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VAN DE VOORZITTER

Van de
voorzitter
Stefan Bakker aan het woord

Een ‘van de voorzitter’ schrijven
na afloop van een succesvol congres?
Uhm, er zijn artikelen met minder inspiratie
gestart. Het congres (donderdagmiddag 19
mei jl.) was in mijn optiek een bevestiging
van de waarde van onze stichting. Een
stichting met ruim 1.100 donateurs en al 40
jaar lang vertegenwoordigd.
Schagen 24 juni 2016

Dat zagen wij ook terug in de grote
opkomst. Vele jaren waren vertegenwoordigd en daarnaast mochten wij
ook enkele huidige studenten verwelkomen. Studenten die dadelijk na het
afstuderen ook zullen toetreden tot de
stichting. Het is mooi om te zien dat,
ondanks alle leeftijden, er altijd wel
een verbinding is. Het beroepenveld
zoekt elkaar op, netwerken worden
vergroot, ouwe koeien worden uit
de sloot gehaald en men is hongerig naar nieuwe ontwikkelingen. Het
thema ‘big data’ is daarvan een mooi
voorbeeld.
Als containerbegrip is ‘big data’
eigenlijk niet meer weg te denken
uit ons leven. Zowel privé als zakelijk krijgt data steeds meer invloed.

Daarnaast is dit ook mijn eerste
officiële artikel als nieuwe voorzitter
van onze stichting. Een korte introductie is misschien wel zo netjes. In
2004 ben ik afgestudeerd en na een
omzwerving in het buitenland (iets
met sneeuw) ben ik van de aannemerij in de projectontwikkeling beland.
Op dit moment ben ik werkzaam als
gebiedsontwikkelaar bij Ontwikkeling
Maatschappij Airport Lelystad Almere, als projectleider bij Havenbedrijf
Amsterdam en daarnaast treed ik op
als adviseur binnen de Schadenberg
Groep. Een veelzijdige werkweek met
een leuke mix aan werkgebieden. Iets
wat ik gelukkig ook terug zien in ons
Hoe kunnen wij deze invloed juist in
positieve zin, ons dagelijks leven doen donateursbestand!

Het beroepenveld zoekt elkaar op, netwerken
worden vergroot, ouwe koeien worden uit de
sloot gehaald en men is hongerig naar nieuwe
ontwikkelingen.
verrijken? Een eenvoudige vraag en
drie boeiende sprekers die hier in hun
eigen context antwoord op gaven.
Traditiegetrouw werd de middag
zonnig afgesloten met een borrel en
een lach. Een waardevol moment.
Namens het bestuur nogmaals onze
dank aan de organisatie, de sprekers,
de dagvoorzitter en de sponsors.

Tot slot; er staat dit jaar een wel heel
interessante excursie op het programma, dus houd de website in de
gaten.

Met vriendelijke groet,
Stefan Bakker
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VAN DE REDACTIE

Jan van Diepen

Van de redactie
Het verhaal van Ruud Veltenaar tijdens
het Stoha congres op 19 mei was voor mij
buitengewoon inspirerend en als techneut,
die eerlijk gezegd niet zoveel meer met de
harde techniek doet, kan ik hier weer een
tijdje mee vooruit.

Ideeën, suggesties & hulp? Mail naar redactie@stoha.nl
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Ook de andere sprekers namen ons mee in de wereld
om ons heen, en wat me dan opvalt dat er zo weinig tijd
blijkbaar is om je te laten inspireren. De opkomst van een
ledenbestand van meer dan 1000 donateurs was geloof
ik ongeveer 160 mensen en was redelijk te noemen. En
tegelijkertijd herken ik het natuurlijk ook, ook mijn agenda zit bomvol en uitnodigingen voor congressen laat
ik meestal gaan, vraag is wel hoe jij je dan laat inspireren om mee te helpen aan het nieuwe tijdperk van de
mens zoals Ruud Veltenaar dat beschrijft. Voor de echte
techneuten was er gelukkig ook nog een verhaal over
big data en verkeersmanagement, voor een ieder was er
zeker wat te halen al was het maar contacten opdoen en
onderhouden. Al enige tijd geleden vroeg ik mij af of de
watergoot er nog zou zijn op school. Ik ben daar eerlijk
gezegd al 33 jaar niet meer geweest en had geen idée,
en toevallig komt via de open dag van Inholland Alkmaar
op mijn pad, helaas velen van jullie zullen het wel weten
maar de goot is er al lang niet meer. Wel kennis gemaakt
met Corine Bouwens van Inholland die wat geschreven
heeft over het onderwijs tegenwoordig, alsmede een kort
verslag van mijn bezoek aan de open dag van Inholland
Alkmaar waar ik even bij Bert Kuipers kon kijken, en een
artikel over composieten en hoe dat op Inholland onderdeel van de opleiding civiele techniek is geworden. Voor
de wintereditie alvast een oproep naar leden die te maken
hebben met de participatiewet en een vaste baan bieden
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben

daar in mijn eigen werk mee bezig en vroeg mij af hoe
dat elders vorm gegeven wordt. Ik verneem graag. Van
alles wat denk ik in dit zomernummer en ik wens jullie veel
leesplezier.
Daarnaast wordt vandaag de laptop de laatste keer voor
de vakantie ingeklapt. Tijd voor wat anders; we gaan op
vakantie. Na een druk jaar even opladen in een tent. Het
blijft verbazingwekkend dat je ondanks alle high tech dingetjes en een futuristisch STOHA congres toch weer in de

Schroom niet en mail naar
redactie@stoha.nl voor jullie input!
eenvoud van een tent je rust kan vinden. Na de zomervakantie gaan we weer verder.
Voor dit nummer weer veel informatie. We hebben een
verslag van het zeer geslaagde STOHA congres, een
verhaal over de renovatie van de Velsertunnel en nog
veel meer. Graag nodigen wij jullie nog steeds uit om
vooral verhalen in te sturen. We blijven geïnteresseerd in
mooie verhalen en vooral belevenissen binnen en buiten
de techniek. Wie van de donateurs heeft een uitstapje
gemaakt naar een ander werkveld? Wie vind het interessant om daar iets over te schrijven? Zijn er ook donateurs
die permanent in het buitenland wonen en werken? In het
volgende nummer kondigen wij een mooi diepteverhaal
aan over BIM en wat daar mee kan. Dan is het inmiddels
weer winter. Nu eerst de zomer. Veel leesplezier!

Arrien Borst
STOHA bulletin zomereditie 2016
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GEZOCHT:
DOCENTEN
Het speelde al een tijdje door mijn hoofd, een artikel over de HTS of nu Inholland
Civiele techniek, iets met onze roots waar we allemaal opgevoed zijn maar ik wist
nog niet precies hoe en wat. En dan toevallig ( of bestaat toeval niet?) valt mijn
oog op een open dag bij Inholland, spreek ik Bert Kuipers die docent is op Inholland
tijdens de jaarcommissarissen vergadering en start er een initiatief van Infra Bindt
met gastdocenten waarover straks meer.
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GEZOCHT: DOCENTEN
Tekst door Jan van Diepen
Eerst maar eens naar de open dag van Inholland samen
met Bert van Vuuren die ik op een terras in Heemskerk
vertelde van mijn idee. Ik ben zelf van lichting 1983 en het
is voor mij 33 jaar geleden dat ik op school ben geweest
en ik was erg nieuwsgierig hoe het er uit zou zien. Ik heb
kennis gemaakt met Corine Bouwes die teamleider is van
o.a. de opleiding civiele techniek, mocht een kijkje nemen
bij Bert Kuipers in zijn landmeetkast en heb eens rondgewandeld in de gangen en lokalen. Beetje nostalgisch
snuiven. Wel een afspraak gemaakt met Corine voor
een nader gesprek over Inholland en hoe het nu gaat en
gevraagd of zij een artikel wil schrijven over het onderwijs
vandaag.
Erg leuk was te ervaren hoe enthousiast Bert Kuipers kan
vertellen over zijn vak en ik moet zeggen een hele kast vol
met waterpasinstrumenten, theodolieten, 3D scanners,
gps apparaten, total stations etc etc. het hield maar niet
op. Op dit gebied krijgen de studenten van nu denk de
laatste stand der techniek wel mee want daar zorgt Bert
wel voor. En op mijn vraag of hij ook nog een bogenspiegel, meetband met meetpennen een paar jalons en
dat soort spul uit mijn tijd had staan opende hij een kast
waar dit allemaal in zat. Bert wist mij ook nog te vertellen
dat de waterpasgang naar de Grote Kerk in Alkmaar en
weer terug helaas tot het verleden behoorde. En dan
de zoektocht naar de watergoot en het sluizencomplex
waar ik zoveel uren heb doorgebracht met Zandstra en
van Riessen. Bert Kuipers wist mij te vertellen dat die al
heel lang weg is. Alleen de waterbak waar het water in
werd opgeslagen zat in de plafondconstructie verwerkt
en het werd te ingrijpend om die ook weg te halen dus
die hebben ze maar laten zitten. Het is nog wel te zien in
de kantine maar het zal denk ik niemand meer opvallen.
Toch leuk zo’n detail vind ik.

Doordat de opleiding zich mag verheugen in steeds meer interesse is Inholland
nog steeds op zoek naar docenten, dus
als je interesse hebt laat het de redactie
weten dan zorgen wij voor het contact.
Het tweede deel van de kop is “Ambassadeurs gezocht
“ voor de stichting Infra Bindt. Het doel van Infra Bindt
is om de instroom van nieuw talent te bevorderen op
de technische opleidingen, in een eerdere editie van het
magazine is hier al aandacht aan besteed. Nieuw is het
initiatief om op scholen gastlessen te laten geven door
mensen uit het vakgebied om zo het vak civiele techniek
te promoten voordat de leerlingen een richting gekozen
hebben. Er hebben zich een aantal gastdocenten opgegeven tijdens een bijeenkomst van Infra Bindt en inmiddels zijn er een aantal gastlessen gegeven. Het eerste
seizoen is geëvalueerd en het succes is daar, de instroom

neemt zienderogen toe, de gastdocenten vinden het
enorm leuk om te doen en de leerlingen soms ook.
Het is ook zeker de bedoeling om hier mee door te gaan
en nieuwe gastdocenten zijn uiteraard welkom, geef je op
bij de redactie of via de website van InfraBindt.
Opleiding Civiele techniek in 2016
door Corine Bouwes
Jan van Diepen van de redactie van het Stoha magazine heeft mij gevraagd om een stukje te schrijven over
de opleiding Civiele Techniek zoals die tegenwoordig
gegeven wordt. Ik ben Corine Bouwes en ik ben vanaf
september 2015 teamleider van de opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde in Alkmaar. De opleiding
Civiele techniek in Alkmaar heeft jaarlijks ongeveer 80
tot 100 studenten. Bij de opleiding werken vier vakdocenten op de gebieden geotechniek, verkeer en
vervoer, natte waterbouw, constructieleer, Civil3D. Voor
een aantal vakgebieden zoals ruimtelijke ordening,
economie, uitvoeringstechniek en REVIT wordt ook
gebruik gemaakt van de vakkennis van de docenten
Bouwkunde in Alkmaar. Ik heb een onderwijskundige
achtergrond en heb een aantal jaren als docent economie gewerkt voor de opleiding Bouwmanagement
en Vastgoed in Haarlem. Ik ben in de afrondende fase
van de Master Leren en innoveren, waarin de innovatie
van het onderwijs en praktijkgericht onderzoek centraal
staat.
In het collegejaar 2015-2016 is door de docenten van
de opleiding gewerkt aan een nieuw curriculum. Om
voor de toekomstige werkgevers studenten af te leveren
met een actuele opleiding, is dit gedaan in samenwerking met het beroepenveld in de regio. Samen hebben
we gekeken op welke niveau de landelijk vastgestelde
competenties als eindniveau behaald moeten worden.
Tevens hebben we invulling gegeven aan de body of
knowledge van de opleiding. De body of knowledge
is de theoretische kennis die de studenten tijdens hun
opleiding moeten leren en uiteindelijke toepassen in de
projecten. Deze kennisuitwisseling over het curriculum
en het toekomstige beroep in de Civiele techniek geeft
de studenten de mogelijkheid om met een diploma van
een actuele opleiding aan de slag te gaan. De opleiding
Civiele techniek van Inholland onderscheidt zich door
een nauwe samenwerking met reële opdrachtgevers en
het directe contact met de studenten. Bij de uitvoering
van projecten en opdrachten in het onderwijs werken
studenten met opdrachtgevers samen. Het werken voor
reële opdrachtgevers is voor studenten een stimulerende factor voor het behalen van goede studieresultaten. De opleiding is dan ook zeer tevreden over de
betrokkenheid, beschikbare tijd en kennisdeling van het
werkveld in de regio.
mei ’16, Corine Bouwes
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KUNSTWERKEN MET
BIO-KUNSTSTOF
Als introductie in het STOHA magazine met als thema
composieten in de infrastructuur willen wij u een
inkijk geven van wat de Hogeschool Inholland aan dit
thema aan onderwijs en onderzoek doet. In het hoger
beroepsonderwijs in Nederland is circa 15 jaar geleden
praktijkgericht onderzoek geïntroduceerd, met als
doel om nieuwe ontwikkelingen uit de beroepspraktijk
te onderzoeken en waar mogelijk in het onderwijs
op te nemen. Dit onderzoek vindt plaats binnen
onderzoeksgroepen en lectoraten van hogescholen.
Een lectoraat bestaat uit een lector, docenten en
studenten die via afstudeeropdrachten betrokken zijn.
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De onderwijs- en onderzoeksgroep composieten van
Hogeschool Inholland is mede betrokken bij het ontwikkelen van een biocomposiet brug, een door Hogeschool
Avans geleid project (zie http://www.biobasedbrug.nl/)
met subsidie van SIA-RAAK en medewerking van diverse
bedrijven. De onderwijs- en onderzoeksgroep composieten van Inholland is een combinatie van het Lectoraat
composiet (standplaats Alkmaar) en het composietenlab
van Inholland Delft.
Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn van het
ontwerpen met biocomposiet als alternatief voor ‘reguliere’ materialen zoals staal en beton. Composiet (vezelversterkte kunststof, bestaande uit een sterke en stijve vezel
ingebed in een goed hechtend matrixmateriaal, (meestal
een polymeer) heeft als voordeel dat het materiaal licht
van gewicht is, een grote vormvrijheid kent en niet of nauwelijks degradeert onder invloed van bijvoorbeeld vocht
en UV.

1 Koert Dingerdis en Avans-projectleider Alwin Hoogendoorn bij een prototype van een
bio-composiet brug in het Inholland Composietenlab Delft
Het lectoraat Composieten was al eerder betrokken bij
‘civiele’ onderwerpen, bijvoorbeeld het ontwerp van een
composiet spoorbrug, een composiet sluisdeur. Momenteel wordt een afstudeerproject van Werktuigbouwkunde,
over het ontwerp van een composiet duiker, begeleid
Biocomposiet heeft diverse mogelijke voordelen, want
door het lectoraat.
de gebruikte materialen zijn CO2-neutraal, kunnen lokaal In het onderwijs wordt ook sinds een aantal jaar aandacht
gewonnen worden (het biobasedbrug-project gaat uit van besteed aan composieten. Tijdens de specialisatiefase
het gebruik van een in Zeeland geteeld vlas voor een brug in het vierde studiejaar van de opleidingen Bouwkunde
nabij Terneuzen) en de brug kan op milieuvriendelijke wij- en Civiele techniek worden studenten bekend gemaakt
ze worden afgevoerd wanneer hij aan vervanging toe is.
met composiet. Onder andere maken de studenten in het
Los van de vraag of de bio-based materialen (zoals vlas
Composietlab Delft een composiet ligger. De studenten
en op plantaardige oliën gebaseerde matrixmaterialen)
berekenen vervolgens de opneembare capaciteit van de
niet gaan rotten tijdens gebruik, is een belangrijke onder- ligger en controleren dit met een test (foto 2).
zoeksvraag in hoeverre dit soort zwaarbelaste constructies van bio-materialen gemaakt kunnen worden. Er is
nog weinig bekend over de constructieve eigenschappen
van biocomposieten, en de eigenschappen kunnen van
oogst tot oogst variëren.
De bijdragen van Inholland-onderzoekers Rogier Nijssen
(lector), Katrin Tazelaar (composietenexpert en polymeerchemica) en Koert Dingerdis (onderzoeker en docent
Civiele Techniek) aan dit project zijn erop gericht betere
informatie te krijgen over de constructieve eigenschappen
van de gebruikte materialen, door het doen van materiaaltesten. Daarnaast worden de conceptontwerpen o.a.
getoetst aan de CUR-richtlijn over vezelversterkte kunststoffen in de bouw en civiele techniek. Tenslotte wordt
er gezamenlijk gewerkt aan een lesboek over bio-based
composieten (hoofdauteur Katrin Tazelaar). Het bio-basedbrug-project duurt nog tot eind dit kalenderjaar.

2 Driepunts buigtest van een composiet ligger
in het Composietenlab Delft
De toepassing van composieten in de bouw en civiele
techniek is – weliswaar met horten en stoten – aan een
opmars bezig. Dit materiaal heeft ten opzichte van de
bestaande materialen interessante voordelen gezien de
vormvrijheid, lage gewichten, weersbestendigheid en dalende kosten. Studenten en bedrijven die geïnteresseerd
zijn om samen verder te werken aan de ontwikkelingen
omtrent (bio-)composieten worden van harte uitgenodigd
contact op te nemen met Rogier Nijssen, Koert Dingerdis
en/of Katrin Tazelaar.
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Gerben
Sloothaak
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Digitale duidelijkheid
binnen de Grond-,
Weg- en Waterbouw
Eigenaar en adviseur van Adviesbureau MGciviel
en Supervisor Applications, ing. Gerben Sloothaak
verbindt twee totaal verschillende werelden met
elkaar. Hij introduceert een nieuwe, digitale werkwijze binnen een nogal traditionele branche. Als
oud-student van Inholland Alkmaar vertelt Gerben
waarom hij zijn hart verloor aan de civiele techniek en hoe hij doormiddel van ICT het werk in de
grond-, weg- en waterbouw makkelijker én leuker
maakt.
Gerben: “Na lang wikken en wegen koos ik in 2005
voor de opleiding HBO Civiele Techniek. Samen met
een vriend ben ik naar een informatiedag gegaan. Zijn
voorkeur had informatica, terwijl mijn nieuwsgierigheid
uitging naar civiele techniek. Na een rondleiding langs
de watergoot en een toelichting op het werkveld, was ik
verkocht. Toentertijd gingen er wat negatieve verhalen
rond over Inholland. Na eigen onderzoek stuitte ik op een
artikel in de Elsevier. Daaruit bleek dat Inholland Alkmaar
de beste civiele techniek opleiding aanbood. Dat maakte
de keuze uiteindelijk toch vrij simpel en dus meldde ik me
aan bij Inholland. Het is een keuze waar ik nooit spijt van
heb gehad.”

techniek met procesmatig werken en kwaliteitsmanagement. De hele gedachte achter geïntegreerde contracten spreekt mij aan. De bouwer laten (mee)denken aan
slimme oplossingen en ontwerpen kan zeker tot een
goed resultaat leiden. Dit vergt aan beide kanten van de
tafel wel de juiste kennis en houding, om op hetzelfde
niveau samen te kunnen werken. Het gebeurt vaak dat
de bouwer en opdrachtgever elkaar niet goed begrijpen
en dan wil het nog wel eens fout gaan. En daar ligt voor
mij de uitdaging. Ik maak onderdeel uit van het proces en
probeer zo goed mogelijk bij te dragen aan een gezonde
wisselwerking tussen beide partijen. Het uitspreken van
elkaars belangen en een goede communicatie en verstandshouding, komt het eindresultaat altijd ten goede.”

Van ZZP-er naar klein adviesbureau

Inmiddels is Gerben niet meer werkzaam als ZZP-er,
maar eigenaar van een klein adviesbureau genaamd MGciviel. Op dit moment ligt de focus nog vooral op grote
projecten van onder andere Rijkswaterstaat, Provincie
en regionale aannemers. Maar in de toekomst wil hij zich
ook meer richten op de gemeentelijke markt. “Tot nog toe
doen wij relatief weinig kleine projecten, omdat al onze
tijd en aandacht altijd ging naar de grote projecten. Ik ben
er echter van overNa het behalen van
tuigd dat wij ook
Het uitspreken van elkaars belangen en een
zijn bachelor HBO
veel toegevoegde
Civiele Techniek op
goede communicatie en verstandshouding, komt waarde kunnen
Inholland Alkmaar,
leveren aan gehet eindresultaat altijd ten goede.
begon Gerben als
meenten. Met een
bestekschrijver bij
pragmatische aaningenieursbureau
pak kan je mooie
Oranjewoud (nu Antea), het bedrijf waar hij eerder stage
projecten realiseren. Daarom wil ik MGciviel graag verder
liep en zijn afstudeeropdracht vervulde. Al snel groeide hij uitbreiden en ook de gemeentelijke markt gaan bedienen,
in met name Noord Nederland. Daarnaast heb ik nog
door naar de functie van projectleider en adviseur geïnveel meer ideeën voor de branche, maar helaas zitten er
tegreerde contracten. Een functie die hij met veel plezier
maar 24 uur in een dag. Al die mogelijkheden en uitdaheeft vervuld, maar na vijf jaar begon het ondernemerschap toch te kriebelen en dus besloot hij voor zichzelf te gingen zorgen er wel voor dat het werk elke dag weer
uitdagend en vooral erg leuk is. Geen dag is hetzelfde en
beginnen.
met een goed team kan je bergen werk verzetten.”

De keuze voor een niche

Gerben: “Ik ging aan de slag als ZZP-er. Ik had de
bewuste keuze gemaakt om me te richten op een
nichemarkt, namelijk voor UAV-gc projecten, systeemgerichte contractbeheersing en infra advies. Ik combineer

Supervisor App

Eén van de ideeën van Gerben die inmiddels al wel werkelijkheid geworden is, is de Supervisor App. Een applicatie die digitale duidelijkheid binnen de infrabranche moSTOHA bulletin zomereditie 2016
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gelijk maakt. Gerben: “Voor ons werk zijn we regelmatig
genoemd in een regionale krant en in een uitzending bij
buiten te vinden op de bouwplaats. Ook voor ons geldt
BNR nieuwsradio. Dit bracht het geheel in een stroomverdat wij aantoonbaar werken en dus zaken moeten vastsnelling.
leggen. Dit deden we altijd doormiddel van fotoregistraties
die we vervolgens op kantoor in een rapport uittypten.
Eigenlijk zonde van de tijd. In die tijd ontmoette ik Matthijs Er is veel belangstelling vanuit gemeenten, aannemers en
Numan en die liep ook tegen hetzelfde aan bij projecten
adviesbureaus. Op de vraag hoe het zit met de concurvan de gemeente Leeuwarden. Met name de afhandeling rentie, antwoord Gerben als volgt: “Toen wij begonnen
van restpuntenlijstmet de ontwikkejes bij opleveringen
ling van onze app
van infraprojecten
Voor ons werk zijn we regelmatig buiten te vinden stonden dit soort
zorgde vaak voor
systemen nog in
op de bouwplaats. Ook voor ons geldt dat wij
een hoop ruis. Lijstde kinderschoejes die zoekraakten
aantoonbaar werken en zaken moeten vastleggen. nen. Ondertussen
of niet gecommuontstaan er wel
niceerd werden met
producten die op
andere afdelingen, etcetera. We dachten allebei dat dit
onderdelen te vergelijken zijn met ons systeem, maar
wel makkelijker zou moeten kunnen. Het idee van de app geen van allen sluit zo goed aan op onze branche. Of het
is toen geboren.”

Concurrentie?

Bèta release

Na het bouwen van een prototype, diverse testrondes en
vele klantgesprekken hebben
Gerben en Matthijs de koe bij
de horens gevat. Ze namen
een softwarebouwer in de
hand voor het programmeerwerk en ontwikkelden de
daadwerkelijke app. Na een
bouwtijd van ruim een jaar
werd de app begin dit jaar
in bèta versie uitgebracht. Al
snel werd de release door de
media opgepikt en werden
ze als veelbelovende start-up
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GERBEN SLOTHAAK

Wat kan er allemaal in
de Supervisor App?
• Opleverproces
•W
 aarnemingen UAV-gc
•T
 oezicht UAV
•A
 fwijkingen en keuringen bij
geïntegreerde contracten
(aannemer)
•T
 oestandsinspecties (wegen,
bruggen, gemalen etc.)
•V
 GM inspecties
•M
 aatwerk, bijvoorbeeld RAW
bestek opnames
is een heel groot pakket waar het een onderdeel van is,
of het staat los van het werk en is meer een algemene registratie app. Door onze jarenlange kennis en ervaring van
de infrabranche weten wij precies waar je in het werkveld
tegen aanloopt, en dat zie je terug in onze modules. Deze
sluiten naadloos aan op het werk.”

Op dit moment wordt de app al
toegepast in verschillende projecten.

30 dagen gratis trial

Op dit moment wordt de app al toegepast in verschillende projecten. Eén daarvan is een project bij Rijkswaterstaat, waar de app wordt gebruikt voor het vastleggen
van ‘rondjes werk’. Gerben: “Ook bij Design & Construct
contracten wil je als opdrachtgever zien hoe het werk
buiten wordt uitgevoerd. Dit deels als input voor het risi-

codossier maar zeker ook in de verantwoordelijkheid voor
veiligheid. De waarnemingen werden na het ronde in een
verslag getypt en foto’s bijgevoegd. Dat is nu verleden
tijd. Met één druk op de knop heb je een rapportage. Dat
scheelt een hoop werk, vooral na een nacht waarin hard
gewerkt wordt. Ook is mijn ervaring dat het goed is om je
neus op de bouwplaats te laten zien, in het kader van de
samenwerking. Je bouwt en werkt tenslotte aan hetzelfde
project.”
De informatie binnen de app is voor alle betrokken partijen beschikbaar en ze kunnen elkaar acties toewijzen.
Dit werkt open en transparant en bevordert de samenwerking tussen de verschillende partners. “Aangezien de
bouwwereld vrij traditioneel is, vind ik het juist inspirerend
om met supervisor te laten zien dat het zoveel makkelijker en leuker kan worden. Weg met die tijdverspilling van
zoeken en rapporten tikken, en juist meer tijd voor het
echte werk!”
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Op de opleiding civiele techniek leer je heel breed diverse technische vaardigheden.
“Tijdens je werk gebruik je nog maar 5% van je opgedane kennis,” zo werd ons tijdens
de studie voorgehouden. Nou is het wel verdraaid handig dat je die 95 andere procenten ook nog ergens in je achterzak hebt, je weet nooit wanneer je het nodig hebt.
Enkele jaren na onze studie aan de HTS Alkmaar hebben we een stichting opgericht
met als doel onze kennis van waterprojecten te delen met mensen die het het hardste
nodig hebben. In dit artikel willen we vertellen hoe we daartoe gekomen zijn en wat we
zoal doen.

Onze stichting

Onze stichting SamSamWater bestaat uit officieel 4
leden, die allen hetzelfde opleidingstraject hebben
gevolgd. Sander de Haas en Lucas Borst studeerden af
aan de HTS in afstudeerjaar 2002, Cedrick Gijsbertsen
en Maarten Kuiper in 2004. Omdat het leren naar meer
smaakte en water erg trok, hebben we alle vier hydrologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Geen ingenieurswerken in Delft, maar geologie, klimaat
en landschapsvormen. En ja, ook een deel wiskunde en
grondwaterstromingsintegralen, zoals aan de TU. Tijdens
deze studie hebben we kennis gemaakt met kleinschalige
watervoorzieningsprojecten in ontwikkelingslanden.
Naast onze banen in de geohydrologie hebben we na
enkele projecten in vooral Tanzania te hebben uitgevoerd,
een stichting opgericht, SamSamWater. Hiermee proberen we zoveel mogelijk kennis te delen, op afstand adviezen te geven en af en toe op locatie te kijken. We merken
dat onze website over de hele wereld goed gevonden
wordt (www.
samsamwater.
com) en de stichting steeds meer
naamsbekendheid
krijgt.

teriaal en waterkwaliteitstesten voor chloride, fluor en
arseen aangeschaft, die voor ons werk onontbeerlijk zijn.

Nepal

Een van de recente projecten is de watervoorziening in
Mude, Nepal. De nederlandse stichting Tashi Delek uit
Rijsbergen is al enige jaren in Mude bezig met onder
andere landbouw op te zetten. Het dorp ligt in het middelgebergte rond 2500 m boven zeeniveau en er wonen
zo’n 1000 mensen, die vooral leven van de schamele
gewassen die op de steile hellingen groeien, en van het
uitzenden van de jonge mannen van het dorp als werkman naar Qatar en Dubai. De gewassen worden niet
beregend anders dan door wat uit de lucht komt. Met
1900 mm neerslag per jaar lijkt het behoorlijk nat, maar
als je bedenkt dat 90% hiervan in de periode mei-september valt, blijkt er toch een hele droge periode te zijn.
Men haalt water uit de paar bronnen die het dorp rijk is.
Tijdens het regenseizoen en in de maanden erna stromen
de bronnen rijkelijk, maar na enkele maanden neemt het
af, totdat er geen
water meer uit de
bronnen komt. De
vrouwen moeten
dan met een emmertje de berg af,
enkele honderden
hoogtemeters dalen
om vervolgens met
een volle emmer
weer omhoog te
klauteren. Naar beneden kijken was al een flinke klus, laat
staan met een emmer de berg op zeulen. Deze zware
vorm van watervoorziening is niet specifiek voor Nepal,
maar kom je overal ter wereld tegen.

We merken dat onze website over
de hele wereld goed gevonden
wordt en de stichting steeds
meer naamsbekendheid krijgt.

Bij veel projecten
komt de geohydrologische kennis
van pas, maar voor
een groot deel leunen we op de brede civieltechnische
kennis. Dat blijft toch de basis. Of het nu om begrip van
stroming in leidingen gaat, betonberekeningen, pompcapaciteiten of grondmechanica, de kennis die we hebben
opgedaan op de HTS komt altijd van pas.

De financiering van onze projecten is zeer divers. Veel
van de uitvoering van projecten wordt gefinancierd door
organisaties als Wilde Ganzen en Aqua4All, terwijl de onderzoeken veelal particulier worden betaald. Van STOHA
Support heeft onze stichting een donatie ontvangen, om
te investeren in diverse projecten. Met deze ondersteuning hebben we nu onder andere (geologisch) kaartma-

Na een jaar lang adviezen op afstand te hebben gegeven,
bleek de mogelijkheid en de kans om lokaal de situatie
op te nemen. Vakantiedagen opgenomen en met een
EGV-meter om het zoutgehalte van het water te meten,
een grondboor en 5 pakken stroopwafels trokken we de
Nepalese bergen in. Veldwerk met uitzicht op de Mount
Everest (het moet ook wel leuk blijven, natuurlijk). We
hadden 2 weken te besteden en in die tijd moest er flink
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wat werk worden verzet. We verbleven in een lokaal hotel
(dat bij ons in Nederland als tochtige veestal zou worden
beoordeeld), van waaruit we onze dagelijkse trips maakten. Het belangrijkste van zulke projecten is altijd hetzelfde: de sociale
aspecten van wat
mensen willen en
kunnen accepteren, hoeveel men
kan en wil betalen
en wie wel en wie
geen recht heeft
op welke bron. De
technische vragen, waar wij als technici toch graag mee
bezig zijn, blijken keer op keer bijzaak.

professoren van de universiteit in de hoofdstad overlegd
en een schetsontwerp gemaakt. Afstemming met overheden en vooral de lokale bevolking is van groot belang,
zonder toestemming en gedragen plannen schrijf je rapporten voor de la
(of het haardvuur).
Al met al veel werk,
waar we ontzettend
veel voor terug
kregen. In het kort
hebben we een
voorstel gemaakt
voor opslagtanks
en een leidingnet, zodat het water niet van de berg afstroomt, maar langere tijd beschikbaar blijft.

Met onze meetspullen in de rugzak zijn we meerdere
dagen door het gebied gelopen. Onderweg interviewden we mensen over hun watergebruik. De gastvrijheid
is hartverwarmend, ik heb er met veel plezier gewerkt.
Bij elke bron wordt het debiet en de kwaliteit gemeten,
die vervolgens op een kaartje worden geplot. Na enkele
dagen begint zich een patroon af te tekenen: veel bronnen op dezelfde hoogte, en meer in de granieten dan in
de schisten.

Thuis aangekomen hebben we het ontwerp wat verder
uitgekarteerd, een kostenraming opgesteld en het geheel
in een rapport gegoten. We hebben verschillende vormen
van watervoorziening tegen elkaar afgewogen, zoals
opvang van neerslag op het dak, opvangen van bronwater en stroomjes en riviertjes. De kosten van aanleg en
onderhoud, en realiseerbaarheid zijn hierbij belangrijke
punten. Ook daar komt de oude HTS-kennis weer naar
voren: hoe bouw je een watertank, waar houd je rekening
mee in de kosten.

De kosten van aanleg en
onderhoud, en realiseerbaarheid
zijn hierbij belangrijke punten.

In twee weken tijd hebben we het gehele gebied rond het
dorp gekarteerd, maar ook overlegd met de regionale
overheden, 2 dorpsbijeenkomsten georganiseerd, met
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Van rapporten alleen neemt de dorst niet af, dus samen
met de andere stichting en de dorpsraad hebben we

VAN DE VOORZITTER

Met onze meetspullen in de
rugzak zijn we meerdere dagen
door het gebied gelopen.

een lokale partij gevonden die het werk nu
gaat uitvoeren en de bevolking gaat trainen
in onderhoud. De mensen in het dorp waren
erg blij: ze weten nu wat ze te doen staat
om binnen de beperkte beschikbare (financiële) middelen de best beschikbare techniek te gebruiken om water te winnen voor
huishouden en irrigatie. Mensen hebben
hierdoor de beschikbaarheid over een betere kwaliteit water, gedurende een langere
periode van het jaar.
Nog geen week nadat we terug waren in Nederland
schudde de aarde in Nepal. Een aantal scheuren in het
gesteente die de bronnen die sinds mensenheugenis
water hadden gegeven, werden door de aardbeving
dichtgedrukt, waardoor enkele bronnen geen water meer
leveren. Gelukkig is het aantal beperkt, waardoor er alsnog geen watersnood is.

hebben kunnen zetten, mede
dankzij de ondersteuning van STOHA Support.
Ik nodig jullie allen uit onze website te bezoeken, waar we
documentatie over waterwinning en enkele tools beschikbaar stellen. www.samsamwater.com
Lucas Borst (2002), Sander de Haas (2002), Cedrick
Gijsbertsen (2004), Maarten Kuiper (2004)

Terugkijkend was het een prachtige ervaring, waarbij we
met het dorp Mude weer een klein stapje voorwaarts
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STOHA
AWARD
2016
De STOHA-Award criteria:
• Actualiteit (is het een maatschappelijk thema)
• Originaliteit (eigen lijn volgen, inspelen op zaken die
tijdens onderzoek naar boven komen)
• Technische Uitvoerbaarheid
• Financiële Uitvoerbaarheid
• Objectiviteit (niet volgzaam een bedrijfsopdracht uitvoeren, maar je eigen lijn kiezen)
• Leesbaarheid/begrijpelijkheid (van de presentatie en
rapportages)
Kleine groep
2 Civiel ingenieurs (ook wel Bachelor of Built Environment
genoemd) werden genomineerd door het docententeam.
In dit geval was dat een hoog percentage, want er studeren in 2016 8 ingenieurs af, waarvan 5 in deze periode.
Dit wisten we 4 jaar geleden al, maar dat blijft toch echt
te weinig.
Opvallend was dat deze afstudeergroep veel in zichzelf
investeerde door in het vierde jaar ook de KOB-opleiding
Vakdiploma Aannemer.
Technische inhoud
Waar in eerdere jaren regelmatig bedrijfskundige rapporten of deskresearches voorbij kwamen, werden dit jaar 2
technisch inhoudelijke studies genomineerd. Deze nieuwe ingenieurs zijn Sarah Wiggers en Bas van der Stoop.
Sarah was voor het HHNK een onderzoek gestart naar
de technische kansen en consequenties van MultiFunctionele Dijken en dat specifiek voor de Noordzeedijk bij
Den Helder.
Bas pakte het Kooyhaven-project innovatief op. Hij
realiseerde zowel 3D-modellen van damwanden en het
nieuwe dijklichaam, als de berekeningen bij de damwand-constructies. Het 3D-inzicht leverde gelijk ook
nieuwe uitdagingen op.

Sarah Wiggers
Winnares STOHA Award 2016

Winnaar
De winnaar won, met name, op ‘Begrijpelijkheid’ en
‘Actualiteit’. Een voorbeeld van de ‘Begrijpelijkheid’: 1 van
de begeleiders zei ‘jouw afstudeerrapportage las als een
detective!’
Qua ‘Actualiteit’: het is al jaren een wens van vele partijen
om ‘iets met die dijken te doen, maar wat kan dan wel of
niet’
Geheel tegen de verwachting in bleek deze voorbeelddijk technisch veel meer aan te kunnen dan van te voren
ingeschat, uiteraard met wat bijbehorende adviezen.
Oftewel Sarah: van harte gefeliciteerd!
Goed Nieuws
Zo’n diploma-uitreiking is ook altijd een goed moment om
met het docenten- en managementteam van de opleiding bij te praten. Tot nu toe hebben zich 35 studenten
zichzelf aangemeld voor het komende studiejaar.
Oproep voor de
Inholland-Beroepenveld-commissie
Als Award-commissie (Ron Oudeman, Piet Jonges
en Melle Ketting) hebben we goede presentaties
bijgewoond met een hoog niveau. Wat ons toch erg
verbaast is het feit dat alle studenten alleen afstuderen. Terwijl we in ons vakgebied alle projecten in
teamverband uitvoeren, engineeren en managen. Het
alleen afstuderen is een wens van de opleiding om te
beoordelen of de student het diploma terecht behaald.
Op zich een terecht doel, maar hoe regelmatig blijkt
(in ons vakgebied) een goed ingespeeld team een
betere resultaat te behalen?
Vanuit de STOHA-Award-commissie doen we hierbij
ook een oproep naar de beroepenveld-commissie van
Inholland om weer in groepen te werken.
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EVEN VOORSTELLEN

Even voorstellen...
Hallo allemaal, mijn naam is Sarah Wiggers. Ik ben 20 jaar
en woonachtig in ’t Zand. Ik zal dit jaar de rol van jaarcommissaris bij de STOHA vertegenwoordigen. Afgelopen zestiende juni zat het er dan voor mij ook op en heb
ik vier jaar Inholland af kunnen sluiten met mijn afstudeerproject. Vanaf dat moment dus geen student meer, maar
een ware ingenieur!
Mijn afstudeeronderzoek heb ik uitgevoerd bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft
zich gefocust op multifunctionaliteit in dijklichamen. Het
onderwerp waterbouw heeft mij in de afgelopen vier jaar
het meest getriggerd, mede doordat Nederland al een
toonaangevend land is op dit gebied. Ik zou graag een
van die mensen zijn die hier in de toekomst een bijdrage
aan levert.

Van Fietstunnel
tot Coentunnel...

Sophia Engineering staat
voor kwaliteit en degelijkheid
in elk project.
Onze bouwkundig- en
civieltechnische ingenieurs
bedenken, ontwerpen en voeren
een groot scala aan opdrachten
uit. Daarbij hebben we maar
één doel:
sámen met u te komen tot het
best mogelijke resultaat.
Daar gaan we voor!

Westfriesedijk 103 • 1749 CS Warmenhuizen
T 0226 39 00 11 • E info@sophia-engineering.nl
www.sophia-engineering.nl

INK2016

Volgende
keer gebruik ik de
Cogo Data Collection
app voor mĳn
veldwerk!

Ga naar www.cogocollect.com voor meer informatie

GIS, BIM, APPS

baasgeo.com

PROJECT VELSERTUNNEL

Gerard de Boer (59) is al lid sinds de oprichting van
STOHA. In 1979 studeerde hij af van de opleiding
Weg- en Waterbouwkunde te Alkmaar. Hij startte
zijn loopbaan bij N.V. Aannemingsmaatschappij
P. Vermeer, nu Dura Vermeer, waar hij vandaag de
dag nog naar volle tevredenheid werkt op de meest
aansprekende wegenbouwkundige projecten. Waar
je Gerard nu tegenkomt: de Velsertunnel. Maar eerst
een korte terugblik op hoe hij daar terecht is gekomen.
Gerard: ‘Na mijn opleiding ben ik in 1979 begonnen bij
“Vermeer” als assistent uitvoerder. Ik kwam terecht in
rayon Haarlemmermeer, maar in bijna alle 11 rayons
heb ik wel gewerkt. Ik ben de uitvoering en daarna de
hoofduitvoering in gegaan en werd uiteindelijk bedrijfsleider van het rayon Almere. Maar de projecten
bleven trekken, daar ligt echt mijn passie, waardoor
ik de stap naar projectleider maakte. Ik kwam terecht
op de wat grotere infrastructurele werken in en rond
Haarlemmermeer zoals de HSL en onlangs nog op de
Fokkerweg.’
De vele dienstjaren van Gerard bij Dura Vermeer
maken de uitdaging er niet minder om. Momenteel is
Gerard projectleider op het project Renovatie Velsertunnel, één van de meest uitdagende projecten van
Rijkswaterstaat op dit moment. ‘Dura Vermeer is een
fijn bedrijf om voor te werken, mede door de collega’s.
Ook nu staan we weer met een fijn team 24/7 klaar om
de Velsertunnel te renoveren.’
Renovatie Velsertunnel
Al sinds 1957 rijdt verkeer onder het Noordzeekanaal,
wat de Velsertunnel de oudste snelwegtunnel van Nederland maakt. De noemenswaardige leeftijd en de in
2013 aangepaste tunnelwet, maken dat de Velsertunnel toe is aan een grootschalige renovatie. Vrijwel alle
tunneltechnische installaties (zoals de ventilatie en
het blussysteem) worden vernieuwd, de doorrijhoogte
wordt vergroot en de vluchtwegen worden aangepast.
Rijkswaterstaat gunde de opdracht aan bouwcombinatie Hyacint, refererend aan de karakteristieke “Hyacinten” –de monumentale ventilatiegebouwen- van
de tunnel die statig boven het maaiveld uitsteken.
Binnen de bouwcombinatie zijn Dura Vermeer en
BESIX verantwoordelijk voor het civiele en infrastructurele werk en installatiebedrijf SPIE voor
de tunneltechnische installaties (installatiebedrijf
Croon is hier later als participant bij aangesloten).
Om de renovatie te bewerkstelligen, moet de tunnel 9 maanden dicht vanaf 15 april 2016.
Al in 2014 zijn de eerste voorbereidingen gestart
voor de renovatie en vanaf september 2015 zijn de
werkzaamheden aan de tunnel in volle gang. De
zijkanalen van de tunnel zijn allereerst schoongemaakt. De nieuwe bekabeling die de gehele tunnel
van stroom gaat voorzien en alle elektronica voor de
nieuwe tunnelinstallaties, zoals het blussysteem en
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‘We laten iets
moois achter
dat weer jaren
mee kan’

STOHA-lid
Gerard de Boer
op het project

Velsertunnel
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betonnen uitvullaag verwijderd die
op het constructiebeton lag. Beide
werkzaamheden zorgen voor een
ruimtewinst van 12 centimeter.

de ventilatie voor de veilige ruimtes, lopen door deze kanalen.
Gerard is projectleider Infra: ‘Het werk is verdeeld in
drie onderdelen: tunneltechnische installaties, civiel
en infra. In de 9 maanden dat de tunnel dicht gaat,
moet al het werk verzet worden en dat is inclusief
testen, opleiding, training en vergunningsperiode. De
eerste maanden zijn voor ons de meest intensieve,
dan werken we 24 uur per dag, 7 dagen per week om
de hele tunnel te renoveren.
Om ervoor te zorgen dat de vernieuwde Velsertunnel
veilig is op het moment dat hij weer opengaat, moet
de tunnel een aantal maanden lang uiteenlopende
testen doorstaan. Die beginnen al in de zomer en
gaan door tot in de herfst. Alle installaties in de tunnel
worden afzonderlijk én gezamenlijk getest. Deze
coördinatie is belangrijk, want bij een incident in de
tunnel moeten alle systemen - van slagbomen tot matrixborden - feilloos samenwerken. Ook de technische
verbinding met de verkeerscentrale De Wijde Blik aan
het Noordzeekanaal wordt uitvoerig getest. Vervolgens moeten alle betrokkenen bij de tunnel worden
opgeleid. Dit is verplicht volgens de Tunnelwet. Het
sluitstuk van de renovatie is het afgeven van de
openstellingsvergunning door de gemeente Velsen.
Zo’n vergunning is vereist om de tunnel te mogen gebruiken. Nadat het vergunningsproces is doorlopen,
kan volgens planning de vernieuwde Velsertunnel in
januari 2017 open voor verkeer.’
Gerard vervolgt: ‘De planning is de grootste uitdaging op dit project. Met heel veel partijen moeten
we in korte tijd veel werk verzetten. In de tunnel is
het passen en meten, dus alles moet goed op elkaar
afgestemd worden. En als de nood- en hulpdiensten
ons een seintje geven, moet alles aan de kant. De
nood- en hulpdiensten moeten altijd van zuid naar
noord kunnen rijden. De brandweer moet aan beide
kanten van de tunnel inzetbaar zijn en vanwege het
brandwondencentrum in Beverwijk komt er ook met
enige regelmaat een ambulance langs.’
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Naast modernisatie van de tunnel, vergroot de
bouwcombinatie de doorrijhoogte met 12 centimeter
om de problematiek rondom te hoge voertuigen te
verminderen. Met een grote, speciaal hiervoor omgebouwde, freesmachine zijn betonnen ribbels van
het plafond weggefreesd. Tevens is op de rijbanen de
www.stoha.nl

Ook al is dit allang niet meer het
eerste project van Gerard, voldoening is er zeker. Op elk project is
hij even trots. ‘Met elkaar het werk
maken is de grootste uitdaging, als
dat goed lukt, geeft dat het meeste
positiviteit. We laten iets moois achter, een tunnel die er picobello uitziet
en weer tientallen jaren meekan.’
Misschien is “dat moois achterlaten” en het “er picobello uitzien” ook
waarom Gerard het meest fraaie onderdeel van de
vernieuwde tunnel de bescherming vindt waardoor
te hoge vrachtwagens de tunnel niet meer kunnen
beschadigen. ‘Te hoge vrachtwagens waren voor de
weggebruikers en voor de tunnel feitelijk een ramp.
Dan had je gelijk een grote ravage. De brandwerende beplating werd eraf gereden en dat gaf een flinke
troep en veroorzaakte veel hinder voor het verkeer.
De tunnel is uitgerust met een hoogtemeting vooraf. Bestuurders krijgen een melding te zien als hun
voertuig te hoog is en worden verzocht een andere
route te rijden. Vanaf de openstelling kan door rijden
gewoonweg niet, omdat vóór de tunnelmonden een
betonnen balk komt die de tunnel beschermt tegen te
hoge voertuigen. Hier rijden zij zich voor de tunnel al
klem zodat er geen schade ontstaat aan de tunnel en
het verkeer minder overlast heeft.’
De omgeving
De Velsertunnel is een veelgebruikte wegverbinding
en gedurende de renovatie wordt deze compleet
weggehaald uit het bestaande netwerk. Dit is niet
zonder gevolgen voor de 65.000 wegdeelnemers die
de tunnel dagelijks gebruiken om van A naar B te
rijden. Met vier speciale keerlussen kan het verkeer
sneller van en naar de Wijkertunnel rijden. De Wijkertunnel heeft er in beide richtingen een tijdelijke
rijstrook bij gekregen. Daarnaast zijn de calamiteitenbogen permanent open, krijgen werknemers uit
IJmond een vergoeding als ze de auto laten staan en
is er een extra pont en shuttlebus. Zo blijft de IJmond
bereikbaar.

VAN DE VOORZITTER

En als de nood- en
hulpdiensten ons een
seintje geven, moet
alles aan de kant.
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SWECO ONTWERPT EN ONTWIKKELT
DE SAMENLEVINGEN EN STEDEN
VAN DE TOEKOMST

Ga voor meer informatie naar www.sweco.nl
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AANNEMINGSBEDRIJF K. DEKKER B .V.
BETON- EN WATERBOUW
• bruggen, viaducten en
tunnels
• parkeergarages en
(parkeer)kelders
• zuiveringen, gemalen en
bergbezinkbassins
• kademuren en
beschoeiingen
• houten (voetgangers)
bruggen
• spoorwegkruisingen
• grondverzet

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

VEELZIJDIGE BOUWERS

Hoogendorp & Zonen B.V.
A A N N E m E r s vA N s Lo o p w E r K – A s b EsT s A N E r I N g – b o D E m s A N E r I N g
groNDwErK – vErbouwINgEN – FuNDErINgshErsTEL – vErhuur

Nieuwerkerkerstraat 6A

1175 KT LIJNDEN

Tel. 023 - 555 12 62

Fax 023 - 555 22 27

info@hoogendorp.nl
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De civiele ingenieur in ‘The Matrix’

Bouwen op én
met big data
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Wat betekent dit voor het kennisniveau
van de civiele ingenieur?
Om die laatste vraag te kunnen beantwoorden heeft
STOHA-ManEngenius op donderdagmiddag 19 mei
j.l. een congres georganiseerd over het effect van big
data op het werk van de toekomstige civiel ingenieur.
Het is het organisatiecomité gelukt om een aantal
bijzonder interessante sprekers uit te nodigen, die de
deelnemers hebben meegenomen in de wereld van
big data. Dit betroffen:

Filosoof, bevliegeraar, buitengewoon
hoogleraar Ruud Veltenaar
Ruud Veltenaar is filosoof, trend analist, spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar aan de London
Business School en sociaal bewogen investeerder.
Hij is een talent in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact ons leven en werk.

Professor of Data-Driven Business
Innovation at Vrije Universiteit
Amsterdam / VU, Frans Feldberg

Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business
Innovation aan de faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Frans is mede-oprichter van Data
Science Alkmaar, het regionale kennis- en innovatiecentrum op het gebied van data science en big
data, waarin de gemeente Alkmaar, Vrije Universiteit
(ACBA) en het lokale bedrijfsleven intensief samenwerken. Als business consultant heeft hij ruime
ervaring met de ontwikkeling en implementatie van
‘data & analytics driven’ bedrijfsmodellen, diensten
en strategieën voor nationale en internationale ondernemingen.

Verkeersmanager
Schiphol-Amsterdam-Almere,
Niels van den Brink

Niels van den Brink is een senior adviseur op het
gebied van bereikbaarheid en omgevingsmanagement bij complexe ruimtelijke- en infrastructurele
projecten.
Als adviseur en/of projectmanager is hij betrokken bij
projecten op het gebied van regionaal verkeersmanagement, regionale afstemming van werkzaamheden (Regioregie) en het organiseren en realiseren van
mobiliteit- en verkeersmaatregelen voor grootschalige onderhoud- en realisatieprojecten.
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BIG DATA
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De nieuwe voorzitter van de STOHA, Stefan Bakker
opende met een voorwoord waar gerefereerd werd aan
de grote hoeveelheid afgestudeerden aan de HTS Alkmaar (nu INHolland), die in de regio werkzaam zijn. En het
belang om als STOHA dit soort netwerkbijeenkomsten te
organiseren.
De middag stond onder leiding van Wendy Kooijman,
Contractmanager Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Wendy Kooijman geeft advies over de meest passende
wijze van contracteren en samenwerking met marktpartijen, en is contractmanager voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Haar focus is gericht op vernieuwend
samenwerken, het bundelen van krachten, pragmatisme
en daadkracht. Velen kennen haar ook als de dagvoorzitter van de Asfaltdag 2015.
Tijdens de middag was er een tekenaar (Carolien Feldbrugge) van Beeldleveranciers die tijdens de presentaties
tekeningen maakt met datgene wat besproken wordt.
De fotograaf was een bekende: Germaine Greefkens
(JC 1995 en docent aan de hogeschool INHolland). Zij is
gevraagd om een sfeerimpressie te maken.
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Of Tesla die met een aanbetaling van € 1.000,- per auto
circa 240.000 auto’s heeft verkocht. Met het bedrag van
240 miljoen euro kan Tesla de fabriek bouwen die de auto’s gaat produceren. De auto’s worden naar verwachting
over twee jaar geleverd.
Ruud Veltenaar heeft vervolgens een helder en boeiend
beeld van de toekomst geschetst en aangeven waarom
we op een markeerpunt in onze geschiedenis staan. De
wereld verkeert niet in een financiële of economische
crisis, maar in een transformatie naar een volgende fase
in onze beschaving. Deze transitie raakt bijna iedereen
en heeft grote invloed op ons leven en werk. Tijdens
de bijeenkomst heeft Ruud Veltenaar ons duidelijkheid
verschaft over de toekomst en heeft hij concrete hoop
geboden op een betere wereld. Ben jij klaar voor de toekomst en in staat om ook in turbulente tijden het verschil
te blijven maken?
Leuk was zijn vermelding dat zijn zoon op dit moment
ook Civiele techniek studeert. Hij nam ons mee naar
een groepje jongeren die zaten te chillen buiten op het
terras van een cafe: Wat zien jullie? Jongeren die chillen
op een terras? NEE, dit is een Casino: Alleen via een
tablet, smartphone en laptop en niet in een zaal met
stoffige gordijnen. Help de wereld verandert… Kijk naar
een bedrijf als Uber, die zonder bezit van auto’s, over de
hele wereld een taxirit kan verzorgen of Philips die geen
gloeilampen meer verkoopt maar licht.
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Met (BIG)DATA… Whats is going on? wilde Frans ons
als eerste laten zien dat wij inmiddels allemaal te maken
hebben met “Big Data”. In What is Big data? Laat hij
ons zien dat de auto inmiddels 70 verschillende signalen
per minuut de wereld instuurt. Maar ook dat ons online
shopgedrag en Social Media nieuwe data genereert waar
dan de ontvanger weer handig op inspeelt…. Bij Why Big
data speelt hij in op “Onze toekomst in 6Ds”, waarin hij
de toekomstige generatie van “Cyber-physical systems”
vergelijkt met de industriële revolutie. En hoe bedrijven
zoals Uber, Itunes en Facebook wereldwijd een enorme
groei doormaken. In het onderdeel: How can Big Data
drive Business Model Innovation? Beschrijft hij diverse
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BIG DATA

Social media, Tom Tom en Smartphones. Kortom een
interessant kijkje in de mogelijkheden van onze mobiliteit!

app’s en de werking daarvan. Om bij ons vakgebied te
blijven pakte hij de kabels van een hangbrug die over de
hele wereld kunnen worden gemonitoord.
Bij Big data: Big Change… nodigde hij ons uit om met
hem de stap te maken: Question: “What are we going to
do with te ‘new thing’”, must be changed in: “How are
we going to change the old idea”! Als laatste gaf hij ons
kort inzicht in Data Science Alkmaar: ‘Door de interactie
versterken onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemerschap elkaar en zo ontstaat er een sterke basis
voor economische groei en ontwikkeling voor de regio
Noord-Holland Noord.”

Niels is verkeersmanager bij Rijkswaterstaat op het traject
Schiphol-Amsterdam-Almere. Hij heeft ons meegenomen met “Verkeersmanagement in de praktijk”. In een
eerste grafiek laat hij ons zien hoe het aantal auto’s sinds
1900 exponentieel is toegenomen en naar verwachting
rond 2040 zal verdubbelen ten opzichte van vandaag. Hij
neemt ons mee met de verkeersmaatregelen die de SAA
omvat, waaronder het inrijden van de spoorbrug bij Muiden. Opdracht van Niels was dat automobilisten zo min
mogelijk hinder mochten ervaren van de afsluiting van
de A1 als gevolg van het inrijden van deze nieuwe spoorbrug. Vervolgens laat hij ons zien welke informatiebronnen en technieken er zijn gebruikt om verkeersgebruikers
in beeld te krijgen en zoveel mogelijk overlast te beperken. Hier wordt inzichtelijk welke technische ontwikkelingen en “Big Data” ons gaan helpen en mogelijk maken
nu en in de toekomst nog beter hierop in te spelen met
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Paneldiscussie
Als afsluiting van de middag ging Wendy Kooijman met
de sprekers de discussie aan! Corine Bouwes, teamleider Bouwkunde en Civiele techniek aan de Hogeschool
INHolland mocht daarbij de spits afbijten met een korte
toelichting over de ontwikkeling van de studierichting
Civiele techniek.

Het congres werd gehouden op een hele bijzonder
locatie: De Telefooncentrale in Alkmaar. De opkomst was
hoog! Niet alleen de STOHA achterban heeft van zich laten horen, ook waren er personeelsleden van de sponser
ManEngenius en leerlingen van InHolland.
Natuurlijk werd het congres afgesloten met een gezellige
borrel. Na de discussie was er gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje, waarbij het eerste drankje traditiegetrouw wordt aangeboden
door Ron Peerdeboom van Grondbalans B.V. Kortom het
was weer een geslaagde STOHA bijeenkomst. Op naar
de volgende!
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Maar
Als je veel kan, wil je een werkgever die past bij
jouw ambities. Maak je ambities waar en werk in een
team van professionals aan projecten om trots
www.stoha.nl
36hecht
op te zijn. Kijk voor vacatures op maarwatkanjij.nl.

COLOFON

Colofon
Zoek je contact met
jouw jaarcommissaris?

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

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

STOHA

Postbus 9309,
1800 GH Alkmaar
www.stoha.nl
Donaties op IBAN: NL44 INGB 0003103616

Hoofdsponsor

MANEngenius te Hoofdorp

Sponsoren

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 adverteren van branche-eigen bedrijven. Voor plaatsing van een
advertentie kunt u contact opnemen met de redactie.

Oplage

1150 stuks

Dura Vermeer te Zuidoostbeemster, Sweco te Alkmaar,
Chr. Hoogendorp en Zonen te Lijnden, Prommenz te
Schagen, KWS Infra te Heerhugowaard, Markus BV
te Amsterdam, K. Dekker te Krabbendam, Baas Geo
Informatie te Hoorn, BKS te Schagen, Sophia Engineering
te Warmenhuizen en Betoned te Heiloo.
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LIJST MET JAARCOMMISSARISSEN

STICHTING OUD HTS STUDENTEN ALKMAAR
Lijst met Jaarcommissarissen
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Ben Hoedjes
Peter de Vries
Peter Donckerwolcke
Jan Jorna
Kees-Jan Groot
Roel Korf
Piet Warnaar
Rob Niele
Wim Engel
Jacqueline Middel-Kuyper
Ron Oudeman
Marten Kingma
Fred Doodeman
André Hoogcarspel
Richard Leijen
Rian Duinmeijer
Mark Brattinga
Annemieke Smit-Edelman
Eduard Dijker
Germaine de Baar-Greefkes
Martijn van Oort
Sandra van Vuuren-Smit
Sander Everdijk
Piet Jonges
Hans van Twisk
Melle Ketting
Erik Vastenburg
Esther Dekker - de Kleijn
Stefan Bakker
Freek Poldervaart
Goaitske de Vries
Mike Koeckhoven
Ferry Kager
Johan Klaasse Bos
Arjan Klepper
Martijn Groot
Joris Paap
Stanley Lighthart
Rick Fijnheer
Jesse Ordeman
Sarah Wiggers
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Kascontrole
STOHAPlus
Penningmeester
STOHA Plus
Afstudeerprijs
Bestuurslid
STOHA Plus en kascontrole
Kascontrole
STOHA Plus
Bestuurslid
Afstudeerprijs
Afstudeerprijs
Voorzitter
Secretaris, STOHA Support

WEBSITE GEGEVENS

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

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

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

ManEngenius is partner in kennis en kwaliteit.
Onze meer dan 100 ingenieurs - adviseurs en
specialisten - delen hun kennis vanuit de zes
Kennisclusters:

• Integraal Project- en Procesmanagement
• Projectbeheersing
• Projectbegeleiding
• Engineering
• Asset Management Services
• Verkeer en Omgeving

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

Bezoek ons op: www.manengenius.nl

