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Van de
voorzitter
Stefan Bakker aan het woord

Beste donateur en beste lezer van dit bulletin,
De winter lijkt voorbij en het gevoel van het voorjaar is ingetreden.
En gelukkig zien we die stemming ook in de bouwsector terug.
Want menig aannemer roept al dat de orderportefeuille voor dit jaar
al goed vol zit. Met deze geluiden wordt ik dagelijks geconfronteerd.
En dat is niet alleen zakelijk maar ook privé.
De woningbouw zit namelijk in de lift en dat is goed te
merken. Verkoopprijzen blijven stijgen en de nieuwbouwprojecten zijn niet aan te slepen. Het tekort op heipalen,
op isolatiemateriaal en aan goed (vak)personeel horen we
dagelijks. Ons nieuwe huis heeft had direct al drie maanden vertraging, voordat überhaupt de eerste heipaal de
grond in zat. Het is helaas niet anders, maar aan de andere kant voelt het stiekem ook goed. De bouwsector is
weer actief en daar plukken we allemaal de vruchten van.
Binnen de STOHA en InHolland gebeurt er ook veel.
Zoals jullie weten bereikt Bert Kuipers zijn welverdiende
pensioen en hebben wij zijn opvolger al mogen verwelkomen. Chaby Blanca zal als nieuwe docent het team
Civiele Techniek binnen InHolland versterken en namens
de STOHA wensen wij hem veel succes. Binnen de
STOHA vindt er een bestuurswisseling plaats en bedanken
wij Piet Warnaar voor zijn professionele inzet. Gelukkig
blijft Piet wel betrokken binnen het dagelijks bestuur en
zal Martijn van Oort het penningmeesterschap tot zich
nemen.

Als excursie mochten we afgelopen najaar genieten van
de bijzondere ontwikkelingen binnen Lelystad Airport
Businesspark en Luchthaven Lelystad. In slechts enkele
jaren is een nieuw vliegveld in de polder gebouwd en zal
in 2019 Inditex/ZARA de deuren van Nederlands grootste
distributiecentrum openen.
Ik hoop dat het jullie allen goed gaat. Met het bedrijf,
met leuke projecten en met nieuwe uitdagingen. Wat de
STOHA in jullie dit jaar brengt? Weer genoeg leuke evenementen, dus hou daarvoor het bulletin en de website
vooral in de gaten. En oh ja, reserveer 17 november 2018
alvast. Latere informatie volgt.
Met vriendelijke groet,

Stefan Bakker
Voorzitter STOHA
STOHA bulletin wintereditie 2017/2018
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VAN DE REDACTIE

Jan van Diepen

Van de redactie
Tijd is een ongrijpbaar fenomeen, het glipt zo maar door je handen
en ik heb er altijd tekort van. En tijd is ook meedogenloos. De
klok tikt maar door zonder zich iets aan te trekken van deadlines,
tripjes naar China zoals mijn collega Arrien heeft gemaakt,
andere drukte van schrijvers van artikelen waardoor het iets
uitloopt. En toch ligt de zomereditie van het magazine weer op
de mat, langzaam verschoven naar een kerstnummer en naar een
winternummer…

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

Tenminste als je niet verhuisd bent en het blad retour
komt, en dan vanuit een kort contact over het juiste
huisnummer komt dan zomaar weer een mooi interview
met Bert Krom, de directeur van Afvalzorg. Een mail naar
Bert Kuipers , inmiddels met pensioen maar toch nog
actief binnen Inholland levert weer een ingang op naar
de nieuwe docenten van Inholland en zo rijgen de verhalen zich aan een. Ik heb de vraag van Jan opgepakt
en een artikel geschreven over mijn wederwaardigheden
in China. Daarnaast blijft de vraag overeind: kopij, kopij,
kopij! Wie heeft er een leuk artikel liggen, kan ons helpen
aan informatie over leuke artikelen en wil bedrijf of project
voor het voetlicht brengen bij 1000 lezers? We willen daar
graag bij ondersteunen door jullie dat platform te bieden.

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?
We wensen jullie veel leesplezier.

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

Arrien Borst
STOHA bulletin wintereditie 2017/2018
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China
in de zomer
Of ik twee en een halve week naar China wilde gaan. We
doen daar al bijna 2 jaar een Sponge City project, waarbij
we de stad Wuhan, een stad 13 met miljoen mensen, klimaatbestendig gaan maken met behulp van een door de Chinese
regering opgezet programma. Doel is de stad weer als een
spons te laten werken, zodat regen niet direct wordt afgevoerd naar de rivier, maar wordt opgeslagen, zodat het
gedurende de droge perioden weer kan worden gebruikt, het
grondwaterpeil weer wordt aangevuld en we de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Geen klein klusje. Alleen al voor de
stad zijn ca. 400 projecten en ontwikkelingen om de sponswerking te vergroten.

8

www.stoha.nl

CHINA IN DE ZOMER
Veel Europese invloed ook. China
heeft eeuwenlang geïsoleerd bestaan. Na de Tweede Opiumoorlog is in 1860 is door de Britten
een concessiegebied gesticht,
waarbij vrije handel tussen de
westerse mogendheden en China
op een koloniale manier werd
bewerkstelligd. Na de Britten
kwamen alle grote mogendheden
uit die tijd. Dit duurde tot 1927,
toen de Britten door de Chinezen
moesten verdwijnen. Na de inval
van de Japanners zijn de overige
concessiegebieden gesloten.
Het concessiegebied is overigens nog steeds te bezichtigen.
In het Britse consulaat is nu een
museum ingericht, gericht op de
concessietijd. In die tijd ontstond
ook industrie. Zhang heeft in die
tijd veel zware industrie opgezet,
die als basis heeft gediend voor
het moderne Wuhan.

naar een depot voor het hotel gebracht en die avond/ nacht werd dat
afgevoerd naar een plaats buiten de
stad.
Ook kennen ze het begrip tijd niet.
Alles gebeurt nu. Dat is vaak lastig
plannen, aangezien wij westerlingen
gewend zijn om weken van tevoren
een afspraak te maken of een programma vast te leggen. In China bel
je doodleuk een dag van tevoren met
de opmerking dat dan en dan een
rapport of zo af moet. Ook worden
afspraken zo geregeld. Vooral via
WeChat. Internet is overigens dramatisch. Er is een zeer rigide censuur,
waarbij o.a. Google en Facebook niet

worden toegestaan. Ook is twitteren
lastig. Ff Googelen is er dus niet bij….
Wel leuke projecten. We zijn in
combinatie met een grote projectontwikkelaar bezig met de ontwikkeling
van een zakencentrum nagenoeg in
het centrum van Wuhan; Erqi. Deze
ontwikkeling bestaat uit een 777 meter hoge toren, die wordt geflankeerd
door woningen, winkels en kantoren.
Dit gebied moet in de komende 5 jaar
worden ontwikkeld van een rangeerterrein tot een bruisend stadsgebied.
Ik heb me daar beziggehouden met
de overleggen met de ontwikkelaar
en de inbreng vanuit Arcadis.

Arcadis heeft een vestiging in Wuhan,
China, waar ca. 40 mensen werken.
Drie van deze mensen werken aan
diverse waterprojecten in de omgeving. Aangezien de teamleider in
Nederland zat, had ik dus 2 man
ondersteuning en – ook heel handig
– tolken.
Goed, naar China dus. Reis en hotel
geregeld en via Parijs naar Wuhan gevlogen. Ook de reis van het vliegveld
naar de stad (het hotel) was geregeld.
Ik zou door een taxi worden opgepikt
en naar het hotel worden gebracht.
Goed, douane door, bij de arrivals
stond een man met een foto van mij
op zijn telefoon en een naambordje.
De chauffeur spreekt geen woord Engels, alleen Chinees. Jongeren leren
daar Engels, de ouderen niet. Wel is
alles tweetalig aangegeven: Mandarijn
en Engels, zodat navigeren in de stad
niet moeilijk is.
Wel een enorme overgang: de stad
baadt in de hitte (39 graden, ’s nachts
ca. 30 graden). Mensen hebben zich
daarop aangepast en lopen in korte
broek en slippers, ook als ze werken.
Daarnaast werken ze lang en hard.
De hele stad gonst van de bedrijvigheid. Voor het hotel werd een metro
aangelegd, waarbij 24 uur per dag, 7
dagen in de week werd doorgewerkt.
Overdag werd grond uitgegraven,
STOHA bulletin wintereditie 2017/2018
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We hebben in beeld gebracht welke maatregelen moeten
worden genomen om te voldoen aan de Sponge City eisen. Die zijn gepresenteerd aan de opdrachtgever en zijn
aanpassingen besproken, inclusief het scherper stellen
van de planning.
En, als je daar toch bent….. Andere ontwikkelingen en
plannen spelen daar ook, dus ben ik ook een dagje op
het platteland geweest, waar we hebben gekeken naar
de waterstaatkundige situatie van het gebied. In dit gebied wordt een luchthaven en een stad van een miljoen
mensen gepland. Over spooksteden gesproken. Op een
aantal locaties kwamen we volledig gebouwde en ingerichte gebieden tegen, die er niet echt bewoond uitzagen.
Navraag gaf een ontwijkend antwoord.
Ondanks de relatieve drukte veel innerlijke rust bij de
Chinezen zelf. Tussen de middag was altijd tijd voor een
goede lunch. Daar werd ook echt de tijd voor genomen.
Het is een beetje Engels eten: ontbijt is stevig, de lunch
ook, terwijl het avondeten licht is.
In de weekenden veel gezien van de stad. De beide collega’s hebben me meegenomen naar musea om me een
beeld te geven van de rijke historie en cultuur.
Dan weer naar huis; via Shanghai weer teruggevlogen
naar Nederland. Na 4 uur vertraging het heel gezellig gemaakt met een Engelsman, die naast me zat in het vliegtuig en mij en mijn gezin uitnodigde om vooral eens bij
hem langs te komen. Via het mooiste uitzicht (Mongolië,
Siberië) weer op Schiphol geland. Zeker voor herhaling
vatbaar!
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Volgende
keer gebruik ik de
Cogo Data Collection
app voor mĳn
veldwerk!

Ga naar www.cogocollect.com voor meer informatie
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INTERVIEW MET BERT KROM

Bert Krom, lichting '78

“Er zit veel
meer techniek
in stortplaatsen
dan je zou denken“
12
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INTERVIEW MET BERT KROM
ik kreeg enige tijd geleden het winternummer
van het stoha magazine retour van Bert met
de mededeling 'huisnummer klopt niet'. Ik
probeer dan contact per mail te leggen om zo
het adressenbestand up to date te houden en
Bert reageerde dat hij inderdaad verhuisd
was. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en Bert gevraagd of hij een artikel wilde
schrijven over zijn carrière na de HTS. Nou
dat wilde hij niet maar in de vorm van een
interview met mij was prima.
Zo kwam het dat ik op een woensdagmiddag naar Afvalzorg locatie Nauerna ben getogen. Naar dat prachtige
gebouw met dat geweldige uitzicht over het kanaal. Een
bijzonder gebouw begrijp ik want het is gebouwd op het
stort, hierdoor konden er geen palen worden gebruikt en
het gebouw staat dan ook op staal op een ondergrond
van afval waar altijd iets beweging in zit. Het gebouw is
dan ook zo flexibel ontworpen dat het mee kan bewegen. Als de zakking te groot wordt dan kan het gebouw
worden opgekrikt. Volgens Bert is dat nu drie keer nodig
geweest.
Ik was nog nooit bij de ingang van Nauerna geweest en
had ook geen voorstelling hoe dat er uit zou zien. Ik had
overigens wel een vooringenomen beeld van een stortplaats echter dat bleek in het geheel niet te kloppen. Zelf
het grind op de parkeerplaats lag er aangeharkt bij en het
geheel gaf een zeer verzorgde indruk. Later bleek ook
wel dat de visie van de directeur hier wat mee te maken
had. Betrouwbaar, netjes, dynamisch en transparant zijn
kernbegrippen van Afvalzorg.
Na een hartelijke ontvangst bleek Bert wel niet zo’n
schrijver maar zeker wel een prater, in vogelvlucht langs
zijn carriere, de opkomst en toekomst van stortplaatsen
en en passant zijn visie op organisatieontwikkeling en zo
waren we opeens 2 uur verder. Verder heeft hij denk ik
het mooiste kantoor van alle Stoha directeuren met een
prachtig uitzicht en uiteraard een oefenplekje om zijn put
skills te verbeteren. Een enthousiast golfer begrijp ik.
Bijzonder was zeker dat Bert op zijn 15e al op de HTS
terecht kwam na de middelbare school, er was toen nog
een voorbereidend jaar en daarna zonder oponthoud
doorgestoomd en op zijn 20ste afgestudeerd. Misschien
wel de jongste ooit ?? en in de klas zat misschien wel
de oudste ooit , een visserman uit Den Helder die op zijn
38ste de HTS ging doen.
Gestart bij Piet Vermeer op de Schiphollijn als uitvoerder, als jonkie tussen de gevestigde orde. Na enige tijd
bleek dat dit toch niet zijn wereld was en is Bert met een
opleiding milieu begonnen op de hts Amsterdam, toen
nog een nieuw fenomeen. En na een korte periode terug
bij Vermeer voor de aanleg van de Gaasperdammerweg.
gesolliciteerd bij de provincie Utrecht als milieu vergunningverlener, alleen de afstand Akersloot – Utrecht en
de verplichting toen nog om te verhuizen binnen 2 jaar
maakt dat hij dat niet gedaan heeft. Verhuizen uit Akersloot was echt een stap te ver.

In september 1983 heeft Bert gesolliciteerd bij de provincie Noord Holland weer als vergunningverlener milieu,
en van de 270 kandidaten bleven er 2 over waaronder
Bert. Alleen vergunningverlener zagen ze niet zo zitten
voor Bert en werd hij gevraagd om projectleider stortplaatsen Noord Holland te worden. De provincie NH was
toen bezig om regionale stortplaatsen op te zetten, het
afvalbeleid toen was om huisvuil te gaan verbranden en
bedrijfsafval te storten in regionale stortplekken.
Nauerna was een van eerste locaties die toen ingericht is
met een afsluitende bodemlaag zodat er geen verontreinigingen in de bodem konden komen, In 1993 is Afvalzorg als zelfstandig bedrijf doorgegaan, met de provincie
als enige aandeelhouder.
Naast het faciliteren van het storten van afval is toen
gezocht naar aanvullende activiteiten. Voorbeeld is de
grondreiniging op Nauerna een samenwerkingsverband
van Afvalzorg, BAM Infra en Balast Nedam die al 20 jaar
succelvol draait. Het ontwikkelen van nieuwe technieken
en het opbouwen van kennis van stortplaatsen is een
activiteit die een steeds grotere vlucht neemt. Afvalzorg is
dan ook een expertise centrum geworden voor het inrichten, beheren en afsluiten van stortplaatsen. Bert geeft
aan dat ook in de toekomst er stortplaatsen nodig zullen
zijn. Van de 60 miljoen ton afval dat jaarlijks wordt geproduceerd werd in 1993 nog 12 miljoen ton gestort en dat
kan worden gereduceerd tot ongeveer 1.5 miljoen ton, de
volledig circulaire economie zonder restafval zal voorlopig
nog een utopie bijven.
De gebruikelijke techniek na het sluiten van een stortlocatie is de bovenkant afdichten zodat er geen regenwater
meer in kan en dan een eeuwigdurende plicht tot het
instand houden van die laag. En eeuwigdurend is wel erg
lang was de gedachte en waar zadelen we onze kinderen
dan mee op. De Green Deal Duurzaam Stortbeheer gaat
hier verandering in brengen is de verwachting.
Door allerlei nieuwe en nog te ontwikkelen technieken
worden de afvalstoffen in een afgesloten stort zodanig
bewerkt dat een afsluitende laag met eeuwigdurende
zorgplicht niet meer nodig is. een economisch en duurzame oplossing. Een Green Deal en stortplaatsen die
combinatie had ik niet kunnen bedenken.
Ik ben bij een bevlogen man geweest die van de afvalstoffen waar wij als maatschappij vanaf willen iets moois
weet te maken en continue blijft innoveren en ontwikkelen.
“Er zit veel meer visie achter stortplaatsen dan je zou
denken “ wil ik mee afsluiten.

STOHA bulletin wintereditie 2017/2018
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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ…

DGA Klaas Jan Dekker

Een interview afnemen bij het
bedrijf waar je zelf werkzaam
voor bent, best gek eigenlijk!
Maar wel een mooie kans voor
ons om op zoek te gaan naar
mooie verhalen uit het verleden
en tevens jullie mee te nemen
voor blik achter de schermen bij
K_Dekker bouw & infra b.v., dat
vanaf 2018 gastheer wordt van
de STOHA vergaderingen.

We wanen ons weer even in onze afstudeertijd aan de
HTS, waar het interviewen van kennisdragers uit onze
branche aan de orde van de dag was.
Vandaag, zomaar een dinsdagmiddag, interviewen
wij DGA Klaas Jan Dekker over de ontwikkelingen die
K_Dekker heeft doorgemaakt tot het bedrijf dat het nu
is. Pikant detail is dat Klaas Jan geboren is in 1963, het
jaar van oprichting en dus de persoon bij uitstek is, om dit
verhaal te vertellen.
Dit interview is voor het Bulletin van de STichting
Oud Hts'ers Alkmaar. In hoeverre ben je bekend
met de STOHA?
De afkorting was niet zozeer bekend bij mij. De stichting
uiteraard wel. Als bedrijf met grote GWW- en betondisci-
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plines is personeel dat opgeleid is bij de HTS Alkmaar namelijk van onmiskenbaar belang voor ons. Zelf blijven we
betrokken bij de HTS door het geven van gastcolleges en
het structureel beschikbaar stellen van 15 stageplaatsen.
Het kantoor van K_Dekker bouw & infra b.v. als
nieuw decor voor de STOHA-vergadering, twee
maal per jaar. Een positieve ontwikkeling lijkt me
en een mooie kans om het 'nieuwe kantoor' te laten
zien en een visitekaartje af te geven als bedrijf?
Zeker, het is een uitgelezen kans om ons toch al intensieve contact met de HTS Alkmaar te verstevigen. Daarnaast
is het ook een kans om te netwerken met concullega’s uit
alle hoeken van de branche.

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ…

K_Dekker
bouw & infra

Veelzijdige bouwers
Het pand waar we nu zitten is betrokken in 2012,
maar ziet er nog uit als nieuw. Kun je iets meer
vertellen over de duurzaamheidsaspecten van het
kantoor?
We staan voor MVO en hebben het huidige kantoor
ontwikkeld op basis van ‘Total Cost of Ownership’. Een
concept waarbij er vooraf meer geld wordt geïnvesteerd in duurzaamheidstechnologie dat later terug wordt
verdiend aan een besparing op beheer- en onderhoudskosten. In ons geval hebben we bovenop de werkelijke
kostprijs van het gebouw ongeveer 20% extra geïnvesteerd in duurzaamheidstechnologie. Het mooie was dat
we er heel veel disciplines moesten samenwerken om
uiteindelijk een gezamenlijk doel te realiseren. Hiertoe
hebben we destijds tijdens de engineeringsfase een hele
serie ontbijtsessies gevoerd, waarbij de betrokken partijen
de raakvlakken van de bouw van ons nieuwe kantoor
besproken. Iets waar ik nu nog steeds met een tevreden
gevoel op terugkijk.
Momenteel doen we zowel civiele betonbouw, infra,
bouw & utiliteit als kleinbouw, maar waar is het
bedrijf mee begonnen?
Mijn vader is na zijn tijd als timmerman en medewerker in
de agrarische dienstverlening begonnen met baggeren
nadat hij een eigen kraan had gekocht. Al snel volgde er
andere klussen zoals hekwerken, duikers, damwanden
en beschoeiingen. In vogelvlucht zijn dat de werken die in
de beginjaren van het bedrijf de hoofdmoot uitmaakten.
En uiteindelijk is dat in de loop der jaren uitgebreid tot het
brede scala aan disciplines waar we nu in actief zijn.
Sinds de fusie van Aannemingsbedrijf K. Dekker
b.v., De Bie & Seignette en Dekker Bouw Bergen
b.v. in januari 2016 zijn alle disciplines onder een
dak verenigd en is de naam veranderd naar K_Dekker bouw & infra. Hoe zijn jullie daar gekomen?
Het bedrijf groeide en na de periode in de verkaveling zijn
infra-werken op het programma gekomen. In 1980 volgden de eerste bouwkundige projecten. Dit was echter in

een zeer slechte periode economisch gezien. Bouwkunde
verdween daarom al snel weer van het toneel. Eind jaren
’80 toen de weg omhoog weer was gevonden hebben we
de bouwkunde weer opgepakt.
Mijn vader was in die tijd op zoek naar een partij voor
mogelijke verkoop van het bedrijf, omdat hij het niet meer
in zijn eentje wilde runnen. Bouwbedrijf Seignette was
destijds een kandidaat voor overname van het bedrijf.
Zover is het echter niet gekomen en in 1990 hebben mijn
vaders’ rechterhand Martin Jonker, mijn broer Jan Gerrit
Dekker en ikzelf het bedrijf overgenomen. Hiermee is
ook het kraanverhuurbedrijf van Jan Gerrit opgegaan in
K_Dekker en in 1997 hebben we het voormalige kantoor in kantoor in Krabbendam betrokken. Hier zijn wij
uitgegroeid tot middenbedrijf en hebben we als eerste
bouwbedrijf in Noord Holland de ISO-9001-certificering
behaald.
In de periode vlak voor de crisis, 2006/2007 groeiden we
uit ons jasje in Krabbendam. De kleinbouw zat al in noodbehuizing en we groeiden nog door. Toen zijn ook de
voorbereidingen gestart voor het huidige kantoor. Na veel
wikken en wegen met het oog op de beginnende crisis
hebben wij er destijds toch voor gekozen om het nieuwe
pand en daarmee de verhuizing naar Warmenhuizen door
te zetten.
Ik blijf van mening dat dat een goede zet is geweest. Het
kantoor is nu een waar visitekaartje voor ons familiebedrijf.
Toch ben je zelf niet altijd aan het bedrijf verbonden
geweest. Wat heb je buiten de deur gedaan en wat
heeft je doen besluiten terug te keren?
Van huis uit ben ik zelf bouwkundige. Tijdens mijn schoolperiode heb ik bij De Nijs stage gelopen op de calculatie-afdeling. Na mijn afstuderen ben ik daar aangenomen. Hier heb ik een hele tijd met veel plezier gewerkt.
Het werken buiten de deur verbreedt je blikveld en heb
ik altijd als erg positief ervaren, maar 30 jaar geleden
STOHA bulletin wintereditie 2017/2018
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kwam toch een mooie kans voorbij om terug te keren in
het bedrijf van mijn vader en sindsdien ben ik niet meer
weggeweest.
In hoeverre lijk je op je vader?
Net als mijn vader ben ik een mensenmens. Het verbinden van mensen en op een gelijk niveau met iedereen
kunnen communiceren is een groot aspect bij mij. Een
open cultuur bewaken en laagdrempelig zijn voor alle
werknemers is hier een voorbeeld van. De deur staat bij
ons dan ook altijd voor iedereen open.
We hebben nu naast jou ook Ron Oudeman en Alex
Kirstein als directieleden. Hoe is de rolverdeling
tussen jullie drie?
Ron Oudeman is nu bijna 3 jaar bij ons werkzaam als algemeen directeur en vormt met mij de directie naar buiten
toe. Boven het operationele deel van K_Dekker bouw &
infra heb ik zelf nog een rol in de holding en de ontwikkelings- en investeringstak van het bedrijf.
Daarnaast is Alex Kirstein enkele jaren geleden over
gekomen vanuit onze zuster, ingenieursbureau Sophia
Engineering. Hij is de eindverantwoordelijke wat betreft KAM- en ontwerpzaken. De rol die hij speelt in het
contact met ingenieursbureaus in innovatieve contracten,
waarbij ontwerp ook onder onze verantwoording valt, is
onmiskenbaar groot.
Is de 'Dekker-cultuur' volgens jou ook de kracht
van K_Dekker?
Daar twijfel ik niet aan, want hoewel we inmiddels 180
man sterk zijn is de onderlinge verbondenheid nog groot.
Iedereen kent elkaar op z’n minst van naam en gezicht en
we organiseren veel gelegenheden om die verbondenheid
te versterken. Hierbij moet je denken aan de bouwvaken kerstborrels, maar ook aan sportevenementen, een
jaarlijkse motorrit en een altijd zeer goed bezocht jaarlijks
bedrijfsfeest.
In 2015 is het traineeship geïntroduceerd. Trainees,
het klinkt mooi, maar wat houdt een traineeship bij
K_Dekker in?
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Laat ik beginnen met te zeggen dat een traineeship niet
nieuw is. Het is nu meer uitgesproken, maar vanaf de
oprichting van het bedrijf is brede ontwikkeling van het
personeel een groot aspect.
Het traineeship van K_Dekker is langer dan de meeste
traineeships die je om je heen ziet, namelijk 3 tot 5 jaar.
Dit houdt in dat je alle disciplines van het bedrijf met meer
diepgang leert kennen om te ontdekken waar je je het
liefst mee bezig houdt, maar ook dat je alle verschillende
inzichten leert kennen. Van de calculatie, voorbereiding en
ontwerp tot zelfs de ondersteunende afdelingen.
Op dit moment zijn er 8 trainees werkzaam bij K_Dekker
die door ‘learning-on-the-job’ zichzelf kunnen ontwikkelen. Sinds vorig jaar zijn er ook speciale trainee-auto’s
bijgekomen waarmee ze zichzelf kunnen profileren als
jonge, ambitieuze professionals binnen de bouw.
Zijn er verder nog ontwikkeltrajecten?
Alle medewerkers krijgen bij ons de kans om zich te
ontwikkelen. Er zijn ook een aantal specifieke trajecten
waarbinnen veel van onze medewerkers vallen. Naast
de trainees zijn er nog de Young Professionals voor alle
30-minners binnen het bedrijf om ze een voortvarende
carrièrestart te bieden. Een deel van de meer ervaren
krachten valt binnen het K_Dekker Professional programma, waarbij ook extra aandacht aan persoonlijke en
professionele ontwikkeling geschonken wordt.
Naast deze trajecten zetten wij sterk in op juiste teamsamenstellingen en doen we er alles aan om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Hiervoor heeft iedere
werknemer een persoonlijke profielschets gemaakt. Deze
bestaat uit een persoonlijkheidsanalyse, een talentmanagementanalyse en een naar eigen inzicht ingevulde
profielschets van je krachten, zwakten en ambities.
K_Dekker wil verder en aansluiten bij de grote
jongens en zit duidelijk in de lift qua organisatie.
Welke ontwikkelingen zijn hiervoor ingezet?
Zoals ik net al zei zijn de juiste mensen op de juiste plek
een onmisbaar punt in een groeiende organisatie.

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ…
Op het meer praktische vlak gaan we steeds meer
werken op de projecten zelf en willen we mogelijk meer
dependances openen van waaruit de meer kantoorgerichte taken uitgevoerd kunnen worden zonder een grote
afstand tot de projecten zelf.
De cultuur die bij K_Dekker heerst wil ik niet verloren zien
gaan en dat is een hele klus om voor elkaar te krijgen in
deze turbulente wereld. We willen een goed leerbedrijf
blijven en mensen naar een hoger niveau helpen.

Tot slot, hoe zie je K_Dekker over 10 jaar?
Over 10 jaar zullen er veel bedrijfsprocessen veranderd
zijn om tegemoet te komen aan de veranderende markt.
We zullen onze medewerkers meer competentiegericht
inzetten en er zal meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij de projectteams. Oftewel een zelfsturende organisatie die meekan in de branche, maar wel nog steeds met
de kenmerkende Dekker-cultuur.
Klaas Jan, bedankt voor dit kijkje achter de schermen bij het bedrijf dat ons als nieuwkomers in de
branche binnen heeft gelaten en ons kansen alom
biedt.

Op het gebied van groei hebben we geen specifieke ambities. Een gezonde groei is van belang voor het voortbestaan van het bedrijf, maar een zo groot mogelijke groei is
We gaan net als K_Dekker onze uiterste best doen
geen speerpunt.
om zoveel mogelijk kansen te grijpen, net zoals
Wij als aandeelhouders investeren regelmatig in ons beK_Dekker al doet sinds 1963.
drijf in de vorm van projectontwikkeling. Hierdoor ontstaat
een win-winsituatie ontstaat, bouwvolume en mogelijk
Jullie ook bedankt voor de interesse in het mooie bedrijf
rendement op geïnvesteerd vermogen.
waar we voor mogen werken.
Zijn er nog internationale ambities (en hebben we
wel eens een klus in het buitenland gedaan)?
We hebben ooit een project in de utiliteitsbouw gedaan in
België, maar daar is het tot nu toe bij gebleven. Internationale ambities hebben we in eerste instantie niet. Kanttekening daarbij is wel dat als er kansen liggen we zullen
onderzoeken of die de moeite waard zijn.

Sjors Jehee & Jesse Ordeman,
afstudeerjaar 2015

kdbv.nl

_ veelzijdige bouwers.

K_Dekker bouw & infra,
gaat voor het beste resultaat
Met focus op innovatie en integraal werken, nemen wij van
ontwerp tot realisatie en onderhoud verantwoordelijkheid
voor uw project. Met creativiteit en denkkracht werken wij
steeds naar het beste resultaat.

Oudevaart 91, Warmenhuizen
Voor gebruik
t: 0226 39 16 29
e: info@kdbv.nl _ www.kdbv.nl

HET DOCENTENTEAM VAN INHOLLAND

Het docententeam
van Inholland
Civiele Techniek
Het docententeam van Civiele Techniek heeft de laatste
tijd wat veranderingen ondergaan. Bert Kuipers heeft
de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, dus volgens de CAO
einde dienstverband, maar blijft vooralsnog aanwezig
bij de opleiding om zijn opvolger in te werken. Die opvolger is Chaby Blanca. Het inwerken is nodig omdat Chaby nog maar kort in dienst is. Chaby introduceert zichzelf verderop. Ook nieuw is oud student van Inholland
en Stoha donateur, Bob Zwartendijk, afstudeerjaar 2012.
Hij is een dag in de week aanwezig en is na een universitaire studie gespecialiseerd in hydrologie.

Chaby Blanca

18

www.stoha.nl

HET DOCENTENTEAM VAN INHOLLAND
Zo ontstond het idee voor een interview met
de drie docenten. Onze ontmoeting was in
het verbouwde gedeelte van de school. Veel
moderne les-en praktijkruimten, flexibele
werkplekken en alles met frisse tinten groen.
Het praktijk onderwijs is altijd een sterk punt
geweest van de opleiding in Alkmaar. In het
bestaande schoolgebouw mocht geen beton
meer worden gemaakt en het landmeetlokaal
was nodig voor een andere opleiding. De
wens was er dan ook om weer betonkubussen
en het liefst ook asfalt te gaan maken, en een
plek te vinden voor al die landmeetspullen.
Een paar telefoontjes in het netwerk van Bert
en na uiteraard toestemming van de schoolleiding staat er nu een levensechte KWS
bouwkeet in de tuin van de school. Uitvalsbasis voor het praktijkonderwijs Civiele Techniek.
Hieronder het verhaal van Chaby Blanca
die de schone taak heeft om Bert op te gaan
volgen.

ren onderhoudsplan voor de openbare ruimte inclusief de
rioleringen op basis van satellietdata, samen uitgevoerd
met Hansje Brinker (nu Skygeo). Verder het vertalen van
een ambitiedocument naar een voorlopig ontwerp voor
een groot stedelijk infrastructureel project, tramlijn 9 te
Diemen. Mijn interesse voor de verschillen tussen mens
en techniek werd na Diemen steeds groter, hierbij kreeg
ik de aanbieding om in het buitenland een asfaltlab te helpen om van de ISO9001-2008 naar de nieuwe ISO90012015 te komen. Dit was bij de firma BPTT in Suriname,
momenteel het grootste wegenbouwkundig en asfalt lab
in de Caribische regio.
Na het afronden van dit project was mijn interesse voor
het coachen van mensen in een complexe projectomgeving definitief aangewakkerd, maar ook mijn enthousiasme voor asfalt. Na terugkomst in Nederland nog een
jaar gewerkt te hebben bij de gemeente Amsterdam, zag
ik de vacature van Inholland langskomen. Ik dacht dat
dit misschien wel een kans was om aan de basis van de
technisch ingenieur, mijn ervaringen te delen, maar na het
sollicitatiegesprek wist ik het zeker. Het kleine team en de
ambitie van Inholland om de traditionele civieltechnische
opleiding aan te bieden hebben voor mij de doorslag
gegeven.

In 2000 ben ik afgestudeerd aan de hogeschool van Amsterdam, tijdens mijn opleiding vond ik het hartstikke leuk
om mijn landmeetdocent Wim van Kooten te assisteren bij
de landmeetpractica. Mijn docent noemde ook regelmatig
Bert Kuipers te Alkmaar als zijn grote voorbeeld binnen
de geodesie. Ondanks dat ik het leuk vond om les te geven, heb ik er toen niets mee gedaan en al helemaal niet
het idee gehad dat ik Bert zou opvolgen.

Vooropgesteld dat Bert Kuipers onvervangbaar is, zal
ik proberen met kleine toevoegingen en doorontwikkelingen de komende jaren het hbo onderwijs in Alkmaar
voor wat betreft de vakken landmeten, wegontwerp en
wegenbouw door de transitie heen te leiden. Kleine toevoegingen zoals een asfaltlab en duurzaam positioneren
van de ontwerptechniek binnen het curriculum en hoe te
anticiperen op bim en big data. Verder wat mij betreft een
Echter ging ik wel als landmeter aan de slag bij de Fugro
doorontwikkeling van het curriculum, het doorlopen van
in Amsterdam, deformatiemetingen in Amsterdam t.b.v.
de accreditatie van de NVAO, de fysieke aanpassingen na
de voorbereidende fase van de Noordzuidlijn, waterpasde verbouwing, de samenwerking van het team en het insingen in de duinen t.b.v. het waterleidingbedrijf, uitzetten stand houden en aangaan van duurzame relaties met het
van heipalen en bouwmeten t.b.v. aannemers, diverse gps beroepenveld. Dit gezegd hebbende wil ik eindigen met
klussen in Nederland en tot slot weer inmeten en uitzetten de vraag naar het beroepenveld hoe zij deze duurzame
t.b.v. het GVB te Amsterdam. Kortom heel divers, maar in relaties gestalte en vorm denkt te kunnen en willen geven,
mijn achterhoofd wist ik natuurlijk dat ik voor een breder
samen met Inholland? Wilt u reageren op dit artikel?
vakgebied had gestudeerd. Met een maatvaste basis ging Chaby.blanca@inholland.nl
ik toen via een detacheringsbureau werken voor diverse
opdrachtgevers in Nederland, hierbij is mijn brede civiele
basis gelegd middels de uitvoering van rollen als tekenaar, werkvoorbereider, toezichthouder, directievoerder,
Goed om te weten dat er een nieuw en enthousiast
projectbegeleider en uiteindelijk projectleider. Deze rollen
docentenkorps klaar staat om de civiele techuitgevoerd bij de gemeente Amsterdam, Ermelo, Utrechtneuten van de toekomst op te leiden en klaar te
se Heuvelrug, maar ook tussendoor uitzetklussen voor
stomen voor het echte werk. Volgende editie een
Hollandia Staal bij de bouw van het Wembley stadion en
interview met Bob Zwartendijk, en daarna met Bert
training werkvoorbereiders RAW bij Citytec en DynamiKuipers, als hij alles heeft overgedragen en met
com. Vanuit mijn rol als detacheerder heb ik met voldoeeen gerust hart met pensioen kan gaan.
ning projecten gedraaid, maar mijn interesse voor de
organisatiedynamiek en de motivatie van een technisch
Jan van Diepen.
ingenieur daarbij, werd steeds groter.
Met die visie heb ik toen 6 jaar heel prettig gewerkt bij de
gemeente Diemen als projectleider, waarbij je als vast lid
van de organisatie toch wel meer je persoonlijke inbreng
kan leveren. Projecten zoals het maken van een meerjaSTOHA bulletin wintereditie 2017/2018
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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
20hecht
op te zijn. Kijk voor vacatures op maarwatkanjij.nl.

SWECO ONTWERPT EN ONTWIKKELT
DE SAMENLEVINGEN EN STEDEN
VAN DE TOEKOMST

Ga voor meer informatie naar www.sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst - A5.indd 1

26-7-2016 9:31:22
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EXCURSIE

excursie
Op uitnodiging van OMALA en Lelystad airport is op
3 november j.l. een excursie georganiseerd naar de
nieuwe luchthaven Lelystad, om met name te kijken
naar de uitbreiding van de luchthaven en het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark. Na ontvangst werden door drie personen een presentatie
gegeven:
•

•
•

Lex Pepping (STOHA-donateur, afstudeerjaar 1986)
als projectmanager van Luchthaven Lelystad die
vertelde over de plannen en status van de uitbreiding
van de luchthaven;
Frank Mollenhof, projectdirecteur van Dura Vermeer,
die vertelde over de civiele werkzaamheden i.v.m. de
uitbreiding van de start- en landingsbaan;
Stefan Bakker (STOHA-voorzitter, afstudeerjaar
2004), projectleider OMALA die vertelde over de
aanleg en de uitbreiding van Lelystad Airport
Businesspark.

Daarna kreeg het gezelschap de kans om een
rondrit te maken over de luchthaven en het businesspark. Met de drankjes en hapjes als afsluiting
was dat het einde van een geslaagde en gezellige
middag.
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WINDENERGIE OP ZEE

Windenergie
op zee
We kwamen nog wat foto’s tegen van
Erik de Man, die een jaar geleden een
podium had in dit blad. Deze foto’s wilden we jullie niet onthouden.
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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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STOHA REUNIE

STOHA Reünie
Zaterdag 17-11-2018
Zaterdagavond 1 november 2013 was het
zevende en gezellige lustrum van STOHA.
Daarom organiseren wij in 2018 het achtste
lustrum! Ondertussen zijn de voorbereidingen
in volle gang, vandaar deze 'Save the Date'-oproep.

Acties voor iedereen!
+ De beschikbare contactgegevens van alle STOHA-donateurs up-to-date houden in onze database.
+ Mooie hoge kwaliteitsfoto's van jouw mooie projecten
verzamelen. Zodat we deze kunnen vertonen op tijdens
de Reünie.
Kortom: een unieke gelegenheid om niet alleen ons STO-

Net als vorige keer mikken we op 300 deelne- HA-netwerk te onderhouden, maar bovenal oude studiemers. Uiteindelijk draait het toch om het weer- verhalen weer te doen laten herleven. Iedere donateur
heten wij van harte welkom!
zien met de oud-klasgenoten.
STOHA Reünie
Datum: zaterdag 17-11-2018
Locatie: Hal25 te Alkmaar (vlakbij Bioscoop Vue te Alkmaar, met grote parkeerplaats nabij)

Binnenkort zullen uitgebreider berichten op de website en
de inschrijvingen openen.
Met feestelijke groet,

Het organiserende comité
Globale opzet:
Sarah, André, Ferry, Sander, Melle
+ Diner van +/- 18:00 tot 20:30 uur (hiervoor organiseren
wij separate inschrijving)
+ Reünie van 20:30 tot uiterlijk 01:00 uur
Het plan voor de avond is simpel gehouden: een hapje,
een drankje en vooral veel bijkletsen met oud studiegenoten.
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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.

vragen om ons hierbij te helpen. Controleer op de 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
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LIJST MET JAARCOMMISSARISSEN

STICHTING OUD HTS STUDENTEN ALKMAAR
Lijst met Jaarcommissarissen
1975
1976
Ben Hoedjes
1977
Peter de Vries
1978
Peter Donckerwolcke
1979
Jan Jorna
1980
Kees-Jan Groot
1981
Roel Korf
1982
Piet Warnaar
1983
Rob Niele
1984
Wim Engel
1985
Jacqueline Middel-Kuyper
1986
Ron Oudeman
1987
Marten Kingma
1988
Fred Doodeman
1989
André Hoogcarspel
1990
Richard Leijen
1991
Rian Duinmeijer
		
1992
Mark Brattinga
1993
Annemieke Smit-Edelman
1994
Eduard Dijker
1995
Germaine de Baar-Greefkes
1996
Martijn van Oort
1997
Sandra van Vuuren-Smit
1998
Sander Everdijk
1999
Piet Jonges
2000
Hans van Twisk
2001
Melle Ketting
2002
Erik Vastenburg
2003
Esther Dekker - de Kleijn
2004
Stefan Bakker
2005
Freek Poldervaart
		
2006
Goaitske de Vries
2007
Mike Koeckhoven
2008
Ferry Kager
2009
Johan Klaasse Bos
2010
Arjan Klepper
2011
Martijn Groot
2012
Joris Paap
2013
Stanley Lighthart
2014
Rick Fijnheer
2015
Jesse Ordeman
2016
Sarah Wiggers
2017
Mike Borst
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Kascontrole
STOHAPlus
Bestuurslid
STOHA Plus
Afstudeerprijs
Bestuurslid
STOHA Plus
en kascontrole
Kascontrole
STOHA Plus
Penningmeester
Bestuurslid
Afstudeerprijs
Afstudeerprijs
Voorzitter
Secretaris,
STOHA Support

COLOFON

Colofon
Zoek je contact met
jouw jaarcommissaris?

Redactie

STOHA Bulletin

Vanuit INHolland worden
de taken vervuld door:

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

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

Dura Vermeer te Zuidoostbeemster, Sweco te Alkmaar,
Chr. Hoogendorp en Zonen te Lijnden, Prommenz te
Schagen, KWS Infra te Heerhugowaard, Markus BV
te Amsterdam, Baas Geo Informatie te Hoorn, BKS
te Schagen, Sophia Engineering te Warmenhuizen,
MGciviel te Leeuwarden en K_Dekker Bouw & Infra te
Warmenhuizen.

Jan van Diepen en Arrien Borst.

Bert Kuipers 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
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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

