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VAN DE VOORZITTER

Van de
voorzitter
Stefan Bakker aan het woord

Al schrijvend van dit artikel kijk ik
uit op de A5. Een recent aangelegde snelweg
die op grote hoogte en sierlijk door het
Westelijk Havengebied van Amsterdam loopt
en met recht een belangrijke verkeersader is
voor de Randstad.

11 januari 2017

naast heb ik ze uitgedaagd om voor
hun stage en/of afstuderen een vorm
van lef te tonen en breder te kijken.
Ondanks de latente behoefte naar
technici binnen onze eigen landsgrenzen, is onze kennis eveneens een
gewild exportproduct. Dit biedt zowel
een kans voor de studenten als voor
buitenlands bedrijven/overheden.
Kennisdeling en kruisbestuiving zijn
hier slechts twee voorbeelden van.
Enkele van hen zijn hierdoor verleid
en reizen de komende periode af naar
het buitenland. Zij zullen hier werken
aan bijzondere projecten, die in enkele gevallen zelfs een maatschappelijk
doel dienen. Vanuit de stichting wil ik
daarom het beroepenveld – lees; u
als lezer dus – verzoeken om samen
met het bestuur een actievere rol bij
en vooral voor deze bèta-studenten
te gaan vervullen. Neem ze mee op
bijzondere projecten, biedt ze unieke
kansen en deel zoveel mogelijk kennis
met hen. Zodoende creëren we een
opleiding die aantrekkelijker wordt,
daardoor leidt tot meer aanwas
en vooral een diversiteit van (inter)
nationale kennis genereert. Net als op
de A5 hebben we niet alleen ‘vrachtwagens’ maar ook ‘personenauto’s’
nodig.

Tot mijn verbazing kijk ik op van
de drukte en vooral de diversiteit.
Overdag gevuld met vele
vrachtwagens en in de spits lange
linten van personenauto’s. Ook niet
gek, want even verderop wordt
druk gebouwd in de Houthavens.
Woontorens groeien hier massaal en
een tunnel wordt gegraven. Dit alles
om de alsmaar toenemende vraag
en de schreeuw naar woonruimte
enigszins te kunnen voeden. En voor
kantoor-/bedrijfsruimte is dat hier in
de Randstad niet anders. De bouw
zit weer in de lift en daar mogen we
trots op zijn. Maar wat staat ons de
komende jaren nog te wachten?

houden we dat zo. Waar de economie groeit, zal werk ontstaan en waar
werk ontstaat, zijn mensen nodig. Als
voorzitter van de STOHA spreek ik uit
dat wij de komende jaren veel technici nodig zullen hebben, om aan de
vraag te kunnen blijven voldoen. En
daarmee bedoel ik niet alleen de ‘civielen’, maar ook de bouwkundigen,
de werktuigbouwers en ga zo maar
door. Het doet mij daarom deugd dat
er een groeiende aanwas aan nieuwe
‘bèta-studenten’ waarneembaar is.
Deze studenten worden dadelijk onze
toekomstige collega’s en hopelijk zet
deze stijgende lijn zich onverminderd
door.

De verhalen van stijgende woningprijzen, drukbezette aannemers, nieuwe
vacatures en lange files; zijn mijns
inziens duidelijke symptomen van een
inhaalslag. De term ‘economische
crisis’ heb ik in ieder geval al enige
tijd niet meer gehoord en hopelijk

Onlangs heb ik een middag mogen
spreken met de huidige studenten en
een groep van het MBO. Ik heb hen
Met vriendelijke groet,
– samen met Germaine Greefkens
(zowel docent als jaarcommissaris) –
gevraagd wat wij als STOHA voor hen Stefan Bakker
Voorzitter STOHA
zouden kunnen betekenen. Daar-
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VAN DE REDACTIE

Jan van Diepen

Van de redactie
Nu de winter weer langzamerhand overgaat in de lente en we de
oliebollen en appelflappen al weer een tijdje achter ons hebben,
de verkiezingen voor de deur staan (of al zijn geweest) en we
intussen een lange formatie zijn ingegaan, staat de wereld om
ons heen niet stil. Voor sommigen onder ons is de Nederlandse
identiteit belangrijk. Voor anderen zijn de ontwikkelingen in de
landen om ons heen, klimaatverandering, duurzame mobiliteit en
de supersnelle technologische ontwikkeling een issue. Centrale
vraag blijft hierbij hoe we de kwaliteit van ons leven hoog kunnen
houden en een mooie en nette wereld aan onze kinderen kunnen
overdragen. Een STOHA ingenieur kan daar een hele mooie rol in
spelen, zowel in Nederland als in het buitenland.
Ideeën, suggesties & hulp? Mail naar redactie@stoha.nl
6
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VAN DE REDACTIE

Dit nummer biedt een mooie mix van bovenstaande
aspecten. We kijken daarbij naar de supersnelle technologische ontwikkelingen (BIM), naar werken in het buitenland en naar beheer en onderhoud door Betoned. Ook
hebben we een filosofietje van een heer, die veel mensen
van ons nog zeker zullen kennen; de heer Sandstra, oud
leraar van de Hogeschool, die naar aanleiding van een
schrijfongelukje in een stukje in de pen geklommen is en
de uitdaging om een stukje te schrijven met beide handen
heeft aangenomen. Hij kwam ook met het bericht, dat
afgelopen jaar de heer van Riessen op 94-jarige leeftijd
is overleden. Velen van ons kennen hem van de kromme
dv – dt’s, de lessen en practica vloeistofmechanica en
als een gedreven docent. Een aantal jaren nadat ik ben
afgestudeerd ben ik hem nog een keer tegen gekomen
bij een diploma uitreiking van de stichting Wateropleidin-

gen. Toen al gepensioneerd was hij gedelegeerde voor
de stichting en nog steeds aan alle kanten betrokken. We
wensen zijn nabestaanden veel sterkte met het verwerken
van het verlies.
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

Schroom niet en mail naar
redactie@stoha.nl voor jullie input!
over te schrijven? Zijn er ook donateurs die permanent in
het buitenland wonen en werken?
We wensen jullie veel leesplezier.

Arrien Borst
STOHA bulletin voorjaarseditie 2017
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BETONTECHNOLOGIE

Begeleiding 27.000 m3 vloerstort E.ON centrale

Betontechnologisch
adviseur,
hoe word
je dat?

Wil jij de betontechnologie gaan doen? Dat was de
vraag die ik gesteld kreeg aan het einde van het
NAM-F3 project in 1992 (dit project bij een aantal van
jullie nog wel bekend van de STOHA excursie).
Ik had het hier prima naar mijn zin als hoofd werkvoorbereiding waar ik alle aspecten (glijkist, voorspanning, embeds) onder mijn hoede had, behalve
dan het betonstorten. Dat deed een collega. Dus de
vraag kwam als een volslagen verrassing, en mijn
hoofd stond echt niet naar wat anders, laat staan
betontechnologie.
Maar aan alle mooie projecten komt een einde, en ik
wilde er zo nog wel meer maken. Intussen kon ik me
nog een paar maanden bezig houden met de PII claim
(gaat over geld van de verzekering), en hoorde ik niks
meer van die betontechnologie vraag, maar toen ook
de claimafhandeling was afgelopen moest het er toch
van komen.
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BETONTECHNOLOGIE
Nou had ik wel de cursus CB1 van de
Betonvereniging gedaan, een jaar of
11 daarvoor, maar echt bekend met
de materie was ik niet meer. Blijkbaar
was deze oude cursus wel de aanleiding geweest mij hiervoor te vragen.
Ik moest er eerst meer van weten.
Hoe kom je daar achter en aan wie
vraag je dat? Eerst maar eens een
afspraak gemaakt met Peter de Vries,
die moest het weten want hij zat bij
de Technische Voorlichting van de
ENCI, en had ook al eerder in het
asfalt gezeten en nu in het cement,
dus dé betonman. En ook nog bij een
ouwe rot van een zustermaatschappij
in Papendrecht, die wist me heel veel
te vertellen over de betonuitvoering,
en wat er allemaal beter kon. Met
deze wijsheid op zak ging ik aan de

kennisoverdracht, dat had ik al snel in
de gaten. Met kennis delen bereik je
(ook voor jezelf) veel meer. De interne
Beton in Bedrijf cursus was een feit.
Eerst uitproberen op de bedrijfsleiding en directie, dat was leuk om als
Gaande het leerproces startte ook
de uitvoeringsbegeleiding en van het docent voor je bazen te staan. Ze
beton kwam vanzelf de volgende stap moesten vaak het antwoord schuldig
blijven. Er volgden nog vele cursusnaar Algemene Vraagbaak. Ik had
sen van de Betonvereniging waar de
het voordeel op vrijwel elk werk te
laatste nu Betontechnologie in de
komen, was uitvoerder en projectleider geweest, had werkvoorbereiding Uitvoering is. Ook heb ik 12 jaar de
theoretische constructeursopleiding
en calculatie ervaring en soms ook
eigenwijs. Er was inderdaad een hele Hti met praktijkervaring opgevrolijkt
en geef ik dagdeelcursussen aan
hoop te verbeteren in het betonbouwen, en als je dan achteraf pas wordt aannemers en nabehandeling lezingeroepen als er al iets fout is gegaan gen aan Cao-ers.
ben je wel eens direct naar je colleIntussen kwam de eeuwwisseling en
ga’s.
Dat was tevens de start van de
stonden er hele grote projecten op
stapel. De Hsl was wel de belangrijkste waarvoor ik samen met een
collega van de BAM de hele basis
voor de betontechnologie heb opgesteld. In dit project is veel ervaring
opgedaan en zijn nieuwe ontwikkelingen uitgevoerd zoals zelfverdichtend
beton verpompen in de sluitvoegen
van afgezonken tunnels maar ook de
invoer van Duracrete. Hierdoor werd
het mogelijk de minimale benodigde
dekking te berekenen als er tijdens
de uitvoering iets fout was gegaan,
maar ook Beton op Maat met daarbij
de sterkte na 91 dagen, en geen 90
dagen want dat is niet deelbaar door
7 en laboranten willen niet op zondag
kubussen drukken.
Ook in Europa was er genoeg te
beleven met door Brussel betaalde
projecten zoals de ontwikkeling van
een duurzaam beton en mortel en het
schoner produceren van beton. Vele
landen deden mee met leveranciers,
aannemers en universiteiten. Dat
waren leuke reisjes. De laatste jaren
kwam er nog een langere periode hot
concreting in de Cariben en een LNG
glijwerk in Wales bij.
slag, cursussen Betontechnologie en
Betononderhoudskundige BV volgen
en veel, heel heel veel lezen, in vakbladen zoals Cement en Betoniek.

Ondertussen was de lijst met contacten al enorm toegenomen en had
ik mijn eerste werkgever verlaten.
Er volgde 6 jaar het ingenieursbureau waar het betonadvies nog in
de kinderschoenen stond. Daar heb
ik nieuwe disciplines waaronder het
laboratorium en windmolen fundaties
opgezet.
En dan heb je ondertussen al heel
Inspectie flinke aanvaarschade brug over de Suriname rivier bij Caroline veel grijze haren, en denk je na over
STOHA bulletin voorjaarseditie 2017
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BETONTECHNOLOGIE

Inspectie Pier
Scheveningen

Oplevering Windpark Wagendorp Wieringen
wat nog meer? Daar kon ik kort in zijn; waarom niet het
kunstje voor jezelf doen: Betoned was geboren.
Intussen was de Betontechnologie steeds complexer
geworden, en op de scholen werd hier nog maar amper
aandacht aan besteed. Er zijn bindmiddelen bijgekomen
en andere toeslagmaterialen en de komst van polymeer
hulpstoffen hebben in he begin een grote invloed op de
verwerkbaarheid gehad.
De betontechnologie is daardoor steeds meer tussen het
ontwerp en de uitvoering komen te staan. Constructeurs
weten niet goed om te gaan met de vele soorten krimp
en vervorming, sterkte- en warmte ontwikkelingen. En de
uitvoerder moet duurzamer bouwen, en dat gaat gepaard
met aantoonbare ontkistingsterkte, verhardingsbeheersing en nabehandeling.
Hoe vertaal je al deze, vaak ook tegenstrijdigheden, in
prestatie- en functionele eisen en hoe houd je het mengsel betaalbaar? Dát is betontechnologie, daar heb je de
adviseur voor nodig.
Met Betoned gestart in juni 2011 in Nieuwegein. Lekker centraal en simpel vanaf de oude slaapkamer van
zoonlief. Al heel snel had ik civiel bouwend Nederland
als opdrachtgever en moest ik veel plannen om het werk
allemaal op tijd in te delen. Maar als zzp-er moet je bereid
zijn ver buiten de bekende uren te werken. En veel werk
ontstond achteraf, als het al fout was gegaan en er snel
oplossingen moesten komen. Ook vergat men de uitvraag nogal eens en moest er hals overkop, de wapening
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was al gevlochten, nog een koelingsberekening worden
gemaakt of een keuring/toetsing van een prefab constructie welke morgen gestort wordt. Maar gelukkig zie ik
ook de verschuiving naar de inzet vooraf, dus meedoen
met tenders en medeopstellen van werkplannen. Zo
probeer je de problemen voor te zijn, of in ieder geval de
risico’s te benoemen en te classificeren. Een verschuiving die ondanks dat het vooraf geld kost en achteraf
onbekend is wat het heeft opgebracht steeds meer bij de
bouwers doordringt.
Werkzaamheden voor de aannemers, maar ook voor de
opdrachtgever welke ik voornamelijk in de civiele betonuitvoering uitoefen, maar ook af en toe in de utiliteitsbouw
en waar ik me sinds de start van Betoned veelvuldig en
met veel plezier mee bezighoud.
Terugkijkend was het een verstandige keuze geweest,
toen in 1992.
Betoned staat voor beton en technologie. Voor dienstverlening en ondersteuning van betontechnologische
vraagstukken. Voor het toetsen, keuren en inspecteren
van nieuwe en bestaande betonconstructies in civiele- industriële- en windmolen projecten.
Betoned spreek je uit als Beton@, als in mijn naam,
Ed Freriks, afstudeerjaar 1979
Betoned tel: 06-23569647, Krommelaan 1,
1851 PL Heiloo, freriks@betoned.nl,
www. betoned.nl
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Volgende
keer gebruik ik de
Cogo Data Collection
app voor mĳn
veldwerk!

Ga naar www.cogocollect.com voor meer informatie

GIS, BIM, APPS

baasgeo.com11
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JOHN STAPHORSIUS

Filosoferen over
het buitenland
Op een donderdagochtend koffiedrinken
in Hoorn, bij het Arcadis kantoor aan de
Nieuwe Steen. Ik ben daar uitgenodigd door
John Staphorsius, collega van een andere
afdeling en al jaren werkzaam voor Arcadis.

12

www.stoha.nl

JOHN STAPHORSIUS
Via een slinkse weg lid geworden van
de STOHA. John heeft Bouwkunde
aan de Hogeschool in Amsterdam
gedaan en kreeg via via te horen dat
het toenmalige hoofd van de afdeling,
John Zabicki een soort kopcursus
Weg en Waterbouwkunde aanbood
voor bouwkundigen. Aangezien stage en afstuderen al waren gedaan op
de hogeschool Amsterdam werden in
een jaar tijd een aantal waterbouwkundige vakken gegeven, die zorgden
voor een heel breed diploma. Wat
mensen al niet doen voor een STOHA
lidmaatschap…
Toen begonnen bij Arcadis, dat net van naam
veranderd was, voorheen Grabowsky en Poort.
Al die jaren kantoor Hoorn als standplaats,
maar volgens eigen zeggen kan je met al die
leuke projecten in Nederland en daarbuiten
niet meer spreken van een vaste standplaats.
Het beeld van een vaste werkplek binnen
Arcadis is heel hard aan het kantelen. Arcadis
begeeft zich steeds meer van de meer traditionele rol van ingenieursbureau af naar een
bredere rol, waarin niet alleen advisory een rol
speelt, maar vooral ook consultancy. Ook zien
we langzamerhand de klanten veranderen.
Waar we vroeger veel voor de ‘traditionele’
opdrachtgevers werkten, zien we nu steeds
meer bedrijven, maar ook grote partijen als
Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen
op een andere manier gebruik maken van onze
diensten. De grote opdrachtgevers zijn heel
erg veranderd en zoeken nu naar een meer
regisserende rol. Beide partijen leggen een
gezamenlijke legpuzzel, waarbij de opdrachtgever haar puzzel al gedeeltelijk heeft gelegd
en aan het adviesbureau vraagt om de puzzel
met haar expertise aan te vullen. Een bedrijf als
Arcadis met ca. 28.000 mensen wereldwijd kan
daar zeker in voldoen. Een hele dynamische
rol, die veel disciplines uit binnen- en buitenland vergt, die we dan ook wereldwijd inzetten
om problemen van de opdrachtgever te kunnen oplossen en de puzzel te leggen.
Dat gaat twee kanten op. Nederlandse collega’s zitten in Myanmar, China, Europa, Turkije,
Egypte, India (onlangs) en uiteraard ook in de
VS. Daarnaast halen we ook kennis uit het
buitenland: Voor de sluis in IJmuiden wordt
samengewerkt met de VS, aangezien zij een
bepaald programma hebben, dat wij niet
gebruiken. Ook hebben we voor een project in
China gebruik gemaakt van specifieke juridische kennis uit Australië en uit de VS.
In het buitenland doen we veel uiteenlopend
werk op infrastructureel gebied, Smart cities,
luchthavens (Turkije, St. Lucia), maar ook in het
kader van waterveiligheid (o.a. New Orleans,

New York, Myanmar). Dat is de specialiteit van
John.
Veel is anders, maar ook veel hetzelfde. Het
blijft mensenwerk. Wel in verschillende culturen. Werk binnen halen kost veel inzet aan
de voorkant of van een lange adem. In China
draait alles om relaties, zodat je vaak en veel
op bezoek gaat om een relatie op te bouwen.
India is heel formeel aan de buitenkant, maar
informeel aan de binnenkant. Je tekent een
contract, waarbij met improvisatie invulling
wordt gegeven aan de uitvoering daarvan.
Plannen is lastig door de dag tot dag mentaliteit daar. Frankrijk is heel sterk hiërarchisch
ingericht, waarbij de directeur het laatste woord
heeft. Taal is daar lastig, maar we hebben ook
Frans – Belgische collega’s, die de taal dan
weer spreken.
In New York zijn we vooral betrokken bij de
big U, een bescherming tegen overstromingen
aan de zuidzijde van Manhattan, maar ook veel
lokale oplossingen zoals tijdelijke waterkeringen
bij grote bedrijven. Het middels meervoudig
ruimtegebruik een kering integreren in een
park, waarbij in de ‘reguliere’ situatie de recreatieve functie wordt gebruikt, terwijl tijdens
extreme situaties de kering daadwerkelijk een
kerende functie heeft. Ook worden veel andere
maatregelen genomen, die tijdens een extreme
situatie kunnen worden ingezet, zoals floodbarriers om kritische gebouwen of voorzieningen
zoals de metro droog te houden.
Eigenlijk, als we 20 jaar geleden zouden kijken
naar ons werkpakket van nu, dan zouden we
met veel ongeloof constateren dat het vooral
niet zo’n sneltreinvaart zou lopen. Al met al: we
blijven aan twee kanten betrokken bij de wereld: vooroplopen op kennisgebied in Nederland en die kennis zowel in Nederland als in het
Buitenland gebruiken.

Neerlands trots, dijken
bouwen in de VS n.a.v.
Sandy

Leuke projecten doen
in Nederland kan ook
een uitdaging zijn op
het gebied van multifunctioneel ruimtegebruik
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BIM

BIM
wat is het eigenlijk?
Er wordt veel geschreven over BIM,
maar wat is het nou eigenlijk? Ik heb
het even op gezocht op het nationaal BIM platform: BIM is een
werkmethodiek, waarbij in een 3D bouw informatie model (BIM)
integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouw
en infrasector en is gebaseerd op het werken middels één model,
waarin gegevens van de architect, constructeur, adviseur en
aannemer worden verwerkt...
Tijd voor een goed gesprek met 3 deskundigen:
Jeroen Tishauser (VolkerInfra design)
Melle Ketting (CAD & Company)
Yoeri Klok (Arcadis)
Zo konden we het BIMMEN van drie kanten bekijken,
vanuit de aannemer, de adviseur en vanuit de leverancier. Dat werd een interessant gesprek. We zijn eigenlijk
open het gesprek in gegaan. Wat is nu BIM, waar kan je
het voor gebruiken en wat is nu de meerwaarde voor het
bouwproces? Welke gevolgen heeft het voor het bouwproces en welke informatie is daar voor nodig. Wie krijgt
er in de (nabije) toekomst mee te maken?

14
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BIM is vooral gericht op het delen van informatie door in
elk deel van de levenscyclus gebruik te maken van een
database, die gedurende de levensduur van het object
steeds weer wordt aangevuld met nieuwe informatie. Dat
begint al bij het ontwerp, loopt door in de bouwfase, gaat
over in de beheerfase en wordt naderhand als basis gebruikt voor de sloop van het object. Voordelen zijn legio;
door gebruik te maken van dezelfde informatie wordt de
efficiency vergroot (voortbouwend op reeds verzamelde
informatie), de kans op fouten kleiner, overdrachtskosten
verlaagd en wordt Asset Management veel gemakkelijker, aangezien de basis voor goed Asset Management
(kwalitatief goede data) al is ingevuld! Klinkt als Haarlemmerolie? Opgegroeid met Rotring pennen en schrapbestekken kan ik me voorstellen dat dit het ei van Columbus
is voor ons eenvoudige waterbouwers.

BIM
Een tipje van de sluier; er zijn wel 4 BIM-niveaus, variërend van level 0, tot level 3. Hoe zijn die 4 levels nu
ingevuld?
Level 0 is het door de meeste organisaties omarmde concept, waarbij in een CAD-omgeving wordt gewerkt. Hierbij wordt in CAD (afkorting voor Computer Aided Design)
het tekenwerk gedaan, terwijl in Word de specificaties
worden geschreven en in EXCEL de kostencalculatie. Zo
zijn we al jaren gewend te werken, alleen is het papier en
de ROTRING-pennen vervangen voor digitale versies.
Level 1 gaat uit van een meer object georiënteerd model.
Een ontwerp bestaat dan niet uit een verzameling lijnen,
maar wordt gevormd door objecten, waar informatie aan
kan worden gehangen. Al deze objecten tezamen vormen een ontwerp, of een volgorde waarin de constructie
plaats moet vinden, operationele procedures, etc. Er
wordt hierbij gebruik gemaakt van een 3D model, echter, per discipline nog apart, aangezien veel partijen met
andere software werken en dat vaak disciplines hun eigen
specialisme inbrengen.
Als je die objecten uit verschillende disciplines integreert
in een database, dan heet het opeens level 2. Dat is
interessant: je kunt dan onder andere kijken naar clashes;
onderzoeken waar in ruimtelijke zin knelpunten in het
ontwerp bestaan, zodat bij de realisatie buiten er geen
problemen kunnen ontstaan. In deze fase blijft de ontwerper nog de baas, maar wordt door het toepassen van
het geïntegreerde model al veel beter ondersteund in de
ontwerpwerkzaamheden. Arcadis is één van de partijen
die level 2 BIM toepast in haar projecten. Er wordt veel
tijd en energie gestoken in het opzetten van een gezamenlijk platform, waarbinnen BIM op dit level kan worden
toegepast. Voorbeelden zijn het A-gebied (landzijdige
infrastructuur) op Schiphol, op de A15 (MaVa) en uiteraard
de A2 tunnel. Ook heeft Arcadis meerdere fabrieken met
dit concept ontworpen. Vanuit VolkerInfra is de A1 – A6
als BIM-project ontworpen en uitgevoerd (zie insteek).
Ook zijn VolkerInfra en CAD & Company betrokken bij de
ontwerpen en het managen van alle ontwerpdata van de
nieuwe Zeesluis te IJmuiden.

Voorbeeld:
BIM in SAAone

Het bouwconsortium SAAone is sinds 2013 in
opdracht van Rijkswaterstaat bezig aan het eerste
project in Nederland waarbij BIM in de aanbesteding als werkmethodiek is voorgeschreven,. Om de
doorstroming te verbeteren tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA) breidt Rijkswaterstaat de
snelwegen uit. Onderdeel hiervan is het deel A1 – A6
van knooppunt Diemen tot Almere Havendreef,
waarvoor SAAone verantwoordelijk is.
Als samenwerking tussen VolkerWessels, Boskalis,
Hochtief en investeerder DIF werkt SAAone aan een
DBFM contract, waarbij Design, Build, Finance en
Maintenance voor een periode van 30 jaar aan deze
combinatie is gegund. Het is een project waarbij
letterlijk en figuurlijk door de combinatie als door
Rijksaterstaat veel leergeld wordt betaald: ze zijn de
eerste combinatie die BIM toepast in dit project, op
basis van het voorschrijven van BIM in het contract.
Een andere manier van denken:
Uiteraard is de combinatie verantwoordelijk voor
het eindproduct;
Beheer en onderhoud zijn nadrukkelijk onderdeel
van het ontwerpproces geworden;
Eisen aan doorstroming en beschikbaarheid moeten
te allen tijde worden behaald, op straffe van boetes;
Gebruik gemaakt wordt hierbij van BIM level 2: het
gebruiken van een Configuratie Management Database, waarin het complete ontwerp is opgenomen,
inclusief details en locaties. In overleg met Autodesk
wordt hierbij gebruik gemaakt van meerdere pakketen (AutoCAD, Civil 3D, Revit, 3ds Max en Navisworks). Er is geen tool die dit allemaal tegelijk kan
door de enorme verscheidenheid aan objecten die
worden ontworpen en moeten worden beheerd.

Als laatste, en meest geavanceerde onderdeel wordt
gesproken over big BIM. Voor zover bekend is dit nu nog
een concept, waarbij vanuit de BIM-database met meerdere suppliers, contractors en uiteraard, de klant. Stel je
voor dat voor de aanleg van een nieuwe weg een Tracébesluit wordt opgetuigd, waarbij het ontwerp al wordt uitgewerkt tot een BIM met alle toeters en bellen. Suppliers
zijn aangehaakt, die vanuit het vastgestelde BIM-protocol al hun onderdelen kunnen aanleveren. Aannemers
bouwen op basis van deze database de kunstwerken of
asfaltwegen. De klant hoeft feitelijk alleen maar te checken of het uiteindelijke hoofddoel – de verbinding van A
naar B – wordt uitgevoerd volgens de eisen van deze
opdrachtgever. Dit is Systems Engineering (SE)in optima
forma. Overigens nog een lange weg te gaan: het ‘gebruikelijke wantrouwen’ tussen opdrachtgevende partijen en
opdracht nemende partijen staat nog in de weg.
STOHA bulletin voorjaarseditie 2017

15

BIM
Deze manier van werken (in een supply chain) nou niet
bepaald gebruikelijk binnen de bouwwereld. Rijkswaterstaat is overigens al aan het experimenteren met een
vergaande vorm van SE: Knooppunt Hoevelaken wordt
op deze manier aangepakt, waarbij Tracébesluit, ontwerp
en uitvoering in de hand van een consortium is gelegd.
Veel is hier echter nog niet over te vertellen: door de veranderde verkeersmodellen is de verkeerskundige onderbouwing van knooppunt Hoevelaken opnieuw bekeken.
Dit betekent dat het project is vertraagd.

Tijdens de ontwerpfase heeft de clash vooral tot doel om
aan te tonen dat het ontwerp maakbaar is (vooral met
veel ondergrondse constructies is dat interessant), maar
ook zijn de knelpunten tijdens uitvoering goed in beeld
te brengen. Als laatste zijn de hoeveelheden goed te
bepalen.

Doel is dat het model over gaat naar de aannemer, zodat
deze kan worden gebruikt bij het maken van het uitvoeringsontwerp en later ook bij de revisiewerkzaamheden.
Welke voordelen hebben aannemers? Minder faalkosAls voorbeeld dichtbij huis: door het bouwen van een
ten, aangezien het ontwerp al een keer (op de tekentafel)
rekenmodel in Infoworks (als hydraulisch rekenpakket)
is uitgevoerd. Simulaties kunnen worden uitgevoerd en
hebben we een hemelwaterstelsel ontworpen. Knopen en clashes komen vooraf boven tafel. Integratie en coördinastrengen zijn overgenomen uit een 2D Autocad bestand,
tie wordt opeens veel gemakkelijker. De coördinatie die
zodat rekening kan worden gehouden met kabels en
een aannemer altijd al deed op de bouwplaats, kan nu
leidingen, kunstwerken, wegen en gebouwen. Met behulp ook al plaatsvinden in de virtuele wereld.
van het hydraulisch rekenmodel zijn de diameters beICT maakt ook in dit geval het leven veel gemakkelijker...
paald en is de hoogteligging bepaald van de verschillende Maar ‘Altijd Blijven Leren’ is in deze snel veranderende
strengen. Dit model is omgezet naar Civil 3D, als drager
wereld wel van cruciaal belang..
voor het 3D model, waarin de verschillende bovengrondse en ondergrondse constructies zijn opgenomen. Door
opname van verschillende attributen aan de verschillende
objecten kunnen putformaten, buisformaten en – lengtes
worden opgenomen, zodat na conversie een 3D model
kan worden gebouwd, dat – gecombineerd met de overige onderdelen – kan worden geclashed en de fouten uit
het model kunnen worden gehaald.

SWECO ONTWERPT EN ONTWIKKELT
DE SAMENLEVINGEN EN STEDEN
VAN DE TOEKOMST

Ga voor meer informatie naar www.sweco.nl

DAT WE DE RING A10

SNEL EN
ZONDER
FILES
KUNNEN VERBREDEN,
DAT WETEN WE WEL.
ij?
j
n
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k
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w
Maar
Als je veel kan, wil je een werkgever die past bij
jouw ambities. Maak je ambities waar en werk in een
hecht team van professionals aan projecten om trots
op te zijn. Kijk voor vacatures op maarwatkanjij.nl.

INHOLLAND

Prakrijkgericht
Onderzoek
bij de technische
opleidingen van
Inholland
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INHOLLAND
De engineer is van nature nieuwsgierig.
Oplossingsgericht uitzoeken. Dat is wat ons
aandrijft. Zoals de academische vraag eerder van theoretisch belang is, verbetert de
praktijkgerichte vraag de beroepspraktijk en
draagt bij aan de innovatie daarvan. ‘Onderzoek doen’ is voor ons het doelbewust zoeken
naar nieuwe kennis in de vorm van creatieve, innovatieve en toepasbare oplossingen
op vooraf gestelde vragen binnen relevante
thema’s en problemen uit de beroepspraktijk
volgens een tevoren opgesteld plan en de verspreiding van de opgedane kennis terug naar
het onderwijs en naar het beroepenveld.
Dat is een hele mond vol – maar wat bedoelen we daarmee, hoe is onderzoek binnen Inholland georganiseerd
en wat betekent dit voor de student, de docent en het
beroepenveld?
Onze onderzoekthema’s rondom lichtgewicht construeren, robotica, duurzame energie en big data worden
vormgegeven door de onderzoeksgroep, https://www.
inholland.nl/onderzoek/ric-techniek-ontwerpen-en-informatica. Onze lectoren werken samen met studenten,
docentonderzoekers, andere hogescholen en partijen
uit het beroepenveld ook aan langer lopend onderzoek.
Valorisatie en doorwerking staan hierbij centraal. Een
voorbeeld hiervoor zijn (RAAK) projecten, waarvan er op
dit moment 3 lopen (automatisering in de composietenindustrie www.robocompo.nl, biocompo-sieten www.
biobasedsofa.nl) en een aantal nieuwe projecten op het

voor het beroepenveld te vernieuwen en te verbeteren.
Bekend is ook de bioscooter die in samenwerking van
werktuigbouw studenten en Inholland composieten is
ontstaan. Op basis van een marktonderzoek, gedaan
door studenten, een onderzoek naar het beste design
en naar de beste materialencombinatie, werd de scooter
geconstrueerd en geproduceerd. En recent voorbeeld
uit de civiele techniek is het materialenonderzoek naar
structureel belastbare constructies, zoals bruggen. In een
RAAK samenwerkingsverband is de biocomposiet brug
ontwikkeld, www.biobasedbrug.nl

We beschikken over een campus, een soort kenniswerkplaats, waarin 4 bedrijven en twee hogescholen rondom
het thema offgrid solutions met elkaar samenwerken. In
Egmond onderzoeken onze studenten hoe door herbestemming van voetbalvelden nieuwe ecologische hoofdstructuren ontwikkeld kunnen. Studenten van een andere
opleiding hebben op dit zelfde complex een duurzame
verwarming uitgerekend. Op Texel is door onze studenten
in de afgelopen periode twee onderzocht hoe een warmtenet er uit kan zien als zeewater van 15 graden over
het eiland wordt rondgepompt en hieruit warmte wordt
onttrokken…
Studenten die op deze manier in aanraking komen met
het methodisch analyseren, afbakenen en uitwerken van
een maatschappelijk interessant vraagstuk hebben heel
veel onderzoekend vermogen opgebouwd om straks op
de arbeidsmarkt als ‘ingenieurs nieuwe stijl’ een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.
Katrin Tazelaar, hoofd onderzoeksgroep
Techniek, Ontwerp en informatica

gebied van robotica en composieten begin 2017 zullen starten. De onderzoeksresultaten worden gebruikt
ter vernieuwing van de curricula en om de kennisbasis
STOHA bulletin voorjaarseditie 2017
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DE ULTIEME TECHNICUS

R.L. Sandstra. s.s.t.t.

De ultieme
technicus

20

Introductie

Aanleiding

Zittend in mijn fauteuil valt mijn oog bij een
kwartslag draaiing op een soort wereldbol met
drie “vormen’ en daarnaast een 7 centimeter
hoog plastic zeerovertje met een positie van
‘kom maar op’. Gevonden op 14-jarige leeftijd
op het Gependammetje in Enkhuizen en mijn
mascotte gedurende meer dan 60 jaar. De
zgn. wereldbol is een geschenk bij het 25-jarig
stilstaan van docentschap (van de 27 jaar) op
de afdeling Civiele Techniek van de toenmalige
HTS Alkmaar. Mijn voorgeschiedenis vergt
in het kader van het artikel te veel ruimte en
bespaar ik u.

Hoewel uit hts-dienst in 1998 veroorzaakte
een onjuiste naamsvermelding een email naar
uw STOHA-redactie, met een bedekt verzoek
voor een eventueel artikel en mijn reactie was
zodanig dat ondergetekende aangaf in eerste
instantie niet te weten in welke richting dat
verzoek zich zou moeten bewegen.

www.stoha.nl

DE ULTIEME TECHNICUS

Filosofie
Bij het ouder worden verbreedt zich het inzicht van
decennialang handelen en daar wil mijn persoon u graag
iets meer over mededelen. Wat u daar in de euforie van
uw studie (doorlopen? ) mee doet heeft mijn persoon
geen invloed op, maar bespeurt eventueel met signalen
in de komende richting.
In ons eigentijds bestaan (de Duitsers gebruiken hiervoor
het mooie woord DASEIN (het hier zijn) ervaart u de geweldige problemen die onze AARDBOL teisteren en me
ter harte gaan. De mens, als zijnde cerebraal de hoogst
geëvolueerde diersoort, is helaas afgeweken van zijn begrenzingen en meent langzamerhand het meest goddelijke creatuur van de schepping te zijn. De zogenoemde
technische dromen zijn tegenwoordig buiten proportie en
personen van oudere leeftijd schudden hun hoofd over
wat men vooruitgang noemt. Onze sterfelijkheid, als een
factor voor het grootste deel nog onbegrepen, houdt ons
iets anders voor.

De aardbol
In de kosmos zweeft een soort grote ‘knikker’ met een
gemiddelde straal van 6366 km al miljoenen jaren rond
en bevolkt door organismen van zeer groot tot nano
proporties. Rondom deze ‘knikker’ is een miniem vliesje
gespannen en moet alles reilen en zeilen. Het enige dier
dat in staat is zijn VERSTAND te gebruiken is de MENS.
Harmonische invloed op deze aardbol is het credo. De

hedendaagse cultuur in hoogontwikkelde landen zuigt uit
dit vliesje zoals zij denkt dat ze dat kan, haar behoeften.
En daar begint het denkwerk voor ontwikkelde technici.

De ultieme technicus
Zoals te stellen valt geeft ontwikkeling de mens de plicht
tot verantwoording. De verantwoording gedurende het
menselijk bestaan is als een geluidssignaal dat sterk en
dichtbij begint en indien juist geproduceerd tot in de verste hoeken doordringt en aanzet tot circulaire gedachten.
Een circulaire gedachte is de uiterste bewustwording van
een taak, uitgaande van opleiding en vakmanschap, om
datgene te realiseren dat in een kringloop past. De kringloop te zien in technische zin maar ook met een sociaal
karakter en filosofisch ondersteund. Beschaving is niet
alleen een kwestie van cijfers, getallen en berekeningen,
maar ook van niet materiele aspecten. Wie naast zijn
technische opleiding geen contragewicht ‘produceert’
lijk me uit balans te zijn. Derhalve raad ik u aan geen zgn.
‘eenarmige bandiet’ te worden maar ruimte te zoeken om
ook uw andere kant te ontwikkelen. Een technicus die
zich niet voldoende bewust is van zijn veel omvattende
verantwoordelijkheid is een lichtelijk gemankeerde mens.
Aan een ieder die opdracht dit goed te beseffen.
R.L. Sandstra. s.s.t.t.

Onderbouwd

BEGROTEN

bouw - utiliteit - civiel - industrie

BKS Schagen
Postbus 266
1740 AG Schagen

T 0224 - 29 65 80
F 0224 - 21 21 76
E info@bksschagen.nl
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STOHA
Jong-Oud Diner
(aangevuld met een aantal vaste krachten)
Tien man, één datum, onmogelijk.
Tien man, datum geprikt, iedereen
aanwezig. Tien man, nog vier uur, een
telefoontje. Heb jij gereserveerd? Nee,
dat zou jij toch doen? Het was een mooi
plan om bij Abbey’s op het Ritsevoort
te gaan eten. Weer eens wat anders
dan Pizzeria Taomina, waar we in onze
HTS-tijd vaak heen gingen. Maar wel
een erg populair restaurant. Er is geen
plaats meer. De Vestibule bestaat niet
meer, er verandert veel in dertig jaar.
Maar het Gulden Vlies bestaat nog wel
en heeft nog plaats voor tien man.
Tien man, zes HTS Weg- en Waterbouwkunde, vier HBO
Civiel. Geen probleem want infra bindt. Iedereen kent
iedereen. Iedereen heeft wel een bekende bij een ander
bedrijf in de sector. Het zijn bekende thema’s. Opdrachtgever versus opdrachtnemer. Elkaar iets gunnen, samenwerken. UAVgc versus RAW. Vroeger was natuurlijk alles
anders, maar we werken nu ook in een mooie tijd. We
hebben een mooi vak.
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Tien man, tien ambachten, weinig ongelukken.
Nodig tien man uit en er is veel diversiteit. Werken bij een
aannemer, een ingenieursbureau, een opdrachtgever. In
loondienst, als ZZP-er. Aan tafel komen alle sub werelden
van de civiele techniek bij elkaar. Dat levert een geanimeerd gesprek op. Alleen één persoon… Die is niet in de
branche terecht gekomen. Die beheert al jaar en dag het
netwerk van Inholland. “Ik hou het allemaal niet meer bij,
al die veranderingen bij Inholland”. Al die populaire namen
voor opleidingen, dan weer alles in het Engels.
Toch levert Inholland continu leerlingen af die op hun plek
vallen in de weg- en waterbouw. En de club met donateurs van de STOHA wordt steeds groter. Tien man is het
erover eens. STOHA voorziet in een behoefte. STOHA
moet altijd blijven. STOHA is uniek.
Joris Paap 2012
Bob Zwartendijk 2012
Martijn Groot 2011
Erik Meijer 2011
André Hoogcarspel 1989
Geert Snelten 1989
Fred Doodeman 1988
Onno Witvliet 1987
Arrien Borst 1990 redactie
Jan van Diepen 1983 redactie
Gr Fred

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

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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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 MGciviel te Leeuwarden.
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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

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.

Dek8018

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.

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 Voor overige vragen of problemen met
adresgegevens en e-mailadressen geüpdate. Om jullie
inloggen kun je een e-mail sturen naar
webredactie@stoha.nl.
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
adv Civiel/technisch 148x210mm 15-10-2008 13:18 Pagina 1

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
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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

