus BV te Amsterdam, K. Dekker te 
Krabbendam, BKS te Schagen, GP Groot en de Vries & 
van de Wiel te Schagen

Colofon
Redactie
Jan van Diepen en Arrien Borst. 

STOHA
Postbus 9309
1800 GH Alkmaar
www.stoha.nl

E-mail
redactie@stoha.nl

Opmaak
Renik Art & Design

Kopij
Kopij vanuit elk afstudeerjaar is altijd van harte welkom. 
Dit kan gemakkelijk verwerkt worden indien digitaal (MS 
Word of als ODT bestand) 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 adverte-
ren van branche-eigen bedrijven. Voor plaatsing van een 
advertentie kunt u contact opnemen met de redactie.

Oplage
1050 stuks
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STICHTING OUD HTS STUDENTEN ALKMAAR
Lijst met Jaarcommissarissen

1975 Theo Lammerts
1976 Ben Hoedjes
1977 Peter de Vries 
1978 Peter Donckerwolcke
1979 Jan Jorna STOHA Plus
1980 Kees-Jan Groot 
1981 Roel Korf
1982 Piet Warnaar Penningmeester
1983 Rob Niele STOHA Plus
1984 Wim Engel Kascontrole
1985 Jacqueline Middel-Kuyper
1986 Ron Oudeman Afstudeerprijs
1987 Marten Kingma
1988 Fred Doodeman Kascontrole
1989 André Hoogcarspel Bestuurslid
1990 Richard Leijen
1991 Rian Duinmeijer STOHA Plus
1992 Mark Brattinga
1993 Annemieke Smit-Edelman
1994 Eduard Dijker
1995 Germaine de Baar-Greefkes STOHA Support
1996 Martijn van Oort
1997 Sandra van Vuuren-Smit
1998 Sander Eversdijk
1999 Piet Jonges  Afstudeerprijs
2000 Hans van Twisk
2001 Melle Ketting Voorzitter, Afstudeerprijs
2002 Erik Vastenburg
2003 Esther Dekker - de Kleijn
2004 Stefan Bakker  Secretaris
2005 Freek Poldervaart Bestuurslid, STOHA Support
2006 Goaitske de Vries
2007 Mike Koeckhoven 
2008 Mike Klaver
2009 Martijn Groot
2010 Arjan Klepper
2011 Martijn Groot
2012 Joris Paap
2013 Stanley Lighthart
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VAN DE VOORZITTER

Nieuwerkerkerstraat 6A      1175 KT LIJNDEN      Tel. 023 - 555 12 62      Fax 023 - 555 22 27      info@hoogendorp.nl

Hoogendorp & Zonen B.V.
A A N N E m E r s  vA N  s L o o p w E r K   –  A s b E s T s A N E r I N g  –  b o D E m s A N E r I N g 
g r o N D w E r K   –   v E r b o u w I N g E N   –   F u N D E r I N g s h E r s T E L   –   v E r h u u r

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. 
Grontmij   |   Robijnstraat 11   |   1812 RB Alkmaar   |   T +31 72 547 57 57   |   F +31 72 547 57 50   |   info@grontmij.nl   |   www.grontmij.nl

Grontmij
Leading in sustainable urban development and real estate
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VOLGEND NUMMER

Volgend nummer
Voor één van de volgende edities van dit bulletin willen 
we – per nummer – een groot project dat  in de afgelopen 
periode is uitgevoerd nader bekijken. We zijn dan ook op 
zoek naar donateurs die betrokken zijn geweest bij één 
van de volgende projecten en bereid zijn daar een stukje 
over te schrijven:

Project Tweede Coentunnel en Westrandweg;
SAAone

Deze projecten zijn bijzonder, aangezien het een van de 
eerste grote projecten is die onder systeemgerichte con-
tractbeheersing en voor dezelfde opdrachtgever (Rijks-
waterstaat) zijn uitgevoerd. We zijn dan ook nieuwsgierig 
naar de volgende aspecten:

Je rol in het project

wat maakte dit project nou zo bijzonder?

Leerpunten die je wilt delen?

Eventueel de veranderende rol van zowel  
opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als  
opdrachtnemer (aannemer, adviseur);

Wie zich geroepen voelt, kan zich bij de redactie aanmel-
den: redactie@stoha.nl

Daarnaast gaan we in het volgende nummer  
uitgebreid in op de excursie en de reunie!

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. 
Grontmij   |   Robijnstraat 11   |   1812 RB Alkmaar   |   T +31 72 547 57 57   |   F +31 72 547 57 50   |   info@grontmij.nl   |   www.grontmij.nl

Grontmij
Leading in sustainable urban development and real estate
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Engenius is hoofdsponsor van Stichting Oud  

HTS-studenten Civiele Techniek Alkmaar.

Per 1 juni hebben we onze kennis en kwaliteiten  

gebundeld met die van onze zusterorganisatie  

MAN consultants. Voortaan heten wij dan ook:  

ManEngenius. 

ManEngenius is partner in kennis en kwaliteit. 

Onze meer dan 100 ingenieurs - adviseurs en  

specialisten - delen hun kennis vanuit de zes 

Kennisclusters: 

• Integraal Project- en Procesmanagement

• Projectbeheersing

• Projectbegeleiding

• Engineering

• Maintenance, Beheer en Onderhoud

• Verkeer en Omgeving

Bezoek ons op: www.manengenius.nl

ManEngenius BV

Boslaan 2a

2132 DX Hoofddorp 

T +31 (0)23 567 00 50

www.manengenius.nl

Partner in kennis en kwaliteit  


