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Van de
voorzitter
Melle Ketting aan het woord

Net als iedereen hebben wij vanuit de STOHA ook diverse uitdagingen gekregen als gevolg
van de maatregelen rondom Corona. Naast de reguliere werk- en privé gerelateerde gespreken, hadden wij ook graag onze donateurs willen ontmoeten bij de jaarlijkse excursie. Deze
stond dit voorjaar gepland, maar hebben we helaas moeten annuleren. De bestemming van
de excursie hebben we tot nadere orde uitgesteld en dat geldt ook voor de halfjaarlijkse
Jaarcommissarissen-vergadering in april.
Terugblik
In onze sector blijven er voldoende uitdagingen die met
de dag harder lijken te schreeuwen om onze aandacht.
De kranten en mailbox staat vol met berichtgeving rondom PFAS, Stikstof, nieuwe omgevingswet, de nieuwe Wet
Kwaliteitsborging, circulariteit en ga zo maar door. Op
bepaalde onderwerpen wordt vanachter het bureau druk
gestudeerd en andere zaken gaan spontaan onderuit,
zoals recent een kademuur in Amsterdam. ‘Mooie casus’
zou Rien Segaar gezegd hebben. Zo’n gebeurtenis heeft
natuurlijk vele consequenties, maar is indirect ook een
voorbode van de soms matige staat van het beheer en
onderhoud van al onze civiele assets. Hopelijk betekent
dit een bewustwording van het belang van onderhoud en
de intensivering van herstelprogramma’s. Voor vandaag
en voor de toekomst.
Toekomst
Naast het leren omgaan met de impact van Corona,
komt de markt continu voor nieuwe uitdagingen te staan.
Zowel technisch als procesmatig. De rol van de stakeholder lijkt ook steeds breder van invloed te worden op
‘onze’ projecten. Hoogstwaarschijnlijk verschuift de focus

nog meer van ‘nieuwbouw’ naar ‘herbouw/renovatie en
assetmanagement’. Voorlopig staan er nog diverse grote
en middelgrote projecten op stapel, hopelijk betekent dat
ook veel voor het lokalere netwerk. Vanuit de opleiding
hebben we afgelopen jaar ook andere afstudeerprojecten mogen bijwonen (via digitale kanalen). Steeds vaker
laten de nieuwe generatie civiel ingenieurs zien dat zij de
computer laten werken voor hen, door middel van diverse
scripts en parametrische ontwerpen. Leuke ontwikkeling,
lees maar verder bij de afstudeerprojecten.
Oproep
Elk netwerk is zo sterk als de zwakste schakel. Vandaar
onze oproep:
1. SVP houd jouw gegevens up to date via onze
website,
2. Word lid van de STOHA-Linkedin-groep,
3. Lever leuke artikelen/artikel ideeën aan bij de
STOHA-redactie.
Met energieke groet,
ing. Melle Ketting
STOHA-voorzitter
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VAN DE REDACTIE

Jan van Diepen

Van de redactie
Welkom bij dit herfstnummer van het Stoha magazine met weer
mooie verhalen van de Stoha collega’s bij Stadswerk072 in Alkmaar,
het windmolenpark Westfrisia, een mooi artikel van Marianne Graaf
en uiteraard de vaste rubrieken zoals van de voorzitter. Ik begreep
dat de penningmeester niets te melden had en dat is altijd goed
nieuws. Dan lopen de zaken zoals ze moeten lopen.
Voor ons is de herfst ook aangebroken. Wij (Jan van
Diepen en Arrien Borst) hebben besloten om na bijna 7
jaar te willen stoppen met het redactiewerk van het Stoha
magazine. Andre Hoogcarspel die vanuit het bestuur
meehelpt met het magazine, moet ook stoppen omdat
zijn bestuurstermijnen op zijn. Bert Kuipers was vanuit
Inholland het contactpersoon, echter hij is al enige tijd
met pensioen en de laatste lichting studenten die hij nog

lesgegeven heeft is ook bijna afgestudeerd. We zijn nog
niet weg en geven het bestuur alle ruimte om te zoeken
naar opvolgers.
We hebben er enorm van genoten. Het geeft steeds weer
voldoening om samen met de donateurs mooie verhalen
te ontvangen, te schrijven en het resultaat op glad papier
in de bus te krijgen.

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

Na 7 jaar merken we dat de koek zoetjesaan op begint
te raken, zodat het tijd wordt voor vernieuwing en verandering. Doel is uiteraard dat ons mooie blad kan worden
voortgezet met weer een frisse redactie die weer met
mooie verhalen komt.
Kost het veel tijd? Dat is afhankelijk van de energie die
je er in wilt stoppen. Doel is om 2 keer per jaar een blad
te maken en op zoek te gaan naar interessante verhalen. Dat vraagt wat van je nieuwsgierigheid. We hebben
zelf ook veel geschreven, als dat zo uitkwam, maar ook
veel door anderen laten doen. Er zijn nog genoeg leuke
projecten en ontwikkelingen die een artikel waard zijn.
Opmaakwerk is uitbesteed, waardoor het meest tijdrovende onderdeel niet bij de redactie ligt.

Nieuwe redactie gezocht!!!
Ben je nieuwsgierig, vind je het
leuk om op zoek te gaan naar
nieuwe verhalen voor HTS ‘ers
van HTS'ers? Laat het ons weten
op redactie@stoha.nl of bel
06 – 29 39 88 63. Goed voor je
netwerk!

Ik ga in ieder geval de redactievergaderingen missen, die
altijd weer gezellig waren, zowel op locatie en de laatste
tijd via Teams. Na de overdracht drinken we nog een biertje ter afsluiting en gaan daarbij ons weegs.

Arrien Borst
STOHA bulletin herfsteditie 2020
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Even voorstellen...

Noor Boon
Hallo allemaal! Mijn naam is Noor
Boon, 23 jaar en ik woon in Jisp.
In mijn vrije tijd voetbal ik bij een erg
gezellige club in West-Knollendam.
Naast voetballen speel ik ook als
gitariste in een band en doe ik in
het weekend vaak leuke dingen
met vrienden.

Op 18 jarige leeftijd ben ik na het behalen van mijn HAVO
diploma naar hogeschool Inholland gegaan om civiele
techniek te gaan studeren. Ik vond het moeilijk welke studierichting ik moest kiezen. Maar toen ik een aantal keer
naar de open dagen van Inholland was geweest, werd de
studiekeuze voor mij snel duidelijk. Civiele techniek aan
Hogeschool Inholland trok bij erg aan door de kleinschaligheid van de opleiding en de nauwe samenwerking met
het werkveld.
Mijn eerste stage heb ik gedaan bij KWS. Hierbij heb ik
een project mee mogen draaien in zowel de werkvoorbereiding als in de uitvoering. Een goede basis om praktijkkennis op te doen. Het project waar ik vooral op ben
ingezet is de herinrichting van de Friese Varkenmarkt en
Hooimarkt in Haarlem. Een wat kleiner project, maar dit
project startte in het begin van mijn stage en werd opgeleverd aan het eind van mijn stage. Erg leuk en leerzaam
om een project van het begin tot het einde te mogen
doorlopen.
De tweede stage liep ik bij Sweco en ben ik vooral ingegaan op ontwerp. Hierbij heb ik aan verschillende projecten gewerkt in Noord-Holland. Na deze stage heb ik hier
naast mijn studie een half jaar mogen werken om meer
ervaring op te kunnen doen.
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Mijn afstudeerstage deed ik bij Wareco Ingenieurs. Hierbij
onderzocht ik de effecten van infiltratievoorzieningen op
de grondwaterstand met als casestudie de infiltratiekelder
in Egmond aan Zee. Bij deze afstudeerscriptie heb ik met
behulp van een grondwatermodel de effecten van deze
infiltratiekelder op de grondwaterstand geanalyseerd.
Na mijn afstuderen ben ik 4,5 maand gaan reizen in zuidoost Azië waar ik onder andere verschillende culturen heb
leren kennen. Tijdens deze reis ben ik 2 weken opgetrokken met studenten en docenten civiele techniek van
Inholland, die op studiereis waren naar Indonesië. Hierbij
ook erg interessante civieltechnische projecten gezien die
je Nederland niet snel tegenkomt.
Sinds 1 april ben ik begonnen bij Sweco in Alkmaar. Hier
werk ik als engineer/ontwerper en ik heb het ontzettend
naar mijn zin.

Noor Boon
Jaarcommissaris 2019

OUD-HTS’ERS BIJ STADSWERK072

Oud-HTS’ers bij
Stadswerk072
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Esther Dekker-de Kleijne
Terwijl ik dit stuk schrijf werken we voor het over grote deel vanuit huis in verband met de Corona-maatregelen. Verder zijn er in het land demonstraties over
gelijkheid. Dat laatste lijkt een ver van mijn bed show,
of toch niet?
Graag neem ik je in dit artikel mee in twee onderwerpen.
Het eerste onderwerp gaat over mijn ervaringen als vrouw
in de techniek en het tweede onderwerp gaat over het
wegnemen van irritaties bij burgers. Maar eerst stel ik
mezelf graag even aan je voor.
Wie ben ik?
Mijn naam is Esther Dekker-de Kleijn. Ik ben in hetzelfde
jaar afgestudeerd als Joost Slooves en Steven Koper,
namelijk 2003. We zijn allemaal via een andere weg bij
Stadswerk072 gekomen en het is leuk om na zoveel jaren
elkaar weer te zien en samen te werken. Naast het werk
ben ik jaarcommissaris van ons afstudeerjaar en woon in
Uitgeest samen met Marius en onze twee zonen. Waarvan de oudste inmiddels op de middelbare school zit. De
tijd lijkt wel te vliegen na de HTS.
Vrouw in de techniek
De demonstraties ‘Black lives matter’ hebben mij aan
het denken gezet, want: Heb je als vrouw in de techniek
eigenlijk wel dezelfde kansen? Laten we zeggen, dat ik in
ieder geval bijzondere situaties mee heb gemaakt. Want
welke man krijgt bij zijn sollicitatievragen over seksuele
intimidatie, word menig keer aangezien voor secretaresse,
op beurzen genegeerd omdat je vrouw bent of minder salaris aangeboden voor dezelfde functie als een mannelijke
vakgenoot? Er zijn nog legio voorbeelden te noemen, die
bij mij de afgelopen jaren de revue hebben gepasseerd.

Iets waar ik als
senior beheerder van de civiele kunstwerken
mijn steentje
aan bijdraag.
Een aantal keren
per jaar wordt
een brug compleet afgesloten.
Dit kan zijn voor
het plegen van
onderhoud of
een complete
vervanging. Hierin nemen we een stukje openbare ruimte
tijdelijk af van de burgers en geven na de werkzaamheden
weer een mooie brug terug.
Om elkaar hierin te kunnen respecteren proberen we de
burgers hier zo goed mogelijk in mee te nemen. Onverwacht voor een afsluiting staan roept irritaties op. Iets
wat sommige burgers graag delen en ons een hoop
werk oplevert. Maar niet van het soort waar we op zitten
te wachten. Dat is ook de reden, waarom we op communicatiegebied verschillende interventies doen om de
werkzaamheden kenbaar te maken. Zodat een afsluiting
hooguit ongemakkelijk is, maar wel in de lijn van verwachting ligt. Dit geeft meteen positievere reacties en soms
handige tips van een oplettende bewoner.

De toekomst
Sommigen vragen wel eens of het niet tijd is voor iets
anders? De afgelopen zeventien jaar heb ik mij nog geen
enkel moment verveeld. Niet bij de gemeente Alkmaar
Gek genoeg heeft het mij nooit gestoord, hooguit gemoen ook niet na de overgang ruim zeven jaar geleden naar
tiveerd om te laten zien wat ik kan. Zodat daar meer de
Stadswerk072. Ieder project heeft zijn eigen uitdagingen
focus op kwam te
en leermomenten.
liggen in plaats van
Daarnaast zijn er
wie ik ben. En heel
verschillende ont"Heb je als vrouw in de techniek eigenlijk wel
eerlijk is er natuurlijk
wikkelingen binnen
dezelfde kansen? Laten we zeggen, dat ik in ieder het vakgebied,
ook de andere kant:
galante collega’s of
zoals duurzaamgeval bijzondere situaties mee heb gemaakt."
vakgenoten die de
heid, circulariteit
deur voor je open
en materiaalgehouden of net een stapje harder voor je lopen. Dat heeft
bruik. Onderwerpen genoeg ter inspiratie om mij verder
natuurlijk ook zijn charmes.
in te ontwikkelen. Bij Stadswerk072 krijgen we gelukkig
de mogelijkheid om innovaties op te pakken. Zodat we
Al snel kwam ik tot de conclusie dat het geven en nemen
het beheer van de openbare ruimte naar een nog hoger
is en vooral elkaar in waarde laten. Iets wat we in onze
niveau kunnen brengen. Kortom uitdagingen zat voor de
dagelijkse werkzaamheden terug zien.
komende tijd!
De burgers
Stadswerk072 is onder andere verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Alkmaar.

Ben je benieuwd hoe wij het beheer in Alkmaar verder
vorm geven? Neem dan gerust contact met mij op!
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Joost van Blokland
Mijn naam is Joost van Blokland,
afgestudeerd in 1999 samen met
Jan Buisman en Guido van Elst
(afstudeer opdracht, bouw van een
nieuw AZ stadion met een solide
dak), woonachtig in Zuid-Scharwoude, getrouwd en heb twee
jongens van 8 en 10.
Wat doe je bij Stadswerk072?
Heel lang geleden begonnen als
werkvoorbereider bij Seignette in
Assendelft (tegenwoordig Heijmans),
vervolgens vele mooie jaren bij aannemingsbedrijf K. Dekker uit Warmenhuizen, en nu bijna 2 jaar beheerder kunstwerken bij Stadswerk072.
Ik ben verantwoordelijk voor het
onderhoud en het vervangen van
bruggen, kademuren, steiger, duikers
(regelen vergunningen, begeleiding
ontwerp, aanbesteden, directievoering). Daarnaast houd ik me bezig
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met het afhandelen van schades/
klachten en ik ben contactpersoon
van een hele leuke groep vrijwilligers
die een sluis en twee ophaalbruggen
bedienen in de Rijp.
Wat vindt je nou zo leuk/interessant/spannend aan wat je doet ?
Met een bepaald budget de juiste
keuzes maken, het overleg diverse partijen (bewoners, aannemers,
bouwtoezicht etc.), en vervolgens
zelf het werk op de markt zetten is
zeer uitdagend. Het areaal kunstwerken is zeer divers met een aantal
monumenten, en een paar mooie
grote beweegbare bruggen over het
Noord-Hollands kanaal!
Wellicht nog leuk om te vermelden
is dat ik als werkvoorbereider bij aannemingsbedrijf K.Dekker betrokken
was bij de aanleg van de tweede

Friesebrug in Alkmaar, nu mag ik bij
Stadswerk072 het beheer en onderhoud organiseren van deze brug.
Joost van Blokland

Steven Koper
Mijn naam is Steven Koper. Ik ben in 2003 samen met
Joost Slooves en Sandra Tap afgestudeerd. Ik woon
in Broek op Langedijk samen met Kitty en mijn twee
kinderen.
Wat doe je bij Stadswerk072?
Bij de fusie van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en
Schermer en verzelfstandiging van Stadswerk072 (2014)
ben ik in dienst gekomen van Stadswerk072. Na jarenlange ervaring met diverse kleine en grote projecten bij
de gemeente wilde ik graag meer richting bedrijfsmatig
werken en de opbouw van Stadswerk072 leek mij een
mooie uitdaging. Stadswerk072 was voor mij een mooie
combinatie tussen meer bedrijfsmatig werken en maatschappelijke waarde.

"Werken bij Stadswerk072 is nooit
saai en altijd weer een uitdaging!"
Vanaf 2015 werd ik verantwoordelijk voor verschillende
teams van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Met de
teams van deze afdeling wordt de hele stad Alkmaar op

effectieve wijze
integraal onderhouden en
later zijn ook de
grote investeringsprojecten
toegevoegd aan
het portfolio van
Stadswerk072.
Dit maakt de
combinatie
tussen beleid,
beheer, projecten en uitvoering
compleet voor
een integrale benadering van de openbare ruimte inclusief
de inzameling van afval en grondstoffen.
Na een aantal jaren aansturen van beheer en de projecten vanuit de afdeling Beheer Openbare Ruimte heb ik
de stap gemaakt naar het managementteam van Stadswerk072. Dit lag in de lijn met mijn studie bedrijfskunde bij
Nyenrode. Ik ben nu verantwoordelijk voor de operationele afdeling (Uitvoering) van Stadswerk072. Dit zijn circa
100 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor afval,
grondstoffen en de buitenruimte. Binnen mijn afdeling heb
ik een verandertraject opgezet op het gebied van professionaliteit, digitalisering en verduurzaming.
Wat vindt je nou zo leuk/interessant/spannend aan
wat je doet ?
Ik haal plezier uit mijn werk door telkens weer nieuwe
uitdagingen aan te pakken. Eerst lag mijn uitdaging meer
op het vlak van technische projecten en later heb ik
verschillende ruimtelijke ontwikkelingen gedaan. Een leuk
voorbeeld is een ruimtelijk complex woningbouwproject
(2009) dat inmiddels bijna opgeleverd is. In het begin
geloofde niemand in de daadwerkelijke realisatie van het
plan, maar inmiddels is het bijna af draagt het bij aan de
leefbaarheid van het dorp De Rijp.
In 2019 heb ik mijn master thesis afgerond over de smart
city. Ik vind dit een geweldige combinatie van techniek met innovatie om de uitdagingen van de toekomst
(klimaat, energie, circulair, etc.) aan te gaan. Ik stimuleer
deze ontwikkelingen binnen mijn omgeving. Op dit moment haal ik mijn energie bij Stadswerk072 uit het leidinggeven aan ontwikkelingen op het snijvlak van techniek,
innovatie en maatschappelijke waarde. Ik heb hierin veel
ruimte om dit vorm te geven en dat geeft energie als er
vooruitgang geboekt wordt.
Werken bij Stadswerk072 is nooit saai en altijd weer een
uitdaging!

STOHA bulletin herfsteditie 2020

13

OUD-HTS’ERS BIJ STADSWERK072

Joost Slooves
Leuk om eens terug te blikken op de afgelopen jaren
zoals ik dat ook telkens lees van oud studiegenoten.
Na samen met Sandra Tap en Steven Koper in 2003 te
zijn afgestudeerd op het project ‘Aangenaam Lelylaan’ –
het optimaliseren van de kruising van de Cornelis Lelylaan
met de A10 in Amsterdam – ben ik aan het werk gegaan
bij Wareco Ingenieurs in Amstelveen. Ze adviseerden daar
onder andere over bodemsaneringen en dat leek mij wel
interessant. Ik heb gewerkt als milieukundig begeleider
en adviseur en ging me steeds meer bezighouden met
ontwerp en aanleg van riolering en drainage. Ik werkte het
liefst aan een bodemsaneringslocatie die herontwikkeld
moest worden waarbij ook nog allerlei andere uitdagingen
speelden. Een mooi voorbeeld is het terrein van de voormalige Groenoordhallen te Leiden. De Groenoordhallen
moesten worden gesloopt, er moest worden gesaneerd,
een rioolpersleiding moest worden omgelegd en hoogspanningskabels moesten worden verlegd. In opdracht
van de ontwikkelaar gaven wij leiding aan de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden. Ook was
het prachtig om te werken aan projecten als het Rijksmuseum en het Conservatoriumhotel in Amsterdam.
Na bijna twaalf jaar Wareco wilde ik wat anders. Projecten
doen van begin tot eind met alles erop en eraan. En werken vanuit de opdrachtgeversrol. Het werd de gemeente
Langedijk… Ik kom er vandaan, dus zo gek was het ook
weer niet. En het was opvallend hoeveel civieltechnische
projecten daar werden uitgevoerd. Langedijk is in ontwikkeling en naast de diverse nieuwbouwwijken waarvoor het
bouw- en woonrijp maken georganiseerd moest worden,
waren er ook veel onderhoudsprojecten aan kunstwerken
en riolering. Tijdens de ruilverkaveling in de jaren ’70 zijn
veel sloten gedempt en is daar riolering in aangelegd. Je
begrijpt dat veel van die leidingen inmiddels aan vervanging toe zijn.
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Na twee jaar gemeente Langedijk en nog veel projecten
in het vooruitzicht vroeg Steven Koper of ik bij Stadswerk072 wilde komen. Na een gezellige kop koffie – want
praten kan altijd natuurlijk – was ik om. Nog meer leuke
projecten, oud klasgenoten als collega’s, daar kan je geen
nee tegen zeggen…
Inmiddels werk ik al weer vier jaar als civieltechnisch projectleider bij Stadswerk072 aan verschillende projecten.
Vervangen van riolering, herinrichting van woonwijken,
maar ook ontwikkelingsprojecten als Bedrijventerrein
Boekelermeer, Olympiapark en Overstad. Stuk voor stuk
uitdagende en bijzondere projecten met zijn eigen dynamiek, maar soms lastig te plannen en voorspellen door
economische ontwikkelingen en politieke invloeden.
Wanneer ik dit schrijf zitten we midden in de aanbestedingsprocedure van het werk “Herinrichting fase 1 Ringersplein”. De winnaar van de BPKV-aanbesteding mag
op een centrumlocatie in Alkmaar het stenige en weinig
aantrekkelijke Ringersplein omtoveren tot een prachtige
groene ontmoetingsplek gelegen aan de voet van de
oude chocoladefabriek van Ringers en nog te bouwen
woontorens van BPD.
Het is super dat de gemeenteraad van Alkmaar in juni het
besluit heeft genomen om ondanks de lastige tijd toch het
geld voor deze herinrichting beschikbaar te stellen. We
gaan ervan uit dat het gebied Overstad met dit project
een flinke boost krijgt en een aantrekkelijk woon-werkgebied wordt. Het is één van de ontwikkelingslocaties
binnen de Kanaaloevervisie van de gemeente Alkmaar
waarin de gemeente de ambitie heeft uitgesproken om
10.000 tot 15.000 woningen te bouwen de komende jaren. En daar hangt infrastructureel van alles aan vast, dat
hoef ik jullie verder niet uit te leggen. Uitdagingen genoeg
dus de komende jaren!

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

HET ROER OM

Het
roer
om
Marianne Graaf

De eerste keer dat mijn oud klas genoot, Arrien mij benaderde om
een stukje te schrijven voor de Stoha-krant was dik 5 jaar geleden.
Vervolgens in 2018, 2019 en nu moest het er echt maar eens van
komen. Na mijn studie Civiele Techniek en een (korte) carrière als
civiel ingenieur ben ik uiteindelijk Personal Trainer/ Pilates instructeur/
Nutrition Coach geworden.
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"Ik heb zeker gebruik gemaakt van
geboden kansen en de juiste
omstandigheden en daarnaast mij
omringd geweten door bemoedigende
en inspirerende mensen."

Ik had uiteindelijk een leuke baan op de ambassade,
maar toen de kans zich voordeed om als assistent project
manager op een bouwproject aan de slag te gaan, ging
ik toch daarvoor. Dat zou ook meteen mijn laatste civiel
technische baan worden.
Na Nigeria volgden nog vele internationale verhuizingen
en drie kids. En terwijl Koen zorgde voor brood op de
plank, richtte ik mij op het reilen en zeilen van het huishouden. Lekker traditioneel, maar zo werkte dat het beste
voor ons als gezin.
Wonen in het buitenland klinkt avontuurlijk en exotisch.
Dat is zeker zo. Maar het dagelijkse leven van een gezin
ziet er over de hele wereld hetzelfde uit: school, doktersbezoeken, boodschappen, sportclubjes, trainingen en
wedstrijden, vriendschappen, huiswerk, verjaardagsfeestjes, plezier en verdriet. Sommige dingen gaan vanzelf en
andere dingen niet. En uiteindelijk het maakt niet uit waar
je woont: kleine kinderen worden groter.
En zo vielen er zo’n 10 jaar geleden er weer wat stukjes
op hun plaats die een stap mogelijk maakte: terug naar
school om personal trainer te worden. Met het verstrijken
van de jaren raakte een terugkeer naar de civiele techniek
steeds meer op de achtergrond.
Ik heb echter niet echt het gevoel dat ik het roer ooit heb
omgegooid. Ik heb zeker gebruik gemaakt van geboden
kansen en de juiste omstandigheden en daarnaast mij
omringd geweten door bemoedigende en inspirerende
mensen.
De eerste grote stap die Koen (jaargenoot en echtgenoot) en ik waarschijnlijk hebben gezet was het besluit
om voor zijn werk voor een poos naar Nigeria te gaan. Ik
was destijds in een leiding gevende functie bij de NS die
veel vergde en een “break” leek me wel wat. Wat we niet
wisten was dat dit het begin was van een ruim 20 jaar durend expat leven. Dat het om allerlei redenen als “spouse”
helemaal niet zo gemakkelijk is om een passende baan
te vinden, was ook onbekend. De jaren in Nigeria waren,
net als het land, intensief. Het leverde vriendschappen op
voor het leven en fantastische verhalen voor bij de borrel.
STOHA bulletin herfsteditie 2020
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Ik was steeds meer geïnteresseerd geraakt in het preventief gezond houden van ons gezin. Lichaamsbeweging en
gezond eten maken daar een groot deel van uit. Personal Trainer worden was iets waar ik aan was begonnen
te denken. Ik wilde graag mijn opgedane ervaringen en
kennis delen en andere mensen helpen om gezonde
veranderingen in hun leven te passen. Bovendien zou het
gemakkelijk te combineren moeten zijn met de schooltijden van de kinderen. En als personal trainer kan je ook
internationaal goed aan de slag.

voedingsadviezen aan klanten die daar naar op zoek zijn
hoort erbij. En dus volgde ik een opleiding om klanten
(online) te begeleiden in het maken van gezonde(re) voedingskeuzes.

In 2016 namen we een andere grote beslissing, tenminste
zo voelde het: terug naar “huis”, Nederland. Onze oudste
was klaar met de “Highschool” en zou gaan studeren in
NL en we waren met het veelvuldig verhuizen wel klaar.
We vestigden ons in Den Haag. En hoewel het fijn was
om weer terug te zijn in NL, dichtbij familie, vrienden,
In 2010 woonden we in Perth, Western Australia en geHema en de Albert Heijn, we waren vergeten hoe donker
durende een jaar ging ik naar school, voor mijn Certificate de winters waren, hoe druk het verkeer is en we realiseerIV in Fitness. Ik genoot van de
den ons dat wat we zochten voor
studie en toen we weer verder
ons gezin niet konden vinden in
gingen in 2013 had ik een mooi
NL. Ik werkte inmiddels weer als
"Ik wilde graag mijn
fitness bedrijf: Orange Fitness
een Personal Trainer, dit keer in
gespecialiseerd in Outdoor
een “boutique” personal training
opgedane ervaringen en
studio. Een leuke ervaring want
Group Fitness Training. In
kennis delen en andere
ik had voor eerst sinds jaren had
Qatar ging ik weer met Orange
ik weer collega’s!
Fitness aan de slag als maar
mensen helpen om gezonde
nu exclusief met vrouwen als
veranderingen in hun
Tenslotte besloten we drie jaar
klant en alles indoor: in de gym,
squash court of aan huis. Ongeleden nog één keer een grote
leven te passen."
dertussen studeerde ik door:
verhuizing te doorstaan: terug
ik wilde steeds beter worden in
naar Perth, Australië. En terwijl
wat ik deed en het geven van
we ons in Perth vestigden met
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En zo gebeurde het dat temidden van de COVID perikelen, wanneer Orange Fitness tot een stop is gekomen, na
20 jaar niet meer in de civiele techniek te hebben gewerkt, ik een verzoek krijg om bij een aannemer te helpen
voor een paar weken om een paar aanbiedingen de deur
uit te werken.
Die paar weken hebben nu geleid tot een contract als Bid
Coördinator. Hier in Perth, Australië leven we in een Covid
Bubble: al maanden lang zijn er geen Covid gevallen
meer in de gemeenschap, elke reiziger van buiten Australie moet in quarantaine in een hotel. Het leven gaat hier
al lang weer zijn gangetje en er is een economische mini
boom in de ijzererts mijnen in het noorden van de staat.
Net als iedereen in deze wereld sta ik versteld hoe het
dagelijkse leven zo heeft kunnen veranderen in zo’n korte
tijd. Maar persoonlijk sta ik versteld dat ik, na zoveel jaren
en zoveel omzwervingen, het op de een of ander manier
voor elkaar heb gekregen een fantastisch leuke baan in
de civiele techniek te veroveren. Ik waardeer het werken
met collega’s aan een project, samen de schouders
eronder en een praatje bij de koffiemachine. En ik geniet
ook van het werken met de Orange Fitness & Nutrition
klanten.
het idee om nooit meer weg gegaan was het voor mij tijd
om te gaan bedenken hoe ik mijn toekomst ging invullen,
nu de kids definitief “groot” zijn. Voor de vierde keer zette
ik Orange Fitness (inmiddels Orange Fitness & Nutrition)
op. Nu werkte ik samen met een Physiotherapeut, begeleidde een groep van senioren, voegde Reformer Pilates
en definitief online Nutrition Coaching aan mijn repertoire
toe.

Ik had nooit verwacht dat het uiteindelijk zo zou lopen.
Maar nu het zo is geniet ik met volle teugen!

Marianne Graaf (1990)

Koen werkte voor een
aannemer die voet aan
de grond wilde krijgen
in Australië. Regelmatig
hielp ik hem met het
wegwerken van EOI’s
(Expressions of Interest)
voor bepaalde “upcoming” projecten. In aansluiting daarop begon ik
te helpen met het maken
van aanbiedingen, niet het
financieel gedeelte maar
alles er om heen. Ik was
met civiel techniek bezig
zonder technisch te zijn.
Ik leerde het bedrijf door
en door kennen. Kortom
het was interessant en
veelzijdig. En op die manier
opende zich voor mij een
heel nieuw vakgebied, die
van “bid coordinating”: daar
waar techniek en marketing
elkaar raken.
STOHA bulletin herfsteditie 2020
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SAMEN SUCCESVOL WERKEN AAN
UAV-GC PROJECTEN?

UAV-gc
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Procesmanagement

WWW.MGCIVIEL.NL

MGciviel BV
Madame Curieweg 27
8501 XC Joure
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160 jaar ervaring is geen garantie voor de toekomst.
Daarom reikt onze ambitie verder: een plek in de top 3 van
vernieuwers binnen de bouw. Wil je werken aan complexe
projecten, met de nieuwste technologieën, zijn jouw ideeën
out-of-the-box?
Toe aan de volgende stap in je carrière? We zien je graag op

maarwatkanjij.nl

Pragmatisch, proactief, efficiënt en flexibel, dat is hoe
wij bij MGciviel te werk gaan. Wij combineren techniek
met procesmatig werken en maken het werken in
de infrastructuur makkelijker én leuker. Benieuwd
wat we voor u (opdrachtnemer/opdrachtgever)
kunnen betekenen? We maken graag kennis.

CIVIELE TECHNIEK AFSTUDEERPROJECTEN 2020

Civiele Techniek
afstudeerprojecten 2020
Mike Appelman:
Sabine Batenburg:
Kris de Boer:
Daniël Groszpietsch:
Yannick Hekkema:
Lucas Holtkamp:
Frank de Jager:
Wouter Leijen:
Mats Pannekeet:
Mike Poel:
Guido van der Veen:
Marica de Wit:

Parametrisatie spoorwegonderdoorgang
Zettingsanalyse tussen de NEN en de Belgische rekenmethode
Meten en berekenen van circulariteit in de wegenbouw
Verduurzaming vervoer Maincontract Schiphol perceel 2 vliegtuigafhandeling
Datacentrum Wieringermeer zettingsproof
Load spreading of a FRP bridge with concrete deck
Slimme infiltratiesystemen
Transformatie gebied Overstad te Alkmaar
Waterkwaliteit waarborgen van het binnenmeer van het Strandeiland (IJburg 2)
4D modelleringsproces verbeteren en toepassen op te ontwerpen
kadeconstructie in de Sluisbuurt in Amsterdam
Opzetten van een trade off model ‘’Asfaltmengsels klantgericht aanbieden’’
Binnenstedelijke kademuren van composiet

Omschrijvingen afstudeerprojecten Civiele Techniek 2020
Mike Appleman
Parametrisatie spoorwegonderdoorgang
Omschrijving: Momenteel bestaan 28 van de 100 projecten van
ProRail uit het realiseren van een spoorwegonderdoorgang.
De spoorwegonderdoorgangen zijn in de meeste gevallen een
ingeschoven bak met in een later stadium gerealiseerde toeritten.
Tijdens de schetsfase moet er vaak een basisontwerp worden bedacht
die een eerste indruk geeft van de te realiseren onderdoorgang.
Tijdens dit ontwerpproces worden vaste stappen doorlopen die door
middel van een parametrisch model geoptimaliseerd kunnen worden.
Daarom is er een parametrisch model gemaakt die in bijna iedere
situatie toegepast kan worden.
Afstudeerbedrijf: Witteveen + Bos; docentbegeleider: Koert Dingerdis.

Sabine Batenburg
Zettingsanalyse tussen de NEN en de Belgische rekenmethode
Omschrijving: Door de invoer van de NEN 9997-1 met de bijhorende
nationale bijlagen wordt in Nederland en gedeeltelijk in België volgens
deze methode de zettingen bij funderingen op staal berekend. In
België is de NEN niet landelijk ingevoerd, waardoor er niet gewerkt
wordt met een standaardformule. Het onderzoek gaat in op welke
methoden in België worden toegepast, hoe deze onderling en ten
opzichte van de Nederlandse methode verschillen.
Afstudeerbedrijf: Geonius Geotechniek B.V.; docentbegeleider: Niek
Brandsma.

Kris de Boer
Meten en berekenen van circulariteit in de wegenbouw
Omschrijving: De Rijksoverheid heeft al doelstelling om in 2050
volledig circulair te zijn. De Nederlandse bouwsector staat dus voor de
overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie. Om
de mate van de circulariteit te berekenen zijn er twee methodes in dit
rapport getoetst aan een realistisch project. De methodes zijn “meeten rekenmethode van CB’23” en de “Ellen MacArthur methode”. Door
een circulariteits-waarde toe te kennen aan een constructie/product/
project kan de opdrachtgever daarin zijn keuzen maken welke beter is
op het gebied van circulariteit.
Afstudeerbedrijf: Boskalis Nederland; docentbegeleider: Ben Godijn

Daniël Groszpietsch
Verduurzaming vervoer Maincontract Schiphol perceel 2
vliegtuigafhandeling
Omschrijving: VolkerInfra Schiphol heeft hoge duurzaamheidsambities
voor Maincontract Schiphol perceel 2 vliegtuigafhandeling. Om in
2040 klimaatneutraal te zijn moet onder andere het vervoer (transport
personeel & materieel) verduurzaamd worden. Daarvoor is onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden om elektrische (bouw)voertuigen toe te
passen en het creëren van daarbij behorende laadvoorzieningen.
Afstudeerbedrijf: KWS (combinatie VolkerInfra Schiphol);
docentbegeleider: Bob Zwartendijk.
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Yannick Hekkema
Datacentrum Wieringermeer zettingsproof
Omschrijving: Onderzoek naar best mogelijke grondverbetering die
toegepast kan worden op een datacentrum, waar tijd en ruimte een
grote factor hebben in de uiteindelijke keuze van grondverbetering.
Datacentrum wordt zelf onderheid, maar de aan te sluiten
infrastructuur wordt aangebracht zonder enige voorbelasting vanwege
''tijd''. Hierdoor ontstaat er in de loop van tijd schade waardoor de
bedrijfszekerheid van het datacentrum niet met de geëiste 99,99%
gegarandeerd kan worden.
Afstudeerbedrijf: KWS infra; docentbegeleider: Bob Zwartendijk

Mats Pannekeet
De waterkwaliteit van het binnenmeer van "Strandeiland" in Amsterdam
Omschrijving: Het binnenmeer van ''Strandeiland" voldoet niet aan
de gestelde eisen waardoor er een maatregel genomen zal moeten
worden. In dit onderzoek worden de fosforgehaltes in het binnenmeer
berekend en wordt met behulp van het software programma PCLake
de kritische belasting berekend. Er wordt uiteindelijk een maatregel
aangeboden die aantoont dat de optredende fosforgehaltes niet boven
de kritische belasting komt en het water daardoor voldoet aan de
gestelde eisen;
Afstudeerbedrijf: Sweco; docentbegeleider: Bob Zwartendijk

Lucas Holtkamp
Load spreading of a FRP bridge with concrete deck
Omschrijving: Het afstudeeronderzoek bekijkt hoe een betonnen dek
de belasting spreiding beïnvloedt. De brug is gemaakt van 3D geprint
VVK welke in x en y richting verschillende sterktes heeft. Vaak kan het
VVK in print richting door de vezels de belasting goed opnemen, maar
haaks op de printrichting niet. Voornamelijk lokale (piek) belastingen
zoals wielafdrukken doen de constructie "pijn". Door een betonnen
deklaag aan te brengen wordt deze belasting beter verspreid, aan de
andere kant brengt dit weer extra gewicht met zich mee. Door het
opstellen van een parametrisch model is met behulp van genetische
algoritme een optimale geometrie gevonden. Deze geometrie is verder
onderzocht en getoetst in SOFISTIK (FEM)
Afstudeerbedrijf: Royal HaskoningDHV; docentbegeleider: Rogier
Nijssen

Mike Poel
4D modelleringsproces verbeteren en toepassen op de te ontwerpen
kadeconstructie in de Sluisbuurt in Amsterdam
Omschrijving: Het doel van het afstudeeronderzoek is om een
werkmethode met modelleerafspraken op te stellen die het mogelijk
maakt om een efficiënte en dynamische koppeling tussen de
bouwplanning en het 3D model te realiseren tot een 4D model.
Afstudeerbedrijf: Sweco; docentbegeleider: Koert Dingerdis.

Frank de Jager
Slimme infiltratiesystemen
Omschrijving: Een onderzoek naar het beoordelen van de
klimaatrobuustheid van bestaande infiltratiesystemen middels een
geautomatiseerd proces.
Afstudeerbedrijf: Geonius; docentbegeleider: Bob Zwartendijk.

Wouter Leijen
Transformatie Overstad Alkmaar
Omschrijving: Overstad Alkmaar zal in de toekomst een transformatie
ondergaan. De huidige functie van het projectgebied is detailhandel.
Dit wordt gewijzigd naar een woon- en werkfunctie. Als gevolg
van de functiewijziging zal de hoeveelheid verkeersbewegingen
veranderen. Het onderzoek bestaat uit verschillende tracévarianten
die zijn uitgewerkt in een 3D model. Verder zijn toekomstbestendige
richtlijnen opgesteld met betrekking tot parkeervoorzieningen en
verkeersbewegingen die overeenkomen met het toekomstbeeld van de
gemeente Alkmaar. Om in de toekomst te voldoen aan deze richtlijnen
is ook onderzoek gedaan naar verkeer reducerende maatregelen.
Afstudeerbedrijf: Sweco; docentbegeleider: Ben Godijn.
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Guido van der Veen
Opzetten van een trade off model ‘’Asfaltmengsels klantgericht
aanbieden’’
Onderzocht is hoe innovatieve en duurzame asfaltmengsel klantgericht
aangeboden kunnen worden en zo ook vaker toegepast kunnen
worden. Momenteel zijn er namelijk al veel innovaties op het gebied
van asfalt(mengsels) en deze worden nog weinig toegepast in
verhouding tot conventionele mengsels. Dit onderzoek heeft de
wens en behoefte van asfaltklanten op het gebied van duurzaamheid
inzichtelijk gemaakt door het houden van klantinterviews. Hierbij is een
model opgesteld waarin snel een passende en duurzame aanbeveling
gedaan kan worden bij een aanbesteding.
Afstudeerbedrijf KWS Infra Amsterdam-Utrecht; docentbegeleider Niek
Brandsma.

Marica de Wit
Binnenstedelijke kademuren van composiet
Omschrijving: Om aan de doelstellingen voor het vervangen van
de grote hoeveelheid oude kademuren in de binnenstad van
Amsterdam te kunnen voldoen, wordt er gezocht naar nieuwe
ontwerpconcepten. In dit onderzoek is daarom gekeken of de
toepassing van composiet als kademuurconstructie op deze vraag
zou kunnen inspelen. Er zijn daarvoor twee varianten in 3D ontworpen
en constructief doorgerekend, waarna deze vergeleken zijn met
twee reguliere methodes: de in het werk gestorte betonnen L-wand
en de combiwandmethode. Dit is gedaan op o.a. het gebied van
kosten, duurzaamheid en realisatie. Tot slot is er gekeken naar een
optimalisatie van het ontwerpproces en de berekeningen met behulp
van parametrisch ontwerpen.
Afstudeerbedrijf: Witteveen + Bos; docentbegeleider: Rogier Nijssen.
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WINDPARK WESTFRISIA

Windpark Westfrisia

Kees Schouten &
Ed Freriks
Toen ik in 1979 afstudeerde wist ik dat ik eerst in dienst moest, dus ik meldde me in
mei 1979 aan bij een uitzendbureau. Ze hadden een geschikte baan voor me: tekenwerk bij Rijkswaterstaat in Scharwoude waar ze bezig waren met de aanleg van A7
tussen Hoorn en Wieringerwerf.
In september moest ik me bij een kazerne in Ermelo melden, maar na 3 weken besloot ik dat alles beter was dan
dat, en deed ik een beroep op de wet gewetensbezwaren. Daarna kon ik via het uitzendbureau weer op dezelfde stoel bij Rijkswaterstaat plaats nemen. Na ruim een
half jaar kreeg ik een tijdelijk dienstverband aangeboden.
In die tijd was het tekenwerk nog handwerk, en werden
berekeningen via een terminal naar een mainframe in Rijswijk verstuurd, die enige tijd later de resultaten naar een
printer in de bouwkeet stuurde. Na enige tijd werd duidelijk dat ik dit rekenwerk leuk werk vond en dat ik er handig
in was, en kreeg ik steeds vaker dergelijke klussen. Op de
HTS had ik ook al een meer dan gemiddelde interesse in
het werken met de computer.
Na een jaar moest ik vervangende dienstplicht vervullen, dat deed ik bij de afdeling Verkeerskunde van de
gemeente Alkmaar. Ik had verwacht dat ik sociaal werk
moest doen, het werd een technische baan. Voordat ik
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na anderhalf jaar weer vrij kwam tipte mijn opvolger in
Scharwoude mij dat er bij de automatiseringsafdeling in
Haarlem een vacature was. Hij dacht natuurlijk: als hij die
baan neemt dan hoef ik niet weg. Helaas voor hem had
hij het mis: Ik kreeg de baan in Haarlem en hij moest naar
Scharwoude vertrekken.
Na 3,5 jaar in Haarlem kon ik bij het Hoogheemraadschap
Noordhollands Noorderkwartier een baan krijgen als
systeembeheerder. Dat scheelde vanuit mijn woonplaats
Grootebroek een uur reistijd en het werk vond ik leuker.
In 1993 fuseerde Noordhollands Noorderkwartier met
het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in
Kennemerland en Westfriesland tot het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier. In 2003 fuseerde het hoogheemraadschap weer
met 6 andere waterschappen boven het Noordzeekanaal
en ontstond het huidige Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK).

WINDPARK WESTFRISIA

Van 1986 tot 2008 was ik systeembeheerder en moest ik
In de jaren erna bouwden we nog 3 windturbines. De eerzorgen dat de computers inclusief de programma’s goed
ste jaren was ik de secretaris van het bestuur, later werd
bleven werken. Het belangrijkste programma was het
ik penningmeester, en dat ben ik nog steeds.
belastingpakket waarmee jaarlijks aanslagen voor de waterschapsbelastingen naar de
Enkele jaren later werd ik beingelanden verstuurd worden.
stuurder van Wind-Wijzer B.V.
"Ik ben dus zo iemand die
Toen dat pakket compleet
die in Andijk 2 windturbines liet
jarenlang een technische
vernieuwd werd en op andere
bouwen en van Andijkerwind
computers ging draaien raakte
B.V. met 3 windturbines die
opleiding gevolgd heeft, maar
ik een deel van mijn werk kwijt
ruim 2 keer zo hoog waren
er in de praktijk niet veel mee
en maakte ik de overstap
als de “gigantische” Lagerwey
naar databasebeheer, waarbij
turbines maar 10 keer zoveel
heeft gedaan."
de database van het belasenergie opwekten.
tingpakket mijn belangrijkste
verantwoordelijkheid was. Dat werk zal ik waarschijnlijk
In 2014 werd ik gevraagd om mee te werken aan de
blijven doen tot ik in 2021 op mijn 65e verjaardag stop
oprichting van Windpark Westfrisia in Zwaagdijk-Oost.
met werken.
10 jaar eerder had ENW (de voorloper van Nuon/Vattenfall) geprobeerd daar een windpark te bouwen maar
Ik ben dus zo iemand die jarenlang een technische opdat was door tegenwerking van enkele grondeigenaren
leiding gevolgd heeft, maar er in de praktijk niet veel mee
mislukt. Toen de grondeigenaren het later zelf probeerden
heeft gedaan. Het is soms wel makkelijk dat ik weet wat
weigerde de gemeenteraad een vergunning af te geven.
mijn technische collega’s bedoelen als ze waterbouwkun- Door de crisis- en herstelwetgeving mocht de provincie
dige termen gebruiken.
Noord-Holland vanaf 2012 beslissen over windparken
groter dan 10 MW en dus probeerden de grondeigenaren
Los van het werk kreeg ik na de oliecrisissen in 1973 en
het opnieuw. De provincie verleende medewerking aan
1976 het gevoel dat we bezig waren de aarde te verpeshet plan, de gemeente Medemblik wilde op geen enkele
ten. Zure regen zou tot de ondergang van de samenleving manier medewerking verlenen, omwonenden richtten de
leiden. Dat onheil is gelukkig afgewend, maar daarna
Stichting Tegenwind op en tientallen omwonenden zetten
werd duidelijk dat het broeikaseffect de volgende bedreispandoeken in de tuin om te protesteren. Eind 2017 wees
ging was. Een van de middelen om dat effect te verminde Raad van State alle bezwaren van de tegenstanders af
deren was het gebruik van windenergie. Maar je bouwt
en kon gestart worden met de voorbereidingen.
niet zomaar even een windmolen. In 1986 werd in Venhuizen een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het
In de zomer van 2018 werd begonnen met het grondoprichten van windmolencoöperaties. In Denemarken was werk, gevolgd door de funderingen. Voor het toezicht op
het al enkele jaren gebruikelijk om in groepsverband geld
het betonwerk werd een adviseur ingehuurd: Ed Freriks,
bij elkaar te brengen en windmolens te plaatsen. Samen
mijn klasgenoot op de HTS.
met een paar andere mensen richtten we de Westfriese
Windmolen Coöperatie op. Binnen jaar hadden we 300
In oktober 2018 werd gestart met de bouw van de windleden, een jaar later konden we 2 Lagerwey LW 15/75
turbines, 5 Enercon E92 windturbines. De hoogte van de
windturbine bouwen, met 35 % subsidie en 300.000 gulmast is 85 meter, de diameter van de rotor 92 meter, de
den leningen van de leden. De mast van de turbines was
generator kan maximaal 2,35 MW leveren. In januari 2019
32 meter hoog, dat vonden wij in die tijd gigantisch.
draaide de eerste windturbine, in april 2019 werd het
windpark officieel opgeleverd.
De verwachting is dat het windpark op jaarbasis 36
miljoen kWh elektriciteit opwekt, voldoende voor 12.000
huishoudens (Medemblik telt ongeveer 15.000 huishoudens). Ter vergelijking: elke windturbine van Westfrisia
levert in 2 maanden net zoveel als de 5 windturbines van
de Westfriese Windmolencoöperatie in de afgelopen 30
jaren geleverd hebben.
De Westfriese Windmolencoöperatie is aandeelhouder en
leende 160.000 euro van de leden (deels omwonenden)
voor de financiering van het windpark.
Kees Schouten
Afstudeerjaar 1979
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Ja, en toen moesten ze nog gebouwd worden. Omdat bij
zoveel van deze projecten de coöperatie geen civieltechnische kennis aanwezig is (beton was niet het favoriete
vak van Kees) moest deze ondersteuning van elders
komen. En waar haal je die dan beter vandaan dan
dichtbij huis!
Via Blix consultancy ben ik op dit project terechtgekomen.
Ik had al gehoord dat Kees erbij betrokken was, en bij
de eerste vibro paal kwam hij aan op de ligfiets. Gelukkig
bracht een collega van hem het gebak mee.
De palen heien was toevertrouwd aan een bekende uit de
buurt, Vroom Funderingstechnieken. Ook een thuiswedstrijd voor deze mannen. Het grondwerk en infra werd
ook dichtbij gezocht en door KWS gerealiseerd. Gelukkig
werden de complete funderingen inclusief vlechtwerk
door Duitsers uitgevoerd, Oehm Bauunternehmen aus
Meppen, net over de grens bij Emmen, 200 km rijden.
Dus valt eigenlijk nog wel mee. Veel voetbalfans moeten
doorgaans méér kilometers reizen voor een uitwedstrijd,
of was het thuiswedstrijd.
Maar goed, Oehm is bekend met de materie en levert op
zich geen slecht werk af maar doet het op zijn eigen Duitse manier, net als Enercon de turbineleverancier. Alles wat
zij doen is goed, en daarom vinden zij overleg, Method
Statements en kwaliteitseisen uit Nederland maar vervelend. Lastige mensen, die Hollanders. Moeten ook zo
nodig alles weten wat ze gaan doen. Als het fundament
maar op tijd klaar is en er goed uit ziet.

Op zich hebben
ze een punt
hierin, maar
toch willen we
wel het een en
ander controleren en toetsen. Dat dit geen overbodige luxe was bleek
al bij het stort van het eerste fundament. Eerst de onderlaag storten, want er ligt een slap veenpakket onder het
fundament, en in de sterkteklasse C35/45. Beton met
194 kg CEMI 52,5 (portlandcement) en 179 kg GGBS
(hoogovenslak). En dat bij erg warm weer. Het werd dan
ook bloedheet in het verhardend beton, met, je raad het
al, veel en te grote scheuren. Das muss man reparieren.
En dat gebeurde ook. Wel weken vertraging dus. De bovenlaag ging al wat beter en we begonnen al aan mekaar
te wennen.
Ook een aparte werkwijze is het controleren van het
geleverde beton. De betonleverancier A. Jansen maakt
natuurlijk haar controlekubussen, maar die vertrouwen ze
niet. Van elke stort worden er 6 – 9 (piepschuim) kubussen gemaakt, in de container gezet en gaan aan het
einde van de week in de VW bus mee naar de Heimat.
Daar worden ze op 7 en 28 dagen gedrukt. Ze zijn er
maar druk mee.
Verderop bij een ander fundament kwam een ander
fenomeen om de hoek; inkalven van de bouwput door de
regenval en tussenliggende slappe lagen. Dit weet je als
je hier vaker hebt gewerkt. Ook dat is weer goed gekomen. Elke maandagochtend was de ploeg er weer voor
een nieuwe week. En als er nog iemand zegt dat Duitsers
geen humor hebben, dan moet je de VW bus maar eens
goed bekijken!
Uiteindelijk is alles, weliswaar met veel gemor en doorzeuren om de kwaliteitspapieren, toch tot stand gekomen
en zijn de turbines op visueel mooi afgewerkte fundaties
geplaatst. Deutsche Gründlichkeit. Zoals beloofd.
Ed Freriks, Betoned
Afstudeerjaar 1979
PS Artikel heeft een licht satirische ondertoon zonder de
bedoeling de Duitsers te beledigen.
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_ 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 als 100% zw
t: 0226 39 16 29
e: info@kdbv.nl _ www.kdbv.nl

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
Gerard Stet
1985
Jacqueline Middel-Kuyper
1986
Ron Oudeman
1987
Simon Roozen
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 Eversdijk
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
Martijn Nanninga
2008
Ferry Kager
2009
Johan Klaasse Bos
2010
Maarten Overtoom
2011
Martijn Groot
2012
Joris Paap
2013
Stanley Lighthart
2014
Rick Fijnheer
2015
Jesse Ordeman
2016
Sarah Wiggers
2017
Mike Borst
2018
Bart Pepping
2019
Noor Boon
2020
Marica de Wit
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STOHAPlus
Bestuurslid
STOHA Plus
Afstudeerprijs
Bestuurslid
STOHA Plus
en kascontrole
Kascontrole
STOHA Plus
Penningmeester
Secretaris
Afstudeerprijs
Afstudeerprijs
en voorzitter

Kascontrole

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, Arrien Borst en Bert Kuipers

Vanuit INHolland worden
de taken vervuld door:
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 Cruquius, Sweco te Alkmaar,
Chr. Hoogendorp en Zonen te Lijnden, Prommenz te
Schagen, KWS Infra te Heerhugowaard, Markus BV
te Zwanenburg, Gebr. van 't Hek BV te Middenbeemster,
Heijmans te Assendelft, BKS te Schagen, Sophia
Engineering te Warmenhuizen, MGciviel te Leeuwarden
en K_Dekker Bouw & Infra te Warmenhuizen.
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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

