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VAN DE VOORZITTER

Tegenwoordig heeft de ‘assetowner’ 
een opdrachtgevende IPM-rol, die 
partijen inhuurt die de functionele 
specificaties opstellen o.b.v. ‘Stake-
holder’-gesprekken. Waarna meerde-
re partijen opnieuw (virtueel) ontwer-
pen (liefst al in 3D/BIM), zelfstandig 
hun Systems Engineering-systeem 
inrichten, om dat weer te vertalen 
in een mooi Plan van Aanpak die 
doorslaggevend gepresenteerd wordt 
tijdens een Best Value Procurement 
aanbesteding….

WAUW, wat een extra hoeveelheid 
energie, data en kennis wordt er ge-

stoken in het winnen van een project. 
Maar wordt het project daar tech-
nisch ook beter van? Soms hoor ik 
weleens: ‘wat een verspilling; het zou 
beter zijn als veel van deze informatie 
door één partij aangeboden wordt.’

Gelukkig herleven de oude tijden 
soms ook; onder andere bij het aantal 
inschrijvingen van Civieltechnische 
eerstejaars studenten (38!) bij In-
holland te Alkmaar. Hulde!
Als afsluiter moet ik jullie een alle-
daagse vraag blijven stellen: SVP 
houd je contactgegevens met de 
STOHA up to date! 

Deze gegevens gebruiken we alleen 
voor het versturen van het STOHA 
bulletin, de uitnodigingen voor excur-
sies én het komende STOHA-con-
gres. 

Met energieke groet,
 
Melle Ketting - voorzitter

Melle Ketting aan het woord

Er was eens een periode dat ‘assetowners’ zelf exact wisten wat 

de stand van zaken van hun ‘assets’ was, wat er nodig was om die 

‘objecten’ in stand te houden en zij zelf plannen maakten hoe de 

instandhouding te waarborgen én wanneer. Dit werd beoordeeld 

vanuit de (civiele) techniek. Oftewel de opdrachtgever wist zelf hoe 

en wat er gebeuren moest en wanneer. Vervolgens kwam hij/zij tot 

een deal met iemand die hem bij die uitdaging kon helpen. 

Wat een heerlijk simpel concept!!

Van de
voorzitter

Vroeger was
alles beter OF….



www.stoha.nl4

VAN DE VOORZITTERINHOUD

Inhoud
03 Van de voorzitter: Melle Ketting

06 Van de redactie: Jan van Diepen en Arrien Borst

08 Van de Penningmeester

10 Infra Bindt: De verbindende factor

12 Zelfstandige Wim Engel



5STOHA bulletin zomereditie 2014

INHOUD

15 STOHA Met pensioen

16 Kustversterking HPZ

20 Even voorstellen: Jesse Ordeman

22 Colofon en lijst met jaarcommissarissen

25 Website gegevens



www.stoha.nl6

VAN DE REDACTIE

Afgelopen maand eens aangeschoven bij de jaarcommissarissen 

vergadering en ik was gelijk deelgenoot van een uniek moment, 

de pensionering van de eerste jaarcommissaris ooit. Theo 

Lammerts van het afstudeerjaar 1975 houdt er mee op. In het 

magazine een mooi artikel van Theo, er wordt overigens nog wel 

gezocht naar een vervanger voor dat jaar, je kunt je opgeven bij de 

voorzitter!! Ook in dit nummer een kijkje bij de werken rondom de 

Hondsbosse zeewering, een excursie volgt op 11 september a.s. 

Op te geven via de website www.stoha.nl. 

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

Van de redactie
Jan van Diepen 



STOHA bulletin zomereditie 2015 7

VAN DE REDACTIE

Aan grote infrawerken voorlopig geen gebrek , de renova-
tie van de Velsertunnel, een nieuwe zeesluis in IJmuiden, 
het wegennet rondom Amsterdam en zo zijn er wel meer. 
Als je bij dit soort projecten betrokken bent laat het dan 
weten aan de redactie, wij zijn altijd op zoek naar mooie 
verhalen.  Verder een stukje van Infra Bindt , een stichting 
die scholen en bedrijven / overheid bij elkaar probeert te 
brengen zodat de kennis niet verloren gaat.  De instroom 
in de reguliere opleidingen civiele techniek is dramatisch 
laag de laatste jaren en er moet echt wat gebeuren om 
ons vak op de agenda te houden.  

Naast het opdrogen vanuit de reguliere opleidingen civiele 
techniek zien we ook de tendens dat we steeds interna-
tionaler gaan werken. Onze naam als waterland wordt 
steeds beter vertaald naar klinkend werk in het buiten-
land. Projecten als New Orleans, de Big U in New York, 
heien in Marokko en natuurlijk de verbreding van het Sue-
zkanaal spreken hierbij tot de verbeelding. Wat ons leuk 
lijkt is een kijkje in de keuken van deze grote of kleinere 

projecten, waar donateurs van STOHA bij betrokken zijn. 
Valkuilen, successen en gewoon een stukje technische 
interesse zijn interessant voor ons. Wie pakt de hand-
schoen op en komt met een leuk verhaal? 

Naast het spectaculaire werk in het buitenland willen we 
in de volgende nummers vooral ingaan op de nieuwe 
participatiewet, Past Performance, Asset Management, 
buitenland, en nog veel meer! 

We wensen jullie veel leesplezier. 

Groeten, Jan van Diepen en Arrien Borst

Arrien Borst

Schroom niet en mail naar
redactie@stoha.nl voor jullie input!
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VAN DE PENNINGMEESTER

De directe aanleiding tot de kop van vorige keer is de 
grafiek waaruit blijkt dat de meer recente afstudeerjaren 
minder donaties overmaken, waardoor de post donaties 
achteruit gaat ondanks het feit dat het aantal potentie-
le donateurs jaarlijks toeneemt met de nieuwe zending 
afstudeerders. Datzelfde beeld zien we ook dit jaar weer 
terug. Dat betekent dus dat we de bekostiging van onze 
evenementen (excursies, reünies) dus meer zullen moe-
ten gaan halen uit die evenementen zelf, waar we dan 
verrassenderwijs die jongere afstudeerjaren wel in groten 
getale aantreffen. Daarmee lijkt de toekomst van STOHA 
er goed uit te zien. 

In 2016 pakt de STOHA weer groot uit met een congres 
waarvoor na de zomervakantie een commissie gevormd 
gaat worden. Het zou geweldig zijn als alle jaren van 
STOHA daar weer uitgebreid vertegenwoordigd zijn: van-
af 1975 tot aan 2014 of misschien zelfs wel 2015!

Allemaal een hele fijne zomervakantie!

Met vriendelijke groeten, 
Piet Warnaar (1982) 

Van de  
Penningmeester

In het bulletin van vorig jaar opende ik mijn artikeltje in het bulletin 

met de tendentieuze titel “Gaat de STOHA langzaam ten onder?” 

op basis van de jaarrekening 2014 kan ik u meedelen dat dit niet 

het geval is: we hadden begroot met wat extra uitgaven een tekort 

te hebben van EUR 4160. In werkelijkheid is dit beperkt tot EUR 

828 verlies dat we dus inboeten op de reserves van STOHA.



VAN DE VOORZITTER
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INFRA BINDT

Infra Bindt
de verbindende

factor van de
infra in 

Noord-Holland.
Ik zit bij het SPG-NH in Heerhugowaard met 

Gert Oerlemans, voorzitter van de stich-
ting Infra Bindt, en we hebben afgespro-

ken om het verhaal van Infra Bindt in 
een interview weer te geven. Zoals 
voor iedere gepensioneerde, naar 
ik verneem,  zijn de dagen te kort 

en is er meer drukte dan ooit te-
voren, en Gert is al ruim 4 jaar 

gepensioneerd in de Civiele 
Techniek, vandaar. 

Gert Oerlemans
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Infra Bindt is ontstaan uit een 
noodkreet vanuit het onderwijs 
veld, dat er veel te weinig leer-
lingen zich aanmelden voor infra 
opleidingen en dat het vak weg- 
en waterbouw uit Noord-Holland 
dreigt te verdwijnen. Hierdoor is de 
afgelopen jaren een tekort ont-
staan aan goed opgeleide en/of 
gekwalificeerde jongeren. Daar-
door kunnen overheidsinstanties 
en het bedrijfsleven steeds moei-
lijker goed personeel vinden. Door 
de komende vergrijzing zal dat 
alleen maar toenemen.

Marion van Gaever van het Horizon 
College, Ronald Geijteman van het 
SPG-NH en Marten Ris van het Regio 
College hebben hun stage netwerk 
gebruikt om deze noodkreet te laten 
klinken. 

Gert had in zijn werkzame leven 
als hoofd Ruimte en Groen van de 
gemeente Koggen-
land veel stagiaires 
van het Horizon 
College aan het 
werk in zijn afdeling 
en ving deze nood-
kreet ook op.  

Samen hebben ze toen gezegd: We 
gaat de schouders eronder zetten, 
want onderwijs, bedrijfsleven en over-
heid samen moeten ervoor zorgen 
dat het vak weg- en waterbouw op 
de kaart blijft staan. Er vormde zich 
een groep mensen uit onderwijs, ge-
meenten, aannemers en ingenieurs-
bureaus die onder de werktitel “ Infra 
Noord-Holland” aan de slag ging.
Er werden donateurs gezocht en ge-
vonden en met weinig middelen is de  
Hogeschool Leeuwarden gevraagd 

om een naam te verzinnen, een web-
site te bouwen en promotiemateriaal 
te maken.

Uiteindelijk werd de Stichting Infra 
Bindt in het voorjaar van 2012 opge-
richt. In dit samenwerkingsverband 
werken de Noord-Hollandse onder-
wijsinstellingen met een infra oplei-
ding Hogeschool InHolland, Horizon 
College, Regio College, Nova College 
en SPG Noord-Holland inmiddels 
samen met 28 aannemers, 6 inge-
nieursbureaus, 22 gemeenten, het 
hoogheemraadschap NHK, PWN, 
Bouwend Nederland en GOA Lei-
dingtechniek. 

Men is donateur voor € 300,- per jaar.
Infra Bindt vormt hiermee een uniek 
netwerk tussen bedrijven, overheid en 
onderwijs en is daarmee een orga-
nisatie van formaat geworden. Want 
alleen door samenwerken lukt het om 
deze klus te klaren.

De stichting heeft als doel om de 
instroom van nieuwe leerlingen in 
het infra-onderwijs te promoten en 
te stimuleren en zo het vak weg- en 
waterbouwkunde niet verloren te 
laten gaan.  

Infra Bindt is op vele fronten bezig. 
Leden van het  Operationeel Team 
gaat naar voorlichtingsbijeenkomsten 
bij het Voortgezet Onderwijs, waar 
leerlingen informatie ophalen om een 
schoolkeuze te maken. Er worden 
gastlessen verzorgd op de diverse 

onderwijsinstellingen voor Voortgezet 
Onderwijs. Er worden advertenties 
over het infra-onderwijs in het NHD 
geplaatst en er is een website actief 
www.infrabindt.nl, waar op een een-
voudige manier alle opleidingsvormen 
op LBO, MBO en HBO niveau zijn te 
benaderen. Verder worden twee keer 
per jaar lezingen gehouden tijdens de 
netwerkbijeenkomsten voor de do-
nateurs en de laatste loot aan de tak 
is het vervullen van een brugfunctie 
tussen opdrachtgever en opdrachtne-
mer in het kader van social return. 

Begonnen vanuit een noodkreet 
vanuit het onderwijs veld is Infra Bindt 
nu inderdaad de verbindende factor 
geworden voor de infra in Noord-Hol-
land en de resultaten zijn hoopge-
vend. De instroom bij de diverse 
onderwijsinstellingen voor de infra 
vakken neemt  gelukkig weer toe, de 
belangstelling voor ons prachtige vak 
groeit en alle partijen hebben elkaar 

gevonden binnen 
dit platform. 

Gert bedankt voor 
je input en we zien 
elkaar op de vol-

gende bijeenkomst van Infra Bindt op 
donderdag 26 november 2015. 

Jan van Diepen
Redactie Stoha magazine. 

INFRA BINDT

Begonnen vanuit een noodkreet vanuit het
onderwijs veld is Infra Bindt nu inderdaad de

verbindende factor geworden
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ZELFSTANDIGE

Wim
Engel
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ZELFSTANDIGE

Na mijn HTS heb ik mijn dienstplicht vervult en in sep-
tember 1986 kwam ik op de arbeidsmarkt. Het heeft een 
paar maanden geduurd voordat ik een vaste baan vond. 
Mijn eerste baan was bij aannemer  Ranzijn uit Opmeer. 
Na Ranzijn heb ik gewerkt bij het Ministerie van Defensie 
in Utrecht, Haskoning in Nijmegen, IESystems in Hoe-
velaken, Royal Haskoning in Amsterdam en als laatste 
bij Omniplan te Zeist. In al die jaren heb ik veel ervaring 
opgedaan in de verschillende organisaties en in de ver-
schillende werkvelden.

Omniplan, projectmanagement bureau in ruimtelijke pro-
jecten, was mijn laatste werkgever voordat ik na ontslag 
in juli 2011 als zelfstandige ben gestart. Een ontslag, 
vanwege bedrijfseconomische redenen, had ik nog niet 
meegemaakt; het overkomt je… en wat ga je dan doen, 
een nieuwe werkgever zoeken of als zelfstandige verder. 
Ik heb toen voor het laatste gekozen en ik heb er geen 
moment spijt van gehad.

Na ca. 25 jaar voor werkgevers te hebben gewerkt, was 
ik toe aan een nieuwe uitdaging en vandaar de keuze om 
als zelfstandige door te gaan. Vanuit het ontslag gaf het 
mij het voordeel dat je als zelfstandige met behulp van 
het UWV een half jaar een maandelijkse voorschot kan 
ontvangen. Het voorschot moet gedeeltelijk worden terug 
betaald als je binnen een jaar betaald werk hebt gevonden. 

Voor het verkrijgen van een voorschot moet je bij het 
UWV een ondernemingsplan indienen. Het belangrijk-
ste item in het ondernemingsplan is wanneer je denkt 
inkomsten met je werk te kunnen genereren. Als je aan 
het einde van dat half jaar nog geen werk hebt gevonden, 

moet je besluiten of je doorgaat of niet. Als je besluit door 
te gaan heb je geen inkomsten meer en als je besluit te 
stoppen moet je zelfstandigheid opgeven en keer je terug 
in de uitkering met de sollicitatieplicht. Ik heb de keuze 
gemaakt door te gaan en na twee maanden vond ik werk 
in de vorm van een interim klus in de Haarlemmermeer.
Inmiddels ben ik met een interim klus gestopt. Ik ben 
mij momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging en ik 
neem tevens de tijd om weer eens even stil te staan waar 
het leven nu echt om gaat.

Wim Engel
1984

Zelfstandige
In 1984 ben ik aan de HTS (heden: InHolland) te Alkmaar 

afgestudeerd In Civiele Techniek. Omdat ik voor de HTS de MTS 

Weg- en Waterbouw helemaal had doorlopen, moest ik na het 

examen voor de HTS nog een half jaar stage lopen, daarna heb

ik in februari 1985 mijn diploma gekregen.

Een ontslag, vanwege
bedrijfseconomische redenen, had

ik nog niet meegemaakt
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                                                    Waarmaken van ambities

14
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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

geo-informatie
GIS, BIM, APPS baasgeo.com
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MET PENSIOEN

In 1975 ben ik afgestudeerd aan de HTS in Alkmaar. 
Ik heb bij Grondmechanica in Delft en daarna bij 
een aantal gemeentes in Nederland mooie banen 
gehad. Daarnaast gaf ik sinds 1985 les aan mensen 
die werkzaam zijn in de GWW sector. De afgelopen 
vier jaar heb ik parttime uitsluitend in het avond- en 
dagonderwijs gewerkt en ben ik intussen zelf naar 
school gegaan om mijn bevoegdheid als docent te 
halen.

Drie of vier jaar na mijn afstuderen in 1975 zijn we bena-
derd door onze zeer gewaardeerde docent ir. Klinkhamer 
of het geen goed idee was een stichting of vereniging 
op te richten van oud studenten van onze opleiding aan 
de HTS Alkmaar. Sinds die tijd ben ik met veel plezier 
betrokken geweest bij de STOHA; in het begin als be-
stuurslid en later als JC. Ik heb een tijd in het oosten van 
het land gewoond en gewerkt en gedurende ca. 14 jaar 
was Hidde Bekkering JC. Toen ik in Noord-Holland kwam 
wonen vond Hidde het tijd dat ik het JC-stokje van hem 
overnam. Ik ben betrokken geweest als redactielid bij ons 
STOHA bulletin, bij het organiseren van een reünies en  
zelfs de eer gehad voorzitter te mogen te zijn.

Per 1 november van dit jaar ga ik het volgende hoofdstuk 
van mijn leven schrijven. En dat hoofdstuk heet ‘Pensi-
oen’. Het zal gevuld worden met ons inmiddels gegroeide 
gezin bestaande uit drie kleinzonen, twee fantastische 
schoondochter en twee kanjers van zonen en mijn 
echtgenote. Ik mag graag een stukje rijden op mijn motor 
en ben lid van een motorclub, waar ik zo nu en dan wat 
hand en spandiensten kan verlenen.

Mijn functie als JC van de STOHA leg ik neer en ook mijn 
onderwijsactiviteiten ga ik afbouwen; een nieuw hoofd-
stuk met tijd voor een nieuwe invulling.

Rest mij de JC’s van onze STOHA veel wijsheid toe te 
wensen en ik hoop dat zij mee evalueren met het veran-
derende maatschappelijk beeld en in het bijzonder de 
veranderingen in ons vakgebied en daarbij de ontwikke-
lingen in het onderwijsveld.

Tot ziens bij de excursies, congres en reünies.

Theo Lammerts

met pensioen

Theo Lammerts

1975 - 2015
40 jaar
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KUSTVERSTERKING HPZ
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Bijzondere kustversterking tussen Petten en Camperduin

Strand & duinen
bijna gereed

Vorig jaar maart zijn Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier, Rijks-
waterstaat en Provincie Noord-Holland 
gestart met de werkzaamheden voor 
de versterking van de laatste Zwakke 
Schakel in de Nederlandse kust. De 
oer-Hollandse rechte Hondsbossche 
en Pettemer Zeewering voldeed niet 
langer aan de strenge veiligheidsei-
sen. Om te zorgen dat de 1,2 miljoen 
bewoners van het gebied achter die 

dijk ook de komende vijftig jaar droge 
voeten houden, zijn vóór de dijk nieu-
we duinen en strand opgespoten. Dit 
gebeurde vanaf schepen en via lange 
pijpleidingen: in totaal ruim 35 miljoen 
m³ zand (ruim twintig volle voetbal-
stadions). In de 8 kilometer lange en 
gemiddeld 300 meter brede duinen is 
vervolgens op dit moment al 500.000 
m² helmgras gestoken. Dit zorgt er 
voor dat het zand niet wegwaait.
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KUSTVERSTERKING HPZ

De werkzaamheden trekken heel veel 
bezoekers. Tijdens het opspuiten van 
het zand mede om de 70 zeehonden 
op het pas opgespoten strand te 
bewonderen, nu om de grote veran-
dering te bekijken.

Nu al het zand er ligt, is minister 
Schultz op 16 maart gekomen om 
de kust veilig te verklaren. De afge-
lopen maanden zijn gebruikt om het 
nieuwe strand en de soms wel 23 
meter hoge duinen spannend in te 

richten. Zo wordt bij Camperduin een 
zogenaamde strandlagune gemaakt: 
een zout binnenmeer waar je heerlijk 
beschut kunt zwemmen. Bij Petten 
komen struin- en klimduinen, waar-
vandaan je een fraai uitzicht hebt 
over de nieuwe kust. Tussen beide 
dorpen wordt het fietspad over het 
hoge duin met uitzicht over zee aan-
gelegd, net als het wandel- en rui-
terpad. Halverwege, tussen de hoge 
duinen en het strand wordt een natte 
duinvallei aangelegd, waar dieren en 
planten alle rust en ruimte krijgen. 
De strandtenten in Camperduin en 
Petten zijn al weer klaar voor seizoen 
2015. In Camperduin heeft Luctor et 
Emergo zijn nieuwe locatie ingeno-
men. In Petten staat Zee & Zo dit 
jaar nog op de oude plek, maar met 
een totaal nieuw uitzicht: het pano-

ramaduin en een breed nieuw strand. 
Strandpaviljoen Struin bij Camper-
duin kijkt uit op nieuwe duinen en ligt 
vlakbij de Lagune. Samen met de 
Jongens uit Schoorl zijn ze al plannen 
aan het maken voor nieuwe evene-

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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menten in en om die Lagune. Ga dus 
vooral een kijkje nemen op dit nieuwe 
land in Camperduin en Petten.

Informatiecentrum Zand tegen Zee
Het informatiecentrum Zand tegen 
Zee in Petten heeft het afgelopen jaar 
meer dan 40.000 bezoekers ontvan-
gen. Hier leer je niet alleen alles over 

de totstandkoming van de plannen 
voor de nieuwe kustversterking, 
maar zie je ook alvast hoe het gebied 
er uit komt te zien als álles klaar 
is. Daarnaast is er zowel aandacht 
voor de eeuwenlange strijd van de 
Noord-Hollanders tegen het water als 
voor het waterbeheer van nu en in de 
toekomst. Het informatiecentrum is 

gratis toegankelijk. Van 1 april tot 1 
november is het centrum op dinsdag 
t/m zondag van 10.00-17.00 uur ge-
opend. Meer informatie is te vinden 
op de website Kust op Kracht: www.
kustopkracht.nl

45 projecten maken omgeving dijk 
en duinen nog mooier
De Noord-Hollandse kust is heel ge-
liefd bij toeristen. Met het zand voor 
de dijk ontstaan er nieuwe kansen 
voor recreatie en natuur. Maar ook 
de landzijde wordt aantrekkelijker ge-
maakt voor omwonenden en recre-
anten. De Harger- en Pettemerpolder 
en het binnenland bij Camperduin, 
Petten en Callantsoog worden nog 
mooier. De provincie Noord-Holland 
is samen met de gemeenten Bergen 

en Schagen, HHNK, Natuurmonu-
menten en Landschap Noord-Holland 
aan de slag met zo’n 45 projecten. 
Zo wordt boven Callantsoog een 
stuk grond afgegraven, waardoor er 
allerlei zeldzame planten gaan bloeien 
en bijzondere trekvogels kunnen 
foerageren. 
 

8 km strand

6 km duinen

35.000.000 m3 zand

Recreatie & natuurzone

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

Hoogendorp & Zonen B.V.
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EVEN VOORSTELLEN

Hallo allemaal,
Ik wil graag even van de gelegenheid gebruik maken om 
me te introduceren bij de trouwe lezers van het STOHA 
bulletin. Met  veel genoegen kan ik melden dat ik de 
uitverkorene ben om jaarcommissaris te zijn van het af-
studeerjaar 2015. Mijn naam is Jesse Ordeman en ik ben 
inmiddels 23 lentes jong. Ik ben geboren en getogen in 
de Beemster en daar nog steeds woonachtig.

Na het behalen van mijn VWO-diploma aan het Da Vinci 
College te Purmerend, koos ik aanvankelijk voor de op-
leiding Business Analytics aan de VU te Amsterdam. Een 
jaar verder besloot ik dat deze studie toch niet mijn ding 
was. Ondanks dat ik ruim voldoende punten had om door 
te gaan, besloot ik om voor zowel een andere richting als 
een ander niveau te kiezen. Ik zocht naast de theoretische 
benadering naar meer toepassing van de wiskunde en 
besloot om voor civiele techniek te kiezen. Deze studie 

had ik tijdens het atheneum al op het lijstje staan, maar 
ik richtte mij destijds nog meer op een studie aan de TU. 
Om te voorkomen dat ik een tweede maal zou afknappen 
op het theoretische aspect, besloot ik de TU voorlopig 
uit m’n hoofd te zetten en naar de HTS te gaan. Dit bleek 
een uitstekende keuze. De afgelopen vier jaar is de tijd is 
werkelijk voorbij gevlogen en heb ik het enorm naar mijn 
zin gehad.

Mijn eerste stage heb ik in het begin van tweede jaar 
gelopen bij Dura Vermeer in de uitvoering, op het project 
‘Aansluiting Fokkerweg – A9’, nabij Schiphol. Vervolgens 
in het derde jaar bij ARCADIS op kantoor in Hoorn, waar 
ik met name bezig was met het ontwerp en toetsen van 
waterbouwkundige constructies. 9 juni jl. ben ik uitein-
delijk afgestudeerd op een zandige kustversterking op 
Texel, bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier. De keuze voor HHNK was een bewuste en heb ik 

Even voorstellen...
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gemaakt om een totaalbeeld te creëren van de partijen 
die je doorgaans hebt in de civiele wereld: opdrachtge-
ver, adviesbureau en aannemer. Mijn afstudeeropdracht 
had betrekking op de geohydrologische effecten die 
kunnen optreden bij de aanleg van de Prins Hendrikzand-
dijk, welke de functie als primaire kering van de huidige 
Waddenzeedijk moet overnemen. Aangezien er in de 
opleiding nauwelijks aandacht wordt besteed aan zandige 
kustbescherming, voelde dit aanvankelijk als een ‘sprong 
in het diepe’. Het was daardoor wel enorm leerzaam en 
heeft uiteindelijk een mooi adviesrapport opgeleverd, dat 
gebruikt gaat worden in aanloop naar de contractvorming 
van het project. Zowel de hogeschool als HHNK waren 
erg content en beoordeelden mijn afstudeerwerk met een 
9, waarmee ik m’n opleiding een prachtig slot kon geven.

Gedurende mijn afstudeerperiode dacht ik veel na over 
hetgeen ik na mijn opleiding wilde gaan doen. Ik wilde 
enerzijds doorstuderen, omdat ik uiteindelijk wel op een 
bepaald vlak wil verdiepen, maar anderzijds ook wel aan 
het werk. Ik wist niet exact in welke richting ik een ver-
volgopleiding zou willen volgen, want ik ben vrij breed 
geïnteresseerd. Daarnaast had ik me voorgenomen alleen 
een nieuwe studie op te pakken als ik overtuigd was van 
de juiste studie. Toen ik vervolgens door K. Dekker B.V. 
werd benaderd met de vraag of ik interesse had in een 
traineeship, kwam er een serieuze optie bij. In dit con-
cept heb ik enorm veel vertrouwen. Met name omdat 
ik een breed beeld wil creëren van de werkzaamheden 
in de sector, past dit uitstekend bij mijn ambities. Zo-
wel de werkzaamheden binnen het traineeship als het 
de werkvelden waarin het bedrijf zich begeeft zijn erg 
divers en doorslaggevend geweest voor mijn besluit. Het 
traineeship bestaat uit een traject van 3 tot 5 jaar, waarin 
de afdelingen uitvoering, werkvoorbereiding en calculatie 
verplicht zijn.

Daarnaast is er ruimte om eigen ambities te verwezen-
lijken. In overeenstemming met het bedrijf zijn er enkele 
optionele delen binnen het traineeship, waarbij bijvoor-
beeld werkzaamheden kunnen worden verricht voor het 
eigen ingenieursbureau of op het gebied van risico- of 
contractmanagement. Ik heb ontzettend veel zin in deze 
nieuwe uitdaging de zie de komende tijd met vertrouwen 

tegemoet. Vanaf juni tot oktober zal ik in de Wieringer-
meer gestationeerd, waar ik meewerk aan het funderen 
van 25 windmolens. 

Om niet een abrupt einde te maken aan bepaalde 
activiteiten die de laatste jaren vaste prik waren, heb ik 
besloten om in eerste instantie mijn zaterdagbaan bij een 
alstroemeriakwerkerij aan te houden. Daarnaast geef ik 
in mijn vrije tijd bijles in de vakken wiskunde, natuurkun-
de en scheikunde aan middelbare scholieren en soms 
hbo’ers. Waardering van met name vrienden en kennis-
sen, is een enorme drijfveer voor mezelf om hiermee door 
te gaan, al dan niet in mindere mate. Het geven van bijles 
heeft me tijdens mijn opleiding geholpen mijn wiskundeni-
veau op peil te houden en mogelijk zelfs te verbeteren. Ik 
realiseer me wel dat deze nevenactiviteiten niet ten koste 
moeten gaan van m’n nieuwe baan en dat ook hier op 
den duur een einde aan komt. De uurtjes die ik uiteindelijk 
nog over heb, vul ik meestal met sport, met name met 
voetbal en zaalvoetbal. Ik voetbal in het eerste bij WBSV 
en speel zaalvoetbal bij Tornado/Avéwé, allebei in de 
Beemster. Daarnaast ben ik een fervent wintersporter en 
reis ik de afgelopen jaren zo’n tweemaal per jaar af naar 
Oostenrijk!

Tot zover even een profielschets van mijn persoontje. 
Groet, Jesse Ordeman!

Jesse
Ordeman 
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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 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, Baas geo-informatie, 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
1150 stuks
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STICHTING OUD HTS STUDENTEN ALKMAAR
Lijst met Jaarcommissarissen

1975 
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
2015 Jesse Ordeman



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

Grontmij
Leading in sustainable urban development and real estate
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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 dona-
teurs 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.

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 do-
nateurs 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 adresge-
gevens en je afstudeerjaar.

Voor overige vragen of problemen met  
inloggen kun je een e-mail sturen naar 
webredactie@stoha.nl.

Website gegevens



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
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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  


