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Neem voor meer informatie en reservering contact op met:
Kim Vermeulen via studiedagen@betonvereniging.nl of 0182-539233.
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Beton is een composietmateriaal, globaal bestaande 
uit zand, grind en cement. In reactie met water vormt 
dit cement het bindend element waarmee de zand- en 
grindkorrels aan elkaar worden geplakt.
De eerste sporen van een dergelijke toepassing da-
teren uit circa 7000 voor Christus, zo’n 9000 jaar 
geleden dus! In het noorden van Israël zijn resten van 
een vloerconstructie gevonden van een laagsgewijze 
opbouw van stenen waarbij een drukvaste kalkmortel 
als bindmiddel is gebruikt. Opgravingen in het oosten 
van Saudi Arabië hebben pleisterwerk blootgelegd uit 
de periode tussen 5000 en 4000 voor Christus. Kalk-
steen als steenachtig toeslagmateriaal en opnieuw 
kalkmortel als bindmiddel doen al enigszins denken 
aan onze huidige defi nitie van beton. Vanaf 3000 voor 
Christus beginnen de Egyptenaren met het bouwen 
van hun beroemde piramiden. Zij maken hoofdzake-
lijk gebruik van gipsmortels om de stenen bij elkaar 
te houden.
Weer een tijdsprong later ontdekken vermoedelijk de 
Phoeniciërs in Libanon de techniek van het branden 
van kalk. Vanaf 1000 voor Christus dateren gemet-
selde onderaardse waterputten, waarbij gebruik is 
gemaakt van watervaste kalkmortels vermengd met 
gemalen baksteen. Waarschijnlijk hebben de Phoe-
niciërs ook ontdekt dat een mengsel van kalk met vul-
kanische as een zeer bruikbare, goed verhardende en 
waterdichte mortel oplevert. Ze bouwen hun huizen 
van lavastenen vermetseld met een mortel van kalk 
en zand van vulkanische oorsprong.

Beton
Zo’n 200 jaar voor Christus duikt in de buurt van Na-
pels voor het eerst een nieuwe bouwtechniek op. Tus-
sen twee wanden, opgebouwd uit gestapelde stenen, 
stortte men ruwe breuksteen in lagen. Deze lagen 
werden overgoten met een kalkmortel en het geheel 
werd door porren verdicht. De Grieken noemden deze 
muren ‘emplekton’, wat letterlijk betekent: in elkaar 
gestampt. Feitelijk staan we hier aan de wieg van ons 
huidige beton. De Romeinen hebben deze techniek 
van het ‘gieten en stampen van muren’ vervolgens 
verder ontwikkeld en op zeer ruime schaal toegepast. 
Ze gebruikten hiervoor de term ‘opus caementicium’.
Niet alleen zijn uit de Romeinse periode nog veel 
fysieke voorbeelden bewaard gebleven, ook over de 
toegepaste bouwtechnieken staat veel op schrift. Ve-
rantwoordelijk hiervoor is de Romeinse bouwmeester 
Vitruvius, een architect in dienst van het leger van 
Julius Caesar. Hij publiceert zijn ervaringen in een 
compleet handboek der bouwkunde, De Architectura 

geheten. De Romeinse bouwtechniek uit de eerste 
eeuwen na Christus is nog op veel plaatsen zichtbaar: 
het Pantheon in Rome, de Pont du Gard bij Nîmes, het 
keizerlijk paleis in Trier, de stadsmuren van Keulen.
Met de ondergang van het West-Romeinse Rijk in 476 
raakt deze bouwtechniek wat in de vergetelheid, maar 
gelukkig weet men de kennis over hydraulische mor-
tels nog wel over te dragen. Met name de Hollanders 
maken er in de middeleeuwen gretig gebruik van bij de 
bouw van havens en sluizen. In de late middeleeuwen 
doet vervolgens trascement zijn intrede, een mengsel 
van tufsteen en kalk. Aan het eind van de zeventiende 
eeuw hebben Hollandse kooplieden zowaar een mo-
nopolie op de levering van trascement aan Engeland 
en Frankrijk.

Constructie
Een fl inke sprong voorwaarts zijn de ontwikkelingen 
in de negentiende eeuw. In 1824 slaagt de metselaar 
Joseph Aspdin uit Leeds erin een goed hydraulisch 
bindmiddel te maken, dat hij de naam portlandce-
ment meegeeft. Het maakt de productie op grote 
schaal mogelijk van onder meer betonnen vloer-
tegels en buizen. In de jaren erna wordt in verschil-
lende landen geëxperimenteerd met versterking van 
het beton met ijzer, want men heeft ontdekt dat beide 
materialen elkaar wonderwel aanvullen in gunstige 
eigenschappen. Als de Franse tuinman Joseph Monier 
vervolgens in 1867 patent verkrijgt op het maken van 
bloembakken, versterkt met rondijzer, vierkant ijzer 
of ijzerdraad, is het gewapend beton geboren! Het 
beton is vanaf nu een bouwmateriaal met bijzondere 
constructieve eigenschappen.
Een volgende ontwikkeling is die van het voorspannen 
van de wapening. Het idee is dat door het beton vooraf 
onder druk te brengen, de overspanning bij belasting 
een stuk kan worden vergroot. De eerste proeven wor-
den gedaan in Duitsland in 1905. De Fransman 

Betonvereniging 90 jaar jong?!

16 november 1927 staat in de geschiedenisboeken vermeld als de datum waarop de Betonvereniging 
werd opgericht. Op de komende Betondag, 16 november 2017, is onze vereniging dus exact 90 jaar 
oud! Of jong? In het licht van de ontwikkelingen van het bouwmateriaal beton heeft die laatste kwali-
fi catie de voorkeur. Want we bouwen feitelijk al duizenden jaren met beton, en op die tijdschaal ben 
je met 90 levensjaren met recht nog een jonkie!



BV-Nieuws | jaargang 2017 | nummer 4

2

Freyssinet slaagt er in de jaren 1930 in de ideeën van 
voorgespannen beton daadwerkelijk gerealiseerd te 
krijgen. Een eerste grote toepassing van dit principe 
is een boogbrug met een overspanning van 264 meter 
in Stockholm, die in 1938 in gebruik wordt genomen.

Betonbouw in Nederland
In Nederland beperkt het gebruik van beton zich 
aanvankelijk tot kleine waterbouwkundige werken, 
zoals de betonnen fundering van enkele sluizen in 
de Zuid-Willemsvaart, die wordt gegraven tussen 
1822 en 1826. Een van de eerste gebouwen in ons 
land waarbij voor de vloeren van cellen en gangen uit 
Groot-Brittannië geïmporteerd portlandcement wordt 
gebruikt, is een in 1847 in Amsterdam gebouwde 
gevangenis. Grootschaliger is de toepassing van be-
ton voor de vijf pijlers van de ijzeren spoorbrug over 
de IJssel bij Westervoort in 1856; het portlandce-
ment hiervoor wordt geïmporteerd vanuit Duitsland. 
Een Britse aannemer is vervolgens verantwoordelijk 
voor de bouw van het Noordzeekanaal tussen 1867 
en 1872; de aanleg van de havenhoofden in IJmuiden 
gebeurt met behulp van een groot aantal, tien tot 
twintig ton zware betonblokken. Bij de Oranjesluizen 
in IJmuiden bestaat het fundament uit een drie meter 
dikke laag beton.
De constructies worden langzaamaan groter en di-
verser. Maar ook wordt het belang gezien van eigen 
ontwikkelingen. Het zijn de toenmalige spoorweg-
maatschappijen die voor het eerst op grote schaal het 
gewapend beton durven toe te passen. In de periode 

1905-1906 wordt een bijna 2 km lang viaduct ge-
bouwd dat leidt naar het centrum van Rotterdam; het 
Hofpleinviaduct. Meer projecten volgen. Een belangri-
jk gebouw in gewapend beton is Radio Kootwijk, dat 
in het begin van de jaren 1920 op de Veluwe verrijst. 
Ook in de woningbouw verschijnen betonnen gebou-
wen. Zo ontwerpt architect Berlage een betonnen huis 
dat in 1911 in Santpoort wordt gebouwd.

Betonvereniging
Om al deze ontwikkelingen te kunnen bijbenen, ziet 
men de noodzaak alle bestaande en nieuwe kennis te 
bundelen en uit te dragen. Een aantal betonaannemers 
neemt in 1925 het initiatief een vereniging op te rich-
ten, die men de naam Betonbond geeft. Omdat er al 
snel ook belangstelling wordt vernomen van buiten 
aannemerskringen, besluit men de statuten te wijzi-
gen en de vereniging open te stellen voor derden. De 
aldus gewijzigde statuten worden in de algemene ver-
gadering van 16 november 1927 met algemene stem-
men goedgekeurd. De Betonbond houdt op te bestaan 
en de Betonvereniging ziet het levenslicht.
Artikel 2 van de statuten van de nieuwe vereniging 
luidt:
“De vereeniging stelt zich ten doel, in den meest alge-
meenen zin de ontwikkeling van de beton- en gewap-
end-betontechniek in Nederland te bevorderen”.
Na de Tweede Wereldoorlog gaat het snel met de 
ontwikkelingen. In Nederland moet het land nodig 
worden wederopgebouwd. In een razend tempo wor-
den nieuwe woningen gebouwd, in zowel laagbouw 
(rijtjeswoningen) als hoogbouw (portiekfl ats). Het 
rijkswegennet wordt uitgebouwd en voor het kruisen 
van de vele (water)wegen worden bruggen, tunnels en 
viaducten aangelegd. En bij dit alles spelen gewapend 
en voorgespannen beton een belangrijke rol. Tech-
nieken worden bij voortduring verbeterd en toepass-
ingen talrijker. Hogesterktebeton, zelfverdichtend 
beton, lage-sterktemortel. ultra-hogesterktebeton, 
staalvezelbeton, buigbaar beton, lichtbeton, translu-
cent beton, het zijn alle noviteiten van de laatste 30 
jaar. En vandaag de dag wordt zelfs het 3D-printen 
van beton onderzocht! Beton is niet meer uit onze sa-
menleving weg te denken, mede dankzij de kenniso-
verdracht gedurende 90 jaar van de Betonvereniging.
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Je zou kunnen zeggen: 
‘Wat is er bijzonder aan de Betondag?’ 
Het is tenslotte alweer de 60e keer dat het jaarlijkse 
bouwevenement op de agenda staat. Vrijwel iedereen 
die iets met bouwen heeft kent dit grootste Europese 
eendaagse evenement van de bouw, ook wel bekend 
als ‘De derde donderdag in november’. 
Toch wil ik even stilstaan bij deze dag en bij enkele 
bijzondere jubilea. De zestigste Betondag! 
In 1958, toen de eerste Betondag werd georganiseerd 
in het Kurhaus-Paviljoen van Scheveningen, sprak het 
bestuur van ‘een goed gevulde zaal met 250 aanwezi-
gen’. Er waren zes sprekers en men kon kiezen voor 
een kaartje van 5 of 10 gulden. Dit laatste was inclu-
sief lunch. Hoe anders is dat nu? De pioniers van 1958 
zouden (net als wij) best een beetje trots mogen zijn 
op wat we als Betonvereniging de laatste jaren neer-
zetten in De Doelen te Rotterdam. 

De zestigste Betondag betekent ook dat we voor de 
40e keer de ENCI Studieprijs gaan uitreiken; de be-
kroning voor het beste afstudeerproject waarin beton 
een prominente rol speelt. Ook de tweejaarlijkse Be-
tonprijs staat alweer voor de 20e keer op de agenda. 
Kortom, we hebben veel te vieren dit jaar. En laat ik 
vooral de vereniging zelf niet vergeten. De Beton-
vereniging bestaat dit jaar 90 jaar! Wij hebben de 
laatste jaren ondanks de crisis goed weten te door-
staan, maar laten we ook onze voorgangers niet ver-
geten. De crisisjaren, de oorlog… Bij de oprichting in 
1927 telde de vereniging 40 leden, in 1960 al 450 en 
in 1970 werd het 1000ste lid verwelkomt. Vandaag 
de dag telt de Betonvereniging zo’n 2200 leden. En 
samen met jullie willen we van 16 november weer een 
interessante, stimulerende, maar ook feestelijke dag 
maken! 

Wat staat er zoal op het programma? 
Het thema dit jaar is Digitaal Beton. Digitaal bouwen, 
met nieuwe ontwikkelingen en technieken, neemt de 
laatste jaren een enorme vlucht. Tijdens interessante 
lezingen en presentaties van spectaculaire bouw-
projecten nemen we u mee in de digitalisering van 
de bouw. De groei van bouwend Nederland betekent 
ook dat we weer dringend op zoek zijn naar (jonge) 
talenten. Met meet & greets en een ‘beton-banen-
markt’ brengen we werkgevers en (toekomstige) 
werknemers op verschillende plekken bij elkaar. Voor 
de dames hebben we een speciaal programma van de 
bekende couturier Addy van den Krommenacker. Hij 
geeft een lezing, een modepresentatie met model-
len en toont zijn ready to wear collectie. Vanwege het 
extra feestelijke karakter van deze Betondag is er op 
diverse locaties live muziek en kun je deelnemen aan 
een walking dinner. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren gaan we ook wat langer door; tot 20.30 uur in 
plaats van 18.00 uur. Kortom, de 60e Betondag wordt 
gegarandeerd een feest dat je niet wilt missen. Een 
mooie mix van leren, ontdekken, ontmoeten en vooral 
genieten. 

Tot donderdag 16 november! 

Wiepkje van den Burg-de Rooij 
adjunct-directeur Betonvereniging

Concreet
Digitaal beton 

60 e

Wiepkje van den Burg-de Rooij 
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Betondagdebat
Ook dit jaar worden er in Arena Wit de verbale degens 
gekruist over enkele prikkelende stellingen rondom 
Digitaal Beton. Vertegenwoordigers vanuit opdracht-
gevers, aannemers, adviseurs en industrie zullen hun 
beelden vol verve toelichten en proberen te verdedi-
gen, waarbij uiteindelijk het publiek het doorslag-
gevende oordeel zal vellen. Liefhebbers van verbaal 
geweld en controversiële beelden worden van harte 
uitgenodigd dit debat bij te wonen.

Debatleider:
Debatleider is Jacco Buisman

Deelnemers aan het debat:
Ronel Dielissen-Kleinjans, Mebin BV 
Jan de Jong, Mobilis BV TBI Infra 
Jacco van Dijk, Hurks prefabbeton BV 
Marès van den Hark, Rijkswaterstaat 
Joop van Leeuwen, Gemeente Almere, COBc 
Hans Ramler, BAM Infraconsult 
Marijn Bruurs, Witteveen+Bos, YouCon 
Mariëlle Rutten, Arup BV 
Theo Salet, Witteveen+Bos, hoogleraar TU Eindhoven

Betondag 2017 
16 november 2017 de 60e Betondag in de doelen te Rotterdam. 
Thema Digitaal Beton

Ronel Dielissen Jan de Jong Jacco van Dijk

Marès van den Hark Joop van Leeuwen Hans Ramler

Marijn Bruurs Mariëlle Rutten Theo Salet

Jacco Buisman

VLOGWEDSTRIJD BETONDAG 2017
Maak jij de leukste vlog op de Betondag en win je daarmee een vlogcamera?

De Betondag is op 16 november a.s. in de Doelen te Rotterdam. 
Alle bezoekers en deelnemers op de Betondag kunnen meedoen 
aan onze vlogwedstrijd.

Voorwaarden:

Maak een vlog van minimaal 2 tot maximaal 5 minuten.
Wij mogen je vlog gebruiken op ons eigen YouTube-kanaal en evt. via andere kanalen.
De vlog wordt gemaakt op de Betondag 2017 op 16 november in de Doelen Rotterdam,   
tussen 08.30 – 20.30 uur.
De vlog mail je uiterlijk 30 november 2017 naar: betondag@betonvereniging.nl.    
Hierbij vermeld je ook je contactgegevens.
Je kunt zelf je onderwerp kiezen. Belangrijk is wel, dat je niemand tot last bent bij het fi lmen in bijv. 
exposanten stands of tijdens een lezing.

60 e
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Betonprijs 2017

In 2017 organiseert de Betonvereniging de 20e editie van de Betonprijs.
Met de Betonprijs worden projecten bekroond die een voorbeeld zijn van verrassende, 
onverwachte en opvallende, creatieve en innovatieve toepassingen van het materiaal beton.
De projecten zijn ingediend in 8 verschillende categorieën. 
De nominaties voor de Betonprijs per categorie worden medio oktober bekend gemaakt. 
De winnaars worden op woensdag 15 november 2017 bekend gemaakt tijdens het Betonprijsdiner. 

Betonprijsdiner

Het Betonprijsdiner wordt gehouden in het Hulstkampgebouw in Rotterdam aan de vooravond van 
de Betondag. U kunt zich aanmelden om zelf en eventueel met relaties, uw gewaardeerde medewerkers 
of uw vertrouwde samenwerkingspartners(s) deel te nemen aan dit exclusieve diner. U bent dan, 
te midden van de top van het (bouw)bedrijfsleven, getuige van de overhandiging van de Betonprijzen.

De Betonprijs wordt mede mogelijk gemaakt door: Betonvereniging, Cement&BetonCentrum, BFBN, Rijkswaterstaat en Platform Betononderhoud.

 Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze feestelijke 
bijeenkomst via onze website www.betonprijs.nl

Indien u er zeker van wilt zijn dat u met uw 
collega(s) en/of genodigden aan één tafel komt te 
zitten, meldt dan minimaal 8 personen voor het 
Betonprijsdiner aan.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met
Kim Vermeulen, 0182-539233 of betonprijs@betonvereniging.nl

 Het programma

18.00 uur  ontvangst met Champagne

18.45 uur  aanvang diner

20.30 uur  bekendmaking en uitreiking winnaars
 door Han Westelaken,
 Architecten aan de Maas

22.30 uur  Einde Betonprijsdiner 2017

De jury Betonprijs 2017 bestaat uit:

Han Westelaken Architecten aan de Maas
Jack Amesz Gemeente Den Haag
Job Dura Dura Vermeer
Jan Peeters Fibercore
Walter Spangenberg ABT
Klaas van Breugel TU Delft
Nina Janssen Qceas
Jan Fokkema Neprom
Peter Nuiten Rendon Advies (VBR)
Marloes van Loenhout Volker InfraDesign bv
Reinald Top Zwarts & Jansma Architecten
Wiepkje van den Burg-de Rooij secretaris Betonvereniging

20e editie

5
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Betonprijs 2017

Categorie Bruggen & Viaducten

-  Natuurbrug Zeepoort, Overveen
-  Catharinabrug, Leiden

Categorie Natte waterbouw

-  LNG zeesteiger Duinkerken
-  Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld
-  GBF Windmolenfundatie, Noordzee

Categorie Woningbouw

-  De Verkenner, Utrecht
- Villa K6
-  Villa X

Categorie Utiliteitsbouw

-  RAI parkeergarage, Amsterdam
-  Werelds grootste fi etsenstalling, 
 Utrecht
-  Musis Sacrum, Arnhem

20e editie
De nominatie van de 20e Betonprijs 2017!

De jury is bijeen geweest en heeft onderstaande projecten genomineerd voor de Betonprijs 2017.
Projecten worden genoemd op volgorde van datum van inzending.
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Categorie Uitvoering

-  Farringdon station, London
-  Thialf Heerenveen
-  Parkeergarage Lammermarkt, Leiden

Categorie Betontechnologie

-  Ultraslanke hybride trap 
 hoofdkantoor ABT, Velp
-  Toepassing dunne betonplaten, Eindhoven
-  3D Fietsbrug, Gemert

Categorie Restauratie/reparatie

-  Groot onderhoud Lingebrug, 
 Geldermalsen
-  Renovatie Velsertunnel, 
 Velsen-Zuid

Categorie 
Constructief ontwerp

-  Tafelbrug Zuid- en Noordhorn
-  Noordzeebrug, Groningen

7
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Digitaal Beton
De ontwikkelingen op het gebied van digitaal bouwen 
gaan razendsnel. Termen zoals 4D, 5D, 6D, AIM, PIM, 
BEP, CDE, Level 0-4 BIM, LoD en PAS1192 buitelen 
over elkaar heen om de digitale ontwikkelingen aan 
te duiden. Nieuwe digitale technieken zorgen ervoor 
dat het improviseren op de bouwplaats en de daar-
mee gepaard gaande faalkosten in rap tempo verdwij-
nen en plaats maken voor een virtueel voortraject. In 
dat voortraject worden de uitvoering, de exploitatie, 
het beheer en onderhoud geheel virtueel doorlopen 
en voorbereid. Pas als alles klopt wordt de stap naar 
de reële wereld gemaakt, waarin ook steeds vaker ge-
bruik wordt gemaakt van digitale ontwikkelingen, zo-
als 3D printen, tabloids en apps, drones, enzovoorts.
Het thema van deze 60e Betondag tijdens het 90-ja-
rig bestaan van de Betonvereniging staat in het teken 
van de gevolgen van deze digitale revolutie voor het 
materiaal beton.

Betondag 2017 
16 november 2017 de 60e Betondag in de doelen te Rotterdam. 
Thema Digitaal Beton

We vieren onze 90e verjaardag op 
de Betondag, met een live muzi-
kaal omlijst Walking Dinner, door 
de gehele Doelen heen, waarbij ook 
de partners van de deelnemers van 
harte welkom zijn.

Addy van den Krommenacker
Ter ere van ons jubileum hebben wij 
een bijzonder middagprogramma 
georganiseerd dat wordt verzorgd 
door onder andere één van Neder-
lands bekendste couturiers: 
Addy van den Krommenacker. 
Hij geeft een lezing, een mode-
presentatie met modellen en toont 
zijn ready to wear collectie. 

Verder is er een whisky proeverij in
casino ambiance, live muziek op 
verschillende locaties en kunt u
deelnemen aan een walking dinner.

Kortom, de 60e Betondag wordt een 
feest dat u niet wilt missen.

Een mooie mix van leren, ontdekken, 
ontmoeten en vooral genieten.

Betonvereniging 90 jaar
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Ereleden Betonvereniging

ir. P. van den Berg
ir. J. Buijs
ir. W.C. Dees
ing. F.P.J. van Geest
ing. J.H. Holthuis
prof. dr.ir. D.A. Hordijk
ir. N. Jonkhof
ir. P. Kieft
ir. T.W.T. Knook
ing. J.G. van Leeuwen
drs. J.P.J. Nijssen
ir. H.J.C. Oud
ing. R. Sagel

ir. K. Strijbis
ir. J. Stroband
ir. K.W. Talsma
ir. A.W.G. Thijsse
J. Vermeij
prof.dr.ir. J. C. Walraven

Erepenning

prof.ir. C.S. Kleinman
ir. D. Stoelhorst
ir. K. Strijbis
prof.dr.ir. J. C. Walraven
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Piet van den Berg 

In de tijd dat ik bij Dosbouw werkte aan 
de bouw van de Oosterscheldekering 
kwam ik in contact met Cees Bakker, 
de betontechnoloog van De Hoop in 
Terneuzen. Hij maakte me enthousiast 
voor de Betonvereniging.

Regelmatig reisden we samen naar bijeenkomsten van 
de Betonvereniging. In 1988 kwam hij met het voorstel 
om als docent Betontechnologie actief te worden. Na de 
eerste les die ik samen met hem gaf stelde hij voor om de 
lessen van hem over te nemen. Daarop heb ik met enige 
aarzeling ja gezegd. Die aarzeling was niet ongegrond: 
het resultaat van de eerste cursus was dat slechts 13% 
van de kandidaten geslaagd was.
Maar met de ervaring van de eerste cursus heb ik mijn 
les-sen aangepast. Daarmee is het slagingspercentage 
per jaar omhoog gegaan.
Van 1988 tot en met 2013 heb ik ieder jaar les gegeven. 
Het was meestal niet dichtbij huis. Vanuit Goes reisde 
ik naar Roosendaal, Utrecht, Rotterdam, Rosmalen of 
Eindhoven. In die jaren hebben 520 cursisten bij mij deel-
genomen met als gemiddeld resultaat dat 47% geslaagd 
is. Dat komt overeen met het gemiddelde slagingsper-
centage van de gehele cursus Betontechnologie.
Na het overlijden van Cees Bakker ben ik gevraagd om 
deel te nemen aan de examencommissie Betontechnolo-
gie. Tot begin 2017 ben ik actief lid geweest. Dat begon 
met CB1, maar veranderde later in BBT en BTE. In de exa-
mencommissie heb ik me vooral kunnen uitleven op het 
maken en bij-houden van vraagstukken. Het beoordelen 
van de examens was minder leuk, maar samen met de 
andere correctoren kwamen we altijd tot een eensluidend 
oordeel. We zijn er in geslaagd om door de jaren heen de 
examens op een zelfde niveau te handhaven.
Tot mijn verrassing werden mijn vrouw en ik in 2005 door 
toenmalig directeur Dick Stoelhorst uitgenodigd om deel 
te nemen aan het afsluitende diner van de Betondag. Wij 
wilden eerst niet komen, maar na aandringen van Dick 
hebben we toegezegd. Onderweg van Goes naar Rotter-
dam zaten we te fi losoferen of dit misschien te maken 
had met mijn (vroeg)pensionering in oktober van dat 
jaar. Maar toen de voorzitter die avond het woord tot mij 
richtte en aangaf dat het bestuur van de Betonverenig-
ing mij had voorgedragen als erelid was ik zeer verbaasd.
Dit jaar ben ik met enige tegenzin gestopt met mijn 
werkzaamheden voor de Betonvereniging. Maar gelet op 
het leeftijdscriterium binnen de Betonvereniging heb ik 
niet te klagen, want dan had ik al jaren eerder moeten 
stoppen.
Gedurende mijn actieve jaren heb ik ervaren dat de inzet 
van alle docenten en leden van de examencommissie 
hoog is geweest. Het is te hopen dat dit in de toekomst 
zo blijft. Werkgevers maken het voor hen steeds moeili-
jker om tijd vrij te maken.
Daarom hoop ik dat de Betonvereniging het centrum 
blijft van de vele cursussen in de betonbouw. Om dat 
te kunnen waarborgen roep ik werkgevers op om hun 
medewerkers die zich voor de Betonvereniging willen 
inzetten, genoeg ruimte te geven om hun enthousiasme 
op peil te kunnen houden.

Fred van Geest 

In 1990 kwam ik als technisch secre-
taris in dienst van de Betonvereniging 
om de collega’s, die de exploitatie van 
de cursussen verzorgden, te onder-
steunen. De Betonvereniging was toen 
een vereniging met een secretariaats-

bureau naar oud model met een directeur met secreta-
resse, een algemeen secretaris met secretaresse, een 
boekhouder met medewerkster en nog enkele adminis-
tratieve medewerkers. Een organisatie waarvan certi-
fi catieinstelling BMC en richtlijnenproducent CUR nog 
enigszins mee verbonden waren.
Mijn taak was de organisatie van de cursussen van dic-
taat tot examen en van docentenbezetting tot cursuslo-
catie te sturen en de onderwijstaak van de vereniging een 
professioneler aanzien te geven. Er woei een frisse wind 
sinds de komst van Dick Stoelhorst, de nieuwe directeur: 
subsidies werden aangevraagd om diverse projecten te 
fi nancieren, studiedagen en de Betondag werden aange-
past aan de actualiteit en de cursusuitvoering werd ge-
professionaliseerd. De nieuwe aanpak had echter ook 
een fi nanciële schaduwzijde, die aanvankelijk niet werd 
onderkend. Reorganisatie was het noodzakelijke gevolg 
waarbij de bureaubezetting moest worden aangepast 
aan de fi nanciële situatie en de ontwikkelingen van de 
automatisering.
Het was echter ook een tijd waarbij het ‘samen de 
schouders eronder zetten’ kenmerkend was en het team-
work maximaal functioneerde. Een moeilijke periode, 
maar wel één waar met plezier aan wordt 
teruggedacht: buffelen en lachen waren er de kenmerken 
van.
De Betonvereniging staat nu op een keerpunt nu het hui-
dige management langzaam maar zeker aan natuurlijk 
verloop onderhevig zal zijn. Met de komst van de nieuwe 
directeur zal er vorm moeten worden gegeven aan de uit-
dagingen van deze tijd: verdere 
automatisering, een hernieuwde rol in het ontwikkelen 
van regelgeving en het faciliteren van kennisontwikkel-
ing en kennisoverdracht.
Ik wens de vereniging, de medewerkers en al diegenen die 
voor de vereniging naast hun dagelijkse werk actief voor 
de kennisoverdracht in touw zijn, het allerbeste toe bij 
het verwezenlijken van de opdracht van de Betonvereni-
ging: een waardevrije bijdrage aan actuele betonkennis 
en het vasthouden aan de eeuwigheidswaarden van het 
materiaal beton in al zijn verscheidenheid.
 

N. Jonkhof

Enkele Woorden van een Erelid op jaren. Hoewel ik als 
bijna 83-jarige mede dankzij de moderne Geneeskunde 
nog in een redelijke lichamelijke en geestelijke gezond-
heid verkeer, leidt een vraag over je vroegere relatie met 
de Betonvereniging toch tot een diep graven in je geheu-
gen, wat met enige ondersteuning van het nog bewaarde 
gedrukte materiaal, leidt tot terughalen van de oude 
herinneringen en vooral namen.
De herinneringen die dan weer opkomen zijn mijn eerste 
lidmaatschap van het bestuur van de BV. (1983). 
Dat was nog in de tijd van Cees Souwerbren (dir.) en 
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Simon Eijgenraam (secr.) en de vergaderingen in Zoeter-
meer. Toon Glerum was toen voorzitter van het dagelijks 
bestuur; later (1991) Henk Oud.
Later verhuisde de BV. naar een pand in Gouda. Daarbij 
viel mij altijd op dat er weinig hoogteverschil was tussen 
het niveau van het water in de grachten en dat van de 
straten en het terrein.
De Betondag werd toen gehouden in de Jaarbeurs in 
Utrecht, voor mij van achter de IJssel een redelijk bereis-
bare afstand
In 1989 gaf Cees Souwerbren te kennen dat hij zich vooral 
met de Betonmortelcontrole bezig wilde houden en werd 
er gezocht naar een nieuwe directeur voor de BV. Na een 
sollicitatieprocedure werd Dick Stoelhorst benoemd tot 
nieuwe directeur. Dit leidde tot een hernieuwde dyna-
miek in de BV.
Mijn taak werd voorzitter van Commissie Onderwijs met 
actieve steun van Martin van der Vliet. Verdere contacten 
ontstonden daarbij met het HTI in A’dam; de Vereniging 
“Bouwen met Staal” en het kantoor van de ENCI (o.a. 
Han de Jong) in Den Bosch.
Met veel plezier denk ik ook terug aan Wim Oudejans en 
Jan Stroband als medewerkers in het onderwijs en aan 
Ton Bruggeling als voormalig hoogleraar in ons vakge-
bied.
Het feest in 1987 ter gelegenheid van het 60-jarige 
bestaan van de BV is een in mijn geheugen gegrifte ge-
beurtenis.
In 1992 achtte ik het verstandig mijn taak in het bestuur 
van de BV te beëindigen en werd ik tot mijn verrassing 
benoemd tot erelid samen met Jan de Groot (Voormalig 
penningmeester).
Ook staat mij nog helder voor de geest het grootse af-
scheid van Dick als directeur in 2011 in Madurodam.
Natuurlijk heb ik de namen van vele bekenden in dit ver-
haal niet (meer!) kunnen noemen.
Rest mij nog de BV alle goeds toe te wensen voor de ver-
dere toekomst.

Peter Kieft

Ik ben in 1970 lid geworden, na “zach-
te aandrang” van toenmalig hid van 
directie Sluizen en Stuwen, Piet 
Blokland, van Rijkswaterstaat.
Met veel genoegen heb ik vele excur-

sies en lezingen bezocht in de periode 1970-1987. Ook 
heb ik bij een aantal excursies naar 
projecten waar ik zelf bij betrokken was, een inleiding ge-
houden, o.a. Margriettunnel en Hemspoortunnel.
In 1987, na benoeming tot hid van de directie Beneden-
rivieren, heb ik bedankt als lid wegens vertrek uit “beton-
gemeenschap”. In 1997, na benoeming tot directeur Uit-
voering van Rijkswaterstaat en vanaf dat moment ver-
antwoordelijk voor de bouwportefeuille, ben ik weer lid 
geworden.
In 2000 ben ik benoemd tot voorzitter. In voorzitters-
periode (tot 2005) heb ik zeer prettig samengewerkt met 
collega-bestuursleden, directeur Dick Stoelhorst en bu-
reaumedewerkers. Ik bewaar uit deze periode zeer goede 
herinneringen aan excursies, lezingen en (vooral) de 
bestuursreizen naar München en Madrid.
Na mijn pensionering begin 2003 ben ik nog twee jaren 

voorzitter gebleven.
Aan een instituut als de Betonvereniging zal in de 
toekomst behoefte blijven, maar aanpassing aan de tijd 
zal altijd nodig zijn en wellicht nu het meeste.

Henk J.C. Oud

Ik ben lid geworden van de Beton-
vereniging in het jaar 1970. Mijn toen-
malige baas, Piet Blokland, vond dat 
je van deze vereniging lid moest zijn. 
Dat hebben de meeste technici bij de 
RWS Sluizen en Stuwen toen gedaan. 

In 1982 werd ik bestuurslid en na de periode van Toon 
Glerum, mocht ik hem in 1991 als voorzitter opvolgen. 
In die tijd groeide de Betondag qua bezoekersaantallen 
enorm. Het Jaarbeursgebouw in Utrecht werd te klein. 
Wij kregen te maken met allerlei beperkingen. De Doelen 
in Rotterdam bleek in 1996 een prima alternatief.
Heel mooi was het initiatief om voor onze Indonesische 
collega’s het boek Basis Betonberekeningen van “Vis en 
Sagel” in het Bahasa te vertalen. In oktober 1993, werd in 
Jakarta de Conferentie “New Indonesian Concrete Codes 
in Construction Engineering” gehouden. Vervolgens werd 
op de Technische universiteit van Bandung een aantal 
hoorcolleges gegeven. Bruggeling, Vis en Sagel en vele 
anderen waren daar aanwezig.
In november 1993 werd ik als vertegenwoordiger van de 
Nederlandse Betonwereld in London uitgenodigd, om als 
“Guest of Honour” een toespraak te houden tijdens het 
‘award dinner’ van de “Concrete Society”, met als onder-
werp “European Community and the open market”. Er 
was in die tijd nog geen Brexit gedachte. Tijdens het 
diner mocht ik de Engelse Betonprijzen uitreiken.
Daar is het idee ontstaan om ook in Nederland een diner 
te organiseren bij de uitreiking van de Betonprijzen.
Memorabel was tevens de samenwerking met de studie-
verenigingen en andere aangesloten organisaties van de 
Betonvereniging.
Een geweldige activiteit was de organisatie van het FIP-
congres in Amsterdam in 1998. De Betonvereniging had 
de organisatie, samen met de STUVO in handen en het 
werd een grandioos succes. Het aantal inschrijvingen lag 
ver boven de 2000. De RAI was afgehuurd en een tech-
nisch programma en vele excursies naar in aanleg zijnde 
bouwprojecten werden georganiseerd. Het was het laat-
ste congres dat werd georganiseerd onder auspiciën van 
de FIP. (Federation Internationaal de la Precontrainte).
Vermeldenswaardig waren de vele gasten en ‘keynote’ 
sprekers op de Betondagen. Wij mochten een aantal 
ministers verwelkomen, die hun visies met betrekking 
tot het bouwen deelden met de toehoorders van de open-
ingssessies.
Met de benoeming tot Honorary President van de FIP 
sloot ik in 1999 mijn bestuursfunctie in de FIP af. Een 
jaar later werd ik als BV-voorzitter opgevolgd door Peter 
Kieft. Een boeiende en fantastische tijd.
Natuurlijk wens ik de vereniging een goede toekomst toe. 
Op naar de 100 jaar.
Daartoe moet de vereniging wel blijven meegaan met de 
veranderingen van de tijd, goede samenwerking met an-
dere organisaties in stand houden en de belangen van de 
opdrachtgevers en opdrachtnemers blijven behartigen. 
Stimuleren, dat de technische kennis bij de opdracht-
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gevers op orde blijft, zodat zij hun opdrachtgeversfunc-
tie goed kunnen vervullen. Stimuleren, dat de kwalit-
eit van de uitgevoerde werken bij de opdrachtnemers, 
aannemers, ingenieursbureaus, toeleveranciers etc. op 
topniveau is en blijft.
Hiertoe de aangeboden opleidingen op hoog niveau 
blijven organiseren.

Reint Sagel

Mijn eerste contact met de Beton-
vereniging was in 1963. In mijn prak-
tisch jaar was ik werkzaam bij de 
Hoogovens, de bouw van de kaliber-
walserij (betonstaal) en de Cemij (glij-
bekisting cementsilo´s). Mijn kennis 

van beton was minimaal. Er werd dan ook aangeraden de 
cursus CB1 te volgen. De cursus werd gegeven door er-
varen docenten en was gericht op de praktijk. Toen werd 
ik gegrepen door het materiaal beton. Als constructeur/
tekenaar bleek al snel mijn achterstand in kennis op 
gebied van het construeren in beton. Een cursus Beton-
constructeur BV moest dit hiaat oplossen. Grote projec-
ten, de metro in Rotterdam (Guus Thijsse) en hoogbouw 
(Hans Buis) kregen uitgebreid de aandacht. Steeds werd 
gestart met de ´oerwoudmethode´ en de orde/grootte 
van de constructie geschat. Daarna volgden de ins en 
outs van de constructieberekeningen, altijd afgesloten 
met een globale controleberekening. Bij deze cursus heb 
ik de basis gelegd voor het construeren in- en het con-
troleren van beton. Basis: praktische kennis en eenvoud 
in benadering.
Naast de cursussen gegeven door zeer ervaren en prak-
tische docenten heb ik sinds beginjaren 70 alle Betonda-
gen (ca. 45) bezocht. Belangrijk waren de vele (grote en 
afwisselende) projecten die werden behandeld, de vele 
aanwezige exposanten, het kennis vergaren/uitwisselen 
en het netwerken. Ik kwam altijd tijd te kort.
De Betonvereniging was voor mij het geweten van beton-
minnend Nederland. Had je vragen, steeds werd je gehol-
pen. Was de kennis niet bij de Betonvereniging aanwezig, 
dan werd je doorverwezen. Steeds werd de vraag beant-
woord.
De Betonvereniging dacht niet alleen in cursussen/lezin-
gen/workshops e.d. Ook de mens die zich inzette voor de 
Betonvereniging kreeg de aandacht. Te denken valt aan 
bijv. de constructeur en de docent van het jaar , of aan 
het bekendmaken van de ereleden van de Betonvereni-
ging. Ook de studenten werden niet vergeten (de ENCI 
Studieprijs). Tevens kreeg de beginnend constructeur de 
aandacht.
Kortom de Betonvereniging is voor mij een niet weg te 
denken onderdeel in mijn hobby ´Beton´.

Jan Stroband

Kurhaus-Paviljoen Scheveningen
Dit staat in mijn oude agenda op 18 
november 1959. Bij het zien van de 
naam herinner ik het me, mijn eerste 
Betondag. Ik was assistent bij de toen-
malige voorzitter prof.dr.ir. A.M. Haas, 

de promotor van paddestoelvloeren en schaaldaken, die 

me een vrijkaartje bezorgde. Ik zie de tafels met overvloe-
dig opgemaakte schalen weer voor me. Een lunch waarbij 
de wijn rijkelijk vloeide. Als student, gewend aan kanti-
nevoedsel, heb ik royaal toegetast. Van het programma 
herinner ik me de inleiding over de geniale ontwerper/
constructeur Pier 
Luigi Nervi en zijn indrukwekkende, deels gepre-
fabriceerde, koepels en schaaldaken. 
De overige inleidingen gingen blijkbaar aan me voorbij. Ik 
begreep wel dat de Betonvereniging een vereniging was 
om lid van te worden!
Een jaar eerder, in 1958, vond de eerste Betondag plaats 
op initiatief van de bestuursleden André de la Porte en 
Haas. De Betonvereniging maakte in die jaren een stor-
machtige ontwikkeling door: een snel groeiend aantal 
leden, de aansluiting van de Stuvo, de oprichting van de 
CUR en de Stupré. En het bestuur zocht naar een mogeli-
jkheid om de leden van de vereniging te informeren over 
ontwikkelingen op het vakgebied, zoiets als de jaarlijkse 
CUR-dag maar dan heel anders. Dat werd de eerste Be-
tondag, het begin van een rijke traditie, die heden zijn 
zestigste editie bereikt.
Nu, na 90 jaar, fl oreert de Betonvereniging als nooit te-
voren. Nog 10 jaar om als honderdjarige geschiedenis 
te schrijven. En op die dag zal zeker weer een Betondag 
worden gevierd. En omdat onze vereniging steeds met 
zijn tijd meegaat, zal het diner dan waarschijnlijk op een 
3D-printer worden geproduceerd en worden geserveerd 
op schalen in UHS-beton. Of ik het nog zal meemaken is 
de vraag, maar ik zie er vooralsnog wel naar uit.
Ik wens de Betonvereniging en haar medewerkers een 
voorspoedige toekomst.

Thijsse Guus

Uit “ Cement ” , zaterdag 1 januari 1994

BETONDAG VOL VERRASSINGEN
Het begon al met de  “straalverbind-
ing“ met de vice-voorzitter , die het 
pad voor de Betonvereniging in Chi-

na aan het effenen was. Op basis van de strategienota 
waarmee ook in China gewerkt kon worden zou een on-
metelijke groei van het ledenbestand haalbaar zijn. Het-
zelfde  zou gelden voor het aantal cursisten. De dialoog 
hierover met een Chinese gesprekspartner verdreef bij 
velen het laatste restje ochtendhumeur.
Deze quote slaat op de Betondag 1993, waarbij het voor-
dien de gewoonte was dat het wel en wee van de Vereni-
ging door de vicevoorzitter in een niet te vermijden op-
somming van feiten en cijfers in de prille ochtend van de 
Betondag over het voetlicht werd gebracht. Ook de jaren 
daarna kreeg ik de ruimte om op de Betondag het format 
van het wel en wee van de Vereniging zelf in te vullen.
Die vrijheid en geestelijke souplesse kenmerkten de wijze 
van opereren van het Bestuur waarvan ik  deel heb mo-
gen uitmaken en de ondersteuning van de deskundige 
medewerk(st)ers van het Bureau, onmisbaar was.
Gelet op de grote bijdrage aan het aanvullend onderwijs 
is de BV uniek en dat is een puike voorwaarde voor een 
nog langer bestaan en dat zal ook zo zijn.
Met groot plezier kijk ik terug.
Guus Thijsse, voormalig bestuurslid
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Joop Vermeij

Ik kijk met plezier terug naar mijn zeer 
lange, actieve periode van ca. 30 jaar 
bij de Betonvereniging, die in 2016 
door mij beëindigd is vanwege mijn 
leeftijd en mijn opvatting om plaats te 
maken voor jonge ambitieuze mensen. 

Eerlijk gezegd viel het niet mee om na zoveel jaar, waar-
in ik met zoveel plezier voor de Betonvereniging gewerkt 
heb, er een punt achter te zetten. Uiteraard volg ik de 
ontwikkelingen in de NEN-EN en BRL’s nog nauwgezet.
Veel plezier in het werk voor de Betonvereniging mede 
vanwege de buitengewoon goede werksfeer met collega-
docenten examencommissieleden, de ondersteuning van 
de medewerkers van het bureau en de cursuscoördinator 
van de Betonvereniging.
Mijn bijdrage in de actieve periode voor de Betonvereni-
ging: docent , auteur en voorzitter/lid van de examen-
commissies voor de cursussen Betonlaborant, Toeslag-
materialenlaborant, Metselmortellaborant.
Docent van de nascholingscursussen van bovengeno-
emde cursussen.
Tevens docent, auteur en mede-initiatiefnemer van het 
practicum voor Betontechnologen, wat ertoe heeft geleid 
dat de cursus Practicum Betontechnologie is ontstaan 
en onderdeel van de opleiding/diploma Betontechnoloog 
BV is geworden.
Hoogtepunten natuurlijk ook: met name de diverse keren 
naar Aruba voor de opleidingen Betonlaborant BV en 
Basiscursus Betontechnologie BV. De opleiding Beton-
laborant BV in Suriname/Paramaribo.
De benoeming van Erelid door de Algemene ledenverga-
dering van de Betonvereniging bijeen op 18 mei 2011.
En misschien voor mij wel “Het hoogtepunt” (de eerste) 
verkiezing tot docent van het jaar en uitgereikt op de Be-
tondag 15 november 2012.
Daarbij waren de criteria: Student tevredenheid, be-
trokkenheid en inzet voor kennisoverdracht, voorbeeld-
functie collegadocenten.
Genomineerd waren (5) docenten met een 9+ of hoger uit 
de cursisten/studentenevaluaties.
Ik wens de Betonvereniging, het Betoncoördinatiecen-
trum van Nederland en daarbuiten, een mooie, onver-
getelijke 90-jarige verjaardag toe en verwacht van een 
zo vitale professionele Vereniging/organisatie breed 
maatschappelijk gedragen dat deze slechts 90 jaar jong 
is.En een voortdurende waardering en erkenning blijft 
krijgen voor de opleidingen welke voor de branche van 
eminent belang zijn.

Werner Dees

Het begon bij Witte
Mijn samenwerking met Ad Witte en de 
Betonvereniging begon in de Nassau 
Dillenburgstraat 42 in Den Haag.
Ik kende Ad uit de periode dat hij aan de 
TH chef was van het Laboratorium voor 

Wegentechnologie en ik student-assistent bij Toege-
paste Mechanica. We herkenden al gauw onze Zeeuws-
Vlaamse ‘roots’. Ad werd op 1 januari 1961 secretaris 
van de Betonvereniging, waardoor ik van het bestaan van 
deze organisatie vernam en er lid van werd. Een Beton-

dispuut als introductie bestond toen nog niet! De vereni-
ging telde toen nog geen 500 leden, de Betondagen kon-
den nog in het Kurhaus-Paviljoen worden gehouden met 
zo’n 300 deelnemers.
In 1965 vroeg Witte mij als examinator Toegepaste Me-
chanica voor het examen Betonconstructeur BV, waar-
door ik regelmatig bezoeker van het kantoor aan de Nas-
sau Dillenburgstraat werd. 
De Betonvereniging op de begane grond, de CUR (ir. War-
menhoven) op de verdieping. 
Wegens de vereiste onafhankelijkheid van een exami-
nator ten opzichte van de Betonvereniging, eindigde dit 
toen ik in november 1973 in dienst trad als technisch 
secretaris bij de Commissie Voorschriften Beton.
In deze functie werd de samenwerking met Ad Witte zeer 
intensief, waaraan met zijn overlijden op 30 augustus 
1975, waaraan in Cement 1975, nr. 9, ruimschoots aan-
dacht is besteed, helaas een einde kwam.
De verdienste van de VB 1974 was vooral, dat met de 
herziening van de GBV 1962, de Richtlijnen voor onge-
wapend beton, voorgespannen beton, vooraf vervaar-
digd beton en lichtbeton, in één pakket normen werden 
ondergebracht. Naast de bestaande GBV-commissie 
werden de commissies voor de genoemde Richtlijnen 
nu normalisatiecommissies, met de regels van het NNI. 
Daar  hadden sommige leden knap moeite mee, en dat 
werd dan op de secretaris afgereageerd.
In deze periode werden ook vorderingen gemaakt op weg 
naar Europese Betonvoorschriften. In december 1976 
verscheen CEB-bulletin 117, de derde versie van het ont-
werp voor een model-betonvoorschrift (Modelcode). Hier-
aan waren door een internationale stuurgroep, ‘Trial and 
Comparison Calculations’ genoemd, 15 uit te werken 
constructies toegevoegd, waarvoor praktisch het ge-
hele voorschrift moest worden doorgewerkt. Het proces 
werd begeleid door de stuurgroep, waarvan ik namens 
de Commissie Voorschriften Beton lid was, met Stasse 
van bureau Hageman als ‘thuisfront’, waarbij de nodige 
interpretatieverschillen aan het licht kwamen. Dit leidde 
tot een herziene versie, enz., hetgeen pas na de eeuwwis-
seling de Euronorm voor beton opleverde.
Na verschijnen van deel G ‘Lichtbeton’ in april 1978 zat 
mijn werk erop. Als eindredacteur van de VB 1974 heb ik 
vijf geweldige jaren gehad, ondanks het enorme aantal 
uren dat ik eraan heb besteed.
Nog maar kort werkzaam in Maastricht werd ik door 
Souwerbren, inmiddels directeur van de Betonvereni-
ging, benaderd met het verzoek een Kring Zuid van de 
Betonvereniging op te richten en het voorzitterschap 
op me te nemen. Met Bronneman, en later met Palte, 
als secretaris, hebben we er een leuke club van weten te 
maken. Sprekers die voor de Betonvereniging een lezing 
hadden gehouden, kwamen die in de altijd volle kantine 
van de ENCI graag nog eens herhalen. Als gevolg van het 
verschijnen van de VBT 86, de VBU 88 en de VBC 1990 
waren de op de VB 1974 gebaseerde GTB’s eind jaren 
tachtig aan een herziening toe. In 1988 begonnen als 
eindredacteur, heb ik tezamen met een aantal enthou-
siaste commissieleden, tot het verschijnen van de GTB 
2010, regelmatig de GTB aangepast aan gewijzigde 
voorschriften, met als laatste en tevens grootste klus 
(stroomdiagrammen!) de aanpassing aan de Euronor-
men.
En daarin herken je dan veel regels uit de ontwerp-norm 
van 1978! 
Europese molens malen nu eenmaal langzaam.
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Opleidingen najaar 2017

Binnenkort verschijnt de studiegids voorjaar 2018? . Wilt u meer exemplaren voor uw medewerkers? 
Stuur dan een mail naar opleidingen@betonvereniging.nl. Naast de in de studiegids vermelde cursussen/ 
opleidingen staat er inmiddels nog een aantal cursussen op de planning.

Hybride bruggen 

De cursus Bruggen is opgesplitst in vijf modules: 
algemeen, betonnen bruggen, bestaande bruggen, 
stalen & beweegbare bruggen en hybride bruggen. 
Deze laatste module komt nu aan bod. De 4e module 
“stalen & beweegbare bruggen” volgt later

Docenten:
ing. B.H. Hesselink, Movares
ir. K. Snijder, Infi nious Light-weight Mobility

Startdatum 
7-11-2017, tweede lesdag 14-11-2017

Lestijden  15.00 - 21.00 uur
Locatie  Gouda
Kosten excl. b.t.w. 
€785,-  voor leden van Betonvereniging  
 of Bouwen met Staal
€ 945,-  voor niet-leden.

Kenniseenheden voor het Constructeursregister 
4 punten.

Meer informatie 
Voor het uitgebreide programma en aanmelden zie 
onze website www.betonvereniging.nl 
www.betonvereniging.nl  opleidingen 

Betontechnologie in de uitvoering 
Ééndaagse Basiscursus Betonuitvoering 

Niet alleen voor nieuw personeel, maar voor iedereen 
op de bouwplaats die werkt met beton. 

Locatie Gouda
Datum 6 december 2017

Inhoud 
In Noord-Nederland ontstaan aardbevingen als 
gevolg van de gaswinning in dit gebied. Deze aard-
bevingen zorgen voor de nodige uitdagingen op 
constructief terrein. Huizen, gebouwen, wegen en 
kunstwerken raken beschadigd. Hierdoor is er grote 
behoefte aan nieuwe kennis, voldoende geschoold 
personeel en werkende oplossingen in aardbevings-
bestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden, die 
bovendien snel en constructief veilig kunnen worden 
toegepast. Deze nieuwe opleiding gaat met name in 
op de bouw- en geotechnische facetten van deze om-
vangrijke maatschappelijke problematiek. 

Doel opleiding 
Het doel van de opleiding is om deelnemers over 
voldoende theoretische en praktische kennis en 
vaardigheden te laten beschikken om (preventieve) 
versterking van bouwwerken en kunstwerken te rea-
liseren. Hiervoor komen aan bod: kennis van dyna-
mica, Eurocode 8 (aardbevingen), NPR 9998, diverse 
toepassingen van bouwmaterialen en constructies 
m.b.t. metselwerk, staal, hout, beton, funderings-
aspecten, modelleringssystemen en verschillende 
rekenvoorbeelden. 

2 Modulen 
De opleiding bestaat uit 2 modulen. Module 1 gaat in 
op (herstel van) bestaande bouw met algemene ken-
nis van zaken; module 2 zal meer ingaan op nieuw-
bouw met complexere bouwaspecten. Tijdens de 
modulen wordt geoefend met praktijkcasussen. Beide 
modulen worden afgesloten met een kennistoets. U 
dient module 1 met goed gevolg af te sluiten om te 
kunnen starten met module 2. 

Lees verder in dit nummer over de 1e lichting die hun 
zeer gewaardeerde diploma hebben behaald.

De kwaliteit van een betonconstructie wordt voor een 
belangrijk deel bepaald op de bouwplaats. In deze 
cursus is er daarom veel aandacht voor het verwerken 
van betonspecie nadat het de truckmixer heeft ver-
laten, alsmede voor het verdichten, afwerken en na-
behandelen ervan. Na afl oop van de cursus weet u 
voldoende over het materiaal beton en de invloed van 
uw handelen bij het maken van een kwalitatief goed 
product

Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen Module 1
Start nader te bepalen december 2017
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In september 2016 is de eerste groep met de oplei-
ding gestart. Het gaat om constructeurs uit heel 
Nederland. Zij hadden aangegeven behoefte te heb-
ben aan meer kennis op dit gebied, aangezien de 
vraag naar aardbevings-bestendig bouwen steeds 
groter wordt, ook vanuit het buitenland.
Met name het Noorden zal profi jt hebben van de ken-
nis die de constructeurs hebben opgedaan tijdens 
deze opleiding, aangezien dit dé regio is waar de gas-
winning resulteert in aardbevingen.

Inschrijven voor de volgende opleiding ‘Aardbevings-
bestendig ontwerpen en herstellen’ die uit 2 modules 
bestaat is al weer mogelijk. 

Betontechnologen 
bezoeken Delftse laboratoria

Als onderdeel van de periodieke nascholing bezocht 
een groep betontechnologen de faculteit Civiele 
Techniek van de TU Delft. Behalve een lesje Verhard-
ingsbeheersing en Zelfhelend beton van professor 
Erik Schlangen, kregen de bezoekers een rondleiding 
door het Microlab en het Stevinlab. Betononderzoek 
in het klein en in het groot! In het Microlab draait 
alles om technologisch onderzoek op voornamelijk 
cementgebonden materialen , waarbij bestuder-
ing van het materiaalgedrag centraal staat. In het 
Stevinlab is het onderzoek constructief van aard 
en zijn er opstellingen van beton (bijz. brugliggers), 
staal, glas en metselwerk (aardbevingen). Voor onze 
groep cursisten openden zich bovendien de kelders 
van het gebouw, met diverse klimaatkamers en 
lange-duur proefopstellingen.
Zonder uitzondering was iedereen enthousiast over 
dit unieke kijkje in de Delftse keukens, als toevoeging 
op de theorielessen. Vanaf 2018 wordt dit onderdeel 
daarom standaard opgenomen in de nascholings-
cursus.

Het programma tot en met januari 2018

1. In de serie Bruggen: Hybride bruggen NIEUW  
Start 7-11-2017 

2. Basiscursus Betonuitvoering (1 dag)  
6-12-2017 

3. Aardbevingsbestendig ontwerpen en  
herstellen Module 1   
startdatum wordt voorjaar 2018 

4. Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen  
Module 2   
startdatum wordt medio 2018 

5. Basiskennis Beton Algemeen  
Gouda / Ruinen en Veldhoven   
start 16-1-2017

6. Uitvoering Betonreparatie voor Middenkader   
start 23-1-2018

7. Verhardingen van cementbeton   
start 22-01-2018

8. Inspectie & Handhaving Bouwtoezicht door   
adviesbureaus en gemeenten   
start 24-1-2018

9. Voorspantechniek uitvoering   
start 24-1-2018

1e diplomering ‘Aardbevingsbestendig 
ontwerpen en herstellen’

Betonvereniging en EPI-kenniscentrum hebben vrij-
dag 6 oktober dertien constructeurs voor de opleiding 
‘Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen’ ge-
diplomeerd. In totaal hebben negentien personen de 
opleiding voltooid. Het gaat om de eerste groep die 
deze opleiding met succes volledig heeft afgerond. 
Een bijzondere opleiding die speciaal is ontwikkeld 
vanwege de aardbevingen in Noord-Nederland. Deze 
bevingen zorgen voor de nodige uitdagingen op con-
structief terrein. Bestaande huizen, gebouwen en 
kunstwerken raken hierdoor beschadigd. Er is grote 
behoefte aan nieuwe kennis en werkende oplossin-
gen in aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstel-
werkzaamheden.
Tijdens de opleiding hebben de constructeurs meer 
kennis opgedaan over de Europese regelgeving voor 
aardbevingen (Eurocode 8) en de Nederlandse prak-ti-
jkrichtlijnen die hieruit voortgekomen zijn (Nationale 
Praktijkrichtlijn 9998). Dit is de eerste groep die deze 
kennis zowel op theoretische als op toegepaste wijze 
- ontwerpen en rekenen per materiaalsoort (hout, be-
ton etc.) - tot zich heeft genomen en in de praktijk kan 
gebruiken.
EPI-kenniscentrum zorgt in de regio voor de kennisdel-
ing op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen 
en herstellen en heeft vanwege de grote behoefte aan 
kennis en oplossingen samen met de Betonvereniging 
(Gouda) de opleiding ‘Aardbevingsbestendig ontwer-
pen en herstellen’ ontwikkeld. 



BV-Nieuws | jaargang 2017 | nummer 4

16

De genomineerde studies voor de 
ENCI Studieprijs 2017 zijn bekend. 
De 9 inschrijvingen van dit jaar 
zijn per categorie (Universiteit, 
Hogeschool of (P)MSE) beoordeeld 
door een onafhankelijke, deskun-
dige jury. 
Juryvoorzitter is prof.dr.ir. Theo 
Salet, deeltijdhoogleraar aan de 
Technische Universiteit Eindhoven.

De prijsuitreiking van deze 40ste 

editie is tijdens de Betondag, in 
congrescentrum “De Doelen” te 
Rotterdam, op 16 november a.s. 
Bij deze feestelijke uitreiking ont-
moeten de bouwwereld en het 
onderwijs elkaar. De prijs bestaat 
uit een geldbedrag (1e prijs € 750,- 
en 2e prijs € 450,-) of een eervolle 
vermelding en een oorkonde.

Voorafgaand aan deze prijsuitreik-
ing presenteren de genomineerde 
studenten zelf kort hun studie aan 
het publiek, en dingen zo mee naar 
een extra prijs: de Publieksprijs 
2017. Graag nodigen we u voor 
deze prijsuitreikingen uit. De loca-
ties zijn: Publieksprijs, arena Wit 
op de begane grond om 12.00 uur. 
ENCI Studieprijs, arena Rood op de 
eerste etage, om 13.30 uur.

Bekendmaking nominaties ENCI Studieprijs 2017

5e van rechts prof.dr.ir. Theo Salet, juryvoorzitter

7
Hieronder staan per categorie de negen 
genomineerde studies voor de ENCI 
Studieprijs, in willekeurige volgorde:

Categorie Universiteit:
-  Gilles Trenson van Ghent University met: 
 “Application of pH responsive hydrogel encapsulated bacteria for  
 self-healing concrete”.
-  Hikmet Uysal van de Technische Universiteit Delft met: 
 “Numerieke en experimentele bepaling van het draagvermogen van 
 een bestaande prefab duiker uit 1971”.
-  Elske van Heuvel van de Technische Universiteit Eindhoven met: 
 “Material and structural design aspects of a prefabricated balcony 
 of lightweight concrete”.

Categorie Hogeschool:
-  Pascal Wienen en Gerrit Jacobs van de Hogeschool Windesheim 
 met: “Dyneema DM20® als voorspanmateriaal!?”.
-  Tijmen Dekkers en Nol van Loon van Avans Hogeschool met: 
 “Wapenen vanuit BIM op de bouwplaats”.

Categorie Professional Master-opleidingen:
-  Remco Alting, PMSE Betonvereniging, met: 
 “Herontwikkeling faculteit Technische Natuurkunde TU Delft”.

De ENCI Studieprijs ondersteunt, beoordeelt en bekroont afstudeerpro-
jecten waarin het materiaal beton een prominente rol vervult. Het gaat 
om studies uiteenlopend van ontwerp tot en met onderhoud en repara-
tie (dus daarmee de gehele keten), van betontechnologie tot betonme-
chanica (alle disciplines) en experimenteel en numeriek onderzoek (alle 
onderzoekvormen).

De jury voor de ENCI Studieprijs 2017 bestaat uit:
- prof.dr.ir. Theo Salet, juryvoorzitter, hoogleraar Material Related  
 Structural Design - Concrete Structures, Technische Universiteit  
 Eindhoven, faculteit Bouwkunde / Witteveen+Bos Raadgevende 
 Ingenieurs
- prof.dr.ir. Luc Taerwe, hoogleraar betonconstructies, 
 Universiteit Gent, Laboratorium Magnel voor Betononderzoek
-  dr.ir. Cor van der Veen, UHD, Faculteit Civiele Techniek en Geoweten-
 schappen, sectie Gebouwen en Civieltechnische constructies, 
 Technische Universiteit Delft
- ing. Gerrit Verkerk, hogeschooldocent en coördinator minor Con-
 structief Ontwerpen, Hogeschool Rotterdam, Opleidingen Civiele 
 Techniek en Bouwkunde
-  ir. Peter Bosman, hogeschooldocent en coördinator minor Con-
 structief Ontwerpen, Hogeschool Windesheim Zwolle, Opleidingen 
 Civiele Techniek en Bouwkunde
-  ir. Tom Groeneweg, constructeur - senior adviseur kunstwerken – 
 Rijkswaterstaat

Kijk voor meer informatie op: www.encistudieprijs.nl.
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De jaarlijkse Stutech excursie

Beatrixsluis / Vreeswijk aanleg 3e kolk

De Beatrixsluis is onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Dit schept verplichtingen bij de aanleg 
van de 3e kolk. Deze mag bijvoorbeeld niet boven het 
maaiveld uitkomen. Door de verbrede aanvoerroute 
moesten de kazematten verplaatst worden en in het 
landschap zichtbaar blijven.
De Beatrixsluis (1938) is de grootste monumentale 
binnenvaartsluis van Nederland. Het eerste object 
dat vernoemd is naar Prinses Beatrix (31-1-1938). De 
derde kolk is noodzakelijk om de lange wachttijden 
van oplopend tot meer dan 30 minuten te verkorten. 
Ook is een grotere kolk nodig i.v.m. de schaalvergro-
ting van de binnenvaart (nu 225 m lang; 18 m breed, 
straks variabel tussen 276 en 297 m lang en 25 m 
breed) en waren er te weinig veilige ligplaatsen bij de 
sluis.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever. Momenteel wordt 
er gewerkt aan 5 sluizen.
De opdrachtnemer Sas van Vreeswijk is een samen-
werking van de bedrijven TDP, Rebel, Besix, Heijmans, 
Jan de Nul, Agidens en Martens en van Oord.
De sluis wordt energieneutraal gebouwd met ener-
gieopwekking uit contragewichten, zonnecollectoren 
in ontwerp en het gebruik van Ledverlichting. Het 
huidige (energie slurpende) bediengebouw wordt ge-
sloopt. De bediening komt in de beeldbepalende witte 
huisjes bij de sluis.

Inspectie Afsluitdijk

Frank Roelse Adviseur waterbouw Rijkswaterstaat 
licht de aanleiding van de inspectie toe.
De Afsluitdijk is 90 jaar geleden gebouwd. De ver-
wachte levensduur van 100 jaar komt dus in zicht. 
Reden voor Rijkswaterstaat opdracht tot inspectie te 
geven over de huidige technische staat van de Afsluit-
dijk met als opdracht verleng de levensduur tot 2050.
Inspectie van alle betonnen onderdelen op de 
Afsluitdijk. Opstellen plan voor reparatie, onderhoud 
en monitoring, zodat de betonnen constructies tot 
2050 functioneel blijven.
Het onderzoek werd uitgevoerd door SGS-Intron en 
TNO. Inleiders Maarten Swinkels (SGS-Intron) en 
Huibert Borsje (TNO) gaven de Stutech techneuten 
een inkijkje in het onderzoek, de toegepaste 
methoden, de uitdagingen daarbij en een stukje (want 
een zeer omvangrijk onderzoek) van de resultaten.

Inspecties bestaan o.a. uit:
Visuele beoordeling
Afkloppen oppervlak op holklinkende delen
Sonar
Duiker
Boorkernen

Om een indruk te krijgen van de omvang van het 
onderzoek wat getallen:

Totaal 538 boorkernen (328 strekkende meter)
Verschillende lengtes (40 cm tot 200 cm) en  
diameters
1047 chloride-analyses conform BSW
5441 monsters
27.3 GB aan foto’s
26 pallets met monsters

Stutech excursie 13 september 2017
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Rectificatie
In BV-nieuws 2-17 nr. 3 was een artikel opgenomen 
over het bezoek van STUBECO aan het Pointsteiger-
gebouw en de Kistdamgarage Amsterdam. In dit ar-
tikel werd gemeld dat het ontwerpbureau van de Kist-
damgarage, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, de 
constructieve aansluiting met de parkeergarage 

onder het Pontsteigergebouw zou hebben onders-
chat. Dit is echter geenszins het geval. De discussie is 
nog lopende maar op voorhand is Van Rossum Raad-
gevende Ingenieurs in deze kwestie door een onafhan-
kelijk, erkend en hoog aangeschreven adviesbureau 
op alle betwiste punten in het gelijk gesteld.

Kwartaalbijeenkomst 
Pontsteigergebouw en Kistdamgarage 
Amsterdam d.d. 5 april 2017
Stubeco

Huibert Borsje gaf resultaten vrij over het onderzoek 
schutsluis Kornwerderzand en de fietsbruggen (41 
jaar oud) , onderverdeeld in:

Algemene zaken
Alkali-silicareactie
Chloride-indringing

Leuk voor ons Stutechleden was dat de gebruikte bet-
onsamenstelling voor “gewapend beton van bruggen, 
schuifaanslag constructies, torens enz.” bewaard is 
gebleven.

140 K.G. Portlandcement, 
1/6 H.L. tras 
1 ½ H.L. rivierzand 
2 ½ H.L. grind

Met name de chloride-indringing gaf verrassende re-
sultaten te zien. Bijzonder feit is dat de fundatievloer 
geen sporen van slijtage vertoonde.
Het bezoek aan de schutsluis met windkracht 10+ 
bevestigde één van de functies van de Afsluitdijk, 
namelijk bescherming tegen hoog water.

De Stutech-stormparaplu ondergaat een empirische proef op de Afsluitdijk.
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Sinds vorig jaar is de provincie Groningen samen met 
het bedrijf FDN uit Amsterdam bezig met een proef 
om een volledig betonnen brug voor auto’s te printen. 
Dat is uniek in de wereld. Er zijn al wel fiets- en voet-
gangersbruggen geprint, maar daarbij ging het alleen 
om geprinte dekken.
De eerste proefligger is in augustus geprint bij de TU 
Eindhoven. Op woensdag 20 september zijn de liggers 
getest bij het Steunpunt Oostersluis van de provincie 
Groningen.

Eerste geprinte verkeersbrug 
voor auto’s ter wereld getest in 
Groningen

Betonnen constructies kunnen naast hun construc-
tieve functie ook uitstekend worden ingezet als on-
derdeel van de corporate identity van een bedrijf. Lo-
go’s en bedrijfsnamen worden dan ook steeds vaker in 
beton uitgevoerd. Een opmerkelijk voorbeeld daarvan 
is te vinden in Middelburg waar een niet-constructieve 
betonnen wand de begrenzing vormt tussen land-
schap en tankstation. Door de wand uit te voeren met 
een opvallend groot logo en decoratieve sparingen, 
oogt de wand transparant en dient het tegelijkertijd 
als ‘visitekaartje’. NOE-Bekistingtechniek en NOE-
Betonvormgeving sloegen de handen ineen voor een 
constructief draagkrachtige en esthetisch verant-
woorde bekistingoplossing.
De betonnen wand van het OK-tankstation in Middel-
burg bevindt zich aan de Heerlijkheidsweg en is gere-
aliseerd door aannemer Kempenaars, in opdracht van 
hoofdaannemer Fraanje. Het station maakt deel uit 
van een netwerk van OK-stations verspreid over 
Nederland en is energieneutraal uitgevoerd dankzij de 
toepassing van zonnepanelen die over de gehele luifel 
van het station zijn aangebracht. Voor de realisatie 
van het tankstation werd gekozen voor een betonnen 
wand met een lengte van 20,5 m en hoogte van 4,6 m 
als decoratieve begrenzing van het terrein. De wand 
moest rank, licht en transparant worden uitgevoerd. 
Door de verwerking van het logo in de wand moest het 
daarnaast een duidelijke landmark-functie krijgen. 
Deze combinatie van randvoorwaarden stelde bijzon-
dere eisen aan de betonconstructie.

Betonnen wand 
OK-tankstation 
fungeert als visitekaartje

NOE-Bekistingtechniek en NOE-Betonvormgeving ontwierpen een 
constructief draagkrachtige en esthetisch verantwoorde bekisting-
oplossing voor de decoratieve betonnen wand van het OK-tanksta-

tion in Middelburg.

FDN Test 3D geprinte autobrug proefstuk
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90 jaar    Betonvereniging 1927 -2017

   Betondag 2017 – digitaal beton

Staat 16 november 2017 al geblokt in uw agenda?
De Betondag op 16 november 2017 wordt een hele bijzondere en feestelijke editie – die u niet mag 
missen. Het is de 60ste Betondag van de Betonvereniging die 90 jaar bestaat. De Betonprijs wordt 
voor de 20ste keer uitgereikt en de ENCI Studieprijs aan studenten zelfs voor de 40ste keer. Natuur-
lijk gaan we hier op veel manieren aandacht aan besteden.

Studenten, starters en young professionals
Op de Betondag is er zeker plek voor de nieuwe generatie. We zorgen voor een uitdagend 
programma, zo wordt er gedacht aan onderwerpen als “ digital fabricating” en “artificial intelli-
gence” in de bouw. We hebben een goede samenwerking met Hogescholen en Universiteiten en 
hun studieverenigingen, zo hebben verschillende studieverenigingen bijvoorbeeld een eigen stand 
op de Betondag. We werken doorlopend samen, maar ook tijdens bijzondere projecten zoals de 
Betonkanorace. Ook is er jaarlijks op de Betondag, dit jaar dus voor de 40ste keer, de uitreiking van 
de ENCI Studieprijs. Deze prijs is voor afstuderende studenten van HBO, Universiteit en 
(P)MSEng-opleidingen. Zij nemen ook veel collega-studenten mee naar de Betondag voor support 
tijdens hun presentaties voor de Publieksprijs.

Naast een aantrekkelijk programma, maken we voor studenten, starters op de arbeidsmarkt en 
young professionals de drempel zo laag mogelijk om de Betondag te bezoeken. We hebben een 
speciale groepsaanbieding voor studenten, waarmee ze samen voor een laag bedrag de Betondag 
kunnen bezoeken. Hier maken ieder jaar een paar honderd studenten gebruik van. Voor starters 
op de arbeidsmarkt en young professionals tot 35 jaar, geldt ook een grote korting op de 
toegangsprijs. Ook hiervan is de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt.

Expositie Betonmarkt
De exposanten leveren met de Betonmarkt een grote bijdrage aan het succes van de Betondag.
We zijn er trots op dat de meeste exposanten al jarenlang op de Betondag staan. Speciaal voor 
onze exposanten, organiseren we dit jaar weer een “meet-en-greet”. Alleen exposanten kunnen 
zich hier dit jaar voor aanmelden en zij krijgen hiermee de kans om hun bedrijf als aantrekkelijke 
werkgever te presenteren aan studenten en starters. Ontmoet dus uw toekomstige medewerkers 
op de Betondag.

Op onze website www.betondag.nl vindt u alle informatie 
voor exposanten. En heeft u nog vragen, dan helpen wij u 
graag. Uw contactpersoon is Marjolein Humme, zij is te 
bereiken via betondag@betonvereniging.nl of via 
0182-539 233.

Laatste nieuws
Het laatste nieuws over de Betondag vindt u op onze web-
site: www.betondag.nl of via LinkedIn: Ons Beton Netwerk, 
Facebook: Betonvereniging en Betondag of Twitter: 
@Betonvereniging of #Betondag.

Betonprijs 2017met natuurlijk de
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Agenda

20e Betonprijsdiner
15-11-2017

Rotterdam

60e Betondag 2017
16-11-2017

De Doelen Rotterdam

Avondcollege Staalvezels
7-12-2017

Gouda

Betonprijs 2017
20e editie

60 edigitaal beton
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