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Van de
voorzitter
Melle Ketting aan het woord

Beste STOHA'ers,
Wat een dynamisch jaar hebben we achter de rug!
Thuiswerken werd al snel de norm en de (technische)
overgang verliep over het algemeen vrij soepel. Hoewel virtueel werken soms leuk is én vaak efficiënter,
blijkt dat met wat meer inefficiëntie het (kantoor)werk
vaak leuker is.

Uitdagingen te over
Qua uitdagingen in onze sector hoeven we ons nooit te
vervelen. Zowel het ‘normale’ assetmanagement (korte
termijn en strategisch), als ook de ‘nieuwe’ projecten
rondom energietransitie biedt onze sector diverse kansen,
van windmolenparken tot decentrale warmtenetten tot
waterstof-projecten tot circulaire uitdagingen. Daarnaast
zijn er ook de veranderende marktomstandigheden als
gevolg van PFAS/Stikstof, de strengere milieueisen/-wensen van enkele (grote) steden. De vergrijzing van onze
sector wordt ook een uitdaging. Hoe draag je de huidige
kennis en kunde over terwijl er minder nieuwe aanwas is?
Tevens valt op het moment van dit schrijven niet te overzien wat de Tweede Kamerverkiezingen (2021) als spin-off
hebben. Wellicht enkele budget technische beperkingen
op landelijk tot lokaal niveau, die zeker niet altijd zullen
helpen.
Missen van contact
De kracht van de STOHA zijn natuurlijk de informele momenten, zoals tijdens excursies, congressen en reünies.
Vanuit het bestuur willen we niets anders dan graag die
bijeenkomsten organiseren. Gezien de beperkingen van
de maatregelen en de uitdagingen in de wereld, kon
dat er niet van komen. Het voorbereiden van een aantal
grotere evenementen gaat vooralsnog ‘gewoon’ door,
maar met de planning daarvan zijn we afhankelijk van de
andere factoren.

OPROEP - WIE maakt de nieuwe STOHA Bulletins?
De afgelopen jaren hebben Arrien, Jan en André hard
gewerkt om elk half jaar een STOHA-Bulletin met professionele inhoud voor ons te creëren. Daarvoor past niets
anders dan heel veel dank en waardering aan de redactie!
Zij hebben aangegeven dat ze graag het stokje aan een
nieuwe redactie willen overdragen. Dit zodat met nieuwe
elan en energie de bulletins gemaakt kunnen worden.
Vandaar de oproep van het bestuur voor enthousiaste
redacteurs. Ook niet STOHA-ers (zoals bijvoorbeeld familieleden of kennissen) zijn van harte welkom.
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.
Nu we in de post-Coronatijd zijn terechtgekomen
is het eindelijk weer eens tijd om samen te komen
voor een STOHA babbel en borrel. En waar kan dit
nou niet beter dan in het AZ Stadion met vernieuwd
dak! Noteer vast woensdagmiddag 29 september
2021 om 16.30 uur. Meer info en aanmelding volgt
op de website.
Met energieke groet,
ing. Melle Ketting
STOHA-voorzitter
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VAN DE REDACTIE

Van de
redactie

Jan van Diepen

Er gaat van alles door mijn hoofd bij het schrijven van
dit laatste stukje tekst als redactielid van het Stoha
magazine. Na 8 jaar lid van de redactie te mogen zijn
is dit echt het laatste nummer dat wij uitbrengen.
Onze voorzitter, Melle Ketting, doet ook een dringend
beroep op jullie om het stokje over te nemen van ons
en dat doen wij ook . Doe eens iets heel anders en
wordt redacteur van dit roemruchte blad. Er zijn vast
mensen met een journalistieke nieuwsgierigheid onder jullie en dit is je kans! Het zou toch eeuwig zonde
zijn als dit het laatste nummer ooit zou zijn.

wel, ik werk bij een opdrachtgever), en ook “mijn broer
gaat dood” ik ben er even niet zo bij sorry, of ik vind het
best lastig om met pensioen te gaan, ik heb verder niks.
Dit was nog maar een collage van het laatste jaar, er is
veel gebeurd in die afgelopen jaren genoeg om over te
schrijven in ieder geval. Mijn inzet voor het magazine was
om verhalen van de mensen op te tekenen, hoe ze in het
leven staan of hoe ze soms op hele andere wegen terecht
zijn gekomen dan de infra. De jonkies in het begin van
hun carrière of zoals mijn goede vriend Ewald en ik “in de
herfst van onze carrière”.

Komt vast wel goed. Als er iets is dat een weg- en waterbouwer kenmerkt is dat het wel goed komt, dat zit in onze
genen denk ik. Nederland zou piepend en krakend tot
stilstand komen als wij als watertegenhouders, landaanwinners, bruggenbouwers, wegenaanleggers en noem
het allemaal maar op, iets anders zouden zeggen. Dus
het komt goed!

Deze laatste keer mogen ook wij het podium nemen.
Thuiswerken gaat je niet in de koude kleren zitten, veel
gebeurt digitaal, werken in het buitenland is saai geworden door de afstand en het thuiswerken, wanneer wordt
jij ingeënt? Al die overleggen maken het veel drukker
en intensiever dan ‘normaal’. Is dit het nieuwe normaal?
Wanneer mogen we weer naar kantoor? Denken jullie wel
aan de verhouding werk en privé? En nemen jullie nog
vrije dagen op? Die gaan niet zo hard als verwacht! Willen
we wel naar kantoor terug? Die gesprekken krijg ik vanuit
mijn advieswereldje naar binnen geslingerd.

Ja, corona, thuiswerken, de bouw gaat gewoon door,
aanbesteding op 1000 euro gemist, meerwerk, afwijkingen, nog meer meerwerk, slimme oplossingen, bouwteams het nieuwe normaal?, plannen van aanpak achterhaald ?, elektrische trilplaat maar in de container gezet,
gaat te snel stuk als je hem ook daadwerkelijk gebruikt,
9 maanden levertijd bakstenen, ongein in het schaftlokaal, in weer en wind, nog meer meerwerk ( je merkt het

Ik vond het leuk om mooie verhalen te horen van technische hoogstandjes in binnen- en buitenland en te horen
waar mensen na hun studie terecht zijn gekomen, binnen
of buiten de infra.

Ideeën, suggesties & hulp? Mail naar redactie@stoha.nl
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Ik heb er een boel kennissen aan over gehouden. Ik vond
het ook leuk om te zien hoe mensen zich hebben ontwikkeld, in de loop der jaren. Veel mensen zie je een keer en
kom je jaren later weer een keer tegen in een andere rol of
functie. Dat geeft een leuke aanleiding tot een gesprek of
een stukje.
En uiteraard oud docent Bert Kuipers die de contacten
met InHolland warm hield en niet te vergeten met de stuwende kracht van André Hoogcarspel vanuit het bestuur
hebben we een boeiend blad mogen maken voor jullie.
En er liggen nog veel meer verhalen voor onze opvolgers,
ik zie nu al uit naar het volgende nummer van het Stoha
magazine.
Het ga jullie goed,

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!

Arrien Borst, André Hoogcarspel, Bert Kuipers &
Jan van Diepen

Arrien Borst
STOHA bulletin zomereditie 2021
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EVEN VOORSTELLEN

Even voorstellen...

Gerard Stet
Mijn naam is Gerard Stet, afgestudeerd in 1984 in de differentierichting Civiele
Bouwkunde. Ik woon nog steeds op loopafstand van de HTS in Alkmaar. Ik ben getrouwd met Inge en wij hebben een dochter van 18 jaar.
Ik ben gepromoveerd tot jaarcommissaris 1984. Geen
verkiezingen, geen campagnes, geen stemfraude, geen
tweets, maar wachten, geduld hebben, na 30 jaar geen
ad Interim meer. Ik wil, namens mijn jaargenoten, mijn
voorganger Wim Engel bedanken voor zijn trouwe dienst.
Hij heeft het heel, heel lang knap gedaan.
Afgelopen twee decennia me vooral beziggehouden als
vastgoedontwikkelaar van betaalbare woningbouw, maatschappelijke huisvesting en maatschappelijke vastgoed.
Ik ben nu twee jaar in dienst bij de woonstichting Intermaris in Hoorn als projectontwikkelaar. Ik houd me bezig met
binnenstedelijke opgaven met sloop/nieuwbouw van 500
appartementen in de regio Hoorn en Purmerend, onder
andere Siriusstraat in de Grote Waal in Hoorn. In de regio
Alkmaar en Heerhugowaard heb ik bij Woonwaard veel
ontwikkeld. Herstructurering Oud-Overdie, Vroonermeer
in Alkmaar, uitbreidingsgebieden Stad van de Zon en De
Draai in Heerhugowaard, Twuyverhoek in Sint Pancras zijn
voorbeelden daarvan.
Bijzondere opgaven waren Transferium Jeugdzorg in
Heerhugowaard een gesloten jeugdinrichting voor 80
jongeren of het Oranje Huis in Alkmaar. Na mijn diensttijd
werkte ik o.a. architectenbureau Reus en Leeuwenkamp
als Hoofd Calculatie, mijn taak was om ‘’de architectuur
betaalbaar te houden’’ en daarna bij hoofdaannemer
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BBTN als bouwkostendeskundige/Hoofd Calculatie met
als grootste opgave het kantoor van Wolters Kluwer,
36.000 m2 vloeroppervlak in Alphen aan de Rijn.
Ik ben een gepassioneerd vakidioot! Wat hebben we een
mooi vak! We bouwen voor honderd jaar. Iedereen vindt
wat van het resultaat; je kan er letterlijk tegenaan schoppen, aanraken, ruiken en proeven!

HERINRICHTING VAN DE N243

Herinrichting van de

N243
Sinds enige tijd is de provincie
Noord-Holland bezig met de
verbetering van de N243 tussen
Alkmaar en de aansluiting op de
N597 bij de Goorn. De weg wordt
nu gekenmerkt door een smalle
weg met veel verkeer, een aantal
drukke kruisingen en veel directe
wegaansluitingen van woningen en
bedrijven. Ook ligt de weg gedeeltelijk binnen de polder de Beemster, een beschermd landschap.
In de toekomst worden de huidige
kruisingen vervangen door rotondes en beter ingepast in het landschap. Bestaande in- en uitritten
blijven bestaan, maar krijgen een
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ander soort verharding, waardoor
een groene uitstraling ontstaat.
Voor dit project is een noviteit dat
de wegdekken van de nieuwe en
de te vervangen fietsbruggen van
geprint beton worden gemaakt.
Binnen de provincie en binnen Arcadis zijn meerdere STOHA leden
betrokken geweest bij ontwerp
en contract. In dit artikel laten we
4 STOHA leden aan het project
aan het woord die betrokken zijn
geweest bij dit project.

De N243 is de provinciale weg door
de gemeenten Alkmaar, Beemster en
Koggenland. De weg is circa 13 kilo-

meter lang. De provincie wil de weg
veiliger maken, de 80 km/h handhaven, de doorstroming waarborgen en
het groot onderhoud uitvoeren. De
weg is hierdoor voor 15 jaar vrij van
groot onderhoud. Daarnaast wordt
de weg landschappelijk ingepast. Een
deel van de weg loopt namelijk door
Unesco werelderfgoed de Beemster.
Dit landschap kenmerkt zich door
rechte lijnen met laanbeplantingen
waar rekening mee moet worden
gehouden. De beschikbare ruimte
van erfgrens tot aan de waterlijn is
beperkt tot circa 16 tot 17 meter. Binnen dit profiel wordt de reconstructie
uitgevoerd.

Afbeelding theimagineers.com

Weg veiliger maken
Om de weg veiliger te maken, worden zes kruispunten omgebouwd tot
rotondes (een uniform wegprofiel). De
weg wordt 7,05 meter breed met aan
beide zijden een grasbetonverharding
van 0,60 meter. Langs het water
komt een houten landschapsvriendelijke geleiderail. Verder komen er een
tussenberm en fietspad van 3 meter
breed.

de toplaag en tussenlaag vervangen.
In het traject zitten diverse bruggen
die bijna 90 jaar oud zijn. Deze bruggen krijgen ook groot onderhoud.
Deze kunstwerken zijn beschouwd
en kunnen na het uitvoeren van het
onderhoud nog minimaal 25 jaar mee.
De breedte van 4 van deze bruggen
zijn te smal voor alle verkeersstromen.
Naast de te smalle bruggen komen
aparte 3D-geprinte fietsbruggen.

Groot onderhoud
Voor het groot onderhoud wordt over
een lengte van circa 8 kilometer de
verhardingsconstructie vervangen.
Over een deel van 5 kilometer worden

Fasering
Langs het gehele traject zitten
circa 170 perceelaansluitingen met
een inrit.

Alle perceelaansluitingen dienen
tijdens de uitvoering bereikbaar te
blijven. Ook de hulpdiensten en het
openbaar vervoer moeten doorgang
hebben op het traject. Het werk is
technisch niet heel moeilijk, maar
door de beperkte ruimte en de eisen
ten aanzien van bereikbaarheid
maakt het fasering technisch lastig.
Lees meer
Bekijk meer informatie over dit project
via www.infoN243.nl.
Peter Hopman, Technisch Manager
van het project Herinrichting N243
STOHA bulletin zomereditie 2021
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Afbeelding theimagineers.com

3D geprinte wegdekken voor fietsbruggen
Voor de toepassing van de innovatie is een Intentieovereenkomst
met de uitvoerende partij afgesloten voor een verdeling in taken en
verantwoordelijkheden. Om bij de
realisatie duidelijke werkafspraken
en een werkkader te hebben, is
een UAV-GC contract gemaakt aan
de hand van de contractmodellen
van de provincie. Het contract bevat alle processen die de provincie
gewend is te volgen en schept duidelijkheid in de verwachtingen naar
elkaar. Vanwege het kleinschalige
karakter van deze opdracht en een
andere risicoprofiel zijn niet alle eisen even relevant. Bij het tot stand
komen van het contract is de uitvoerende partij betrokken geweest
en heeft input geleverd.
De ontwerprichtlijnen van de provincie, de ERBI, bieden geen houvast
voor eisen waaraan de 3d geprinte
brugdekken moet voldoen. Provincie,
uitvoerende partij en het ingenieursbureau hebben gezamenlijk een set
aan eisen ontwikkeld en het ontwerp
daarop gebaseerd. In de vraagspecificatie met de producteisen zijn
daarom alleen eisen opgenomen voor
landhoofden, overgangen naar bestaand en andere raakvlakken zoals
de eisen uit het hoofdcontract.
Omdat de provincie drie van de vier
fietsbruggen voorafgaande aan het
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hoofdcontract van de herinrichting
van de N243 en één fietsbrug tegelijk
met het hoofdcontract uitvoert, leidt
deze scheiding voor verschuivingen
in verantwoordelijkheden en vastlegging in het UAV-GC contract:
Verkeersmanagement:
• De uitvoerende partij zorgt voor
afsluiting van de N243 gedurende twee weekenden voor de realisatie van de drie fietsbruggen;
• De opdrachtnemer van het
hoofdcontract zorgt voor verkeersmaatregelen en werkruimte
en doet coördinatie voor het bouwen van werk van één fietsbrug
met de uitvoerende partij als
nevenopdrachtnemer.
Kabels en leidingen:
• Voor de drie fietsbruggen zijn alle
kabels en leidingen bestaand,
behalve die voorafgaand aan
het hoofdcontract worden of zijn
vernieuwd, aangepast, verlegd of
verwijderd.
• De uitvoerende partij van de enkele fietsbrug die tegelijk met het
hoofdcontract wordt uitgevoerd,
krijgt te maken met vernieuwingen, aanpassingen, verleggingen
of verwijdering afhankelijk van de
fasering van de opdrachtnemer
van het hoofdcontract en de
planning van de netbeheerders.

Ander onderscheidende aspecten:
• Geen verstorend effect door stikstof depositie bij de realisatie van
de drie fietsbruggen en wel bij de
uitvoering van het hoofdcontract
door omleiding van het verkeer;
• Aparte bankgaranties vanwege
de ver uit elkaar liggende uitvoeringsperioden;
• Tijdelijke fietspadverhardingen
voor de drie fietsbruggen en definitieve afbouw door de opdrachtnemer van het hoofdcontract.
Henk Visser
afstudeerjaar 1984

HERINRICHTING VAN DE N243

Watertoets
Vanuit Arcadis ben ik zelf ook betrokken geraakt bij de
N243. Als adviseur stedelijk water heb ik de watertoets
geschreven voor dit project als onderdeel van de onderbouwing van de bestemmingsplannen van de gemeenten
Alkmaar, Beemster en Noorder Koggenland. Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke
plannen een watertoets dient te worden uitgevoerd.

"Waterbeheerders worden in
een vroeg stadium betrokken bij
de planvorming"
Het doel van de Watertoets is in een vroeg stadium
waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar te maken
en evenwichtig mee te nemen bij ruimtelijke plannen. Er
wordt met name ingegaan op de gevolgen van het plan
voor de waterhuishouding en de beschrijving van de
maatregelen die worden getroffen.

Waterbeheerders worden in een vroeg stadium betrokken
bij de planvorming om zo een duurzame omgang met hemel-, grond- en oppervlaktewater te waarborgen en “water” mee te laten wegen in het planproces. Het resultaat
van de Watertoets is deze waterparagraaf, die is opgenomen in het bestemmingsplan. Ook is gekeken naar de
gevolgen van klimaatverandering op het wegsysteem. We
hebben daarbij vooral gekeken naar zettingen als gevolg
van verdroging van de ondergrond. Zeker in de Eilandspolder is het risico op zetting op langere termijn als gevolg
van verdroging relatief groot, bovenop de zakkingsclausule die al is opgenomen voor deze polder. Dit kan gevolgen
hebben voor de hoogteligging van de weg ten opzichte
van de gefundeerde kunstwerken in het wegsysteem.
Daarnaast werden tijdens de voorbereiding van dit project
een aantal dijken in de omgeving opgehoogd, waardoor
de uitgangssituatie wijzigde. Al met al een leuk project in
de achtertuin van Alkmaar met een aantal kleine, maar
leuke uitdagingen.
Arrien Borst

Afbeelding theimagineers.com
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STOHA AWARD

STOHA
Award
Marica de Wit
Ik ben Marica de Wit, 23 jaar en afgelopen jaar afgestudeerd op
InHolland Alkmaar, Civiele techniek, met mijn onderzoek naar de
toepassing van composiet als kademuurconstructie. Een scriptie
waarvoor ik de STOHA award in ontvangst heb mogen nemen!
Daarnaast ben ik STOHA jaarcommissaris voor ons jaar en stel ik mij
bij deze graag aan jullie voor.

14
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"In Barcelona had ik onder
andere een tijdje bij een klein
architectenbureau gewerkt, waar
mijn interesse voor de bouw al een
beetje gewekt was."
Wat ik op InHolland vooral heel erg leuk vond was de
combinatie van de theorie met de praktijk. Veel jongens
bij ons in het jaar hadden al hun MBO studie afgerond
of hadden ouders of familieleden die in de bouw zaten,
maar ik was toen ik begon nog nooit op een bouwplaats
geweest. Mijn eerste stage heb ik gelopen bij K_Dekker
bouw & infra b.v. in de uitvoering, bij de bouw van een
ondergrondse parkeergarage op de Zuidas in Amsterdam
in een onwijs leuk team. In die vijf maanden en de daaropvolgende twee jaar dat ik er als bijbaantje kon blijven
werken heb ik ontzettend veel geleerd. Bepaalde kennis
die je in het werkveld op kunt doen kun je uit geen enkel
boek halen.
Mijn tweede stage heb ik bij Arcadis in Amersfoort gelopen, waar ik onderzoek heb gedaan naar het parametrische ontwerp van bovenleidingen. Een hele andere tak
van sport, maar ook erg leerzaam en interessant. Daarnaast heeft InHolland ook een mooi composietlab, waar
ik onderzoek kon doen naar rietcomposiet in de vakantie
na mijn eerste jaar. Het gaf ons ook de kans om in groepen mee te doen met de SAMPE composietwedstrijd,
waarbij meerdere universiteiten en hogescholen het tegen
elkaar afleggen door het ontwerpen van een zo’n licht en
sterk mogelijke composieten ligger. Ik kan iedereen aanraden een keertje bij het lab langs te lopen, want ze staan
altijd open voor nieuwe initiatieven en onderzoeksideeën!
Die stages en het werk in het composietlab waren een
mooie opbouw naar mijn afstudeerscriptie. Bij WitteveenAls iemand mij een aantal jaar geleden had verteld dat ik
+Bos heb ik onderzoek gedaan naar de toepassing van
een technische studie zou gaan doen, zou ik daar waarcomposiet voor de vervanging van de binnenstedelijke
schijnlijk om gelachen hebben. Tijdens mijn middelbare
kademuren van Amsterdam. De oude kademuren, die in
schooltijd heb ik zelfs in mijn laatste jaar Wiskunde B en
Amsterdam vaak bestaan uit gemetselde muren gefunNatuurkunde laten vallen, in de overtuiging dat ik dat voor deerd op een houtconstructie, hebben na meer dan 100
mijn vervolgopleiding sowieso niet nodig zou hebben. Pas jaar het einde van hun levensduur bereikt. De verwachting
na een tussenjaar in Barcelona kwam ik, al ingeschreven is dat vanaf 2025 zo’n 2000 meter kademuur per jaar
bij Psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen,
opgeleverd moet worden. Omdat het met de reguliere
toevallig langs de studie Civiele techniek op InHolland
methodes (in mijn onderzoek heb ik de betonnen L-wand
Alkmaar.
en de combiwandmethode beschouwd) lastig is om aan
deze doelstelling te voldoen, heb ik gekeken of er door de
In Barcelona had ik onder andere een tijdje bij een klein
toepassing van composiet een technisch haalbare conarchitectenbureau gewerkt, waar mijn interesse voor de
structie ontworpen kan worden die wel aan de doelstelbouw al een beetje gewekt was. Bouwkunde leek mij het ling kan voldoen.
toch niet helemaal, maar civiel interesseerde mij meteen: het ontwerpen en bouwen van bruggen, wegen en
Hiervoor heb ik twee composieten kademuren in 3D ontviaducten leek mij heel erg gaaf. En gelukkig heb ik geen worpen en die constructief gecontroleerd op doorbuiging,
normaal- en schuifspanningen.
seconde spijt gehad van die keuze!
STOHA bulletin zomereditie 2021
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Om het ontwerp en het aanpassen van de verschillende
varianten te vergemakkelijken heb ik een parametrisch
ontwerp opgezet: door het aanpassen van een aantal
variabelen werd het zo mogelijk om heel snel een aangepaste versie van de ontwerpen door te rekenen én
meteen een nieuw 3D ontwerp te genereren. Naast het
ontwerpen en doorrekenen was het ook belangrijk dat
de constructies gefabriceerd zouden kunnen worden en
dat ze ook uitvoeringstechnisch in grote lijnen haalbaar
zouden zijn. Een lastig onderdeel was bijvoorbeeld de
aansluiting van het composiet op de palen en de aansluiting van de composietelementen onderling.
Uiteindelijk kwam de reguliere combiwandmethode het
best uit de test, hoewel de L-wand het niet af kon leggen tegen de twee composietontwerpen. Vooral op het
gebied van duurzaamheid en kosten deden de composietconstructies onder voor de combiwand. Maar, met de
huidige ontwikkelingen bestaat er zeker een kans dat dit
in de toekomst wordt verbeterd voor de composietmaterialen. Het was een heel gaaf onderzoek, ondanks dat alles
vanuit huis moest gebeuren vanwege corona. Zo ook de
diploma uitreiking afgelopen oktober, die vanwege de
omstandigheden via Teams online plaats moest vinden.
De docenten reden alle huizen langs om de diploma’s
nog wel persoonlijk uit te kunnen reiken. Onverwachts
werd ik diezelfde ochtend verrast door Ron Oudeman,
met de mededeling dat ik de STOHA award had gewonnen! Al met al een goede afsluiting van vier hele mooie en
leerzame jaren op het HBO.
Momenteel ben ik bezig met het schakelprogramma op
de TU Delft om door te kunnen stromen naar de Master Structural Engineering, om mij nog meer te kunnen
specialiseren.
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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

RENOVATIE VIJZELSTRAAT

Renovatie

Vijzelstraat
In het centrum van Amsterdam zijn er een hele hoop renovatiewerkzaamheden te
bedenken. Van kademuren tot bruggen. Eén van deze projecten is de Vijzelstraat.
Dit is een belangrijke verbindingsweg tussen het centrum en de rest van Amsterdam. Alles in de hele straat, van de munt tot de prinsengracht wordt vernieuwd:
de bestrating, bruggen, fundering, kabels en leidingen en het tramspoor. Max Bögl
heeft dit project “De Rode Loper” aangenomen en K_Dekker is als bindend onderaannemer aangesloten.
Dekker doet het ontwerp en de realisatie van de 3 monumentale bruggen van de Vijzelstraat. Brug 30 over de
Herengracht, Brug 41 over de Keizersgracht en Brug 70
over de Prinsengracht. Alle bruggen moeten er na de
restauratie weer als monumentale bruggen uitzien. Het
natuursteen wordt daarom gerestaureerd en weer terug
geplaatst. Het metselwerk van de landhoofden en pijlers
wordt vervangen waar dat nodig is door stenen met het
zelfde uiterlijk.
Bij brug 30 op de Herengracht en brug 41 op de Keizersgracht worden het brugdek en de pijlers compleet vervangen. Verder wordt er een betonnen landhoofd achter het
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bestaande landhoofd geplaatst. Zo ziet de brug er nog
monumentaal uit, maar is het is wel stevig. Bij brug 70
wordt alleen het brugdek vervangen.
Ik ben in september 2019 begonnen als stagiair in de
werkvoorbereiding bij K_Dekker. Ik kom niet uit een
bouwfamilie en had dus eigenblijk geen praktische kennis
van de bouw op mijn eerste jaar school na. Toch wel
onhandig, want ik wist niet eens wat een accutol was…
Gelukkig kon ik de eerste maanden wennen op kantoor,
want de uitvoering was nog niet begonnen. Na mijn stage
ben ik nog 1 dag per week werkzaam als assistent werkvoorbereider naast mijn opleiding.

de pijlers. Deze kunnen we dan makkelijk op de bouwNaast dat het een super leuke bijbaan is, leer ik er elke
plaats meteen plaatsen. Bijna al het beton wordt in een
week nieuwe dingen. Ook fijn dat het werk tijdens de
ruimschuit met mixer over de grachten aangevoerd. Ook
coronacrisis gewoon door gaat. Tijdens mijn stage heb
wordt er extra opslagruimte gecreëerd door vaste dekik geholpen met onder andere werkplannen maken en
schuiten met containers langs de kades te plaatsen. De
heb ik me bezig gehouden met vaarplannen en ander
vaarwerk. Het centrum van
dekschuiten kunnen ook worAmsterdam is erg druk en
den gebruikt om bijvoorbeeld
moeilijk te bereiken. Denk
groutinstallaties op te plaatsen
"Alle bruggen moeten er
maar eens aan de aan- en afvoor bij het boren van de palen. Ook de keten zijn omgevoer van materiaal en materieel
na de restauratie weer als
bouwde boten. Bij elke brug
door middel van bijvoorbeeld
monumentale bruggen uitzien.
ligt een keet. Het personeel
vrachtwagens. Ook is er erg
kan dus in luxe schaften en er
weinig ruimte op de bouwHet natuursteen wordt daarom
zit een kantoor gedeelte bij.
plaats voor opslag, laat staan
gerestaureerd en weer
(goedkope) parkeergelegenDat kantoor is mijn werkplek.
heid voor het personeel en
terug geplaatst."
Zo kan ik elke week een rondje
onderaannemers. Dekker heeft
over de bouwplaats lopen om
daarom besloten om veel via
te kijken hoe het werk vordert.
de grachten te doen. Dit doet
Ook kan ik af en toe buiten meewerken als dat nodig
Dekker samen met PK Waterbouw.
is. Zo leer ik ook weer veel nieuwe dingen. Bijvoorbeeld
Al het aan en afvoer van zowel materialen als materieel
beton storten.
gaat in ruimschuiten. Er is in de haven van Amsterdam
Het parkeren in het centrum is erg duur. Om deze reden
een opslagterrein gehuurd. Deze is dicht bij de snelweg
wordt ook het personeel per boot naar de Vijzelstraat
gelegen. Bijna alle vrachtwagens lossen hun spullen hier.
gevaren. Elke ochtend kan het personeel parkeren op een
Vervolgens wordt alles overgeladen in ruimschuiten en
locatie buiten het centrum. Vanaf deze locatie vaart een
wordt het naar de Vijzelstraat gevaren. Een hoop wordt
rondvaartboot iedereen in een half uur naar de bouwprefab gefabriceerd. Bijvoorbeeld de hangschorten voor
STOHA bulletin zomereditie 2021
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plaats. Op de rondvaartboot kunnen toolboxen uitgevoerd worden en kan men uiteraard koffie drinken. Het
meest interessante wat er over het water gedaan wordt
is het vijzelen van de liggers. Dekker heeft samen met PK
Waterbouw een Vijzelboot ontworpen. Dit in een ruimschuit met een aantal hefplateau’s. Deze kunnen omhoog
en omlaag. Op deze plateau’s staat nog 1 kleiner plateau.
Dit plateau kan omhoog en omlaag en deze kan roteren.
De Vijzelboot, genaamd Popeye, kan 1 ligger per keer
van rond de 6 ton er in en er uit vijzelen. Het bestaande
brugdek wordt in stroken gezaagd d.m.v. een zaagtafel.
Vervolgens gaat de vijzelboot onder de ligger liggen. Het
hefplateau duwt de ligger omhoog. Vervolgens trekt een
sleepboot de Popeye een stuk naar achteren, waarna
het hefplateau de ligger draait en laat zakken.
Dit moet omdat er naast de bruggen kabelbruggen geplaatst zijn. Hier moet de Popeye met ligger en al onderdoor. Vervolgens tilt een kraan de ligger in een ruimschuit
en kan de volgende ligger opgehaald worden. Als de
ruimschuit vol zit, kan deze afgevoerd worden. De liggers
voor de nieuwe brug worden er op de zelfde manier in
gehesen. Deze liggers zijn prefab gemaakt.

Deze manier van werken wordt niet veel gedaan in Amsterdam, maar heeft wel erg veel potentie. De grachten
gebruiken scheelt heel veel hinder voor het verkeer in
Amsterdam.
Nieuwe liggers
Amsterdam is gebouwd op houten palen. Dit is ook
de fundatie van de bruggen. Dit project is de perfecte gelegenheid om de sterkte van de palen te testen.
Allerlei knappe koppen van het ingenieursbureau van de
gemeente Amsterdam hebben de theoretische sterkte bepaald, maar in de praktijk kan het natuurlijk zomaar anders
zijn. Een van de eerste dingen die ik op school geleerd
heb, is dat het in de praktijk altijd anders is dan in theorie.
Om de palen te testen is er een speciale testbak ontworpen. Deze bak wordt boven de paal afgezonken en vervolgens wordt het water er uit gepompt. Zo is de paalkop vrij
om te testen. Als alle testen ter plekke gedaan zijn, wordt
de paal getrokken en (onder water) in een ruimschuit afgevoerd naar TNO om nog verder getest te worden.
Tijdens mijn stage heb ik ook nog geholpen tijdens het
testen van de testbak en de werkmethodes om de palen
zo goed mogelijk te trekken. Ze moeten namelijk wel heel
blijven.
Uiteindelijk zijn de palen toch sterker gebleken dan theoretisch berekend was. Dat is toch leuk om achter te komen.
Al met al is het een uniek project met vele bijzondere omstandigheden en innovaties. Met de vervangingsopgave
van alle bruggen in de toekomst hebben wij samen met
Gemeente Amsterdam en Max Bögl nu het eerste grote
project met succes gerealiseerd. Dat geeft vertrouwen
voor toekomstige projecten. Het is een prachtige ervaring geweest om daar met mijn stage deel aan te mogen
nemen en van dichtbij te zien wat er allemaal komt kijken
bij binnenstedelijk bouwen.
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HET ROER OM

Na 30 jaar JC

Het roer om...
In het STOHA bulletin, zomereditie 2015, schreef ik over mijn loopbaan bij
verschillende werkgevers en het zelfstandig bestaan als interim-er. Het artikel
eindigde met dat ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging.
Ik heb de civiele techniek achter mij gelaten en mij de
afgelopen jaren meer bezig- gehouden met sociale
activiteiten. Zo heb ik geholpen bij het opstarten van het
project “ANWB AutoMaatje” in Hoogland. Het AutoMaatje
houdt in dat buurtbewoners zich inzetten voor minder
mobiele buurtbewoners, bij bijvoorbeeld bezoek aan
het ziekenhuis, dokter, familie en vrienden. Verder ben ik
vrijwilliger voor onze kerkgemeenschap Hoogland/Amersfoort-Noord.

toegaat. En in oktober 2017 heeft de toenmalige voorzitter
van TLN (Transport en Logistiek Nederland) mij in contact
gebracht met De Waard Transport uit Noord-Scharwoude
om een aantal dagen mee te rijden met een vrachtwagen
van Amersfoort naar Noord-Italië en v.v. Ook dit was een
mooie ervaring en interessant om te zien hoe een vrachtwagen-chauffeur zijn werkdagen doorbrengt, waarbij zijn
cabine in feite zijn huis is.
Doordat ik geen civiele werkzaamheden meer verricht,
heb ik besloten om na 30 jaar te stoppen als STOHA-jaarcommissaris 1984. In 1990 volgde ik Jan Oudeman op.
Ik kan mij nog goed herinneren dat ik voor de eerste keer
naar de STOHA- vergadering in Heerhugowaard reed. Het
was begin oktober en de Golfoorlog, die in augustus 1990
uitbrak, was gaande.
Binnen de STOHA ben ik lid geweest van het bestuur, van
de kas- en de redactiecommissie. Ik ben met veel plezier
jaarcommissaris geweest en ben blij dat ik het stokje over
kan dragen aan mijn waarnemend jaarcommissaris Gerard
Stet.

Daarnaast kreeg ik in mei 2016 de gelegenheid om een
aantal dagen mee te varen met een containerschip Alma,
van Moerdijk naar Immingham (Engeland) en v.v. Heel
bijzonder om te ervaren hoe het leven op een schip eraan

Ik wens Gerard veel succes en ik blijf altijd verbonden met
de STOHA.
Wim Engel
1984
STOHA bulletin zomereditie 2021
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SAMEN SUCCESVOL WERKEN AAN
UAV-GC PROJECTEN?

UAV-gc

Tenders

Procesmanagement

WWW.MGCIVIEL.NL

MGciviel BV
Madame Curieweg 27
8501 XC Joure
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160 JAAR
ERVARING
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DAT WETEN WE WEL.
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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.

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

CALCULATIES
BEGROTINGEN
RAMINGEN
ADVIES
SECOND
OPINION
ARBITRAGE

DETACHERING

EERST BEREKENEN, DAN BOUWEN
Bij BKS Schagen is bouwen niet timmeren of stapelen maar berekenen.
Een goede bouwkostenberekening (begroting) is de start van elk bouwproject.
Leer bij BKS Schagen het maken van een begroting/ calculatie, wat extra “gereedschap” is voor de rest
van je carrière. Het kunnen maken van een goed kostenoverzicht helpt je altijd verder, want een goede
begroting is essentieel voor elk goed project. Interesse? www.bksschagen.nl - info@bksschagen.nl

Al meer dan 30 jaar specialist in bouwkostenadvies

UITGELICHT: AKSON

Systemen
werken bij
de gratie
van mensen
De integrale aanpak van Akson

Bouwen in de buitenruimte is bij uitstek dynamisch. Vele partijen leveren een deel
van het geheel en dat vraagt om intensieve samenwerking. Intussen klinkt vanuit
overheid en maatschappij de roep om duurzaamheid en innovatie. Midden in dat
krachtenveld gedijt Akson, specialist in kabels en leidingen. Tijd voor een goed
gesprek met Serge Gevaerts (directeur) en Marc Koks (oud-student HTS Alkmaar
en tegenwoordig werkzaam bij Akson).
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Infrastructurele projecten beginnen in de grond.
Kabels en leidingen zijn onmisbare dragers van data,
energie en water. Akson verzorgt die ondergrondse
infrastructuur en dat staat nooit op zichzelf. Nutspartijen, projectontwikkelaars, opdrachtgevers, aannemers: allemaal hebben ze een rol, allemaal hebben
ze een doelstelling. Akson brengt partijen bij elkaar,
coördineert de samenwerking en houdt de blik gericht
op het gezamenlijk belang. Wat Akson doet verdwijnt
onder de grond, maar de toegevoegde waarde zit
juist in een helikopterview. Serge: ‘Als specialist
kijken wij in elke fase kritisch naar de relatie met het
gehele bouwproject. Door conflicterende processen
en praktische belemmeringen vroegtijdig in beeld
te hebben, behoud je grip op een project. Dat geeft
vertrouwen en comfort.’
De praktijk is weerbarstig
Grip op de grond begint dus bij grip op het proces.Dat
vraagt om een integrale benadering, om oog voor de
belangen van verschillende disciplines. Marc: ‘Integraal
werken is een containerbegrip: iedereen legt het anders
uit. Het wordt vaak als norm verheven, maar de dagelijkse praktijk is weerbarstig.’ Serge: ‘Innovatie is vaak
gebaseerd op integraal werken. Denk bijvoorbeeld aan
BIM-modelleren, ofwel ontwerpen vanuit verschillende technische en organisatorische disciplines. In een
BIM-omgeving worden die aan elkaar gehangen, maar
dat is een lastig verhaal in civiele techniek. Infra is complex. Er zijn heel veel belangen en dat is niet altijd in één
model te vangen.’
Ontkokeren en lef tonen
Dat roept onvermijdelijk de vraag op: hoe moet het dan
wel? En wat is daarin de toegevoegde waarde van Akson? Serge: ‘Integraal denken is meer dan een intentie,
meer dan even meedenken. Integraal werken betekent
dus over je eigen muur kijken. Meer zien dan alleen je
eigen belang, zonder dat het veel tijd extra kost. In dat
laatste zit vaak de crux: de wil is er wel, maar wordt
beperkt door verkokerde sturing op tijd en geld. Efficiency
wordt daardoor een dooddoener van integraliteit.’
Marc: ‘Integraal werken betekent het lef tonen om voor

de beste oplossing te gaan, ook als de baten op korte
termijn niet bij jou vallen. En dat is precies waar Akson
bij helpt. We zien bijvoorbeeld wat een aannemer en een
netbeheerder allebei nodig hebben en spelen daarop
in. Uiteindelijk werkt dat op de lange termijn voor beide
partijen positief.’
Eén datawaarheid
Om de beste oplossingen te kunnen kiezen, moet je wel
de juiste informatie tot je beschikking hebben. Je hebt
dus één datawaarheid nodig als basis voor besluitvorming. Serge: ‘De software is nu nog niet optimaal. Integraliteit mist nog een stukje standaardisatie en dat gaat
ten koste van de broodnodige interoperabiliteit.
Overigens begint ieder proces idealiter met een stukje
creativiteit en vrije interpretatie. Het is de uitdaging om in
het begin buiten het model te denken, dus outside of the
box. Vergelijk het met een trechter: je begint eerst met het
verzamelen van alle creatieve output. Het systeem helpt je
vervolgens om tot besluitvorming te komen.’

‘Verkokerde sturing op
efficiency is de dooddoener
van integraliteit’
Terugkijken om vooruit te komen
Meer dan vroeger wordt besluitvorming tegenwoordig
ingegeven door een streven naar duurzaamheid. De
overheid wil van het gas af, elektrificering wordt omarmd
en waterstof is in opkomst. Ook Akson levert een bijdrage aan het verduurzamen van de samenleving. Serge en
Marc zijn uitgesproken over de rol van innovatie in die
transformatie: ‘We laten ons vooral leiden door technologische perspectieven, te weinig door reeds bewezen
oplossingen. We zouden meer moeten terugkijken om
vooruit te komen. Er is volop laaghangend fruit dat nog
onvoldoende benut wordt, denk bijvoorbeeld aan isoleren: daar kan véél sterker op worden ingezet. De bouw is
conservatief, maar niet conservatief genoeg om bewezen
methodes te gebruiken.’
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‘We laten ons vooral leiden
door technologische perspectieven,
te weinig door reeds bewezen
oplossingen’
Met kaplaarzen in de modder
Wat betekent dat voor Akson? Welke vertrouwde inzichten zijn leidend voor de werkwijze? Serge: ‘We streven
altijd naar verbetering en daarbij vertrouwen we op de
expertise van onze mensen, want zij maken uiteindelijk
het verschil. Onze adviseurs weten hoe het is om met
kaplaarzen in de modder te staan en het veld te overzien
– letterlijk. Dat perspectief hebben we nodig voor onze rol
als bruggenbouwer. Daarom staan onze mensen altijd op
één: we waarderen hun inzet, stimuleren vakmanschap
en koesteren de teamspirit. Systemen werken bij de
gratie van mensen. Zo borgen we vakkennis en houden
we Akson toekomstbestendig. Ook dat is een vorm van
duurzaamheid.’

wordt steeds vaker als stakeholder gezien. Er wordt meer
rekening gehouden met ecologie en andere aspecten van
omgevingsmanagement. Dat kan ook, want we begrijpen
steeds beter wat onze invloed is op het hele systeem en
hoe we daarmee om kunnen gaan. Het is bijna alsof we
werken aan een BIM-model van de aarde en op basis
daarvan duurzame beslissingen nemen. En ja, dat kost
tijd. Het is nooit een quick fix. Maar door de belangen van
alle stakeholders te borgen, dus ook de natuur, krijgen we
wel betere langetermijnoplossingen.’ Uiteindelijk komt het
dus allemaal neer op een integrale werkwijze, en daarmee
is de cirkel rond.

Geen quick fix
Duurzaam denken is altijd toekomstgericht. Hoe ziet
Akson de toekomst eigenlijk? ‘Het klassieke rijtje stakeholders heeft gezelschap gekregen: ook de natuur
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Grip op zeker.

DIPLOMA-UITREIKING CIVIELE TECHNIEK 2021

Diploma-uitreiking
Civiele Techniek 2021
Robin van Rhijn
Afstudeerproject: Parametrisch ontwerpen van hoog gefundeerde landhoofden.
Johannes Thiruchelvam
Afstudeerproject: Parametrisch ontwerpen van duikerconstructies.
Lucian Nijman
Afstudeerproject: Kabeloverkluizingen meest geschikt bij
en rond watergangen.

Kim Dekker
Afstudeerproject: Invloed van bentonietkolommen die
houten palen vervangen bij renovatie van oude kadeconstructies.
Martin Huisman
Afstudeerproject: Automatiseren en standariseren van
stempelframeconstructies voor bouwkuipen.
Dhani van der Zijde
Afstudeerproject: Herinrichting van verkeersplein Kooimeer te Alkmaar.

Sander Vlaar
Afstudeerproject: Opstellen en valideren van een riolerings-, oppervlaktewater- en maaiveldmodellen in D-Hydro.

Robert Jan Komduur
Afstudeerproject: Klimaat adaptief ontwerpen openbare
ruimte in relatie tot stedelijk water.

Jan Manshanden
Afstudeerproject: Optimaliseren proces inrichten van digitale keuringen

Tim Calandt
Afstudeerproject: Duurzaam en circulair bouwen binnen
focusgebied Noord-Holland Zuid+.

Lars Kuipers
Afstudeerproject: Afwegingskader duurzaamheid woonwijken

De STOHA-Award is gewonnen door Dhani van der Zijde.
De jaarcommissaris 2021 is Jan Manshanden.
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SLEUTELS VOOR EEN SUCCESVOLLE SAMENWERKING

Sleutels voor
een succesvolle
samenwerking
Rob Jongenburger & Dirk Versluis
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Als een soort vanzelfsprekendheid vinden de twee mannen Rob Jongenburger en Dirk Versluis een rust bij
elkaar. Dat kan ook bijna niet anders aangezien beide mannen, op een bepaalde manier, volgens hun intuïtie
leven. Zij hebben antennes uitstaan om de ander te kunnen lezen. Aanvoelend, ondersteunend, creatief en
stimulerend. Allebei werken ze aan het Amsterdamse project Verlengde IJtram (VIJT). Dirk als Technisch Manager en Rob als Teamcoach. Dirk heeft daarnaast de passie voor het maken van beeldende kunst. Karakters
verschijnen bij hem uit een stuk hout en vertellen een verhaal, dat Dirk soms ook nog omtovert tot een boekje.
Rob zet zijn talent in om het luikje naar zijn intuïtie te openen om teams te ondersteunen. Wanneer iemand tegen hem begint te praten of hij in een groep werkt komt er zo veel meer informatie bij hem binnen dan feitelijk
gezegd wordt. Dat gaat over dieper liggende bedoelingen, onderlinge verhoudingen of belemmeringen om met
elkaar in verbinding te komen. Allebei de mannen hebben zo hun eigen kracht. Waardering is te voelen in het
atelier waarin de twee mannen samenkomen.

(R) Dirk en ik hebben elkaar ontmoet in 2001 bij de gebiedsontwikkeling Oostelijke handelskade in Amsterdam.
Ik was toen omgevingsmanager namens de gemeente
Amsterdam en Dirk projectleider op de Zuidelijke IJ-oevers en lijn 26: de IJ-tram. Dirk en ik kennen elkaar dus al
20 jaar en we hebben een ‘klik’. De afgelopen jaren hielden we contact en hebben we regelmatig geluncht om bij
te praten over ons privéleven en de stappen in onze carrière. Uiteindelijk kozen we beiden voor werk dat ons aan
het hart ligt. ‘Laten we eens iets samendoen!’, hebben we
vijf jaar geleden tegen elkaar gezegd. De digitale Project
Start Up voor het Amsterdamse project VIJT, (verlenging
van de IJtram op IJburg) was de aanleiding. Dirk heeft mij
gevraagd om als teamcoach de projectgroepen van het
IB en GVB nader kennis met elkaar te laten maken.
Dirk is een echte kunstenaar en verbindt aan zijn kunstwerken altijd een thema. Daarnaast schrijft hij kinderboeken die hierop gebaseerd zijn en geeft ze in eigen beheer
uit. In 2020 heeft hij het thema ‘samenwerking’ uitgewerkt
in beeld en verhaal. De titel van dit boekje is: ‘Bevers
bouwen op vertrouwen’.
Het is woensdag. Dirk en ik lopen samen naar zijn atelier
bij Het Kinderparadijs in Purmerend. We praten over sleutels voor een succesvolle samenwerking. Vriendin Romy
Valter vergezelt ons en doet de fotografie en de redactie.
Dirk laat ons zien waar kinderen met hun schoolreisje of
kinderfeestje regelmatig een fikkie stoken, vlotjes varen
en hutten timmeren. Alles is gratis. Zo werkt Dirk hier als
vrijwilliger vaak in de weekenden en de schoolvakanties.”
Eén van de sleutels voor een succesvolle samenwerking
is een check op de energiebalans binnen een team. Wat
zijn jouw ervaringen hiermee Rob?
(R) Soms loopt er bij een team veel energie weg. Inmiddels ben ik veel NLP- trainingsdagen verder en werk ik
ook als systemisch begeleider van teams. Dit bracht
mij meer in verbinding met mezelf. Niet dat ik compleet
verlicht en getransformeerd ben, maar ik ben me wel

bewust van de oorsprong van mijn belemmeringen. De
sleutel om hier verder in te komen is om dit te accepteren.
Ik voel wat bij mij hoort en ook wat ik graag bij anderen
laat. Hierdoor ontstaat een enorme ruimte om je open te
stellen voor de energie om je heen. Daarmee kan ik ook
zonder enig waardeoordeel in een team stappen en voel
ik direct hoe de energiebalans is. Zelfs als ik mij aanmeld
voor een afspraak bij de receptie van een organisatie, dan
denk ik soms: ‘Wauw, dat wordt een pittige dag.’ Dan
is me al direct duidelijk dat de veiligheid ontbreekt op de
werkvloer en er iets fundamenteels fout zit. Het is de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan. Voor mij
direct al aanleiding om de antennes uit te zetten en me
klaar te maken om interventies te doen om de veiligheid
en verbinding weer terug te brengen. Heb jij dit weleens
meegemaakt Dirk?”
(D) Tjeetje Rob, heb je even? Als voorbeeld kan ik jou
mijn eigen persoonlijke verhaal daarover vertellen! In 2004
kreeg ik de diagnose kwaadaardige hersentumor en heb
ik in vijf dagen afscheid genomen van iedereen om mij
heen: mijn vrouw, mijn kinderen, vader, moeder…. Gelukkig bleek het een cerebraal abces en gelukkig heb ik er
geen bijverschijnselen aan overgehouden, ook niet van de
vijf weken antibioticakuur. Ik heb geluk gehad. Dit heeft
mij een compleet ander perspectief gegeven op wat van
belang is: mijn kinderen op de eerste plek. Waarom ga ik
niet doen wat ik altijd al graag wilde doen? Kunstenaar
worden. Het heeft twee jaar geduurd voordat ik weer op
mijn oude energieniveau zat.
Ik ben begonnen met het schrijven van kinderboeken.
Mijn eerste kinderboekje gaat over dromen. Als je aan
leuke dingen denkt krijg je mooie dromen. Mijn kinderen
heb ik altijd voorgelezen voor het slapengaan. Het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, dan ben je ook voor
anderen leuk om mee om te gaan. Je eigen energiebalans is dus erg belangrijk. En zo werkt dat ook bij teams.
Daarnaast is vertrouwen ook een belangrijke sleutel in een
goede samenwerking. Hoe zorg jij voor vertrouwen in een
samenwerking Rob?
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(R) Als teamcoach word ik vaak deelgenoot gemaakt van
het reilen en zeilen van een bestaande samenwerking in
groepen. Dan is het belangrijk dat je het vertrouwen inricht of herstelt. Er is een trapmodel voor het bouwen van
vertrouwen die ik vaak gebruik. Dat begint bij elkaar leren
kennen en vervolgens moet je elkaar gaan begrijpen. Ik
maak duidelijk dat, ondanks dat mensen verschillen van
elkaar, zij toch van enorme waarde voor het team kunnen
zijn. Als ze dan de inbreng van een ander leren waarderen ontstaat het vertrouwen in elkaar en begrip voor het
anders zijn.
Voorwaarde om vertrouwen binnen een team of in een
organisatie te creëren is je veilig voelen. Als Leiderschapstrainer leer ik managers en medewerkers om hun kwetsbare kant te tonen, waarbij niet alleen de succesverhalen
horen, maar juist ook de momenten die je hebben gevormd tot de persoon die je nu bent. Laat zien dat je ook
mens bent en geef de ruimte om fouten te mogen maken.
Schep de kaders waartussen dit kan door het gesprek
hierover aan te gaan. Medewerkers weten dan echt zelf
wel wanneer zij buiten die kaders gaan. Als je in staat
bent als leidinggevende om je hard te maken voor iemand
die een fout heeft begaan, omdat hiervan te leren valt,
dan wordt dat vertrouwen gevoeld in het team. Daarmee
excelleren de teamleden en haal je fantastische resultaten. Dirk, hoe geef jij in je projecten vorm aan vertrouwen
in een samenwerking?

(D) De ‘speed of trust’ is hierin wel een stokpaardje van
mij. Als er een goede basis van vertrouwen is, dan is er
ook weinig behoefte om gemaakte afspraken te controleren. De zachte kant tonen en elkaars dromen en verwachtingen kennen. Het is voor mij de inspiratie geweest
om een beeld te maken en een boekje over samenwerking te schrijven.
Na wat literatuurstudie kwam ik uit op een aantal tips.
1. Begrijp je wat de ander beweegt? Neem de tijd en
stel verdiepende vragen!
2. Kan je dit accepteren? Neem de ander serieus, stel je
oordeel uit!
3. Geef je je eigen grenzen aan? Neem jezelf serieus,
het is nooit te laat!
Met een aantal mensen heb ik een soort vanzelfsprekende samenwerking en hebben we aan een half woord
genoeg, omdat we blijkbaar dezelfde taal spreken en
elkaar vertrouwen.
(R) Om ervoor te zorgen dat dit vertrouwen er snel komt
zijn er natuurlijk een aantal simpele hulpmiddelen in te
zetten. We werken vaak met persoonlijkheidsprofielen. Ik
werk zelf met Insights Discovery, maar er zijn nog genoeg
andere goede methodes. Deze zorgen ervoor dat er heel
snel aan anderen kan worden getoond wat iemands
waarde is in een team. Ik leer de mensen dat we juist
een beter team creëren als we met elkaar de diversiteit
opzoeken. Zodra je mensen in hun kracht ziet, ondanks
dat je hen in eerste instantie liever eerst op afstand had
gehouden of zelfs in jouw allergie zitten, dan gaat er een
wereld open. Dat zou een mooi thema voor een kunstproject kunnen zijn.
Ik ben zelf een droom aan het verwezenlijken en in
gesprek met potentiële samenwerkingspartners om een
nieuwe onderneming neer te zetten. Mijn overtuiging is
dat omgevingsmanagement bij grote projecten en in gebiedsontwikkeling veel beter kan. De sleutel hierbij is het
continu in verbinding blijven met de omgeving. Dan wordt
het onherroepelijke Bestemmingsplan echt een gedragen
plan en niet een juridisch steekspel. Ik zou graag een
groep in de markt willen zetten met omgevingsmanagers
die dit ook snappen en zich hierin verder willen ontwikkelen. Achter elk onderwerp dat we vandaag hebben besproken zit een wereld aan kennis en praktijkvoorbeelden.
Dat wil ik graag gaan delen. Er ontstaat voor mij zingeving
wanneer mensen makkelijker met elkaar kunnen samenwerken. Dat maakt de wereld een klein beetje mooier.
Kan je iets over jouw toekomstige kunstproject vertellen
Dirk?”
(D) Stichting Stadshout Amsterdam heeft mij gevraagd
om een beeldenroute te realiseren voor het Baroniepad in
het stadsdeel Zuid. Voor de acht beelden van het zogenoemde kabouterpad ben ik gestart met een sprookje.
Een sprookje begint altijd met ‘er was eens…’
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Een kabouter is een bekend mythologisch figuur. Vroeger
dacht men dat de ziel van de eerste bewoner van een
huis achterbleef als kabouter, waar je goed voor moet
zorgen, anders wordt het een kwelgeest. Voor het uitwerken van de karakters heb ik mezelf de vraag gesteld: Van
wie heb ik iets geleerd? Wie is mijn rolmodel? Wie zie ik
als voorbeeld? Donald Duck, Obelisk & Asterix en mijn
vader zie ik als de belangrijkste influencers uit mijn jeugd.
Ik associeer bekende Amsterdammers met de karakters
van de kabouters. Zo heb je bijvoorbeeld de Verteluil:
gebaseerd op Benedictus Spinoza, een Amsterdamse
filosoof (1633-1677). Nummer twee in de rij is Noos, die
Ron Blauww moet voorstellen: een topkok die wil dat het
perfect smaakt. De derde is Dikkie, de André Hazes van
het stel die houdt van eten en na elke maaltijd een dutje
doet. Zo zijn er nog vijf andere personages.

Dirk Versluis in het kort:
Stoha-donateur, afgestudeerd in 1986.
Ik ben gestart als betontimmerman,
meewerkend uitvoerder bij de aannemer
Groot de Woude waar ook mijn opa
en mijn vader werkten. Daarna ben ik
ambtenaar geworden om avondstudie
economie af te kunnen ronden aan de
Universiteit van Amsterdam. Momenteel
vervul ik de functie van projectleider bij diverse civiele
projecten in Amsterdam in de Houthavens, IJburg (verlenging IJtram) en in het Centrum. Mijn grote passie is sport
(turnen, acrobatiek, schoonspringen) en kunst (beelden
maken met de motorkettingzaag, elektrische tools etc.
onder het motto: ‘Het hout niet op’). Zie ook de website:
www.klusserdeklussert.nl

Momenteel zit ik in het creatieve proces om een bewonersinitiatief van de grond te laten komen, in samenwerking met de lagere school, de brede school. Het idee is
dat alle kinderen een kaart in een envelop krijgen met
de afbeelding van een kabouter en de locatie van het
kabouterpad, met als doel om de kaart op te sturen naar
een opa of oma, of ander familielid met het verzoek om
samen deze route te gaan lopen. Dit vervangt dan de
feestelijk opening, omdat dit anders te veel mensen op de
been zou brengen. Op locatie kan via de QR-code een
link worden gevonden op mijn site met een plaatje en het
verhaaltje.

Rob Jongenburger in het kort:
Stoha-donateur, afgestudeerd in 1992.
Na een mooie en leerzame periode bij
Grontmij/Sweco waarin ik als projectmanager, omgevingsmanager en als
lijnmanager volop mijn passie kon vinden
in het verbinden van groepen ben ik in
2015 mijn eigen onderneming StratEssentie gestart. Hierin combineer ik interim opgaven als Omgevingsmanager of Projectmanager
met die van internationaal gecertificeerd NLP-trainer en
Systemisch Begeleider van mensen en teams. StratEssentie is een combinatie van het woord Strategie en
Essentie. Vanuit de identiteit van het (project)team bepaal
je de strategische stappen om tot het resultaat te komen.
Daarmee blijft het authentiek en zet je de medewerkers
in hun kracht. Zie ook website: www.VerbindendOmgevingsManagement.nl

(R) Je maakt me ontzettend nieuwsgierig naar het uiteindelijke resultaat Dirk. Ik zie dat enkele kabouters al bijna
af zijn en dat je voor de andere pas net een mooie, ruwe
boomstam hebt uitgezocht. Ik zie er naar uit om samen
die Beeldenroute lopen en nog meer sleutels te vinden op
ons pad.
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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
2021
Jan Manshanden
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STOHAPlus

Afstudeerprijs

STOHA Plus
en kascontrole
Kascontrole
STOHA Plus
Penningmeester
Secretaris
Afstudeerprijs
Afstudeerprijs
en voorzitter
STOHA plus

Kascontrole
Bestuurslid

Jaarcommissaris

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

