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VAN DE VOORZITTER

Van de
voorzitter
Melle Ketting aan het woord

Trots!
Als civiel ingenieurs zijn we elke dag bezig
met projecten in de openbare ruimte.
Soms eenvoudig, soms zeer groot, altijd
met collega’s, vaak zeer uitdagend onder
andere vanwege tijd of ruimtegebrek.
Wat mij opvalt is dat we daar vaak nogal
nonchalant over zijn, door bijvoorbeeld te
zeggen ‘ik deed gewoon mijn werk’… maar
zo ‘gewoon’ is dat wellicht helemaal niet.

nieuwe rioleringssystemen gaan krijgen vanwege de vervangingsnoodzaak, dit gaat gepaard met de nodige
aanpassingen bovengronds.
Waarom is trots van belang: omdat het ook zorgt voor positiviteit,
het zorgt voor extra energie om het
project te realiseren, maar ook omdat
dat uitstraalt naar de instroom van de
betreffende opleidingen. De trots die
we als vakgebied best hebben, maar
(te) weinig uitstralen.

Trots ben ik ook op de STOHA; zover
ik weet de enige alumni-stichting van
een technische opleiding in Nederland met zoveel actieve betrokkenen.
Het feit dat de excursies goed bezocht worden, het adressenbestand
Voorgangers van ons zouden nu
nu al trots kunnen maken: de opening up to date is en de reünie bijna 300
supertrots zijn op wat zij ooit gepres- van de 2e Coentunnel, de toekomvakbroeders bijeenbracht, dit smaakt
teerd hebben en daarmee verwijs ik
stige opening van de Noord-Zuidlijn,
naar meer!
graag naar de grachtengordel van
de start van de nieuwe Zeesluis te
Amsterdam (toen: bedrijventerrein,
IJmuiden, de ontwikkelingen rondom Tevens wil ik, met trots, melden dat
nu: Unesco-erfgoed), de Beemde Zuid-as te Amsterdam en niet te
we de fijne samenwerking met onze
ster-polder (nu ook Unesco-erfgoed), vergeten de waterverdedigingswerken hoofdsponsor MANEngenius voor vijf
maar ook naar de 1e Delta-projecten vanuit het Hoogwaterbeschermingsjaar verlengd hebben.
(met de flexibele waterkeringen).
programma.
Waar ben jij trots op? Stuur een
Regionaal beïnvloe- artikel naar redactie@stoha.nl
‘De trots die we als vakgebied best den wij de openbare
hebben, maar (te) weinig uitstralen.’ ruimte middels pro- Sta eens stil bij het feit dat wat jij
jecten zoals de N23 misschien ‘normaal’ vindt, dat vindt
De komende jaren komen er veel pro- en de nieuwe A8-A9-verbinding. Om iemand anders wellicht zeer speciaal
jecten aan die mij, als civiel ingenieur, niet te vergeten dat veel woonwijken
en bijzonder.
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VAN DE REDACTIE

Jan van Diepen
Routine is handigheid die je door ervaring hebt
verkregen volgens de zoekmachine. Bij de eerste
redactievergadering voor dit nummer, bij Arrien op
kantoor, zaten we heel professioneel te puzzelen
met ingeleverde kopij, de nog in te leveren kopij, de
leermomenten van vorige edities en nieuwe ideeën.

De weg naar de drukker en naar de opmaak is op orde
en de adressenlijsten kloppen blijkbaar aardig want we
hebben als retouradres slechts drie exemplaren terug gekregen van de 1000 die verstuurd zijn, of is dat wat naïef?
Of is de routine die we ervaren in de redactie ook wat
naïef? De kopij is voldoende om het blad meer dan goed
te vullen en de ideeën zijn volop aanwezig.
Toch is de respons via redactie@ stoha.nl wat mager
vinden we. We zijn uiteraard al aan het nadenken over het
winternummer en een van de onderwerpen die ons aansprak was “ Infrastructuur in Nederland is straks verdubbeld, wegen, spoor, riool, vliegvelden, en dan?” Hebben

wij een visionair in ons bestand die zijn of haar ideeën
wil delen? Schroom niet en mail naar redactie@stoha.nl.
We kunnen echt niet zonder jullie input, dus routine? We
dachten van niet. Leuk en inspirerend? We dachten van
wel.

Schroom niet en mail naar
redactie@stoha.nl voor jullie input!
Voor de zomervakantie wilden we alles af hebben en alles
bij de opmaak hebben liggen. Ook dat is planning, ware
het niet dat één van de redactieleden voor zijn vakantie

Ideeën, suggesties & hulp? Mail naar redactie@stoha.nl
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Van de redactie
alle zeilen bij moest zetten om de planning op zijn werk te kunnen halen…. helaas is de leverdatum van dit nummer daardoor wat vertraagd en is het (bijna) een herfstnummer geworden.
Ook in dit nummer weer een keur aan artikelen, een prachtig stuk van Rene Kuipers die over de
halve wereld zwerft, en een bevlogen Bert van Vuuren die met zijn bioplastics iets aan de problematiek van de plastic soep wil doen.
Groeten, Jan van Diepen en Arrien Borst

Arrien Borst
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Van de
Penningmeester
Gaat de STOHA langzaam ten onder?
Soms moet je wel eens een opvallende titel bedenken
om het wat minder sexy deel van de STOHA onder de
aandacht te brengen, namelijk de penningen.
Uit onderstaande grafiek die de relatie weergeeft tussen
afstudeerjaar en aantal donateurs naar aanleiding van de
stortingen van najaar 2013 zou je mogelijk die conclusie
kunnen trekken...
Echter: die conclusie is zeker niet terecht!
Tussen het eerste afstudeerjaar 1975 en het laatste afstudeerjaar 2013 mag je wat mij betreft toch zeker spreken
van verschillende generaties. Uit de afgelopen reünie
is gebleken dat vooral de “jongere generatie”, laten we
zeggen de afstudeerjaren na 2000 om het handzaam in
generatiekloven te knippen per 25 jaar, massaal aanwezig was op de reünie. Dus ondanks dat er minder animo
is om jaarlijks een bijdrage te storten, is dat klaarblijkelijk
absoluut geen teken van minder verbondenheid. Dat
betekent wel dat we als STOHA moeten gaan nadenken
over onze financiering: wellicht minder rekenen op do-

naties, maar dan de eigen bijdrage van deelnemers voor
evenementen iets hoger maken. Reüniejaar 2013 is ook
altijd voor mij als penningmeester een spannend jaar: na
5 jaar reserveren worden dan eindelijk weer de voorbereidingen ingezet, locatie Grote Kerk wordt gehuurd met
een nieuw kostenplaatje en de week na de reünie is het
financieel resultaat helder.
Als u dit leest, is het zomer 2014. De kascontrole commissie heeft haar werk afgerond en de definitieve jaarrekening 2013 is weer vastgesteld. De reünie heeft iets
meer gekost dan begroot waardoor we per saldo 500
Euro negatiever hebben gedraaid dan voorzien op een
totaal omzet van 42000 euro. Dat kunnen we ons prima
veroorloven en de Vergadering van Jaar Commissarissen
heeft dan ook zonder aarzelen ingestemd met de jaarrekening 2013.
Ons hoogste orgaan, de Vergadering van Jaar Commissarissen, waarin van elk afstudeerjaar een afgevaardigde,
de zgn. “jaar Commissaris” zit, heeft besloten dat het
komende jaren zinvol is om iets meer geld uit te geven
aan activiteiten voor onze achterban. Daardoor lopen
onze reserves weliswaar iets terug maar blijven ze zeker
op een acceptabel niveau.
Met meer dan 1150 ingeschreven donateurs is STOHA
één van de grootste alumni verenigingen van Nederland
en daarmee een uniek netwerk. Het is zeker dat er in de
toekomst zaken gewijzigd moeten gaan worden. Maar
dat wil zeker niet zeggen op voorhand dat STOHA daarmee is gedoemd ten onder te gaan. Sterker nog: generaties gedragen zich verschillend, gedrag van generaties
wijzigt zich in de tijd, maar de STOHA is daarmee nog
lang geen verleden tijd!

Met vriendelijke groeten,
Piet Warnaar (1982)
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GEEF DE PEN DOOR

Even voorstellen… Mijn naam
is René Kuipers, 32 jaar,
opgegroeid in Heiloo en op dit
moment werkzaam in Angola
(op roulatie basis). Hoe ik hier
terecht gekomen kunnen jullie
hiernaast lezen.
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Geef de pen door

Na de HTS
Van Fujairah (Verenigde Arabische Emiraten) naar Nieuw-Nickerie en
Paramaribo (Suriname), naar Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten)
en op dit moment in Lobito (Angola).
Mijn afstuderen moest eigenlijk in de
zomer van 2006 plaats vinden, maar
ik hield er mijn eigen willetje en visie
op na. Uiteindelijk wandelde ik begin
2009 met mijn diploma de Hogeschool
INHolland Alkmaar uit. Op dat moment werkte ik reeds 2 maanden in
Fujairah. Voor mijn afstudeerpresentatie moest ik even terugvliegen uit de
zandbak van de Verenigde Arabische
Emiraten.

en eindigen in huisje, boompje beest- In Fujairah moest de BAM een
je? Nee, dat lijk mij helemaal niets.
bestaande aanlegsteiger voor olieEen jaartje of twee jaartjes werken in tankers verlengen, onze klant was
het buitenland, dat leek me wel wat.
VOPAK. Hiervoor werden stalen
Toen ik een tijdje met die gedachte
buispalen vanaf een ponton geheid.
rondliep, belde oud-studiegenoot
Vervolgens moest daarop de betonKees Dekker mij op. Hij werkte op dat nen constructie worden gemaakt
moment bij een werving en selectievoor de stalen frames.
bureau en had goede contacten in
bouwwereld. Als het moest kon hij
Als assistent-uitvoerder voor het
voor een leuke baan zorgen, maar
beton kreeg ik te maken met een
ik vertelde hem dat ik graag in het
leuke diversiteit aan nationaliteiten.
Gedurende mijn afstudeerproject zat buitenland wou gaan werken. “Geen
Tevens zijn functies en pikorde bij
ik bij Ballast Nedam Infra Noord West. probleem”, zei Kees, “dat kan ik
vlechters, timmermannen, betonstorMijn afstudeeropdracht betrof het
ook voor je regelen.“ Zo gezegd, zo
ters e.d. ook anders dan in Nederpraktisch toepassen van Systems En- gedaan. Binnen enkele weken was ik land. Er werkten Indiërs, Pakistanen,
gineering bij het project “Capaciteits- aangenomen door BAM International Bangladeshi, Indonesiers, Filipijnen.
uitbreiding Havenkade Den Helder”.
(toen nog Interbeton genaamd).
Kortom een bont gezelschap. Naast
Daarnaast was ik
de technische kant
parttime als junior
ga je natuurlijk ook
Een jaartje of twee jaartjes werken in het
werkvoorbereider
je culturele kant
werkzaam voor het
verbreden. Al vrij
buitenland, dat leek me wel wat.
project. Voor het
snel werd ik door
project werd de
ervaren collega’s er
Onderzeedienstkade en een gedeelte Oktober 2008 begon voor mij het
op gewezen dat je de Nederlandse
van de Visserijkade in Den Helder
avontuur bij BAM International. Waar
directheid achterwege moest laten in
verbreed. Eerst werd er gebaggerd,
zou ik heen gaan? En vooral wansommige situaties. Met name Indiërs
vervolgens een combiwand geplaatst, neer? Al snel kreeg ik te horen dat
zijn er niet van gediend om publiegrond aanvullen achter de combiik voor een project naar Fujairah zou
kelijk er op gewezen te worden dat
wand en terreinverharding aanbrengaan als (assistent) uitvoerder beton. ze iets verkeerd doen, en zeker als
gen als laatst. Een korte omschrijving, November 2009 vloog ik naar Dubai, het een Indiër die wat hoger in de
maar vele facetten van de civiele
om de volgende dag naar Fujairah te pikorde zit. Elke dag verbaas je je
techniek kwamen daar in voor.
rijden (ongeveer één uur rijden vanaf
weer hoe sommige denken en doen.
Dubai). Het heerlijke Hollandse herfst- Het blijft leuk om te zien dat niet
Gedurende mijn afstuderen zag ik het weer achter gelaten voor een lekkere iedereen op dezelfde golflengte zit,
einde van mijn studententijd aanko25 graden in de Verenigde Arabische maar je uiteindelijk toch het gewenste
men. En wat dan? Dacht ik toen. Ach- Emiraten. Echter die temperatuur zo
resultaat. Het werkschema zag er
ter de burgerlijke polonaise aansluiten alleen maar hoger worden…
wat anders uit dan in Nederland. Er
STOHA bulletin zomereditie 2014
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werd gewerkt van zaterdag tot en
met donderdag van 7.00 tot 18.00,
vrijdag zoals gebruikelijk vrij in de
islamitische wereld. Zoals gezegd bij
aankomst in november was de temperatuur heerlijk aangenaam rond de
25 graden, maar zoals bekend wordt
het in het Midden-Oosten wat warmer
dan in Nederland. Langzaam begon de temperatuur op te lopen om
uiteindelijk in mei/ juni werkdagen te
hebben van 45 – 50 °C. Vooraf vroeg
je je af hoe je +/- 7 liter water per dag
kon drinken, na werkdagen in zulke
temperaturen weet je wel beter.
En uiteraard verloopt het uitharden
van het beton ook anders met zulke
temperaturen. Voordat we de juiste
mengsels hadden gevonden, hebben
we de nodige proef mixen moeten
maken. Uiteindelijk werden de juiste
samenstellingen gevonden. De eerste
paar storten werden er 2 en 3 m3
kubels met een sleepbootje gebracht
om vervolgens opgepikt te worden
door de kraan op het ponton. Echter
dit duurde te lang en besloten we
om 4 betonmixers en 1 betonpomp
op een ponton te rijden en deze naar
locatie te varen. Dat werkte gelukkig
een stuk sneller.
Niet alleen het betonstorten was een
uitdaging op het water. Logistiek van
wapening, prefab onderdelen, stalen
frames bleef een puzzel om alles op
tijd op de juiste locatie te krijgen.
Ondanks de lange werkdagen was er
ook tijd om iets leuks te ondernemen.
Zoals oud en nieuw vieren in Abu
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Dhabi, met een prachtige vuurwerkshow (die Arabieren kijken niet op een
stuiver meer of minder). En natuurlijk een aantal maal Dubai bezocht.
Misschien soms over-the-top, maar
het blijft leuk om te zien hoe ze hun
oliedollars blijven investeren en hun
eigen “droomwereld” creëren.
Echter in 2009 begon ook crisis
voelbaar te worden bij BAM en kreeg
ik half juni te horen dat mijn contract
niet werd verlengd. Op zoek dus
naar een nieuw avontuur. Mijn honger
naar het buitenland was nog niet
gestild, dus Kees Dekker gebeld om
te vragen om weer een baan in het
buitenland te regelen. En wederom zo
gezegd, zo gedaan.
Kees bracht mij in contact met MNO
Vervat. Zij hadden net een aantal
projecten in Suriname aangenomen.
Geen idee van wat ik me moest
voorstellen van Suriname, maar het
leek me een mooie ervaring. Voor
het project in Nieuw-Nickerie werd
ik aangesteld als werkvoorbereider.
Oktober 2009 begon ik bij MNO Vervat om vervolgens in november naar
Suriname te vliegen.

van de Nickerie- en Corantijnrivier.
Nieuw-Nickerie ligt in het gelijknamige
district Nickerie, dat ook wel het rijstdistrict wordt genoemd. Niks jungle in
het noordwesten van Suriname, maar
uitgestrekte rijstvelden. Het is een
zeer rustig en gemoedelijk plaatsje
die naast de rijst ook bekend staat
om de vele muggen. Ook hier wen
je uiteindelijk wel aan na tientallen
muggenbeten.
In Nieuw-Nickerie gingen we een
nieuwe aanlegsteiger maken voor de
haven aldaar. De oude houten steiger
stond daar al meer dan 50 jaar en
was wel aan vervanging toe. Het ontwerp en toezicht werd gedaan door
een Egyptische bedrijf. De Islamic
Development Banc had dit project
gefinancierd, vandaar een Egyptisch ingenieursbureau. Het ontwerp
bestond uit 178 betonnen voorgespannen koppelpalen, hier bovenop
werden insitu beton balken gestort
waartussen prefab platen werden
gelegd om vervolgens de deklaag te
storten. Het geheel werd aangekleed
met ladders, bolders en fenders.

Als eerst werd de oude houten
steiger volledig gesloopt, daarnaast
Het eerste wat direct opviel bij aanwerd er een tijdelijke nieuwe houten
komst was de rust en gemoedelijksteiger gemaakt om activiteiten in de
heid van de Surinamers. Geen drukte, haven door te laten gaan. Aangezien
geen stress, kortom: No spang! De
de heipalen allemaal vanaf het water
eerste twee maanden woonde ik in
werden geheid, moest er uiteindelijk
Paramaribo om vervolgens te verhui- zo’n 10.000 m3 klei worden weggezen naar Nieuw-Nickerie.
baggerd voor genoeg diepgang voor
Nieuw-Nickerie ligt 250 km. ten wes- het ponton. Maar goed: waar laat je al
ten van Paramaribo aan de monding
deze klei? De gemeenschap van Nickerie bood uitkomst want vele mensen wilden hun terrein wel ophogen.
Dus voor een aantal weken reden de
kleine kiepwagentjes door Nieuw-Nickerie om de klei af te leveren.
De voorgespannen heipalen bestonden elk uit 2 delen, met een totale
lengte van 40 meter. Deze werden
in Paramaribo gefabriceerd en per
bakken naar Nickerie gevaren.
Een Nederlands heibedrijf was ingehuurd om de palen te slaan. De heistelling werd vanuit Nederland naar
Suriname getransporteerd en eind
april 2010 begonnen we met heien.
Snel daarna kon worden begonnen
met de balkenconstrcuctie, welk in
het werk gestort moesten worden.
Echter in Nieuw-Nickerie was geen
betoncentrale aanwezig. Daarom had
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MNO voor dit project een mobiele betoncentrale gekocht, welke een paar
kilometer van het project werd opgebouwd. Het operationele gedeelte
werd uitgevoerd door het bedrijf die
ook in Paramaribo de heipalen maakte en aldaar ook 2 betoncentrales
heeft.

Deze werden uiteindelijk in september
2011 geïnstalleerd. Echter kon de
steiger nog niet gebruikt worden omdat het ontwerp van de aanlandingen
nog niet gereed was. Uiteindelijk hebben we dit in april 2012 gerealiseerd
en konden ze de steiger gebruiken.

Nieuwe fundaties voor lichtmasten
maken, het repareren of het vervangen van betonplaten op de APRON
(parkeerplatform voor de vliegtuigen)
behoorde tot mijn takenpakket. Zwaar
vervuilde grond en het regenseizoen
maakte de werkzaamheden er niet
makkelijker op, maar uiteindelijk waMijn werkzaamheden bestonden uit
ren half juni de werkzaamheden zover
Net zoals in Fujairah moesten we een het opstellen van de werkplannen, het gevorderd dat in ieder geval met het
aantal proef mixen maken alvorens
maken van de inkooplijsten, opvragen grootste onderdeel van het project
we de juiste bekon worden begontonsamenstelling
nen: het frezen en
In totaal waren er 840 prefab betonplaten
hadden gevonden.
opnieuw asfalteren
geleverd en 4700 m3 beton in het werk gestort.
Om de betontemvan de landingsperatuur niet hoger
baan.
dan 35 °C te krijgen
werd er ’s ochtends vroeg begonnen van de offertes, zorgen dat alle conNa mijn vakantie in juli 2011 belandde
met storten.
structieberekeningen werden opgeik op het hoofdkantoor van MNO in
steld en ingediend. Een erg leerzaam Commewijne, een district ten oosten
De prefab beton platen werden ook
project.
van Paramaribo. De maanden die
in Paramaribo gemaakt en per trucks
volgden waren rustig met hier en daar
naar Nieuw-Nickerie vervoerd. Al met Na een jaartje zaten mijn werkcollega’s op diverse projecten onderal een hoop logistiekwerk. Eind austeunen en het maken van een kleine
zaamheden er wel op in Nickerie,
gustus 2010 waren alle heipalen gecalculaties.
zodoende verhuisde ik eind februari
slagen, en in mei 2011 was het al het 2011 naar Paramaribo. Ondertussen
betonwerk gestort. In totaal waren er had MNO ook het rehabiliteren van
November 2011 werd mij gevraagd
840 prefab betonplaten geleverd en
luchthaven Zanderij aangenomen.
om een bestaand bruggetje te
4700 m3 beton in het werk gestort.
Voor het project waren ook diverse
inspecteren. Rede hiervoor was
Het wachten was nog op de installatie betonwerkzaamheden die moesten
dat Boskalis met een cutterzuiger
van de fenders, ladders en bolders.
worden voorbereid en uitgevoerd.
hierover heen moest. Boskalis had
STOHA bulletin zomereditie 2014
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ondertussen een project verworven in
Suriname. Het betrof het uitbaggeren
van een meertje en het afgraven van
de bauxiet. Echter voor het uitbaggeren moest er een cutterzuiger getransporteerd worden naar het meer,
welke 12 km. van de rivier lag.
Maar waar moest de cutterzuiger aan
land komen? Geen geschikte aanlanding te vinden langs de Suriname
rivier. Boskalis vroeg daarop of MNO
ook een nieuwe aanlanding konden
maken. Het bestaande bruggetje
diende na diverse berekening ook
verstevigd te worden.

fungeerde ik als werkvoorbereider/
uitvoerder. Volgens planning kwam
de Orion half maart aan. In 2 maanden moesten we volle bak draaien,
uiteindelijk kwam de Orion 2 weken later dan gepland aan wal. Een
indrukwekkend gezicht. Daarna werd
de Orion ook veilig over het brug-

Je leert een hoop van hun cultuur,
hun normen en waarden.

getje getransporteerd. Na het klusje
bij Boskalis ging ik nog twee weken
naar Nickerie om de aanlanding van
De cutterzuiger Orion was al onderweg vanuit Abu Dhabi naar Suriname. de steiger aan te brengen. Op 1 mei
2012 vloog ik definitief terug naar
In een hele kort tijdsbestek moest
Nederland.
een nieuwe aanlanding, bestaande
uit damwanden, gebouwd worden
en een bestaande brug verstevigd
2,5 Jaar Suriname… Vooraf nooit
worden. Voor deze werkzaamheden
gedacht dat ik daar zolang zou
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blijven. Naast de leuke projecten was
het land ook gewoon heerlijk. Heerlijk klimaat, vriendelijke en gastvrije
bevolking, mooi natuur, lekker eten.
Geen opgejaagde cultuur zoals in
Nederland. Al met al een parel op het
Zuid Amerikaanse continent. Gedurende mijn verblijf ook lekker op va-

kantie in de buurt: Curaçao, Brazilië,
Frans Guyana, Brits Guyana. Werken
met de Surinamers vergt geduld, alles
gaat een slag rustiger. Soms frustrerend, maar ook wel begrijpelijk (denk
vooral aan de warme temperaturen
en luchtvochtigheid). Uiteindelijk komt
het werk in Suriname ook wel af.
Daarnaast is het leuk om te merken

GEEF DE PEN DOOR

Het was de intentie om 2 à 3 jaar
te verblijven, echter na 6 maanden
werd mij gevraagd of ik interesse had
om naar Angola te gaan. Hier was
Bluewater al 1,5 jaar bezig met een
diepzee boeiconstructie. Aangezien
er op korte termijn geen nieuwe projecten in Abu Dhabi begonnen voor
Bluewater, ging ik in juli 2013 richting
Angola. Tot op heden werk ik hier, 7
weken werken en dan voor een kleine
2 weken naar Nederland.
Werken hier op de werf is moeizaam.
Kwaliteit is ver onder de maat, alle
adviezen worden in de wind geslagen, logge bureaucreatie om voor
mensen hun werkvisum te krijgen.
Van het land zelf heb ik niet veel gezien, ik verblijf in het plaatsje Lobito.
De mensen zijn vriendelijk, maar het
verschil tussen arm en rijk is enorm.
Het land haalt miljarden per jaar
binnen aan olie-inkomsten, maar toch
leeft 70% van de armoedegrens. Je
ziet de mensen zich wassen en kleren
wassen in riviertjes waar het water
nou niet bepaald schoon is. Huisje
lijken meer op hutjes. Vriendjespolitiek
is hier de normaalste zaak van de
wereld.

als je de werkmentaliteit ook wat kunt
veranderen. Laten zien dat het ook
anders kan. Jij leert van hen, zij van
jou.
Ondertussen alweer tweemaal op
vakantie geweest en de kans is aannemelijk dat ik me daar over een paar
jaar definitief ga vestigen.
Terug in Nederland ging ik voor MNO
daar aan de gang. Al snel begon het
buitenland weer te kriebelen. Via een
werving- en selectiebureau werd ik
in contact gebracht met Bluewater
Energy Services. Dit bedrijf is werkzaam in de offshore. Compleet iets
anders dus dan de grond- , weg-, en
waterbouw. Het leek me een mooie
uitdaging om aan te gaan. Naast
FPSO schepen (Floating Production
Storage and Operation), ontwerpt
Bluewater ook boeiconstructies. Deze

constructies liggen voor de kust,
een pijpleiding loopt over de zeebodem van de boei naar het land. Een
olietanker wordt vervolgens aan de
boei gekoppeld door middel van een
drijvende leiding. Zodoende kan er
olie van en naar de tanker gepompt
worden via de boei. Deze constructie
kan ook worden toegepast tussen
een FPSO en transporttanker.
November 2012 vertrok ik voor Bluewater naar Abu Dhabi om daar als
construction stite representative aan
de gang te gaan. In Abu Dhabi worden de boeien op een werf gebouwd,
mijn functie is er om toezien dat alles
volgens tekening en specificaties
verloopt. Meer opzichten dus dan zelf
het werk maken/ regelen. En in plaats
van beton, heien, grondwerk had ik
vanaf nu te maken met staalkwaliteit,
lasspecificaties, lasprocedures etc.

Gedurende mijn verblijf in de Verenigde Arabische Emiraten, Suriname en
Angola heb ik vele mensen uit diverse
landen met hun eigen culturen ontmoet. Het blijft leuk omdat telkens
weer mee te maken. Je leert een
hoop van hun cultuur, hun normen
en waarden. Echter ga je ook anders
naar je eigen cultuur, normen en
waarden kijken. Je komt altijd situaties tegen waarin je moet realiseren
dat je te maken heb met een andere
cultuur en het vanuit hun oogpunt
moet proberen te begrijpen. Jouw
eigen standpunt is niet altijd de enige
of de beste…
Waarschijnlijk is het project in Angola eind dit jaar afgelopen. En waar
ik dan beland? Dat zie ik dan wel
weer…

Met vriendelijke groet,
René Kuipers
STOHA bulletin zomereditie 2014
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Bouwoplossingen die uw
verwachting waarmaken

14063

Dagelijks maken we miljoenen weggebruikers gelukkig. Hoe? Door de vernieuwing
van infrastructuur waarbij zorg voor de omgeving en een optimale en veilige doorstroom van verkeer voorop staat.
Als bouwer van infrastructurele projecten geloven we in een duurzaam Nederland
waar ons familiebedrijf al bijna 160 jaar werkzaam in is. www.duravermeer.nl

fullservice infrabedrijf voor design & construct
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EXCURSIE

excursie
In het najaar van 2014 zal de
STOHA weer een excursie laten
plaatsvinden. Na toestemming
te hebben gekregen van de
vergadering van het Bestuur en
de Raad van Jaarcommissarissen
gaat de commissie STOHA-plus
deze keer een “meerdaagse”
excursie organiseren.
Vrijdag 24 oktober (‘s morgens) vertrekken we met de
bus uit Alkmaar op weg naar Nijmegen. Daar zullen we
het project Ruimte voor de Waal (in de volksmond i-Lent)
bezoeken. Dit project is volop in uitvoering en behelst de
aanleg van een bypass in de rivier de Waal met vele bijkomende werkzaamheden zoals de aanleg van drie grote
bruggen, het nieuwe eiland Lent, etc.
Je kunt dit project bekijken op
www.ruimtevoordewaal.nl.
Tevens zijn we van plan om de aanleg van de woonwijk de Waalsprong te bezoeken. Deze nieuwe wijk van
Nijmegen wordt aan de overkant van de rivier de Waal
aangelegd.
Na afloop van de presentaties/rondleidingen gaan we in
de gezellige stad Nijmegen een borrel drinken, een hapje
eten, etc. en overnachten in een (eenvoudig) hotel. De
volgende dag zaterdagmorgen rijden we weer terug naar
Alkmaar.
Nadere details zullen rond 1 september worden gemaild
aan alle bekende emailadressen; dan kun je jezelf ook
aanmelden voor dit mooie en gezellige evenement.

Visualisatie: Gemeente Nijmegen

Jan Jorna en Rob Niele.
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Tweede
Coentunnel
Het project en de mensen

Dit jaar is het project Tweede Coentunnel na jaren van praten,
voorbereiden en bouwen ten einde; althans voor de weggebruiker. Voor Rijkswaterstaat en de contractpartners duurt het
nog 2029 tot het contract dat is gesloten tussen Coentunnel
Company (CCY) is afgelopen. Er is in de afgelopen 10 jaar heel
veel gebeurd.

Ik heb van twee zijden gezien wat er
is gebeurd; zowel vanaf de contractzijde als vanaf de uitvoeringskant. Ik
ben in 2007 betrokken geraakt bij de
Tweede Coentunnel. Ik werkte als
omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, wegendistrict Alkmaar, had veel
verstand van verkeer en faseringen tijdens de uitvoering, zodat ik vanuit die
expertise heb meegeschreven aan
de verkeersparagraaf voor de eerste
prequalificatieronde. In deze ronde
zijn van de 5 aanbieders 3 aanbieders
overgebleven, die de dialoogfase zijn
ingegaan. Wat staat me nog bij: veel
overleg met DHV in Den Haag over
de wijze, waarop we de aannemer
wilden prikkelen de beschikbaarheid
voor het wegverkeer zo hoog mogelijk te houden en de wijze, waarop de
aannemer dit moest aantonen. Er zijn
geloof ik 3 verschillende versies geweest, die zijn verwerkt in de eerste
uitvraag voor de prequalificatieronde.
De prequalificatieronde bestond uit
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het scoren van de 5 verschillende
aanbiedingsdocumenten die zijn
gemaakt. Van maandag tot donderdag zijn we te gast geweest in hotel
Haarlem Zuid en hebben daar de
aanbieders beoordeeld. Daarna ben
ik vanuit Rijkswaterstaat niet meer bij
het project betrokken geweest.

• Het organiseren van de
watervergunning en implementeren van de watervergunning
in het project;
• Het realiseren van de afwatering
van het systeem op het oppervlaktewater, al dan niet gezuiverd;
• Als laatste: de waterkeringen!
Ook de waterveiligheid moest
worden gewaarborgd. Dit had
Naderhand ben ik bij ARCADIS gaan
Rijkswaterstaat vergeten op
werken. Daar ben ik voor Coentunnel
te schrijven in het tracébesluit
Construction (de bouwpoot van CCY)
en moest later worden gerepabezig geweest met het volledige wareerd.
terdossier. Water gaat het hele project
door, aangezien een weg moet
Er liepen twee processen gelijktijdig.
afwateren, watercompensatie moet
We waren hard aan het ontwerpen
worden geregeld, water moet worden gezuiverd, etc. Water is ook een
en intussen werd met de waterbeonderdeel van de ruimtelijke ordening, heerders gepraat over de vergunningwaardoor je met veel partijen moet
voorwaarden. Dit deden we door de
praten om water ook daadwerkelijk
onderbouwingen van de verschillende
gerealiseerd te krijgen.
ontwerpen en de ontwerpen als basis
te gebruiken voor de overleggen, die
We hadden in beginsel twee doelen,
werden beoordeeld, besproken en –
na goedkeuring van de verschillende
later kwam daar nog een derde bij:

partijen – vergund. Daarnaast liep
het ontwerpproces voor de afwatering en kwam later de constructieve
waterkering om de hoek kijken. Veel
werk in een relatief korte periode: we
zijn ca. 1 jaar bezig geweest om de
juiste stukken te produceren en deze
vergunbaar te krijgen.
Dat bestond uit het ontwerpen van
de verschillende wateraspecten
binnen het project, zoals watercompensatie, zuivering van neerslag, dat
vanaf de weg op de watergangen
wordt geloosd, het volledige afwateringsysteem en het verleggen van de
waterkeringen. Ook hebben we ons
bezig gehouden met de afvoer van
de tunnels naar oppervlaktewater en
naar de rioolwaterzuivering. Wat me
nog bij staat is de enorme hectiek
rond het project. Ik werkte van dinsdag tot en met donderdag bij CCN.
Als ik dinsdag binnenkwam had ik
letterlijk twee dagen gemist en moest

weer helemaal opstarten en worden
bijgepraat. Er was in die twee dagen
heel veel gebeurd. Ook de vele (ontwerp)wijzigingen en het zoeken naar
samenhang tussen de verschillende
onderdelen van het project.

om te zien hoe mensen – die een
betrekkelijk gelijkwaardige opleiding
hebben gedaan – zich ontwikkelen!
Ter aanvulling hebben we een aantal
STOHA donateurs, die ook bij het
project zijn betrokken bereid gevonden hun ervaringen met ons te
willen delen. Dat zijn: Mark Rurup,
ontwerpleider wegen / geometrie en
Vincent Dijkdrent, planadviseur bij
Waternet en betrokken bij de Watervergunning en het aspect waterveiligheid.

Daarnaast vond ik het M onderdeel
in het project (het onderhoud) onderbelicht. Tijdens ontwerp en aanleg
van de verschillende onderdelen is
nauwelijks gekeken naar de onderhoudbaarheid van het systeem en de
kosten die met het onderhoud van de
weg gemoeid zijn. Aangezien er voor
30 jaar beschikbaarheid moet worden
gegarandeerd zou dit een interessante opgave zijn geweest. Wat me ook
is bijgebleven zijn de verschillen in
cultuur. Een medewerker die bij een
aannemer werkt denkt heel anders
dan een medewerker van een ingenieursbureau of een ontwerper, laat
staan een beheerder of een planadviseur bij een waterschap. Geweldig
Arrien Borst

STOHA bulletin zomereditie 2014
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Mark
Rurup
Medio 2008 ben ik als assistent ontwerpleider wegen
gestart bij Coentunnel Construction v.o.f. Een half jaar
later vertrok de toenmalige ontwerpleider en ben ik hem
opgevolgd. Weer een half jaar later werd de ontwerporganisatie anders vormgegeven en kreeg de wegenclub
ook de verantwoording voor de algehele geometrie, dus
inclusief de geometrische raakvlakken met kunstwerken,
tunnel en technische installaties. Vanaf dat moment heb
ik de afdeling wegontwerp/geometrie aangestuurd tot aan
de afronding van het uitvoeringsontwerp in 2011.
Wat in de beginfase van het project met name opviel
was dat zowel Rijkswaterstaat als aannemer flink moest
wennen aan hun beider rollen binnen het DBFM-concept.
RWS nam het standpunt in dat men niet van problemen
wilde horen, maar van oplossingen. De aannemer had
tenslotte een DBFM-overeenkomst getekend en dat was
in de ogen van RWS veel-, zo niet allesomvattend. Binnen
de kaders van de overeenkomst, met name in relatie tot
de TB-grens (tracébesluit) en de vastgestelde wegassen, waren de marges echter dusdanig krap gesteld, dat
wij als aannemer niet alle problemen konden oplossen
zonder de inbreng van RWS. Dit had o.a. betrekking
op de aansluitingen van de Tidal Flow (wisselbaan), de
raakvlakken met de Westrandweg (contract uitgevoerd
door derden) en de toerit S101 vlak voor de ingang van
de nieuwe tunnel.
De totstandkoming van het definitief ontwerp heeft in
mijn ogen langer geduurd dan gebruikelijk voor dergelijke
infrastructuurprojecten. Wanneer de rolverdeling en de
daarbij behorende verantwoordelijkheden aan het begin
van het project direct duidelijk waren geweest voor beide
partijen, dan had dit tijdswinst op kunnen leveren en de
nodigde frustraties kunnen besparen.
Mark Rurup
Ontwerpleider Wegen/Geometrie
Afstudeerjaar 1997
Huidige functie:
Divisiedirecteur Geonius Civiel BV
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Vincent
Dijkdrenth
Je rol in het project

Ik werk bij Waternet als planadviseur. Ik geef wateradvies
en beoordeel ruimtelijke ontwikkelingen in het kader van
het watertoetsproces. Waternet is een gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
en de gemeente Amsterdam. Bij de projecten Westrandweg, Tweede Coentunnel en het project weguitbreiding
Schiphol-Amsterdam-Almere ben ik betrokken al voordat
het ontwerp Tracébesluit wordt opgesteld.
Hierdoor is het voor het waterschap mogelijk om in een
vroeg stadium, de wensen en eisen voor het watersysteem mee te nemen in het ontwerp. Verder zorg ik voor
het bestuurlijke proces als het waterschapsbestuur een
besluit moet nemen om bijvoorbeeld een waterkering te
verleggen of om een akkoord te geven op het contract
van Rijkswaterstaat waarin de waterhuishoudkundige
eisen en wensen worden vastgelegd.

Wat maakte dit project nou zo bijzonder?

Omdat Rijkswaterstaat onder systeemgerichte contractbeheersing de projecten voorbereidt is mijn rol om
wensen en eisen vanuit het waterschap te verzamelen
die door Rijkswaterstaat in het contract met de aannemerscombinatie komen. Het gaat dan om eisen over het
beheer en onderhoud van waterkeringen, watergangen
en waterstaatswerken die worden aangepast of nieuw
aangelegd als gevolg van de aanleg van de snelweg en
tunnel. De drie projecten maken het bijzonder omdat het
infrastructurele projecten zijn die grote invloed hebben
op het watersysteem. In Amsterdam West is een nieuw
stuk snelweg gerealiseerd dwars door de polder heen,
bij de aanleg van de 2e Coentunnel bij SAA wordt de A1
tussen knp. Diemen en knp. Muiderberg naar het zuiden
verlegd in verband met de bouw van een aquaduct onder
de Vecht. Door deze werkzaamheden ontstaan er grote
veranderingen in het bestaande watersysteem. Om in
een vroeg stadium concrete eisen te kunnen geven voor
het watersysteem heb ik geprobeerd de organisatie mee
te nemen in het systeemdenken. Samen met de beheerders zijn de risico’s op het watersysteem bepaald en is
er een concreet eisenpakket gekomen. Dit eisenpakket
is vervolgens verwerkt in het contract met de aannemer.
Het bijzondere aan de Design-Built-Finance-Maintain
contracten is dat de aannemerscombinatie na afloop van

de werkzaamheden ook een aantal jaren verantwoordelijk
is voor het onderhoud. Omdat er ook is afgesproken dat
voor bepaalde waterkeringen en watergangen het onderhoud tijdens de contractperiode bij de aannemerscombinatie ligt moet er in een vroeg stadium ook al worden
nagedacht over de overdracht van het onderhoud na
afloop van de contractperiode.

Leerpunten die je wilt delen?

Het waterschap is een organisatie die gericht is op het
beheer en onderhoud van de bestaande waterhuishouding. Hier is ook het beleid van het waterschap op
gericht. Door middel van de systeemgerichte contractbeheersing van Rijkswaterstaat hebben we als waterschap
de kans gekregen om mee te denken en onze wensen en
eisen op te laten nemen in het contract met de aannemerscombinatie. Hierdoor is het voor de aannemerscombinatie in een vroeg stadium bekend binnen welke kaders
hij een ontwerp kan maken. Hierdoor loopt het vervolg
traject bij het verlenen van vergunningen een stuk soepeler.

Eventueel de veranderende rol van zowel opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als opdrachtnemer
(aannemer, adviseur);
Het waterschap is gewend om een ontwerp te toetsen
als deze op DO-niveau gereed is. Voor het waterschap is
het dus een verandering om vooraf concrete waterhuishoudkundige eisen mee te geven waarop de aannemer
zijn ontwerp kan maken. Deze contractvorm kost in het
voortraject meer tijd om alle risico’s op het watersysteem
te analyseren en deze in functionele eisen te verwoorden die vervolgens door Rijkswaterstaat in het contract
met de aannemer worden verwerkt. Bij het opstellen van
functionele eisen moet een afweging worden gemaakt of
er ontwerpvrijheid aan de aannemerscombinatie wordt
gegeven of dat er een specifieke eis wordt gesteld.
Daarnaast moet er een afweging worden gemaakt voor
welke delen van het watersysteem het onderhoud voor
de contractperiode bij de aannemerscombinatie worden
neergelegd en welke eisen daarvoor gelden.
Vincent Dijkdrenth (2003)
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Bomen kappen
om bomen te
planten?
Door Bert van Vuuren

Nadat redacteur Jan van Diepen Ewald
Scholten heeft weten te strikken voor een
interview heeft hij mij als oud klasgenoot
gevraagd om ook een bijdrage te leveren
aan het Stoha Magazine.
Hij stelde voor om op papier te zetten hoe
ik ben gekomen tot het ontwikkelen van
diverse bioplastics voor de buitenruimte,
mijn drijfveren en wat voor voordelen het
heeft voor mens, milieu en portemonnee.
Gezien zijn enthousiasme heb ik meteen ja
gezegd en heb in twee pagina’s geprobeerd
dit te verwoorden.

22

www.stoha.nl

NATURAL PLASTICS
In 2009 heb ik een lezing bijgewoond van Jesse
Goosens, schrijfster van het boek Plastic Soep.
Zoals de meesten nu wel zullen weten zijn grote
delen van de oceanen vervuilt met gigantische hoeveelheden plastic, totaal rond de 600 miljoen ton.
Het zeeleven consumeert grote hoeveelheden van
deze plastics, dat gefragmenteerd is tot hele kleine
deeltjes. Het wordt gezien als plankton waardoor
het plastic op deze manier in onze voedselketen terechtkomt. Door de weekmakers en andere giftige
stoffen die in de plastics zitten, zijn al hormonale
afwijkingen geconstateerd bij kinderen en volwassenen, geslachtsverandering van dieren etc.
Met de schokkende informatie van de lezing in het achterhoofd kwam ik erachter dat in de groenwereld er heel
veel traditionele plastics in de grond worden verwerkt, die
een tijdelijke functie hebben. Na verloop van tijd fragmenteert dit plastic en de grond wordt vervuild met allerlei
chemicaliën. Het leek mij een uitdaging om hier iets aan
te doen. Samen met mijn compagnon Ruud Halbersma,
die een achtergrond heeft in de kunststof- en rubbertechniek ben ik aan de slag gegaan. Hij had kennis van
bioplastics en de mogelijkheden ervan, ik van de mogelijke producten. Voordelen van bioplastics zijn bijvoorbeeld
vermindering gebruik minerale oliën, besparing energie bij
productie (< 65%), reductie CO2 en natuurlijk biologisch
afbreekbaar of composteerbaar.
Wij hebben Natural Plastics opgericht en besloten ons
te focussen op het ontwikkelen van biobased producten
voor de buitenruimte. Wij zijn gaan experimenteren met
allerlei productietechnieken, samenstellingen van granulaten bedacht en allerlei verschillende samples gemaakt.
Wij zijn in diverse landen geweest, bijvoorbeeld Turkije, Portugal, Polen, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk,
Verenigd Koninkrijk en België in onze speurtocht naar
productiemogelijkheden en toepassingen, geweldig leuk
om te doen.
Als eerste zijn wij erin geslaagd zogenaamde sheets te
fabriceren van bioplastics die gebruikt kunnen worden
als watergeefsheet voor bomen en als wortelgeleidingsscherm. Tevens kwamen wij erachter dat de sheets ook
gebruikt kunnen worden als technische isolator.
Daarnaast verbaasden wij ons over de traditionele manier
van bomen planten, je kapt bomen, maakt er palen van
om nieuwe mee vast te zetten. Zonde van het gebruik
van hout, daar kun je natuurlijk veel hoogwaardigere
producten van maken dan palen die binnen een paar jaar
weggerot zijn. Wij hebben een gepatenteerde manier ontwikkeld om bomen ondergronds vast te zetten met een
systeem gemaakt uit afval uit de voedselindustrie.
Dit systeem wordt nu al in 5 landen toegepast, bijvoorbeeld in Nederland zijn er al meer dan 20,000 bomen
mee geplant. Op de site van Natural Plastics is voor
geïnteresseerden hier meer over te lezen (www.naturalplastics.nl).
Het systeem heeft veel erkenning gehad bijvoorbeeld met
de Rijksoverheid in Den Haag hebben wij een zogenaamSTOHA bulletin zomereditie 2014
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Hierna hebben wij nog diverse producten ontwikkeld,
bijvoorbeeld een biologisch afbreekbare drainageslang
ontwikkeld, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden als
tijdelijke mantelbuis of rond bomen voor ontluchting of
watergeven. Natuurlijk zijn er ook mislukkingen geweest
zoals het ontwikkelen van platen van bioplastics, heel
moeilijk en achteraf zat niemand hierop te wachten. Wij
wilden ze gebruiken als bewegwijzering in de Tweede
Kamer. Verder hebben wij ook nog een keer een zijstap
gemaakt en een boodschappentas gemaakt van bioplastics. Het was een heel spannend avontuur, in Polen in
een oude schuur naast een gevangenis, bewakers die
gewapend met mitrailleurs ons aanstaarden vanaf een
muur van 6 m1 hoog. Een bijzondere locatie waar wij erin
slaagden, samen met een Poolse ingenieur om uiteindelijk tassen te maken. Heel trots reden wij naar huis, de
tassen waren van goede kwaliteit en wij waren trots dat
wij dit gerealiseerd hadden. Terug in Nederland hebben
wij hebben wij echter binnen een paar maanden besloten
dat wij het niet meer gingen maken, wij vinden dat zowel
bioplastic als plastic tassen verboden moeten worden.
Het is een verspilling van energie en materiaal want meer
dan 75% van de tasjes wordt na thuiskomst in de prullenbak gegooid. Einde van een mooi avontuur.

de Green Deal afgesloten , door Ernst&Young zijn wij uitgekozen tot Sustainable Hero 2012 van Nederland en van
Royal Haskoning ontvingen wij het duurzaamheidslabel A. Het leuke van het werken in de duurzame wereld is dat
je enorme creatieve mensen tegen komt met de meest
Het is voor aannemers dan ook zeer interessant om het
geweldige ideeën. Daarnaast allerlei bekende mensen
mee te nemen bij EMVI bestekken.
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zoals allerlei ministers, staatssecretarissen en bijvoorbeeld Maxima. Het valt mij op dat er veel bereidheid is om
samen te werken en kennis te delen, wat de ontwikkelingen vaak een grote stap voorwaarts laat maken. Het is
een inspirerende wereld, waar hele mooie dingen worden
ontwikkeld. Echter de volgende stap naar werkelijke productie en omzet is een hele lastige. Veel producten blijven
steken doordat bijvoorbeeld de overheid een zeer trage
beslisser is, consumenten vaak hun oude gewoontes blijven volhouden of men niet genoeg financiële draagkracht
heeft.
Ik ben ervan overtuigd dat wij met z’n allen anders
moeten gaan consumeren en produceren om de aardbol
goed te kunnen overgeven aan de volgende generaties.
Vorig jaar waren bijvoorbeeld op 20 augustus de grondstoffen die de aarde in 1 jaar produceert volledig opgebruikt (Earth Overshoot Day). Dat betekent dat wij voor de
rest van het jaar van de toekomstige generaties hebben
geleend. Zo kunnen wij natuurlijk niet door blijven gaan!
Net als mijn oud klasgenoten Jan en Ewald ben ik nu in
een andere fase van mijn leven beland, zelf wil ik graag
mijn steentje bijdragen aan bovengenoemde problematiek.
Momenteel ben ik volop bezig bovenstaande producten
te vermarkten, zodra het echt loopt kan ik bezig houden

met een scala van ideeën die nog op de plank liggen.
Als jullie nog ideeën hebben of willen bijdragen aan het
bekend maken van bovenstaande biobased producten,
ik kom graag een keer langs om hierover met je van
gedachten te wisselen of kennis met je te delen!

Hoogendorp & Zonen B.V.
A A N N E M E R S VA N S LO O P W E R K – A S B EST S A N E R I N G – B O D E M S A N E R I N G
GRONDWERK – VERBOUWINGEN – FUNDERINGSHERSTEL – VERHUUR
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Nieuwerkerkerstraat 6A

1175 KT LIJNDEN

Tel. 023 - 555 12 62

Fax 023 - 555 22 27

info@hoogendorp.nl
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COLOFON

Colofon
Zoek je contact met
jouw jaarcommissaris?

Kijk dan op www.stoha.nl voor de contactgegevens van
je jaarcommissaris en oud-studiegenoten.

STOHA Bulletin

Het STOHA Bulletin is een halfjaarlijks gratis informatieblad voor alle afgestudeerden aan de Hogeschool
INHolland te Alkmaar (voorheen respectievelijk HTS-Alkmaar, Hogeschool Alkmaar), studierichting Built and
Environment, specialisatie Civiele Techniek. Behalve het
geven van algemene informatie wil het STOHA Bulletin het
medium zijn om in onderling contact met elkaar te blijven
op zowel het persoonlijk als zakelijk vlak en om op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen op Hogeschool
INHolland. Het drukken van het bulletin wordt mede
mogelijk gemaakt door Hogeschool INHolland. Vanuit
INHolland worden de taken vervuld door Bert Kuipers,
Germaine Greefkens en Onno Witvliet

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

op gironummer: 3103616 t.n.v. STOHA

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

Hoofdsponsor

Adverteren

Donaties

MANEngenius te Hoofdorp

Sponsoren

Dura Vermeer te ZuidOostBeemster, Grontmij te
Alkmaar, Chr. Hoogendorp en Zonen te Lijnden,
KWS te Heerhugowaard, Markus BV te Amsterdam,
K. Dekker te Krabbendam, BKS te Schagen, GP Groot
te Heiloo en Prommenz te Schagen.

26

Redactie

www.stoha.nl

Het tweemaal per jaar verschijnen van dit gratis bulletin (in
binnen- en buitenland) is mede mogelijk door het adverteren van branche-eigen bedrijven. Voor plaatsing van een
advertentie kunt u contact opnemen met de redactie.

Oplage

1050 stuks

COLOFON

STICHTING OUD HTS STUDENTEN ALKMAAR
Lijst met Jaarcommissarissen
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

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

STOHA Plus
Penningmeester
STOHA Plus
Kascontrole
Afstudeerprijs
Kascontrole
Bestuurslid
STOHA Plus

STOHA Support

Afstudeerprijs
Voorzitter, Afstudeerprijs
Secretaris
Bestuurslid, STOHA Support

STOHA bulletin zomereditie 2014
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Grontmij

Leading in sustainable urban development and real estate

Grontmij werkt samen met overheden, ontwikkelaars en corporaties om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van steden te verbeteren. We geven advies,
ontwikkelen gebiedsconcepten, vertalen stedenbouwkundige ideeën naar realiseerbare ontwerpen en realiseren plannen. Daarbij hebben we aandacht
voor duurzame oplossingen en maatschappelijke ontwikkelingen.
Grontmij | Robijnstraat 11 | 1812 RB Alkmaar | T +31 72 547 57 57 | F +31 72 547 57 50 | info@grontmij.nl | www.grontmij.nl

Onderbouwd

BEGROTEN

bouw - utiliteit - civiel - industrie
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www.stoha.nl

BKS Schagen
Postbus 266
1740 AG Schagen

T 0224 - 29 65 80
F 0224 - 21 21 76
E info@bksschagen.nl

www.bksschagen.nl

WEBSITE GEGEVENS

Vanuit de STOHA worden gegevens van de
donateurs bijgehouden om jullie te kunnen
informeren over aanstaande excursies,
reünies, nieuwtjes en het verzenden van het
STOHA bulletin.
De adresgegevens zijn aan verandering onderhevig.
Gelukkig zorgen de meeste donateurs dat hun gegevens
up-to-date blijven, door de gegevens zelf op de website
te wijzigen, de wijzigingen naar hun jaarcommissaris te
mailen of de wijzigingen via het adreswijzigingsformulier
op website door te geven.

Maar van ongeveer 13% van de donateurs ontbreken de adresgegevens en
van ongeveer 30% hebben we nog geen
e-mailadres.
De reünie heeft ervoor gezorgd dat er weer een deel van
de onbekende adres- en e-mail gegevens zijn ingevuld.
Sinds de opening van de inschrijving in april zijn ruim 270
adresgegevens en e-mailadressen geüpdate.

Website gegevens
Om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te kunnen
houden van interessant nieuws of uitjes is het van groot
belang dat we ontbrekende gegevens aanvullen. Daarom
willen we jullie vragen om ons hierbij te helpen. Controleer
op website of de gegevens van jezelf up-to-date zijn. Je
kunt natuurlijk ook ontbrekende gegevens van andere donateurs aan de betreffende jaarcommissaris doorgeven.
Schroom niet en mail de betreffende jaarcommissaris met
een cc-tje aan de webredactie: webredactie@stoha.nl. De
contactgegevens van de jaarcommissarissen vind je op
onze website www.stoha.nl.
Ben je jouw inloggegevens voor de website vergeten? Als
er een werkend e-mailadres in het bestand staat, kun je
zelf jouw inloggegevens opvragen. Heb geen werkend
e-mailadres in het bestand?, stuur dan een e-mail naar
webredactie@stoha.nl, met minimaal je huidige adresgegevens en je afstudeerjaar.
Voor overige vragen of problemen met
inloggen kun je een e-mail sturen naar
webredactie@stoha.nl.

STOHA bulletin zomereditie 2014
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AANNEMINGSBEDRIJF K. DEKKER B .V.
BETON- EN WATERBOUW
• bruggen, viaducten en
tunnels
• parkeergarages en
(parkeer)kelders
• zuiveringen, gemalen en
bergbezinkbassins
• kademuren en
beschoeiingen
• houten (voetgangers)
bruggen
• spoorwegkruisingen
• grondverzet

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

VEELZIJDIGE BOUWERS
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Partner in kennis en kwaliteit
ManEngenius is hoofdsponsor van Stichting Oud
HTS-studenten Civiele Techniek Alkmaar.

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
• Asset Management Services
• Verkeer en Omgeving

ManEngenius BV
Boslaan 2a
2132 DX Hoofddorp
T +31 (0)23 567 00 50
www.stoha.nl
32www.manengenius.nl

Bezoek ons op: www.manengenius.nl

