
VAN DE VOORZITTER

Wintereditie 2014 / 2015www.stoha.nl

Geef de pen door
Martin Blom

Winterdienst 
met innovatie

Grootste  
heiproject  
ooit

8 18 26





STOHA bulletin wintereditie 2014 / 2015 3

VAN DE VOORZITTER

Dit maakt ons vakgebied ook zo 
dynamisch, want onze omgeving is 
constant in verandering. Het aanpas-
sen van onze omgeving is in feite de 
doelstelling van iedere civiel techneut.
Voorbeelden zijn onder andere  de 
versterking van kustwaterbeveiliging 
(oa Project Zwakke Schakels – wan-
neer staat daar een artikel over in dit 
mooie bulletin?), het verbeteren van 
verkeer van A naar B (projecten als 
(OV)-SAAL, maar ook de Noord-Zuid-
lijn) of klimatologische aanpassingen 
die nodig zijn om vooruit te lopen op 
toekomstige situaties. 
Het initiatief ‘Rainproof Amsterdam’ 
is een mooi voorbeeld; vrij vertaald; 
‘hoe kunnen we de intensievere, 
vaker voorkomende heftige regenbui-
en beter verwerken in de bebouwde 
omgeving’.

Een marktbrede uitdaging blijft toch 
ook dat de scope van projecten 
uitdagender wordt in combinatie 

met een aankomende uitstroom van 
kennis en kunde. Dit betekent in feite 
dat we meer moeten doen, maar 
wel met minder mensen. Hoe hou-
den we dan de gewenste kwaliteit 
hoog? Dit vraagstuk geldt niet alleen 
voor marktpartijen maar ook voor de 
overheden en onderwijsinstellingen. 
Gelukkig laten al veel (jonge) civiel 

ingenieurs zich van hun beste kant 
zien en maken het onmogelijke waar 
in alle uithoeken van de wereld. Daar 
mogen we trots op zijn. 

En deze uitdaging gaat verder. Iedere 
dag presenteren we ons mooie vak-
gebied. We maken mensen enthou-
siast en willen al die mooie projecten 

‘vertalen’ naar het keuzemoment  
van de middelbare scholier. Hoe 
kunnen we deze pubers dusdanig 
‘enthousiasmeren’ dat de aanwas  
van oa Hogeschool Inholland blijft 
groeien. Gelukkig staan we als 
STOHA hier niet alleen voor. Zo zijn er 
veel gedreven personen betrokken bij 
organisaties, zoals InfraBindt. Maar 
ondanks alle inspanningen vallen we, 
in mijn ogen, helaas te vaak terug 
op de techniek en te weinig op het 
samenwerken, het overwinnen van 
uitdagingen en het technisch kunnen 
beïnvloeden van jouw eigen fysieke 
omgeving. Zijn we misschien te  
bescheiden en te nuchter? Missen  
we de aandacht van de middelbare 
scholier, doordat Facebooks en  
Googles van deze wereld hun  

knallende marketingcampagnes wel op 
de nieuwe generatie hebben afgestemd. 
Mijn verzoek is daarom aan iedere STO-
HA-er; laat eens in je eigen omgeving 
(en vooral aan die zwevende middelbare 
scholieren!) zien waar je trots op bent, 
wat jij opgebouwd hebt én waarom 
Civiele Techniek toch echt het mooiste 
vakgebied ter wereld is (en blijft).

Melle Ketting aan het woord

Iedereen heeft in haar of zijn werk 

wel uitdagingen. Soms tijdspecifieke, 

meestal geografische, vaak technische, 

altijd financiële en steeds vaker ook 

procestechnisch van aard.

Van de
voorzitter

Uitdaging! 

Gelukkig laten al veel (jonge) civiel ingenieurs zich 
van hun beste kant zien en maken het onmogelijke 

waar in alle uithoeken van de wereld.
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VAN DE REDACTIE

Arrien Borst

Jan van Diepen 
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VAN DE REDACTIE

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor jullie ligt alweer het  

winternummer van de STOHA met daarin weer, hopen 

wij, lezenswaardige artikelen. Het leuke aan het werk in 

de redactie is dat we mogen zien wat de verschillende 

donateurs in huis hebben, waar ze voor staan in hun werk, 

waar ze enthousiast van worden en wat hun bezig houdt.  

Vraag is hoe we dat enthousiasme kunnen mobiliseren in 

stukjes voor het bulletin? Wie heeft een wild idee? 

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

Van de redactie
Zelf zoeken we naar input voor onderwerpen als EMVI 
of de toekomst van de bouw in Nederland. Wie kan ons 
daar verder mee helpen? Wie heeft ervaringen op dat ge-
bied, kan daar meer over vertellen of kent mensen in haar 
of zijn omgeving die daar kennis mee hebben opgedaan?
We zijn uiteraard al aan het nadenken over de zomereditie 
2015 en het leek ons leuk om een themanummer past 
performance te maken. Er zijn al diverse stukjes over ge-
schreven in eerdere edities en het leek ons leuk om eens 
terug te kijken naar het ontstaan van Past Performance 
en hoe het nu gaat. De eerste bijdrage ligt er al en die is 
van Siem Goede van Klaas Dekker Krabbendam. Ben 
benieuwd wat er verder nog komt. 
Verder in dit bulletin stellen twee nieuwe jaarcommissari-
sen zich voor, hebben we een artikel over de verbreding 
van de A1, zijn een aantal mensen op excursie geweest 
en geeft Martin Blom de pen door aan.... Dat lezen jullie 
daar. Groet Arrien en Jan.
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GEEF DE PEN DOOR

Na de HTS
Toen ik mijn studie had afgerond mocht ik, net als enkele studiegenoten, nog in 
militaire dienst. Ik had nog niets gehoord, dus Kerkrade maar eens gebeld.
De komende 5 maanden (dan krijg je een waarschu-
wingsoproep) wilden ze me nog niet hebben. En een 
week later een brief op de mat dat Defensie vernomen 
had dat ik mijn studie afgerond had en dat ik binnen 14 
maanden opgeroepen zou worden voor de actieve dienst.
Met deze brief in de hand uitzendbureau’s langs om 
uiteindelijk een half jaar aan de gang te gaan in gemeente 
Noorderkoggenland (nu Medemblik). Speciaal ingehuurd 
om het tekenwerk te doen voor de aanleg van de kabel-
televisie. En verder alle overige op de afdeling voorko-
mende werkzaamheden. En dat zijn er nogal wat, riool-
storingen aan de net aangelegde drukriolering, overleg 
met bewoners, nuts-bedrijven en Kadaster. Onderhoud 
aan verhardingen. Aanleg van een parkeervoorziening in 
Opperdoes. Met het openbaar vervoer heen, de trein van 
Alkmaar naar Hoorn en de bus van Hoorn naar Midwoud.  

Heerhugowaard
Een half jaar verder, geen nieuws van Defensie, mooi, 
ik kon bij gemeente Heerhugowaard aan de gang. Een 
grotere gemeente, met een aantal specialisten. De ver-
deling van het werk is daardoor ook anders. Hier heb ik 
me vooral bezig gehouden met rioolbeheer en -aanleg. 
Helaas mocht een uitbreiding die ze wilden realiseren (en 

waarvoor ik eigenlijk ingehuurd was) niet doorgaan. Heer-
hugowaard kwam daardoor qua groei ineens stil te staan. 
Kortom, het blijft bij een half jaar. Wel werd me een stoel 
aangeboden op de afdeling RO, want daar hadden ze wel 
iemand nodig, maar ja, net van school, ik wou toch in het 
technisch vakgebied blijven. Achteraf jammer, want kort 
daarna is het idee van de stad van de zon ontstaan.

Kozijnen
Nog steeds geen nieuws van Defensie, dus maar verder in 
het uitzendwerk. Ik kon aan de slag bij bouwbedrijf Tee-
renstra in Heiloo. Kozijnen tekenen. Gevleugelde woorden 
uit die tijd: hebbie een fax? Het eerste wat de hoofduit-
voerder vroeg als er gebeld werd. Mooi zet het even op de 
fax, dan kijken we er naar. Hier raakte de orderportefeuille 
ook leeg en ik kon weer op zoek. Inmiddels nog niks van 
Defensie gehoord, maar de waarschuwingsoproep 5 
maanden voor opkomst had ik nog niet gezien, dus ik ging 
er vanuit dat ik niet meer hoefde. 

Amstelveenlijn
Ik kon op het Ingenieursburo Amsterdam aan de gang, 
tekenen aan de Amstelveenlijn. Als ik klaar was ging mijn 
tekening de controlemolen en de uitvoer in. Als klein 

Geef de pen door

Martin Blom, afstudeerjaar 1987
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GEEF DE PEN DOOR

radartje werken in het groter geheel is niet echt mijn kopje 
thee, op zoek naar werk met meer variatie. Inmiddels ook 
nieuws van Defensie, ik hoef niet te komen. 

Het echte werk – gemeente Wormer
Ik kan aan de gang voor de dienst gemeentewerken in 
Wormer, Jisp en Wijde Wormer als coördinator civiele 
techniek. Hier was net het nodige gebeurd, de directeur 
gemeentewerken was net met pensioen, de papierfa-
briek Van Gelder was net gesloopt, en hier kwam een 
woonwijk en bedrijventerrein voor in de plaats. Ook was 
er het tweede gat 
van Wormer. Het 
eerste gat was een 
spontaan rond gat 
in het veen, waar 
de oorzaak nooit 
van is vastgelegd, het tweede was financieel ten gevolge 
van de sloop van de papierfabriek. Er was een tekort, 
waardoor alle kosten onder de loep genomen werden en 
beschreven waarom die kosten in de begroting stonden. 
Ik heb het over de tijd dat de automatisering nog in zijn 
kinderschoenen stond. Een rapport schreef ik op papier 
en werd uitgetypt door de afdelingssecretaresse. 
Ik heb hier voor wat aardverschuivingen op beleidsgebied 
gezorgd, door het beschrijven van wat we in beheer heb-
ben, wat we moeten doen om het te onderhouden en wat 
dat kost. Zo had ik mijn rioolbeheerplan aardig op orde 
toen er een wettelijke verplichting kwam om een gemeen-
telijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. Bijzonder was de 
bijeenkomst met de raad waarin het eerste GRP vast-
gesteld wordt. Bij de presentatie vertoonde ik video-in-
specties van diverse verschillende problemen in het riool, 
aantasting, zandinloop. Vraagt een raadslid, allemaal erg 
leuk, ik weet niet waar dit gemaakt is, Amsterdam ofzo, 
maar hoe zit het met ons riool? Antwoord, dit is ons riool, 
deze zandinloop is toevallig van de week gerepareerd, 
dat was vlak bij uw woning. Oh ja, dat heb ik gezien, geen 
verdere vragen. Het GRP was een hamerstuk, maar het 
rioolrecht werd verdubbeld. (van weinig naar nog steeds 
niet heel veel)   
Leuke dingen hier waren de renovatie van een sluis uit 
1912, en de aanleg van de noordwest ontsluiting met de 
Prins Clausbrug. Ook kreeg ik hier goed inzicht in hoe 
een gemeente aan zijn geld komt en hoe dat verantwoord 
wordt.
Tot dan toe deed ik alles met het openbaar vervoer. Dat 
had in Wormer tot gevolg dat ik erg klokgericht werkte, 
om 4 uur alles uit je handen laten vallen, trein halen. De 
volgende zit vol, staanplaatsen. Toen mijn fiets op het 
station gesloopt werd over gestapt op een brommertje, 
(koud in de winter) en vervolgens een auto. (Volvo 66 voor 
wie het zich af vraagt) En dan zit je op de weg en ben je 
om kwart over zeven op je werk of om kwart voor acht. 
Door de toename van de drukte op de weg net voor ze-
ven uur was het niet mogelijk om half acht te arriveren.

Samenwerken in de (afval)waterketen
Op een gegeven moment overgestapt naar gemeente 
Harenkarspel. Hier zochten ze iemand die voor de techni-
sche afdeling het financiële deel ook in zijn vingers had. 

De jaarplanning draaide hier daardoor voor mij om de 
begrotingscyclus, in mei moeten de cijfers ingeleverd wor-
den, met vakanties rekening houden. Daarnaast hield ik 
me met riool bezig en alles wat niemand anders deed op 
de afdeling. Onder dit laatste viel de grootschalige basis-
kaart, CAD en beheerpakketten en later ook delen van de 
basisadministratie. Door de diverse zaken (en omdat ik bij 
de ondernemingsraad ben gegaan) kwam ik ook steeds 
meer in contact met het juridisch deel van het werk. 
In de Noordkop zochten de gemeenten op een zeker 
moment naar mogelijkheden om samen te werken, het 

Hoogheemraad-
schap werd hier 
ook in betrokken. 
Dit is in de tijd dat 
de gemeenten 
moesten voldoen 

aan de basisinspanning. Maar door alle inspanningen 
met elkaar te vergelijken kon er, door op de ene locatie 
iets meer te doen, op een andere plaats iets minder. De 
afvalwaterketen werd zo veel doelmatiger ingericht. 

Verbreding met afvaltaken
In Harenkarspel lag ook de vuilinzameling nog bij de 
afdeling openbare werken. Dit was een erfenis uit de 
tijd dat de buitendienst nog zelf inzamelde. (Wormer 
deed het ook nog zelf) de afvalinzameling was inmiddels 
opgenomen in een gemeenschappelijke regeling, en bij 

Gevleugelde woorden uit die tijd: hebbie een fax?  
Het eerste wat de hoofduitvoerder vroeg als er  

gebeld werd.

Asfaltwerk Spanbroekerweg,voor rioolpersleiding.
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de meeste gemeenten viel het onder 
milieu, maar hier dus niet. Nu was 
Harenkarspel aangesloten bij de 
VVI-Alkmaar en zo aandeelhouder 
van HVC. Je weet wel, dat leuke rode 
gebouw aan de zuidkant van Alkmaar 
met die rookpluim. De belangstelling 
vanuit de gemeenten voor HVC was 
laag, want dat liep prima. Alleen werd 
er geconstateerd dat de afvalwereld 
veranderd, bron van energie, grond-
stof, etc. Daarom is er een innova-
tieplatform ingericht. Hier is bedacht 
dat HVC de opgewekte energie best 
ten goede mag laten komen van de 
aandeelhouders. En daarna is HVC 
van afvalverwerker 
energieproducent 
geworden. Onlangs 
was de afstand tus-
sen de politiek en 
HVC weer duidelijk 
met de nodige 
stukken in de krant.

Overstap naar de 
breedte
Een gemeente 
heeft dus een grote 
hoeveelheid taken, 
een kleine gemeen-
te heeft mensen 
rondlopen die veel 
verschillend werk hebben. Grote 
gemeenten hebben meer specialisten 
die zich met een beperkt aantal din-
gen bezig houden. Dat wil niet zeg-
gen dat je in een kleine gemeente niet 
de diepte in kunt met een bepaald 
onderwerp. Er zijn een aantal dingen 
die samen beter gaan en samen-
voegen van gemeenten, ambtelijk of 
helemaal, is aan de orde van de dag. 
Zo is Harenkarspel samen gegaan 
met Zijpe en Schagen. Ik heb dat niet 
afgewacht. Juist het brede van een 
kleine gemeente vindt ik leuk. Ik heb 
dat gevonden in Opmeer. Hier hoe ik 
me vooral bezig met riool, verkeer en 
lange termijn onderhoudsplannen. De 
samenwerking op rioolgebied vraagt 
hier de nodige aandacht. 
   
Ik geef de pen door aan..... 

GEEF DE PEN DOOR

Leuke dingen hier waren de  
renovatie van een sluis uit 1912,  
en de aanleg van de noordwest 

ontsluiting met de Prins  
Clausbrug. Ook kreeg ik hier  

goed inzicht in hoe een gemeente 
aan zijn geld komt en hoe dat  

verantwoord wordt.

Gestuurde boring.

Deelreparatie.

Onderspoeling bij winkel
door lek riool.
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Grote iba.

Overstort loopt vol door  
hoog waterpeil.

Rioolrenovatie.

Gat in de weg, een week na rioolrenovatie, had erger kunnen zijn.
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EXCURSIE

excursie

Vrijdag 24 oktober 2014: 
STOHA op 1 daagse excursie naar Nijmegen. Bezoek aan 
project Ruimte voor de Waal en Nieuwe Hotspot aan de 
Waal, Honigcomplex.

Achtergrond project Ruimte voor de Waal:
Het klimaat verandert, waardoor rivieren steeds meer wa-
ter te verwerken krijgen. Om overstromingen te voorko-
men, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen, meer ruimte 
aan de rivieren. Deze maatregelen langs de IJssel, Lek, 
Maas en Waal vormen samen het programma Ruimte 
voor de Rivier.

Ruimte voor de Waal Nijmegen is één van die maatrege-
len. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en 
vernauwt zich hier bovendien in de vorm van een flessen-
hals. In 1993 en 1995 was goed zichtbaar dat de rivier 
daardoor bij hoogwater kan overstromen. Om de bewo-
ners te beschermen tegen de kracht van het water, zijn 
rivierkundige maatregelen noodzakelijk.
Na een uitvoerige maatschappelijke discussie is door de 
landelijke politiek besloten om de dijk bij Nijmegen-Lent 
350 meter landinwaarts te verleggen. Zodoende komt er 
ruimte om een nevengeul voor de Waal aan te leggen. 
Deze nevengeul biedt bij hoogwater extra capaciteit voor 
de waterafvoer, zodat minder opstuwing optreedt.

met de VIP bus van station Uitgeest naar Nijmegen

De nevengeul biedt bij hoogwater extra capaci-
teit voor de waterafvoer, zodat minder opstuwing 
optreedt.

Combinatie i-Lent bestaande uit Dura 
Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam 
BV, realiseert onder de naam i-Lent 
het uitdagende project ‘Ruimte voor 
de Waal’.



STOHA bulletin wintereditie 2014 / 2015 13

EXCURSIE

Visualisatie: Gemeente Nijmegen

Uitbaggeren van de nevengeul 

Rondleiding en uitleg door Marije

Aanleg van de harde kade bovengronds, hieronder 
bevindt zich een betoniet kwelscherm van 20m diep.

Uitleg door Marije aan Jan

De Promenadebrug, een ingewikkeld architectonisch 
hoogstandje

De Promenadebrug over de nevengeul
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De verlengde Waalbrug in aanbouw, met op de achter-
grond de beroemde naamgever.

De bogen van de verlengde 
Waalbrug nog in aanbouw

Het middagprogramma bestond uit een bezoek 
aan de nieuwe hotspot aan de Waal het Honig-

complex in de voormalige Honigfabriek.

Een creatieve hotspot! De oude Heinz/Honigfabriek in Nijmegen is 
de komende 8 jaar (tot 2022)  beschikbaar voor tijdelijk, creatief en 
innovatief ondernemerschap. Binnen de Smeltkroes vindt je veel 
kleine creatieve bedrijven. Sport, horeca, cultuur, winkelen en crea-
tieve bedrijven versterken elkaar.
De strategie is om met een slimme mix van tijdelijke functies in de 
leegstaande gebouwen (en buitenruimte) te werken aan waarde-
creatie voor het Waalfront gebied. De verwachting is dat met een 
interessante mix van commerciële, creatieve en culturele huurders 
een bruisende omgeving ontstaat die met regelmaat bezoekers naar 
het gebied trekt, zowel uit Nijmegen als ver daarbuiten. En daarmee 
potentiële eindgebruikers (kopers van nieuw te bouwen woningen) 
kennis laat maken met het gebied. Deze mix is ook aantrekkelijk 
voor marktpartijen die later willen investeren in definitieve voorzienin-
gen in het Waalfront. 
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Presentatie van het creatieve concept 

Er is zelfs plek voor een aantal indoor beachvolleybal 
velden

Jarno van Stadsboom legt uit hoe zij mensen weer per-
spectief op een baan bieden door bv. mooie voorwerpen 
van hout te laten maken.

Het Fietscentrum Nijmegen onderscheidt zich 
door een uniek assortiment bijzondere fietsen.

De STOHA plus commissie, wederom garant voor deze leuke en 
leerzame excursie, luistert zelf ook aandachtig naar de uitleg.

Bierbrouwerij 
Oersoep kon 
op bovenmatige 
interesse van de 
STOHA dona-
teurs rekenen.
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In Restaurant 
Het Witte Huis 
werd de dag 
afgesloten met 
een borrel.

Naast het brouwen in RVS ketels, 
ook bier op ’t houten vat.

Deze slogan werd onderstreept door Germaine. Later 
mocht zij de prijs van de traditionele ManEngenius ver-
loting in ontvangst nemen. Deze keer een mooie sports-
cam.

Voor het tentoonstellen van kunst is een mooie 
ruimte beschikbaar.

En de koffie was inderdaad lekker, 
bonen worden ter plekke gebrand.

Helaas was de borrel met 
hapjes elders gepland, want 
wij zouden de Meesterproef 
met glans doorstaan.

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
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Al ruim 10 jaar verzorgd KWS 

Infra de gladheidbestrijding 

voor Rijkswaterstaat en voor 

de Provincie Noord-Holland 

van één steunpunt. Dit jaar wist 

KWS Infra door middel van een 

goede EMVI-score het gebied 

te vergroten naar de complete 

provincie!

Innovatie
Door ‘real-time’ informatiestromen te koppelen aan 
nieuwe technologie, wist KWS Infra zich positief te on-
derscheiden van de overige inschrijvingen. Jörg Dreyer 
(2004), Hoofd strooicoördinator en oud-HTS-er, is van in-
schrijving tot uitvoering betrokken bij dit project en vertelt 

over deze innovatie. 
Tot afgelopen winter was de Provincie Noord-Holland de 
laatste provincie in Nederland die naast de chauffeur ook 
bijrijders inzette. Deze bijrijders ondersteunden de chauf-
feurs door de bediening van de strooier en sneeuwploeg 
over te nemen. Doordat wij vanaf dit jaar een tablet ter 
beschikking stellen wordt de chauffeur toch begeleid in 
de route en geattendeerd op de bijzondere plaatsen.
KWS Infra heeft voor dit project alle voertuigen voorzien 
van een tablet. Op deze tablets staat de zogenaamde 
‘strooi-app’ geïnstalleerd. Deze applicatie dient als navi-
gatie en geeft de chauffeur specifieke instructies voor de 
gladheidbestrijding. Door middel van stembegeleiding en 
beeld vanuit de tablet krijgt de chauffeur informatie over 
de te rijden route met specifieke instructies. Zo wordt 
de chauffeur via gesproken tekst bijvoorbeeld herinnerd 
dat er over 100 meter een bushalte aan komt of dat een 
rotonde helemaal rond gestrooid moet worden.
De chauffeur kan ook via GPS aangeven waar hij aan-
vullende informatie op de route wenst te krijgen zodat 
de volgende keer dat de route gereden word er op de 
gewenste locatie de aanvullende informatie weergegeven 
of uitgesproken wordt zoals bijvoorbeeld pechhavens. 
Pechhavens zijn in het donker slecht te zien. Door de aan-
wijzingen kan er dan toch tijdig gereageerd worden zodat 

Winterdienst
met innovatie 

Als het sneeuwt, hagelt en vriest zorgt KWS Infra in  

samenwerking met een aantal partners ervoor dat de  

gladheidbestrijding wordt uitgevoerd op alle Provinciale  

en vele Rijkswegen in Noord-Holland zodat alle weggebruikers 

veilig hun weg over goed bereidbare wegen kunnen vervolgen.

KWS INFRA
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de afstelling van de strooier op tijd aangepast is.
Door de ‘real-time’ informatiestroom biedt de web appli-
catie de functionaliteit om belanghebbenden de posities 
van de voertuigen in te laten zien en worden de gereden 
routes opgeslagen zodat bijvoorbeeld eventuele aanspra-
kelijkheid eenvoudig kan worden weerlegd.

Oud HTS-ers
De gladheidbestrijding wordt volledig door eigen per-
soneel van KWS Infra gecoördineerd. Het coördineren 
houdt in dat de steunpuntcoördinator na oproep van de 
Provincie of Rijkswaterstaat zo snel mogelijk de vrachtwa-
gens, fietspadstrooiers en shovelmachinist oproept en zelf 
naar het steunpunt gaat om de actie te begeleiden. Voor 
alle betrokkenen is dit een extra taak naast de dagelijkse 
functie. Omdat haast alle gladheidbestrijdingacties buiten 
de reguliere werktijden uitgevoerd worden vallen is dit 
goed te combineren. In totaal zijn er 23 coördinatoren in 
de winter bij betrokken. Het is dan ook bijzonder dat 6 
oud studenten van de HTS Alkmaar betrokken zijn bij dit 
project:

Piet Jonges 1999 (verantwoordelijk Bedrijfsleider)
Jorg Dreyer 2004 Hoofd strooicoordinator)
Tim Telleman  2006 (perceelcoordinator)
Klaas Kok  2006(perceelcoordinator)
Roel Heddes  2006 (perceelcoordinator)
Sander Zwier  2010 (perceelcoordinator)

In totaal coördineert KWS Infra 110 voertuigen op de 
provinciale wegen en 70 voertuigen op de Rijkswegen 
waarmee deze winter de gladheid wordt bestreden zodat 
u veilig van A naar B komt! 
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FERRY KAGER

2008, het jaar waarin ik afstudeerde. Dat is wat ik mij nu weer besef nadat 
Mike Klaver mij heeft gevraagd zijn taken als jaarcommissaris over te nemen. 
De tijd gaat snel, maar dat hoef ik niemand te vertellen denk ik. 
In 2008 ben ik dus afgestudeerd, niet lang daarna kreeg ik een telefoontje van 
de heer Duinmeijer (behoeft geen introductie denk ik). Dit telefoontje kreeg 
ik terwijl ik op weg was naar mijn 2e sollicitatiegesprek bij Fugro, daar ging 
ik werken dacht ik. Totdat ik bij Rian in zijn kantoor zat en hoorde wat hij aan 
het ondernemen was, terwijl ik uitkeek over de velden van Waarland. Met veel 
plezier heb ik dan ook 3 jaar gewerkt op die locatie bij Duwabo.
Na deze periode ben ik een tijdje weg geweest met mijn vriendin, de we-
reld ontdekken. Daarna bij Kwinfra gewerkt, maar het leek mij toch ook heel 
interessant om de wereld van de civiele techniek vanaf de andere kant te 
bekijken. Daarom ben ik bij aannemingsmaatschappij de Vries en van de 
Wiel gaan werken. 
Momenteel ben 
ik daar werkzaam 
als surveyor op het 
project ‘Verruimen 
Julianakanaal’. Hier 
doe ik de werk-
zaamheden als 
Surveyor en veel aanverwante taken. Ik giet het ontwerp van Arcadis om in 
een model die geschikt is voor uitvoering. Ik zorg dat materieel dit aan boord 
van hun baggercomputers krijgen met de laatste peilingen. Tijdens de optima-
lisatiefase help ik met meedenken en tekenen aan ideeën om een werk beter 
maar vooral voordeliger te maken.
Wanneer ik weer in het Noorden ben probeer ik zo veel mogelijk te gaan 
Kitesurfen; mijn nummer 1 hobby. Ik heb er velen, maar deze is toch wel 
de meest tijd rovende. In de zomer peddel ik ook rond in Alkmaar door de 
grachten op onze Sup- (Stand Up Paddle) boards met mensen die bij ons een 
CitySup-tour boeken. Samen met mijn vriendin doe ik dit met veel plezier al 2 
seizoenen. We hebben een klein bedrijfje in deze relatief nieuwe watersport.
Vanaf heden zal ik dus jaarcommissaris zijn voor het afstudeerjaar 2008. Ik 
ben benieuwd wat dit gaat inhouden, ik kijk er naar uit!

Ferry Kager

Introductie nieuwe 
jaarcommissaris 
2008 

Daarna bij Kwinfra gewerkt, maar het leek mij  
toch ook heel interessant om de wereld van de  

civiele techniek vanaf de andere kant te bekijken.
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VAN DE VOORZITTER

                                                    Waarmaken van ambities

14
06

3

Dagelijks maken we miljoenen weggebruikers gelukkig. Hoe? Door de vernieuwing 
van infrastructuur waarbij zorg voor de omgeving en een optimale en veilige door-
stroom 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
 

Bouwoplossingen die uw 
verwachting waarmaken

Waarmaken van ambities

                                                    Waarmaken van ambities

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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PROJECTMANAGEMENT

“Ik werk als Senior Projectmanager, Programmamanager 
en Strategisch Beheerder. Mijn opdrachten variëren van 
programma- en assetmanagement tot projectleiding en 
-beheersing. Daarnaast ben ik manager van het Kennis-
cluster Integraal Project- en Procesmanagement. Hierin 
delen de collega’s van ManEngenius en kennispartners 
hun kennis en kunde met elkaar.” In dit artikel vertelt Mi-
chiel Stam over de tendensen in Projectmanagement en 
hoe hij deze gebruikt in zijn huidige opdracht als Project-
leider bij de Gemeente Heerhugowaard.

“Als Projectleider bij het ingenieursbureau, binnen de 
gemeente noemen we dat een ‘Projectingenieur’, ben ik 
verantwoordelijk voor projecten in de openbare ruimte. Dit 
varieert van infrastructurele projecten en herinrichtingen 
tot het bouw- en woonrijp maken van bedrijventerrei-
nen. Voorbeelden zijn de Reconstructie Zuidtangent, het 
bouwrijp maken van het toekomstige ziekenhuisterrein 

en het bouw- en woonrijp maken van bedrijventerrein de 
Vaandel langs de toekomstige Westfrisiaweg/N23. Voor 
al deze projecten is een gedegen projectmanagement 
natuurlijk heel belangrijk.”

“Pas de juiste hoeveelheid projectmanagement toe”
De term ‘projectmanagement’ refereert aan het defini-
eren, plannen en daaropvolgend monitoren, beheersen 
en afronden van een project. Michiel: “Alle organisaties 
hebben projecten en alle projecten behoeven in meer of 
mindere mate een vorm van management. Hoe groter 
en complexer een project wordt, hoe groter de behoefte 
aan formalisering, standaardisering en structurering van 
processen. Het mag duidelijk zijn dat er kosten gepaard 
zijn met projectmanagement. Je wilt er zeker van zijn dat 
je  de juiste hoeveelheid ‘projectmanagement’ op een 
project toepast, zodat de gecreëerde waarde groter is 
dan de gemaakte kosten.”

Stohalid ing. drs. Michiel Stam volgde na zijn studie Civiele Techniek aan 

de HTS in Alkmaar ook nog een universitaire studie: Bedrijfskunde. Beide 

studies en zijn inmiddels niet mis te verstane werkervaring zet hij in voor 

ManEngenius ingenieurs- en adviesdiensten b.v.

Projectmanagement 
volgens ing. drs. Michiel Stam
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PROJECTMANAGEMENT

Afstappen van traditioneel projectmanagement?
Door vastgestelde kaders, beperkte mogelijkheden op 
basis van wet- en regelgeving, benodigd draagvlak van 
stakeholders en benodigde procedures waarvoor de ge-
meente zelf bevoegd gezag is, hanteren veel gemeentes 
traditioneel projectmanagement voor civiele projecten. De 
zes projectfases sluiten goed aan op de ontwikkeling van 
een project bij gemeentelijke overheid, van beleid tot en 
met beheer. 
Michiel: “Wel vindt er al een aantal jaren een verschuiving 
plaats van overheid naar markt ten aanzien van taken, 
verantwoordelijkheden en vrijheid. Geïntegreerde contrac-
ten sluiten hier vaak beter op aan dan traditionele con-
tracten. Voor projectmanagement op een UAV-GC con-
tract is een traditioneel projectteam vaak minder geschikt. 
Immers, bij geïntegreerde contracten liggen meer taken 
en verantwoordelijkheden bij de markt; waaronder de 
‘bewijslast’ voor het aandragen, aanleggen en aantonen 
van de juiste oplossing. Toezicht verschuift hiermee van 
‘toezicht op kwaliteit en hoeveelheden’ (eigen waarne-
ming), naar ‘toezicht op een werkend kwaliteitssysteem’. 
Dit laatste kan met Systeemgerichte Contractbeheersing 
(SCB).” 

Dit betekent niet dat alle projecten nu ineens geïntegreerd 
of innovatief moeten! Bij (de start van) ieder project moet 
nagedacht worden wat vermarkt wordt en met welke 
aanbestedings- en contractvorm(en). Michiel: “Voor de 
Zuidtangent in Heerhugowaard wijzen bijvoorbeeld de 
marktverkenning en aanbestedingsonderzoek uit dat 
een Engineering & Construct contract volgens UAV-GC 
het beste past bij de realisatie van de projectbehoefte; 
inclusief kwantitatieve EMVI-bereikbaarheid. Qua pro-
jectmanagement sluiten we hier vervolgens op aan met 
het IPM-model van Rijkswaterstaat en Systeemgerichte 
Contractbeheersing (SCB).”

Methodiek moet aansluiten
Het is dus belangrijk dat je zorgt dat de projectmanage-
mentmethodiek aansluit bij de aard, omvang en contract-
vorm van het project. Michiel: “Kies dus niet blindelings 
traditioneel ‘omdat we dat altijd zo doen’, of blindelings 
voor innovatief omdat ‘het management 75% innova-
tief wil’.” Het is dan ook goed te weten dat er meerdere 
methodieken zijn. “In zijn algemeenheid waardeer ik voor 
gemeentelijke (civiele) projecten de traditionele wijze van 
projectmanagement, of IPM van Rijkswaterstaat in verso-
berde vorm. Voor (advies)opdrachten en ICT-projecten ga 
ik voor Prince2, TenStep of Procesmanagement”, aldus 
Michiel.

Commerciële dilemma’s versus Projectmanagement
Bij Projectmanagement behoort ook het inventariseren 
van risico’s. Michiel licht er graag een specifiek risico 
uit, gericht op publieke opdrachtgevers. “Wellicht is het 
een schot voor open doel, maar laat functionarissen van 
bouwende partners alsjeblieft geen dubbelrollen vervullen 
op sleutelposities. Bij de overheid kunnen projectmanage-
ment en omgevingsmanagement redelijk goed worden 
ondergebracht bij dezelfde medewerker: de kaders en 
zorgplicht ten aanzien van bereikbaarheid, veiligheid en 
leefbaarheid zijn immers veelal publiekrechtelijk ingebed. 
Hierdoor ontstaat nauwelijks een commercieel dilem-
ma tussen project- en omgevingsmanagement in de 
privaatrechtelijke sfeer met opdrachtnemer. Maar…. bij 
opdrachtnemers is die publiekrechtelijke inbedding er 
niet. Keuzes zijn commerciëler en omgevingsmanagement 
delft gemakkelijk het onderspit als deze rol wordt ingevuld 
door bijvoorbeeld de Projectmanager.”

Thema’s binnen het ManEngenius Kenniscluster  
Integraal Project- en Procesmanagement
Michiel: “Als manager van het Kenniscluster 
IPPM vind ik hoogwaardige en professionele 
kennisdeling heel belangrijk, evenals ontwikke-
ling en borging. Het idee hierbij is dat de leden 
van het Kenniscluster op prettige en informele 
manier kennis kunnen nemen van de laatste 
ontwikkelingen in de techniek. ManEngenius 
maakt dit mogelijk met onder andere themabij-
eenkomsten, projectbezoeken en bedrijfseve-
nementen. De themabijeenkomsten gaan in op 
actuele ontwikkelingen, zoals: 
•   bredere bekendheid met het IPM-model van 

Rijkswaterstaat
•   toepassen van complexere project- en  

procesmodellen bij lagere overheden 
•   project- en procesmanagement in relatie  

tot ICT
•   Actuele wet- en regelgeving
•   Verschuiving van inkoopbehoefte bij op-

drachtgevers en best practices voor IPPM  
uit de civiele techniek, WTB en energie.

•   Vertalen van politiek/maatschappelijke doel-
stellingen naar programma’s en projecten.

Meer weten?
http://magazine.manengenius.nl/ippm
www.heerhugowaard.nl/zuidtangent
www.manengenius.nl
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JAARCOMMISSARIS 2014

Ik ben Rick Fijnheer, 21 jaar en woon in 
het West-Friese dorp Winkel. Naast mijn 
werk doe ik veel aan sport, vooral voet-
bal. Ik voetbal, zowel op het veld als in de 
zaal, bij de plaatselijk voetbalvereniging 
VV Winkel. Naast voetbal houd ik ervan om 
gezellig met vrienden wat te drinken. Ik 
ben daarom ook regelmatig in het week-
end te vinden bij mijn vrienden.

Voordat ik aan mijn studie Civiele Techniek 
begon heb ik mijn HAVO-diploma op het GSG 
in Schagen behaald. Na het behalen van mijn 
diploma heb ik meerdere opleidingen bekeken/
onderzocht omdat ik het moeilijk vond om een 
keuze te maken. Uiteindelijk heb ik gekozen om 
de studie civiele techniek op Hogeschool In-
holland Alkmaar te volgen en heb hier geen mo-
ment spijt van gehad. Het eerste jaar was veel 

theorie, maar nadat ik stage ben gaan lopen in 
de uitvoering wist ik zeker dat ik de goede keu-
ze had gemaakt. Tijdens mijn eerste stage heb 
ik meegedraaid op een project voor het HHNK 
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier) waarbij wij het asfaltonderhoud deden. De 
stage bij een aannemer was zo goed bevallen 
dat de keuze voor de tweede stage niet lastig 
was. Tijdens mijn tweede stage ben ik werk-
zaam geweest op een project voor de Provincie 
Noord Holland, waarbij wij groot- en levensver-
lengend asfaltonderhoud deden. Deze stage 
was meer gericht op de werkzaamheden die 
op kantoor plaatsvinden. Als afsluiting van mijn 
studie heb ik mijn afstudeeropdracht voltooid bij 
een advies- en ingenieursbureau.

Mijn afstudeeropdracht had betrekking op de 
“Poort van Hoorn”. Het project de “Poort van 
Hoorn” moet er toe leiden dat het stationsge-
bied en omgeving, nu en in de toekomst, een 
interessante en goed bereikbare plek in de 
stad blijft. De gemeente Hoorn wil, in de buurt 
van het station, een onderdoorgang realiseren 
onder de Provincialeweg door. Zodat een veilige 
oversteek voor (brom)fietser en voetgangers 
wordt gerealiseerd. Om deze onderdoorgang te 
realiseren moeten een aantal werkzaamheden 
plaatsvinden aan het omliggende wegennet. 
Deze werkzaamheden kunnen niet tegelijker-
tijd plaatsvinden, omdat het centrum en het 
stationsgebied ten allen tijde bereikbaar moeten 
blijven. Ik heb de verschillende mogelijkhe-
den onderzocht om de werkzaamheden met 
zo min mogelijk overlast te kunnen uitvoeren. 
Daarnaast heb ik in samenwerking met experts 

onderzocht wat 
de zettingen in 
het gebied zijn, en 
wat de mogelijk-
heden zijn om de 
geplande maat-
regelen zettingvrij 
op te leveren. 

Deze zettingbeperkende mogelijkheden zijn 
samengevoegd met de verschillende mogelijke 
faseringen, om zo tot een uitvoeringsmethodiek 
te komen die zo min mogelijk overlast oplevert 
voor de omgeving. Uiteindelijk zijn deze maatre-
gelen samengevoegd in een verkeersmodel om 
zo de impact van de geplande werkzaamheden 
op de omgeving te kunnen bepalen.

Na het afstuderen heb ik genoten van een paar 
weken vakantie. En sinds 1 september ben ik 
werkzaam bij KWS Infra BV, vestiging Amster-
dam - Heerhugowaard. Op dit moment ben 
ik werkzaam als projectstuwer op een groot 
project waarbij wij de civiele werkzaamheden 
verzorgen voor een Datacentere.

Rick
Fijnheer
Jaarcommissaris 2014

Uiteindelijk heb ik gekozen om de studie civiele  
techniek op Hogeschool Inholland Alkmaar te  

volgen en heb hier geen moment spijt van gehad.

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
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VAN DE VOORZITTER
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VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN

Vroom Funderingstechnieken is een allrounder in 

paalsystemen en prefab funderingsconstructies. 

Dankzij de brede expertise en jarenlange ervaring 

op funderingsgebied wordt Vroom vaak in een 

vroegtijdig stadium betrokken bij complexe en 

specialistische funderingswerkzaamheden. Vroom 

voert vele verschillende paalsystemen. Van het 

inheien of schroeven van stalen palen voor een 

kleine uitbouw tot grootste heiprojecten. Daarnaast 

wordt meegedacht met de klant door alternatieve 

paalsystemen aan te bieden. Dit kan door bijvoorbeeld 

geheide paalsystemen om te zetten naar trillingsvrij 

en geluidsarme geschroefde paalsystem of een 

economisch passende aanbieding te maken met een 

andere paalsoort of afmeting.

Grootste 
heiproject ooit
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VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN

Het grootste heiproject ooit. 
De aanleg van het nieuwe aquaduct onder de Vecht 
bij Muiden vraagt om een grootse prestatie van Vroom 
Funderingstechnieken. De eerste fase was na 8 maan-
den heiwerk in oktober afgerond. De tweede fase start 
in maart 2015 en eindigt in de zomer. In totaal worden er 
5.372 palen geheid. In de piekperiodes stonden 8 stellin-
gen tegelijkertijd op het project. 

Meedenken

Voor Vroom is dit een project bij uitstek omdat de Vi-
bro-Combi paal zijn voordeel goed heeft kunnen laten 
zien. Het voorontwerp was gebaseerd op Prefab palen, 
de bedoeling was om deze palen met een opzetstuk tot 
7m’ verdiept weg te heien. Het verdiept heien van pre-
fab palen is mogelijk. Afhankelijk van paaldiameter en 
grondslag is 2 tot 4 meter verdiept heien toelaatbaar. 
Indien dit ontwerp gehandhaafd bleef, moest ongeveer 
80% van de palen met extra lengte gemaakt worden om 
daarna tijdens ontgraven gesneld te worden. Ook voor 
de grondwerker is dit onhandig tijdens het ontgraven. Het 
alternatief in Vibro-Combipalen heeft het voordeel dat de 
prefab elementen direct op hoogte afgehangen kunnen 
worden. Zelfs op locatie waar de kop zich op 15m’ onder 
het maaiveld bevindt.
Onderstaand het principe van de Vibro-Combipaal Een 
ronde stalen casing met voetplaat wordt op diepte geheid 
(1,2). Daarna kan het vierkante prefab element worden 
geplaatst (3). De ruimte tussen het prefab element en sta-
len casing wordt opgevuld met grout. Daarna wordt water 

in de buis gedaan om voldoende tegendruk te creëren 
(4). De casing wordt heiend teruggetrokken, het prefab 
element met grout omhulling en voetplaat blijven achter 
in de grond. In totaal zijn 4211 prefab palen omgezet naar 
Vibro-Combi palen. De overige 1161 stuks bleven prefab 
palen en zijn maximaal 3m’ verdiept geheid.

Een ander groot voordeel 
van deze methode is dat 
de kop van de prefab paal 
onbeschadigd blijft. Met 
name voor het heiwerk 
dat hier van toepassing is 
kan het zijn dat de kop van 
een prefab paal stuk gaat 
tijdens het heien. 

Uitdaging

Vooraf aan het heiwerk zijn de damwanden geplaatst en 
is een gel-injectie op 20m’onder het maaiveld gemaakt. 
De palen zijn door deze gel-injectie heen geheid. Door het 
palenraster van 2,5 x 2x5 m’ tot 3,5 x 3,5 m’en paalafme-
tingen van 510mm tot 610mm is de verdichting van de 
grond groot. Op voorhand heb ik de heianalyses gemaakt 
om de dag producties te kunnen inschatten. Vooral in de 
hoeken van de bouwkuip waar de grond ingesloten zit 
tussen de damwand en gel-injectie is het heiwerk zwaar 
geweest, maar voor Vroom zeker niet onmogelijk. 
Op een later moment is ook gevraagd om de optreden-
de spanningen in de palen te simuleren om te kijken of  
koppen van de prefab palen stuk gaan tijdens het heien. 
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VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN

Uit de gemaakte analyse bleek dat er enige aanpassingen 
nodig waren in de uitvoering, De machinisten zijn hierop 
geïnstrueerd. De paalbreuk  tijdens het heien is hierdoor 
geminimaliseerd.

Uniek maatwerk
De weg heeft een horizontaal en verticaal alignement, 
dit houdt in dat de krachten, paallengte en afmetingen 
mee variëren . In het lage gedeelte van het aquaduct zijn 
de trekkrachten op de palen een stuk hoger dan aan de 
randen. Dit houdt in dat iedere geleverde paal uniek is. 

Door directe communicatie met de leverancier Haitsma 
Beton is een goede logistiek op de bouwplaats mogelijk 
gemaakt. Tevens is continue maatvoering op het werk 
aanwezig om paalafwijkingen tot een minimum te beper-
ken. 

Bij Vroom Funderingstechnieken

Ik werk op de afdeling bedrijfsbureau bij Vroom Funde-
ringstechnieken, mijn direct leidinggevende Cajo Vroom 
is in mijn geboortejaar 1990 afgestudeerd bij de HTS 
Alkmaar. Dit maakt direct duidelijk hoe groot en gespeci-

Bij Vroom krijg ik de ruimte om zelf 
dingen op te pakken en hier tijd in te 

steken. Bovendien is het steeds verder 
groeiende internationale karakter  
van Vroom Funderingstechnieken  

een uitdaging.
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aliseerd de STOHA is.
De rol van het bedrijfsbureau is het maken van calculaties 
en constructieve berekeningen voor paaldraagvermogen 
en paalwapening. Daarnaast wordt dikwijls gevraagd om 
een alternatief paalsysteem dat wij kunnen aanbieden. 
Alsmede, wanneer de bereikbaarheid gering is, kunnen 
wij een aanbieding maken met onze mini funderingsma-
chines.
Bij Vroom krijg ik de ruimte om zelf dingen op te pakken 
en hier tijd in te steken. Bovendien is het steeds verder 
groeiende internationale karakter van Vroom Funderings-
technieken een uitdaging. Wanneerover de grens geke-

ken wordt heeft men vaak een andere kijk op paalfunde-
ringen. Dikwijls zorgt dit voor een wederzijds leerproces. 
Neem bijvoorbeeld de garnalenpelstation van Klaas Puul 
in Tanger, Marokko of de Coldstore Newmarket Colliery in 
Leeds, Engeland. Daarnaast hebben wij ook een aantal 
noemenswaardige projecten in onze buurlanden België 
en Duitsland uitgevoerd.

Stanley Ligthart JC 2013
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Sandra 
Leurs
Het is al weer een aantal jaren 

geleden dat ik vertrok uit Noord 

Holland, na mijn studie civiele 

techniek aan Inholland Alkmaar 

met goed gevolg te hebben 

afgerond. Na wat omzwervingen 

voor een vervolgstudie in Delft 

kwam ik door de liefde in het 

zuiden des lands terecht. Maar 

nog altijd valt dit STOHA bulletin 

op de mat en kijk ik regelmatig 

nog met plezier terug naar 

mijn studie in Alkmaar.  Erg 

leuk om alle verhalen in het 

STOHA bulletin te lezen en te 

kijken en te zien waar al die 

HBO studenten terecht zijn 

gekomen. Vaak gaat het over de 

aannemerij, nieuwe projecten en 

ingenieursbureaus. 
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Enige tijd geleden werd ik aangenaam verrast door de 
nieuwe rubriek “vrouw in de bouw” en in dezelfde editie 
werd ik daarnaast ook nog eens verrast door een artikel 
puur over betontechnologie. Toen besloot ik dat ik ook 
graag eens wat wilde schrijven. Natuurlijk aangezien ik 
prima zou passen in de nieuwe rubriek vrouw in de bouw, 
ik ben er immer één, maar ook omdat ik na mijn studie 
een onwijs leuke, maar niet alledaagse job heb weten 
te bemachtigen in de vaak onderbelichte schade- en 
inspectiewereld.

Carrière

Na het HBO wist ik het zeker, in de toekomst werd ik 
constructeur. Ontwerpen en berekenen van constructies 
dat wil toch iedereen? Van alle kanten werd me geadvi-
seerd om als ik de mogelijk had verder te studeren. Zo 
geschiedde het. Het jaar erna startte ik op de TU Delft 
met het schakelprogramma, waarna de master volgde. 
De studie verliep echter niet zoals ik op voorhand had ge-
dacht. In het eerste 
jaar van de master 
maakte ik kennis 
met de betontech-
nologie. Ik leerde 
over het complexe 
karakter van het 
(door de ogen van 
een leek gezien) 
lompe en grijze be-
ton. Al gauw ontdekte ik dat ik juist hier graag verder mee 
wilde. Vanaf toen ging het roer om en uiteindelijk studeer-
de ik in de betontechnologie af. Tijdens mijn studie op de 
TU maakte ik kennis met B|A|S Research & Technology, 
een bedrijf met de missie om een brug te slaan tussen 
theorie en praktijk. Die aanpak leek me wel wat. Hier kon 
ik de relatief praktische HBO-er in mij combineren met de 
liefde voor de betonwetenschap. Nadat ik in samenwer-
king met B|A|S mijn afstudeerproject over vorst dooizout 
schade in beton met hoogovenslak met succes afrondde 
kon ik hier aan de slag als projectleider in het veld van de 
schade-expertise en inspectie. Een keuze waar ik nu, 2 
jaar later, nog altijd geen spijt van heb.

Schade en inspectie

Schade en inspectie is een tak van sport die we in de 
bouw niet alle dagen tegenkomen. Tenminste voor velen 
is het niet een baan die direct na een studie volgt, maar 
die toevallig op je pad komt. Dit werkveld is wat mij betreft 
aan te raden. Het werk is breed, gevarieerd en complex. 
Vaak worden wij ingezet als er betonschade aan de 
hand is, als de conditie van een kunstwerk in beeld moet 
worden gebracht of als er “nieuwe”  informatie moet 
worden verzameld van oude kunstwerken. Dat betekend 
dat ik als inspecteur overal kom. De ene dag sta ik in een 
oude fabriekshal vanwaar de tekeningen en berekeningen 
verdwenen zijn en informatie over de constructie moet 
worden achterhaald om een berekening te maken voor de 
nieuwe bestemming. De andere dag sta ik in de techni-
sche ruimte van een zwembad, op een galerijvloer, in een 

bedrijfshal, onder een brug, een nieuwbouwproject, in 
een waterzuivering, een tunnel  of zelfs in een operatie-
kamer. Altijd is de situatie anders, niet zelden is er sprake 
van een zeker avontuur om zo goed en zo kwaad als het 
gaat informatie te moeten verzamelen van delen van de 
constructie die vrijwel onbereikbaar zijn. Oftewel  een 
hoop geklim, geklauter en geprobeer met diverse appa-
ratuur.
De manier van informatie verzamelen is uiteraard afhanke-
lijk van het onderzoek wat we willen doen en wat de op-
drachtgever uiteindelijk aan informatie wil hebben. Bijna in 
alle gevallen moeten er kernen worden geboord voor on-
derzoek in het laboratorium, wapeningsdetecties worden 
gedaan en moet de situatie in kaart worden gebracht. Het 
niet-destructieve onderzoek is een prachtige ontwikkeling. 
Met behulp van bijvoorbeeld onze wapeningsdetectoren 
kunnen we op een paar mm nauwkeurig de dekking op 
de wapening in kaart brengen. De techniek staat werkelijk 
voor niks. Ideaal als je nagaat dat de dekking niet altijd 
zo wordt uitgevoerd als moet en daardoor tot duurzaam-

heidsproblemen leidt of dat tekeningen van oude con-
structies in de tijd verdwijnen.
Aan geboorde kernen kunnen we verschillende onder-
zoeken in ons laboratorium uitvoeren. Zo kan uiteraard 
de druk- of treksterkte worden bepaald, maar kunnen we 
ook het verloop van het carbonatatie front of het aanwe-
zige chloridengehalte bepalen. Met name de laatste twee 
kunnen een indruk geven over de nog te verwachten le-
vensduur van een constructie. Carbonatatie is het proces 
waarbij CO2 uit de lucht reageert met het beton. Door het 
plaatsvinden gaat de hoge pH van het beton omlaag. En 
laat het nu net het basische milieu in beton zijn wat het 
wapeningsstaal zo goed beschermt tegen corrosie. Als 
het carbonatatiefront de wapening bereikt kan corrosie 
ontstaan en dit leidt tot het in de volksmond zogenaamde 
“betonrot”. Een technisch incorrecte term, omat het dus 
eigenlijk een corrosieprobleem is van de wapening. Chlo-
riden kunnen binnendringen omdat er ofwel chloriden is 
ingemengd (vroeger toegepaste versneller) ofwel omdat 
er dooizout het beton binnendringt. Chloriden tasten de 
beschermingslaag rond de wapening aan, waardoor op 
zijn beurt ook weer corrosie kan ontstaan. 
Daarnaast kan van een kern bijvoorbeeld ook een zoge-
naamd slijpplaatje worden gemaakt. Een microscopisch 
preparaat van slecht 30 micrometer dik, waardoor er in 
het beton kan worden bekeken. Op die manier kan nog 
veel meer informatie aan het ligt worden gebracht. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de porieverdeling, poreusiteit of 
bijvoorbeeld het aanwezig zijn van ASR (Alkali Silika Reac-
tie) of sulfaataantasting.
Met name de schades kunnen grote puzzels zijn. Beton 

 Ik leerde over het complexe karakter van het (door de ogen  
van een leek gezien) lompe en grijze beton. Al gauw ontdekte  

ik dat ik juist hier graag verder mee wilde.
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Het veld waarin ik  
werk is niet alledaags,  

maar daarnaast ben ik 
uiteraard ook nog eens 
een vrouw in de bouw. 

Een geslacht wat jammer 
genoeg nog altijd een 

zeldzame verschijning is 
in dit werkveld.

SANDRA LEURS
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gedraagt zich niet altijd voorspelbaar 
en in het schadeproces zijn zoveel 
factoren / parameters van toepas-
sing dat het niet altijd makkelijk is 
de boosdoener aan te wijzen. Mijn 
werk omvat het gehele project van 
het schrijven van de offerte en het 
bedenken van een onderzoeksop-
zet,  tot uitvoering op locatie, tot het 
schrijven van het rapport en daarmee 
het beantwoorden van de onder-
zoeksvragen.

Vrouw in de bouw

Het veld waarin ik werk is niet al-
ledaags, maar daarnaast ben ik 
uiteraard ook nog eens een vrouw 
in de bouw. Een geslacht wat jam-
mer genoeg nog altijd een zeldzame 
verschijning is in dit werkveld. Op het 
HBO hadden we maar liefst 2 meiden 
in de klas en tevens op de volledige 
opleiding in Alkmaar. Op de univer-
siteit waren we met iets meer, maar 
ook met een stuk meer studenten. De 
verhouding week niet veel af. Maar 
het mocht allemaal de pret niet druk-

ken, het vak is immers ontzettend 
inspirerend. Het één en ander houdt 
niet in dat het altijd even makkelijk is.
Als ik een bouw oploop zijn er heel 
wat bouwvakkers die met verbazing 
omkijken. Een enkeling fluit en maakt 
een seksistische opmerking. Een an-
der spreekt met zijn projectleider over 
‘die tante zegt....’  Maar ik heb een 
gladde rug en doe mijn werk. 
Onderdeel van mijn functie is om 
regelmatig bijvoorbeeld een boor-
der aan te sturen. Bijna altijd kijken 
de mannen vreemd op als ze door 
hebben dat ze met een vrouw van 
doen hebben en niet altijd nemen ze 
me  serieus. Dat zijn momenten dat 
je stevig in je schoenen moet staan. 
Die situaties zijn af en toe lastig, maar 
het hoort er nu eenmaal bij. Het werk 
wordt er niet minder interessant door. 
En dan is daar natuurlijk het kantoor, 
ook een manrijke omgeving.  Accep-
tatie is er al om en er heerst een fijne 
prettige sfeer, maar een fijne girltalk 
op kantoor... dat zit er toch echt niet 
in. Bovendien zijn wij vrouwen toch 
altijd nog wat emotioneler, misschien 

wel complexer van aard. Maar 
gelukkig zijn er de dames van de 
administratieve kant van het bedrijf 
nog, alwaar ik het even kan hebben 
over mannen of dat leuke jurkje wat ik 
laatst heb gekocht, als ik de vrouw-
onvriendelijke humor even niet meer 
kan hebben.
Een positief puntje is dat iedereen 
alles voor je doet. De mannen lopen 
net iets sneller. Tillen graag even je 
apparatuur naar je auto. Af en toe ook 
behoorlijk irritant! Maar stiekem maak 
ik er bij tijd en wijle misbruik van. Ze 
doen het zelf.
Feit is: als vrouw ben je een rariteit 
en dus sta je in de picture. Of je het 
nu wilt of niet. Je moet je net iets 
meer bewijzen om te laten zien dat 
een vrouw dit werk ook kan. Maar 
ondanks alles is de bouw een fas-
cinerende wereld waarin zich meer 
innovatie en wetenschap afspeelt als 
je zou denken. Dat maakt voor mij dat 
ik met plezier iedere dag weer naar 
het werk ga.

SANDRA LEURS
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Sinds jongs af aan heb ik al een brede 

interesse voor Civiele Techniek en 

voornamelijk voor wegenbouw, verkeer en 

mobiliteit. De keuze voor deze opleiding 

was, na het behalen van mijn diploma op de 

HAVO, dan ook zonder twijfel gemaakt. 

In dit laatste studiejaar wordt de opleiding afgerond tijdens het 
afstuderen. Met het afstuderen moet bewezen worden dat ik kan 
functioneren als beginnend professional op HBO-eindniveau in de 
beroepspraktijk. Dit wordt gerealiseerd door het opleveren van het 
afstudeerproject. 

Trajectbenadering

Onderdeel van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur van de 
provincie Noord-Holland is het project ‘Trajectbenadering N245a’. Op het 
trajectdeel a (gedeelte N508 – N504) van de N245 is in 2016 groot onderhoud 
gepland. Dit project is in het leven geroepen zodat onderzocht kan worden of 
er gelijktijdig met het groot onderhoud aanpassingen aan het traject moeten 
worden gerealiseerd. Daarnaast is de wens van de gemeente Alkmaar dat in 
2030 de Ring Alkmaar volledig ongelijkvloers is. Onderdeel van het traject is 
de aansluiting N245 – N508.

Korte en lange termijn oplossing

De doorstroming op de aansluiting N245 – N508 is matig en in de loop der 
jaren verslechterd. Er is daarom een oplossing op korte termijn (2020) en een 

Trajectbenadering N245a
Aansluiting N245 – N508
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Trajectbenadering N245a
Aansluiting N245 – N508

ongelijkvloerse oplossing voor op lange termijn (2030) 
ontworpen. In het kader van de trajectbenadering is de 
korte termijn oplossing zodanig gekozen en ontworpen 
dat deze relatief eenvoudig op te waarderen is tot de 
lange termijn oplossing. 

Variantenstudie

De voorkeursvariant is gekozen door middel van een 
Multi-Criteria Analyse (MCA). In het kader van de traject-
benadering is de ‘second-best’ variant gekozen. Hierbij 
kunnen zoveel mogelijk richtingen conflictvrij afgewikkeld 
worden en is de verbindingsweg van de N245 naar de 
N508 ongelijkvloers. 
De oplossing voor de korte termijn beschrijft een ge-
lijkvloerse aansluiting met daarbij ook zoveel mogelijk 
conflictvrije richtingen. 

Inpassing

Door middel van een iteratief proces is vervolgens tot de 
best mogelijke inpassing gekomen. Om dit te waarbor-
gen zijn het korte en het lange termijn ontwerp op elkaar 

aangepast. Zo komt het ontwerp van de vrije richtingen 
Huiswaarderweg – N508 en N508 – N245 in het korte 
termijn ontwerp overeen met die van het lange termijn 
ontwerp. 

Aanvullende uitwerkingen

Het ontwerp van de lange termijn oplossing is verder 
uitgewerkt in respectievelijk een ontwerp van de ongelijk-
vloerse verbinding, een kwalitatieve benadering van de 
akoestische effecten en de luchtkwaliteit, een bepaling 
van de visuele impact door middel van een 3D-visualisatie 
en een bepaling van de verkeersimpact op de omliggen-
de aansluitingen door middel van een verkeersmodel.
Hierbij is het ontwerp van de ongelijkvloerse verbinding 
en het viaduct door middel van een 3D-printer geprint. 
Samen met het 2D-ontwerp is zo een maquette opge-
bouwd.

Met trots kan ik, na vier leuke jaren, zeggen dat dit 
afstudeerproject als sluitstuk heeft gediend van 
m’n opleiding.

Jesse Kaandorp, Winnaar STOHA Award 2014
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Zoek je contact met  
jouw jaarcommissaris?
Kijk dan op www.stoha.nl voor de contactgegevens  
van je jaarcommissaris en oud-studiegenoten.

STOHA Bulletin
Het STOHA Bulletin is een halfjaarlijks gratis informa-
tieblad voor alle afgestudeerden aan de Hogeschool 
INHolland te Alkmaar (voorheen respectievelijk HTS-Alk-
maar, 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

STOHA
Postbus 9309, 
1800 GH Alkmaar
www.stoha.nl

Donaties op IBAN: NL44 INGB 0003103616

Hoofdsponsor
MANEngenius te Hoofdorp

Sponsoren
Dura Vermeer te ZuidOostBeemster, Grontmij te Alkmaar, 
Chr. Hoogendorp en Zonen te Lijnden, KWS te Heerhug-
owaard, Markus BV te Amsterdam, K. Dekker te Krab-
bendam, BKS te Schagen en de Vries & van de Wiel te 
Schagen

 

Colofon
Redactie
Jan van Diepen en Arrien Borst. 

Vanuit INHolland worden  
de taken vervuld door:
Bert Kuipers, Germaine Greefkes en Onno Witvliet.

Opmaak
Renik van Noordt, Renik Art & Design 

E-mail 
redactie@stoha.nl

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 STOHAPlus
1980 Kees-Jan Groot 
1981 Roel Korf 
1982 Piet Warnaar Penningmeester
1983 Rob Niele STOHA Plus
1984 Wim Engel Kascontrole
1985 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 Plus
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 Ferry Kager
2009 Martijn Groot
2010 Arjan Klepper
2011 Martijn Groot
2012 Joris Paap
2013 Stanley Lighthart
2014 Rick Fijnheer
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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  


