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BETONDAG 2017 - JAARREDE
Van harte welkom op de 60e Betondag in het jubileumjaar waarin we het
90-jarig bestaan van de Betonvereniging vieren. Bovendien hebben we gisteravond voor de 20e keer de Betonprijs uitgereikt. Het is overigens een echt
jubileumjaar, want NL Ingenieurs bestaat 100 jaar, NVAF 70 jaar en we
hebben vandaag ook de 40e uitreiking van de ENCI Studieprijzen.
Hans Ramler

Ereleden
En een speciaal welkom aan al onze ereleden hier
op de 1e rij. Jullie hebben allemaal een belangrijke
bijdrage geleverd aan de rijke historie van de Betonvereniging. Gisteren hebben we dat al samen gevierd
tijdens de uitreiking van de Betonprijzen en vandaag
zijn we vereerd met jullie aanwezigheid tijdens deze
60e Betondag.
Ik kan direct vermelden dat we er dit jaar weer een
erelid bij hebben, namelijk Peter de Vries. Vanwege
zijn jarenlange bijdrage aan en leidende rol in de
ontwikkeling van de kennisoverdracht op het gebied
van Betontechnologie binnen het totale cursusaanbod van de Betonvereniging.

Opening Jurriaanse zaal

Historie
We kunnen er niet onderuit om toch even een paar hoogtepunten te benoemen van de 90-jarige
geschiedenis van de Betonvereniging:
1927:
		
		
		
1937:
		
		
		
		
		
1957:
1958:
1960:
		
		
		
		
		
		
1977:
		
1984:
1986:
		
1998:
2008:
2011:
2017:

oprichting Betonvereniging
o ENCI Maastricht (1928), waarvan de mergelwinning dit jaar stopt
o CEMIJ IJmuiden (1932)
o bouw Zonnestraal Hilversum (1927) en Van Nellefabriek Rotterdam (1930)
eerste betrokkenheid Betonvereniging bij de vakopleidingen betonarbeider en
betonconstructeur
o oprichting STUVO (1949)
o oprichting CUR (1952)
o organisatie internationaal FIP-congres in Amsterdam (1955) door STUVO
o bouw Groothandelsgebouw (1950) en Amstelbrug (voorgespannen beton, 1955)
eerste examens Betonconstructeur BV
eerste Betondag
eerste cursus Betontechnologie
o start Bureau Betonmortelcontrole (BMC, 1962)
o bouw Haringvlietsluizen (1960) en Zeelandbrug (1967)
o oprichting Stubeco (1969) en Stutech (1974)
o Teleac-cursus nieuwe betonvoorschriften VB 1972 (1972)
o bouw metrotunnel Rotterdam (1968), Kleinpolderplein (1970)
en ANDOC platform (1976)
cursus Betontechnogogie
eerste Betonkanorace (1977), ENCI Studieprijs (1978)
1960
en Betonprijs (1979)
BV zet eigen cursusorganisatie op
ingebruikname ir. P. Bloklandhuis te Gouda
o bouw Oosterscheldekering (1986)
organisatie fib-congres Amsterdam
organisatie fib-symposium Amsterdam
nieuwe bestuursstructuur (geen algemeen en dagelijks bestuur) en nieuwe statuten
organisatie fib-symposium Maastricht (2017)
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Turbulente periode
De afgelopen jaren zijn turbulent geweest voor de Betonvereniging. Na een stabiele periode van meer dan
20 jaar onder leiding van directeur Dick Stoelhorst
zijn zeer stevige fundamenten gelegd, waar we tot
op de dag van vandaag nog steeds heel veel plezier
van hebben. Na het vertrek van Dick in 2011 zijn we
enkele jaren met nieuw elan voortgegaan, hetgeen
echter werd verstoord doordat de nieuwe directeur
eerder stopte dan gepland. Een flink aantal jaren hebben de medewerkers van de Betonvereniging zonder
directeur moeten functioneren. De betrokkenheid en
loyaliteit van de medewerkers van de Betonvereniging zijn echter hartverwarmend groot. En onder de
bezielende leiding van adjunct-directeur Wiepkje van
den Burg hebben zij de Betonvereniging in het zadel
gehouden.
Applaus!
En dat was echt niet altijd op de automatische piloot,
want ik som even een paar hoogtepunten van dit jaar
op:
• De organisatie van het vermaarde internationale
fib-symposium in juni van dit jaar in het MECC
in Maastricht (frequentie van circa eenmaal in
de 10 jaar in Nederland) met medewerking van
Dick Hordijk, onze hoogleraar betonconstructies
in Delft;
• De koop van de andere helft van het pand aan de
Büchnerweg in Gouda van SBRCURnet, waardoor
nu het gehele pand in handen is van de Betonvereniging;
• De facelift van het kantoor van de Betonvereniging met faciliteiten voor de cursussen en lezingen;
• De organisatie van de tweejaarlijkse Betonprijs;
• De organisatie van dit grote event, de Betondag in
een jubileumjaar;
• En de vele, vele lezingen, evenementen en cursussen;
• Het recruiten, selecteren en aannemen van een
nieuwe directeur.

• Nieuwe directeur
Ja, u hoort het goed. We hebben als bestuur van de
Betonvereniging een nieuwe directeur weten aan te
trekken. Maikel Jagroep zal vanaf 1 januari 2018 als
directeur en boegbeeld van de Betonvereniging aan
gaan treden.

Maikel Jagroep is afgestudeerd aan de Technische
Universiteit Eindhoven en Nyenrode Universiteit. Hij
heeft meer dan 20 jaar werkervaring en in zijn carrière
verschillende functies bekleed bij internationale
ingenieurs- en adviesbureaus, waaronder Tebodin.
Maikel is sinds 2013 verbonden aan BAM International, de internationale tak van de Koninklijke BAM
Groep, waar hij diverse internationale functies heeft
uitgeoefend. Ons Bestuur, Wiepkje en de medewerkers
van de Betonvereniging zijn uitermate verheugd met
zijn komst per 1 januari 2018.
Docenten
De Betonvereniging is in de loop der jaren uitgegroeid
tot een belangrijk kennisinstituut met een uitgebreid
cursuspakket op alle niveaus tot aan de Master Degree MSEng. We hebben elk jaar 1000 cursisten die
door onze 160 docenten worden opgeleid. De docenten zijn één van de belangrijkste pijlers onder het
bestaan van de Betonvereniging. We willen daarvoor
onze waardering blijken door elke jaar een Docent van
het Jaar te kiezen. Dit jaar is dat geworden……
Theo van Wolfswinkel! Theo is gekozen tot docent van
het jaar 2017 vanwege zijn kennisoverdracht over
Schoonbeton in verschillende cursussen en zijn leidende rol in de ontwikkeling van de opleiding tot
Betontechnologisch Adviseur BV. Ook is hij fervent
aanhanger van het inpassen van duurzaamheid in
onze cursussen.
De oorkonde zal straks om 12.00 uur met fotomoment worden overhandigd in de stand van de Betonvereniging.
Bestuur
Behalve Wiepkje, de bureaumedewerkers en de docenten zijn ook de bestuursleden van de Betonvereniging een belangrijke pijler onder de Betonvereniging.
Normaal gesproken staat het bestuur op gepaste afstand van de operationele werkzaamheden van de Betonvereniging. Vanwege het gemis van een directeur
over een langere periode hebben we als bestuursleden
vaak meer moeten doen dan gebruikelijk. Ik heb mij
daarbij als voorzitter gesteund gevoeld door mijn
medebestuursleden en wil hen dan ook vanaf deze
plaats hartelijk danken.
Bijzondere gebeurtenissen
Dan wil ik nóg vier bijzondere gebeurtenissen benoemen op het gebied van beton die komende periode
plaats gaan vinden, namelijk:
• De sluiting van de ENCI groeve in Maastricht.
• We kijken met zijn allen uit naar de ondertekening
van het Betonakkoord, waarmee de Betonindustrie zijn nek uitsteekt om de CO2-uitstoot te verlagen en de circulariteit te stimuleren.		
Een mondiale voorbeeldrol.
• Het CROW is in onderhandeling over de overname
van het betonpakket uit SBRCURnet, waarmee de
continuïteit zal worden gewaarborgd van voor de
betonwereld belangrijke CUR-richtlijnen en -aanbevelingen.
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De cement- en betonsector krijgt per 1 december een nieuwe, overkoepelende belangenorganisatie. Dat hebben de Bond van Fabrikanten
van Betonproducten in Nederland (BFBN), het
Cement&BetonCentrum (C&BC) en de Vereniging
van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten
in Nederland (VOBN) besloten. De nieuwe organisatie zal zich onder een nieuwe naam in Woerden
vestigen en zal worden aangevoerd door Ron
Peters, de huidige directeur van de VOBN. De onthulling van de naam en het logo vindt plaats met
een symbolisch startschot tijdens deze Betondag
om 13.00 uur in standruimte 39, 40 en 41. De Betonvereniging kijkt uit naar de prettige voortzetting van de samenwerking, die al sinds lange tijd
bestaat met de individuele leden die zijn aangesloten bij de verschillende brancheorganisaties.

Constructeursregister
Het is gebruikelijk om elk jaar vanaf deze plek iets
mee te geven aan de bouwbranche van Nederland. Ik
wil het dit jaar hebben over het Constructeursregister. Vorig jaar hebben mijn vrouw en ik een heel mooi
hoofdstuk af kunnen sluiten in de opvoeding van onze
kinderen. Beide zijn vanaf 1 november 2016 begonnen aan hun eerste baan. Onze zoon als basisarts
in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag en onze
dochter als Wijkverpleegkundige bij de Zorgcirkel in
Egmond. Beide moesten zich eerst aanmelden bij
het zogenoemde beroepsregister BIG voordat zij hun
werkzaamheden mochten aanvangen. Mijn vrouw is
werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming en
zij heeft zich moeten registreren bij het beroeps-register SKJ. Uit interesse ben ik toen eens gaan googelen
op ‘beroepsregisters’ en kwam erachter dat nagenoeg
elke zichzelf respecterende beroepsgroep een beroepsregister kent. Het kenmerk van de beroepsregisters
is dat de beroepsgroepen zich door middel van een
puntensysteem permanent moeten bijscholen. Vervolgens heb ik met verbazing geconstateerd dat het
gezamenlijke initiatief van de Betonvereniging en
Bouwen met Staal nog steeds niet volledig wordt
omarmd in Nederland. Onbegrijpelijk, wat is er aan
de hand? Wat is de belemmering? Vinden we het niet
belangrijk dat onze ingenieurs/constructeurs zich
voortdurend bijscholen? Ik kan mij dat niet voorstellen. Wordt het dan gezien als een commerciële truc
van de Betonvereniging en Bouwen met Staal om op
deze wijze hun cursusaanbod te promoten? Welnu,
inmiddels is het Constructeursregister al op afstand
gezet door het in een stichting onder te brengen. Als
dat niet genoeg is dan zijn de Betonvereniging en
Bouwen met Staal zelfs bereid om zich geheel terug
te trekken uit de stichting. Afijn, ik doe hierbij een
oproep aan de grote opdrachtgevers RWS en ProRail,
de grote ingenieursbureaus en de grote bouwbedrijven om hierin het voortouw te nemen.

Digitaal Beton, het thema van deze Betondag
Het thema van deze 60e Betondag staat in het teken
van de gevolgen van deze digitale revolutie voor het
materiaal beton. De ontwikkelingen op het gebied van
digitaal bouwen gaan razendsnel. En soms moeten
we dat ook weer relativeren, want in het jaar 2000
heeft de toenmalige voorzitter Peter Kieft ook al het
thema Digitaal Beton gebruikt.
Termen zoals 4D, 5D, 6D, AIM, PIM, BEP, CDE, Level
0-4 BIM, LoD, PAS1192 en ISO 19650 buitelen over
elkaar heen om de digitale ontwikkelingen aan te duiden. Nieuwe digitale technieken zorgen ervoor dat
het improviseren op de bouwplaats en de daarmee
gepaard gaande faalkosten in rap tempo verdwijnen
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 gebruik wordt gemaakt van digitale ontwikkelingen,
zoals 3D-printen, tabloids en apps, drones, robotica,
enzovoorts. Een prachtig recent voorbeeld is de 3Dgeprinte brug in Gemert, een gezamenlijke ontwikkeling van de TU Eindhoven en BAM dat wereldwijd de
aandacht heeft getrokken.
Grote omwentelingen
We leven in een onwaarschijnlijk boeiende tijd. Er
zijn diverse ontwikkelingen die onze wereld compleet
gaan veranderen. Kunstmatige Intelligentie gaat binnenkort het menselijk brein overtreffen, DNA wordt
steeds sneller ontrafeld waarmee ongekende mogelijkheden ontstaan, zelfsturende voertuigen gaan onze
mobiliteit en de inrichting van onze infrastructuur
volledig veranderen, duurzame energiebronnen gaan
de fossiele brandstoffen vervangen met grote geopolitieke gevolgen, enzovoorts, enzovoorts.
Tegelijkertijd staan we voor geweldige uitdagingen
zoals de klimaatverandering en zeespiegelstijging, de
groei van de wereldbevolking, schaarste aan voedsel,
water en andere grondstoffen.
Dat alles is en gaat ook voor de Bouw van grote betekenis zijn. In de eerste plaats omdat we voor ongekende bouwopgaven staan om de eerder genoemde
uitdagingen het hoofd te bieden. Maar ook de Bouw
zelf gaat radicaal veranderen door voornamelijk de
digitale mogelijkheden. En wie anders dan Rob van
Wingerden kan dat het beste aan de hand van een
aantal voorbeelden vertellen? Rob van Wingerden is
sinds 2014 CEO van Koninklijke BAM Groep, Neerlands grootste internationale bouwbedrijf. We zijn er
trots op dat Rob van Wingerden onze ‘keynote speaker’ is tijdens dit jubileumjaar.
Dames en heren, ik wens u allen een fantastische
Betondag toe.
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Het bureau van de Betonvereniging
wenst u goede feestdagen en
een gezond en voorspoedig kennis verrijkend 2018.
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Concreet
Beste lezer,

W

at een fantastisch jubileumjaar heeft de Betonvereniging dit jaar met u mogen beleven. Veel
positieve reacties mochten we ontvangen over het
jubileumprogramma op onze 60e Betondag en n.a.v.
onze 90e verjaardag. Daarnaast natuurlijk de 20e Betonprijs en de 40e ENCI Studieprijs. In deze uitgave van
het BV-Nieuws kunt u in beeld en geschrift nog eens
nagenieten van een terugblik op deze jubilea.
Wat ontzettend fijn is om te melden is dat er op dit
moment een zeer positieve opleving in de bouw waar
te nemen is. Voor de Betonvereniging directe aanleiding om extra cursussen in te zetten en nieuw personeel te scholen. Een uitdaging ook voor de komende
jaren, om snel in te spelen op de opleidingsbehoeften
van onze leden.

De Betonvereniging participeert uiteraard in alle initiatieven om duurzaamheid te bevorderen. Zo wordt
in 2018 een geheel nieuwe opleiding “Duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden van betonconstructies” gestart. Deelnemers van de 1e editie zullen met
name docenten van de Betonvereniging zijn. Zij zullen
het geleerde direct toe passen in de eigen cursussen.
In januari gaan er weer veel cursussen van start.
Lees meer hierover verder in dit nummer.

Wiepkje van den Burg-de Rooij

Per 1 januari 2018 zal de directie van de Betonvereniging weer voltallig zijn, door de benoeming van Maikel
Jagroep tot directeur van de Betonvereniging. Samen
met ondergetekende zal hij de directie van de Betonvereniging vormen. Vanaf deze plek wens ik Maikel
veel succes met deze prachtige Vereniging!
Met hartelijke groet,
Wiepkje van den Burg – de Rooij
Adjunct directeur

Maikel Jagroep
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Betondag 2017
16 november 2017
de 60e Betondag in de Doelen te Rotterdam.
Thema Digitaal Beton
De Betondag was dit jaar extra feestelijk, want veel
jubilea te vieren.
60e Betondag, 90 jaar Betonvereniging, 20e Betonprijs, 40e Enci Studieprijs
De jaarrede door Hans Ramler, BAM, de lezing van
Rob van Wingerden, ceo BAM en het Betondagdebat
zijn als YouTube-registraties op de website
www.betondag.nl opgenomen. Op deze site ook een
fotoreportage van fotograaf Rob Veen.
De Betondag 2017 duurde dit jaar langer dan gebruikelijk met het jubileumprogramma. Waaronder een
modeshow verzorgd door Addy van den Krommenacker, een whiskyproeverij in het casino en als afsluiting een uitgebreid diner dat onder het genot van
live muziek door de gehele Doelen werd geserveerd.
Een compilatie is ook als YouTube-filmpje op
www.betondag.nl te vinden.
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Erelid Betonvereniging

Op de Betondag is de oorkonde behorend bij het erelidmaatschap uitgereikt door Hans Ramler voorzitter Betonvereniging aan Peter de Vries, werkzaam bij
Enci

Docent van het jaar
Op de Betondag is de oorkonde behorend bij de
verkiezing tot docent van het jaar uitgereikt door
Hans Ramler voorzitter Betonvereniging aan Theo
van Wolfswinkel werkzaam bij ABT.

De Algemene ledenvergadering van de Betonvereniging bijeen te Gouda op 31 mei 2017 heeft besloten
de heer:
Peter de Vries te benoemen tot erelid.
Vanwege zijn positieve bijdrage in de ontwikkeling
van de kennisoverdracht met name op het gebied
van Betontechnologie. De heer De Vries is jarenlang
voorzitter geweest van de “Vakcommissie Technologie”, een denktank van de Betonvereniging, en in die
functie initiator van het toepassen van de nieuwste
ontwikkelingen in de Betontechnologie en haar invloed daarvan op de cursussen die de Betonvereniging geeft. De heer De Vries is een autoriteit in de
Nederlandse Betontechnologie en heeft de belangen
van de Betonvereniging altijd op een zeer correcte
wijze behartigd en uitgedragen.

Theo van Wolfswinkel is verkozen tot docent van
het jaar 2017 vanwege zijn kennisoverdracht over
Schoonbeton in verschillende cursussen en zijn leidende rol in de ontwikkeling van de opleiding tot Betontechnologisch Adviseur BV.

7
7

En met mooie foto’s en visualisaties hebben we kunnen zien hoe de fietsenstalling gebouwd wordt terwijl ‘de winkel open blijft’. Het verbinden, herstellen
en betekenis geven, lopen als een rode draad door
het project. Hiermee is een beeld geschetst hoe de
grootste fietsenstalling van de wereld in Utrecht gebouwd is en nog steeds gebouwd wordt.

VrouwenKennisNetwerk in de Betonbouw op de
Betondag
Het VrouwenKennisNetwerk in de Betonbouw (VKNBB) mag op iedere Betondag invulling geven aan het
programma. Voor deze speciale editie hebben wij
gevraagd of Erica van Dijk (projectmanager Projectorganisatie Stationsgebied Gemeente Utrecht) een
presentatie wil geven over het mooie Utrechtse project: ‘s werelds grootste ondergrondse fietsenstalling. Voorafgaand aan haar presentatie in de zaal
Hollands Glorie vertelde Erica heel enthousiast dat
ze de avond voor de Betondag de Betonprijs 2017
met haar project heeft gewonnen in de categorie Utiliteitsbouw. Een prachtige prijs en heel mooi dat ze
nu wat over het project kan vertellen.
De (bouw)weg naar de grootste fietsenstalling ter
wereld in Utrecht
Tijdens de presentatie is Erica ingegaan op het integrale ontwerp van de fietsenstalling op het stationsplein in Utrecht. Een ondergrondse fietsenstalling
voor 12.500 fietsen. Ook de samenwerking met de
partners en de ontwikkelaars in het stationsgebied
is belicht.

Er waren flink wat toehoorders op de presentatie
van Erica afgekomen. En na afloop was er ruimte om
nog even na te praten tijdens de borrel. Al met al een
geslaagde middag. Met dank aan Erica, top ! Verslag
door Shirley Smith MSEng

Voor de activiteiten van 2018 zijn we ook al druk
bezig. We zijn in februari 2018 uitgenodigd bij SIKA
voor een vervolgcursus. Na het betonrepareren in
2017 mogen we nu aan de gang met betoncoating,
lijmwapening, kunststofwapening en andere interessante producten. Voor de lente (mei-juni) gaan we
aan de gang om de excursie naar Dekker Grondstoffen opnieuw in te plannen. Vorig jaar ging deze door
o.a. agenda-technische reden niet door. Bij deze excursie gaan we onder andere zien hoe zand wordt
gewonnen en hoe bij zandwinning rekening wordt
gehouden met de landschapsinrichting.
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Avondcollege Waterdichte betonconstructies
Donderdag 25 januari 2018; locatie: BV, Gouda
Kosten: € 150,- voor leden van de Betonvereniging en € 195,- voor niet-leden (incl. btw)
Gepensioneerde- en Studentleden € 25,- Inloop vanaf 17.00 uur; broodmaaltijd van 18.30 – 19.00 uur

Vraagt u zich ook af waarom twee jaar na publicatie in Cement het artikel Waterdichtheid van
betonconstructies nog altijd tot de 5 meest gedownloade artikelen behoort? Kennelijk worstelen
we nog altijd met dit onderwerp en hanteren we niet de juiste aanpak!

1 KE/PE-punt
voor het
Constructeursregister

Waterdicht beton bestaat in theorie niet. Het materiaal zelf is immers poreus, waardoor er altijd wel enig
transport van water(damp) mogelijk is. Omdat de verdamping aan het oppervlak meestal veel groter is dan
het eventuele vochttransport dat door het ongescheurde beton plaatsheeft, is het beton in de praktijk echter
wel waterdicht.
Het grote probleem voor waterdichte betonconstructies zijn echter de scheuren in het beton. Maar ja, beton
moet wel scheuren om de wapening zijn werk te laten doen. Zijn de scheuren te groot en doorgaand, dan
treedt onherroepelijk lekkage op. Scheurwijdtebeheersing is dan ook een belangrijk ontwerpaspect. De constructeur kan hierbij verschillende strategieën volgen. Samenspraak met de uitvoerder en de betontechnoloog
is daarbij van cruciaal belang. En mochten de scheuren desondanks te groot worden, dan is de betonreparatiebranche uitstekend in staat de waterdichte functie te herstellen.
17.00 – 17.30 uur

Inloop met koffie/thee

17.30 – 18.00 uur
			

Ontwerpen van een waterdichte kelderconstructie: Mission (im)possible?
Sander Vernooij, BAM Advies & Engineering

18.00 – 18.30 uur
			
			

Betontechnologische maatregelen; niet alleen aandacht voor het beton 			
tussen de scheuren
Eelco van der Weij, VolkerInfra

18.30 – 19.00 uur

Broodmaaltijd

19.00 – 19.30 uur
			
			
			
			

Uitvoering van een waterdichte kelderconstructie
In de uitvoering vragen de horizontale en verticale stortnaden, doorvoeren zoals kabels
en leidingen en centerpennen de nodige aandacht. En bovenal is voor het storten, verdichten en nabehandelen van het beton vakmanschap vereist.
Leo Gielbert, Mobilis/TBI-Infra

19.30 – 20.00 uur
			

Kelders in prefab beton; waterdichte kwaliteit vanuit de fabriek
Wim van Looijengoed, MBS Kelderbouw

20.00 – 20.30 uur
			
			
			
			
			
			
			

Mocht er toch nog watersnood komen, dan hebben we altijd nog de injectiespuit
Op basis van de omschreven technieken in CUR Aanbeveling 119 en NEN-EN 1504 hebben de gespecialiseerde betonrenovatie aannemers vele methoden en technieken tot
hun beschikking bij het bestrijden van lekkages en vochtproblematiek. Zoals vaak het
geval is bij renovatie en onderhoud is een goede analyse van de problematiek vooraf
van groot belang voor het welslagen van de ingreep evenals de inzet van goed geschoold
en gekwalificeerd personeel bij de uitvoering van de specialistische technieken.
Chris Uittenbogaard, SealteQ

20.30 – 21.00 uur

Nababbel met drankje

Aanmelden en meer informatie www.betonvereniging.nl
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Betonprijs 2017 20e editie
In de categorie Restauratie/reparatie
- Groot onderhoud Lingebrug, Geldermalsen
Velsertunnel,
Velsen-Zuid
De bekendmaking van-deRenovatie
Betonprijzen
vond plaats
op woensdag 15 november
ingezonden
in het fraai Hulstkampgebouw te Rotterdam. Een fotoreportage van fotograaf
Rob Veen kunt u In
inzien
op www.betonprijs.nl.
de categorie
Constructief ontwerp
- Tafelbrug Zuid- en Noordhorn
- Noordzeebrug, Groningen

17 bekend

20e editie

Betonprijs 2017

De jury besloot aan 8 projecten de Betonprijs 2017 toe te kennen en
1 project te waarderen met een Eervolle vermelding.
De Betonprijs 2017 is toegekend aan:
In de categorie Bruggen & Viaducten
- Catharinabrug, Leiden
In de categorie Natte waterbouw
- Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld
In de categorie Woningbouw
- Villa K6
In de categorie Utiliteitsbouw
- ‘s-Werelds grootste fietsenstalling, Utrecht
In de categorie Uitvoering
- Parkeergarage Lammermarkt, Leiden
In de categorie Betontechnologie
- Ultraslanke hybride trap hoofdkantoor ABT, Velp
In de categorie Restauratie/reparatie
- Renovatie Velsertunnel, Velsen-Zuid
In de categorie Constructief ontwerp
- Tafelbrug Zuid- en Noordhorn
Een eervolle vermelding is toegekend aan:
Dafne Schippersbrug, Utrecht

p

1

In de komende nummers van BV-Nieuws
besteden we veel aandacht aan de prijswinnaars.
Foto’s in hoge resolutie van de winnaars en
de genomineerden staan op www.betonprijs.nl
Catharinabrug
BV-Nieuws | jaargang 2017 | nummer 5
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Opleidingen voorjaar 2018
De studiegids voorjaar 2018 is inmiddels breed verspreid. Wilt u extra exemplaren voor uw medewerkers?
Stuur dan een mail naar opleidingen@betonvereniging.nl. Hieronder extra aandacht voor bijzondere cursussen die nu op de agenda staan. Voor alle cursussen geldt dat meer informatie op www.betonvereniging.nl is
te vinden, of bel naar de afdeling cursussen 0182 – 539 858.

Duurzaam ontwerpen, bouwen en onder- Inspectie & Handhaving Bouwtoezicht door
houden van betonconstructies NIEUW
adviesbureaus en gemeenten
Start 24 januari 2018 / Gouda

Start 24 januari 2018 / Gouda

Deze eerste cursus wordt gegeven aan eigen docenten van de Betonvereniging. Doel daarbij is dat
zij duurzaamheid (in de milieutechnische betekenis) een plaats geven in hun onderwijs. Ook aanmeldingen van buiten onze docenten zijn echter
welkom.

Aangepaste opzet; de cursus is gecomprimeerd tot
10 modules van 4 lesuren. Modulair volgen van één
of meer onderwerpen is ook mogelijk.

Samen de klimaatdoelen van Parijs halen!
De zorg voor later zit vandaag de dag bij iedereen wel
ergens tussen de oren. Ook in de betonwereld wordt
op alle mogelijke fronten gezocht naar verduurzaming
van het product. Duurzaamheid raakt alle aspecten
van het materiaal beton. Of het nu het ontwerp is, de
uitvoering of het onderhoud: in alle fases van het
bouwproces zijn nu al grote stappen te zetten! In het
eigen vakgebied zien we eenvoudig hoe we kunnen
veranderen. Maar welke consequenties voor de ander
hebben onze beslissingen? Betekent elke verbetering
in detail wel een verbetering in het geheel?

Een goede interpretatie van het bouwproces tijdens
voorbereiding en uitvoering Toezichthouders op de
bouw moeten erop toezien dat op de bouwplaats
veilig en op basis van de actuele normen wordt gebouwd. Handhaving is hierbij belangrijk. Er moet met
name een goede interpretatie plaatshebben van vermeende of potentiële gebreken en geconstateerde
afwijkingen van tekeningen en/of vergunningen. De
cursus is gebaseerd op de diverse disciplines van de
uitvoerende bouw en gaat deels over de regelgeving
en deels over het veilig construeren en bouwen in de
praktijk. Het belangrijkste is dat je voldoende kennis
hebt voor een goede interpretatie van het bouwproces
tijdens de voorbereiding en de uitvoering op de bouwplaats. De cursus is ontwikkeld door COBc/Stadswerk,
met medewerking van de Betonvereniging.
Nu met KE/PE-punten voor het Constructeursregister.

Verhardingen van cementbeton module 1 Aardbevingsbestendig ontwerpen en herOntwerp VERNIEUWD
stellen Module 1
Start 23 januari 2018 / Groningen

De opleiding Verhardingen van cementbeton is opgesplitst in 2 modules.
Module 1 Ontwerp met speciale aandacht voor
Vencon 2.0 en Floor 3.0
Start 22 januari 2018. / Gouda
Inzicht in het ontwerpproces van betonverhardingen
Gebruik wordt gemaakt van de ontwerptools VENCON 2.0 en de nieuwe versie FLOOR 3.0. Behalve
voorlichting krijg je ook de gelegenheid hiermee
ervaring op te doen.
Deze cursus richt zich op betonwegen en bedrijfsverhardingen. Met theoretische aspecten en praktische
aandachtspunten krijg je inzicht in het ontwerpproces van betonverhardingen. Belangrijkste doel is om
de kwaliteit van het product te kunnen beheersen.

Constructies (her)berekenen op Aardbevingsbelastingen
Eerste van 2 modules. Voor elke module kunt u 28
KE/PE-punten behalen voor het Constructeursregister. Daarnaast zijn beide modules onderdeel van
de Erkenningsregeling van Centrum Veilig Wonen.
Inhoud
In Noord-Nederland ontstaan aardbevingen als gevolg
van de gaswinning in dit gebied. Deze aardbevingen
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 aardbevingsbestendige
(ver)bouw- en herstelwerkzaamheden, die bovendien
snel en constructief veilig kunnen worden toegepast.
Deze nieuwe opleiding gaat met name in op de bouwen geotechnische facetten van deze omvangrijke
maatschappelijke problematiek.
11

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 realiseren.
Hiervoor komen aan bod: kennis van dynamica, Eurocode 8 (aardbevingen), NPR 9998, diverse toepassingen van bouwmaterialen en constructies m.b.t.
metselwerk, staal, hout, beton, funderingsaspecten,
modelleringssystemen en verschillende rekenvoorbeelden.
2 Modulen
De opleiding bestaat uit 2 modulen. Module 1 gaat
meer in op (bestaand) metselwerk en staal constructies. Module 2 zal meer ingaan op de overige materialen incl. fundering en modelleringssystemen. Beide
modulen worden afgesloten met een kennistoets.

Het Cursusprogramma tot en met maart 2018

Cursussen in januari

Inspectie en beheer Bouw en Infra module 2
Start 8 maart 2018 / Gouda

Consistente en betrouwbare inspectieresultaten!
Met module 2 kun je prioriteringsmaatregelen aangeven op basis van de aanwezige risico’s en bepaal
je zowel urgentie als budgetteringen.
Mede door de groeiende risico’s is het belang van inspecties de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Voorheen lag de focus op het vastleggen van de
aangetroffen toestand en luidde het advies meestal
‘oplossen’ en ‘herstellen’. Tegenwoordig wil de beheerder een compleet overzicht (met alle relevante
informatie) van bovendien beheersbare risico’s. Deze
opleiding maakt de beheerder meer een ‘netwerkregisseur’, die vanuit een wirwar aan inspecties (technische inspectie, functioneringsinspectie, nulinspectie, besteksinspectie, etc.) een samenhangend stelsel
kan maken.
Voor wie bedoeld?
Deze module is bedoeld voor hen die module 1 eerder succesvol hebben afgerond, maar ook voor inspecteurs die met hun opleiding en werkervaring aan
kunnen tonen voldoende bagage te hebben om direct
met module 2 te starten.

Cursussen in februari

Toeslagmaterialenlaborant BV
11-1-2018 / Nijmegen

Betononderhoudskundige
1-2-2018 / Gouda

Basiskennis Beton Algemeen
16-1-2018 / Gouda / Ruinen / Veldhoven
Verhardingen van Cementbeton, module 1, ontwerp
22-11-2018 / Gouda
Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen
module 1
23-1-2018 / Groningen

Basiskennis Betontechnologie [bbt]
5-2-2018 Gouda / Ruinen
Betontechnoloog
Gouda / Nunspeet 13-2-2018
Basiskennis Betontechnologie [bbt]
20-2-2018 / Veldhoven
Betontechnoloog
20-2-2018 / Rosmalen

Elementenmethode voor Constructeurs
23-1-2018 / Utrecht
Uitvoering Betonreparatie voor middenkader
23-1-2018 / Gouda

Cursussen in maart

Duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden
van betonconstructies
24-1-2018 / Gouda

Kathodische Bescherming van Betonconstructies
module 1
7-3-2018 / Gouda

Inspectie & Handhaving Bouwtoezicht door adviesbureaus en gemeenten
24-1-2018 / Gouda

Inspectie & Beheer Bouw & Infra module 2
8-3-2018 / Gouda

Voorspantechniek Uitvoering
24-1-2018 / Gouda

Betonconstructeur BSEng specialisatiemodule
13-3-2018 / Utrecht

BV-Nieuws | jaargang 2017 | nummer 5
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40e EDITIE
De inzendingen zijn
beoordeeld door een jury,
bestaande uit:
prof.dr.ir. Theo Salet,
juryvoorzitter
hoogleraar Material Related
Structural Design - Concrete
Structures, Technische
Universiteit Eindhoven, faculteit
Bouwkunde / Witteveen+Bos
Raadgevende Ingenieurs

Winnaars ENCI Studieprijs 2017
INGESTELD DOOR HET ENCI STUDIEFONDS
Het ENCI Studiefonds is een Stichting met als doel het stimuleren van betononderwijs in Nederland
door middel van het geven van (financiële) ondersteuning aan instellingen, organisaties of personen, die zich op dat terrein verdienstelijk maken. Dit ter bevordering van het gebruik van beton als
bouwmateriaal. Het Stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van ENCI NV en de
Betonvereniging.
Door het bestuur van het ENCI Studiefonds worden jaarlijks studieprijzen verleend, met als doel
belangstelling te wekken voor het bouwen met beton en om nieuwe ontwikkelingen op dit gebied
te stimuleren. Het ENCI Studiefonds laat de daadwerkelijke organisatie van de Studieprijs 2017 uitvoeren door de Betonvereniging. Studieprijzen worden toegekend voor studies, die naar mening
van de jury blijk geven van goed inzicht, diepgang en originaliteit.

Voor de Studieprijs zijn drie categorieën ingesteld:
- afstudeeronderwerpen en studies op academisch niveau van studenten of afgestudeerden van
universiteiten of masteropleidingen (met uitsluiting van dissertaties);
studies van studenten en afgestudeerden van technische hogescholen of bacheloropleidingen;
prof.dr.ir. Luc Taerwe
studies van studenten en afgestudeerden van beton gerelateerde professional masteropleidingen.
hoogleraar betonconstructies,
Universiteit Gent,
Laboratorium Magnel voor
Betononderzoek
dr.ir. Cor van der Veen
UHD, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen,
sectie Gebouwen en Civiel
Technische constructies,
Technische Universiteit Delft
ing. Gerrit Verkerk
hogeschooldocent en
coördinator
minor Constructief Ontwerpen,
Hogeschool Rotterdam,
Opleidingen Civiele Techniek
en Bouwkunde

Er zijn in 2017 in totaal 9 studies van Nederlandse en Vlaamse Universiteiten(4) en Hogescholen(3)
en Professional Masteropleidingen(2), waarin het materiaal beton of cement een overheersende rol
speelt, aan de jury ter beoordeling aangeboden. Uiteindelijk zijn er 6 studies genomineerd en zijn
deze studenten met hun begeleiders uitgenodigd voor de Betondag op 16 november 2017, waar de
prijsuitreiking plaats vond.
Dit jaar zijn de kandidaten wederom in de gelegenheid gesteld mee te dingen naar een publieksprijs.
Met een korte toelichting konden de kandidaten het publiek ervan overtuigen dat juist hun studie
in aanmerking kwam voor deze extra prijs. Na het aanhoren van de betogen heeft het publiek door
stemming de publieksprijs bepaald.
Er zijn in drie categorieën de volgende prijzen toegekend:
- categorie Universiteit: een eerste prijs en een gedeelde tweede prijs;
- categorie Hogeschool: een eerste prijs en een eervolle vermelding;
- categorie Professional Masteropleiding: een eervolle vermelding.

ir. Peter Bosman
hogeschooldocent en
coördinator
minor Constructief Ontwerpen,
Hogeschool Windesheim Zwolle,
Opleidingen Civiele Techniek
en Bouwkunde
ir. Tom Groeneweg
adviseur kunstwerken bij
Rijkswaterstaat
W. van den Burg-de Rooij
secretaris, Betonvereniging

Prijswinnaars
ENCI Studieprijs 2017
met juryvoorzitter
prof. T. Salet
in het midden.
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N U M E R I E K E EN EXPERIMENTELE BEPALING VAN H E T
D R A A G V E R M O GEN VAN EEN BESTAANDE PREFAB DU I K E R
UIT 1 9 7 1
Hikmet Uysal
T e c h n i s c h e U n i v e r s iteit Delft
Begeleiders: prof.dr.ir. D.A. Hordijk, dr.ir. C. van der Veen, dr.ir. M.A.N. Hendriks

Zelden zijn materiaalproeven, praktijkproeven en niet lineaire eindige elementen berekeningen op zo een mooie wijze bij elkaar gekomen als
in dit afstudeeronderzoek. Het onderzoek gaat in op de actuele vraag naar het draagvermogen van een bestaande constructie, in dit geval een
duiker. De beheerder wenst zich een methode waarmee, op basis van generieke parameters, een uitspraak kan worden gedaan over de sterkte
van bestaande duikers in het areaal. Na een literatuurstudie over de uitgangspunten achter de bepaling van het draagvermogen van bestaande kunstwerken, zijn twee rekenmodellen opgesteld en is aanvullend materiaalonderzoek verricht. Doelbewust is hierbij gekozen voor een
eenvoudig raamwerkmodel en een geavanceerd niet lineair eindige elementen model waarmee, in aanvulling op eenvoudige modellen, ook de
interactie met de grond kan worden berekend. Het draagvermogen van de duiker is vervolgens vergeleken met proeven die zijn uitgevoerd op
een duiker en tot slot geëxtrapoleerd met de invloed van de omliggende grond. De jury spreekt haar grote waardering uit voor de keuze van dit
maatschappelijk relevante onderwerp en de systematische- en brede aanpak van het onderzoek door de student. Het goed leesbare onderzoek
heeft geleid tot een uniform stappenplan dat direct toepasbaar is in de praktijk en de wens van de beheerder vervult. Waardering is er tot slot
voor de heldere fasering in het stappenplan, waarbij telkens een balans kan worden gevonden tussen de te leveren onderzoeksinspanning
en de nauwkeurigheid van de resultaten. Hierbij bewijst de niet-lineaire berekening, in die gevallen waar het er om gaat, haar praktische nut.

M A T E R I A L AND STRUCTURAL DESIGN ASPECTS O F A
P R E F A B R I C A T ED BALCONY OF LIGHTWEIGHT CONC R E T E
Elske van Heuveln
T e c h n i s c h e U n i v e r siteit Eindhoven
Begeleiders: prof.ir. S.N.M. Wijte, prof.dr.ir. H.J.H. Brouwers, dr.ir. F.P. Bos, dr. Q.L. Yu

In deze studie is een nieuw lichtbeton ontwikkeld, getest en toegepast als balkonplaat met als doel het aandeel van het eigen gewicht van de constructie te beperken. De samenstelling is gebaseerd op optimalisatie principes, met als doel het realiseren van een ideale korrelopbouw. Gelet op
de uiteindelijke constructieve toepassing, is gekozen voor een licht toeslagmateriaal met een hoge sterkte bij een laag eigen gewicht. Uit diverse
samenstellingen is uiteindelijk een samenstelling gekozen waarvan zowel de constructieve eigenschappen zijn getest als de verwerkbaarheid. De
resultaten hiervan zijn vergeleken met de verwachtingen op basis van internationale normen. De samenwerking tussen het lichtbeton en wapening
is bestudeerd op basis van normering en experimenteel getest. Op basis van de positieve resultaten zijn uiteindelijk balkonplaten vervaardigd en
proefondervindelijk onderzocht. De jury spreekt haar waardering uit voor de volledigheid van dit onderzoek, van materiaal tot product. Voorwaar
een mooi voorbeeld van een goede symbiose tussen betontechnologie en constructieleer. Ondanks de veelheid aan informatie is het rapport goed
leesbaar en ordelijk gestructureerd. Bewondering is er vooral ook voor de mate van zelfreflectie van de student. Dit uit zich in de vergelijking van
de onderzoeksresultaten met literatuur en bestaande normering, maar ook in het besef dat het eindproduct van de studie nog nader onderzoek
vergt alvorens te kunnen worden toegepast in de praktijk. Al met al een mooi voorbeeld van een slimme ontwikkeling van het materiaal beton en
een gedegen onderzoek.

A P PLICATION OF PH RESPONSIVE HYDR O G E L
E N C A P S U L A T E D BACTERIA FOR SELF-HEALING CONC R E T E
Gilles Trenson
Universiteit Gent
Begeleiders: prof.dr.ir. Nele De Belie, prof.dr. Sandra Van Vlierberghe, dr. Jianyun Wang, dr.ir. Arn Mignon

In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeksgroepen wereldwijd op zoek gegaan naar een oplossing voor de negatieve gevolgen van scheurvorming op de levensduur van gewapend beton constructies. In dit onderzoek wordt doelgericht en met succes gezocht naar de mogelijkheid tot zelf
herstellend beton. Bacteriën die daartoe in het beton worden gemengd blijken hiertoe in staat te zijn en ook in de praktijk een goede oplossing te
kunnen bieden. De bacteriën vragen echter om een goed klimaat om, ongeacht de klimatologische omstandigheden waarin het kunstwerk zich
bevindt, het belangrijke werk te kunnen verrichten. Hiertoe is in alle gevallen water nodig. In het onderhavige onderzoek zijn daarom bacteriesporen
ingekapseld in verschillende semisynthetische hydrogel soorten. Bij de keuze van de hydrogel soorten spelen uitgangs-punten als duurzaamheid en
ongevoeligheid van het uitverharde beton voor de aanwezigheid van de gelsoorten een belangrijke rol. In deze studie wordt dit op een begrijpelijke
wijze uiteengezet. De zelfhelende werking is vervolgens onderzocht aan de hand van mortelproefstukken door middel van waterstroom metingen en
scheurwijdtemetingen met behulp van optische microscopie. Hieruit blijkt dat volledig herstel mogelijk is tot scheurwijdtes in de orde van 0,3 mm.
De parameters die van invloed zijn op de maximale scheurwijdte die kan worden gedicht zijn nauwkeurig onderzocht en beschreven in een goed
leesbaar rapport. De jury spreekt haar grote bewondering uit voor de systematische opzet en zorgvuldige uitvoering van het experimentele onderzoek. Het is dankzij deze tot een voorbeeld sprekende aanpak en inzet dat betrouwbare- en waardevolle data worden verkregen uit onderzoeken tot
inspiratie van nadere onderzoekers en tot de verdere ontwikkeling van een materiaal dat ooit simpelweg beton werd genoemd.

W W W . E N CISTUDIEPRIJS.NL

7

EERVOLLE
VERMELDING

PROFESSIONAL
MASTEROPLEIDING

HOGESCHOOL
EERVOLLE
VERMELDING

HOGESCHOOL
EERSTE PRIJS

WAPENEN VANUIT BIM OP DE BOUWP L A A T S
T i j m e n D e k kers en Nol van Loon
A v a n s H o g eschool

Begeleiders: J. Bras, M.J.S. Tiggelhoven

Een parel van een studie! Zelden was de jury zo unaniem in haar besluit om een eerste prijs toe te kennen als aan deze studie. Dit vraagt om
een toelichting. De wereld om ons heen digitaliseert in een snel tempo, niet toevallig ook het thema van deze Betondag. De bouw gaat daar in
mee en deze studie draagt daar in alle opzichten aan bij. Het koppelt digitale informatie uit een BIM aan het praktisch wapenen in de praktijk.
Het is in de huidige ontwerppraktijk immers meer en meer normaal dat wapeningstekeningen digitaal in 3D worden uitgewerkt. Hoe logisch is
het als die informatie ook beschikbaar is bij het wapenen, in plaats van de informatie plat te slaan in 2D wapeningstekeningen met een verlies
aan informatie als logisch gevolg. Theorie en praktijk zijn in deze studie op een unieke wijze bij elkaar gebracht in een literatuuronderzoek naar
de theorie over wapening en de daartoe beschikbare software en in veldonderzoek dat is gericht op (praktische) informatie uit de wapeningsbranche. Het veldonderzoek toont aan dat het gebruik van Augmented Reality (AR) goede kansen biedt en dat de wapeningssector ook open
staat voor deze ontwikkeling. Het toont tegelijk ook het belang van een juiste fasering. Het is juist omwille van de fasering dat op de korte
termijn wordt geadviseerd te gaan werken met AR middels een tablet en pas daarna met een wearable. De student heeft zich niet alleen verdiept
in de wijze waarop het digitale beeld van de wapening in de werkelijkheid wordt geprojecteerd, maar ook aandacht besteed aan de protocollen
waarmee de uitwisseling kan verlopen om zo de beste aansluiting te vinden bij bestaande BIM software. De studie eindigt met een Proof of
Concept en aanbevelingen tot het bouwen van een eigen applicatie. Voorwaar een mooi interdisciplinair onderzoek dat zeker gaat bijdragen aan
een verdere verduurzaming, een efficiënter wapeningsproces en een verandering van verdienmodellen in de wapeningssector.

DYNEEMA DM20 ® ALS VOORSPANMATERIAAL!?
P a s c a l W i e nen en Gerrit Jacobs
H o g e s c h o o l Windesheim

Begeleider: ir. P. Bosman

Wapening hoort bij beton, het één kan niet zonder het ander. De jury spreekt dan ook haar waardering uit voor een onderzoek dat zich heeft
gericht op de ontwikkeling van juist het wapeningssysteem met als doel nieuwe mogelijkheden te verkennen voor constructief beton. Helaas is
de keuze voor het gekozen wapeningsmateriaal niet optimaal. De opzet van de studie is dit wel en was de reden voor de jury tot het toekennen
van een eervolle vermelding. De studie richt zich op het wapenen van betonconstructies met hoogwaardige kunststof voorspanstrengen in
plaats van staal. Op basis van een literatuurstudie en interviews is een materiaal geselecteerd en zijn de relaxatie en wrijvingseigenschappen
experimenteel onderzocht. Niet geheel verrassend bleek ook voor deze hoogwaardige kunststoffen helaas de relaxatie significant groter dan
bij voorspanstaal. De dynamische wrijvingscoëfficiënt is vergelijkbaar met ingevet voorspanstaal met een HDPE of stalen omhullingsbuis.
Op basis van deze materiaal gegevens zijn vergelijkende berekeningen gemaakt tussen een constructie met voorspanstaal en de onderzochte
kunststof en is ook een kostenindicatie opgesteld. De vergelijking toont aan dat de constructieve prestaties op hoofdlijnen vergelijkbaar zijn,
maar dat de hoge mate van relaxatie nog steeds uitvalt in het nadeel van kunststof als voorspanmateriaal. Een goed uitgevoerde en helder
beschreven studie, met helaas nog geen vervolg voor de praktijk.

HERONTWIKKELING FACULTEIT TECHNISCHE NATUURKUNDE
TU DELFT
Remco Alting
B e t o n c o n s t r u c t e u r MSEng BV/BmS

Begeleider: ir. E.H. Geldof RC

In deze studie gaat de student in op een actueel onderwerp: de herontwikkeling van een bestaand gebouw. Een deel van het complex dat is
onderzocht wordt gesloopt, een ander deel vraagt om een optopping. Een keuze die niet geheel logisch lijkt, maar in de studie situatie een
gegeven is. In een verkennende studie worden diverse varianten voor de optopping op een rij gezet en onderling vergeleken. Een prima aanpak,
maar de meeste varianten vallen helaas al af bij gebrek aan draagkracht van de bestaande fundering. Dit leidt tot de enige overgebleven keuze
voor een tafelconstructie, met een eigen fundering en grote geprefabriceerde vierendeel liggers om een maximale flexibiliteit in de inrichting
van de nieuwe verdieping te garanderen. De jury waardeert het onderzoek dat is uitgevoerd naar wet- en regelgeving voor bestaande bouw en
de doordachte combinatie van het gebruik van de NEN 8700 met de Eurocode. Het verkozen ontwerp is zorgvuldig uitgewerkt op alle aspecten
van stabiliteit tot en met de detaillering en met oog voor detail en uitvoerbaarheid. De studie is daarnaast ook goed gedocumenteerd, met aandacht voor de lezer en daarmee een mooi voorbeeld van een praktische ontwerpstudie. De jury was nieuwsgiering naar een verdere verdieping
in de gemaakte keuzes voor de prefab vierendeel ligger. Deze verdieping ontbreekt en had, meer dan de getoonde varianten studie op een hoog
abstractieniveau, van toegevoegde waarde kunnen zijn in het onderzoek. De jury heeft echter begrip voor de afbakening en beloont deze studie
met de complimenten aan de student met een eervolle vermelding.
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PUBL I E K S P R I J S
In een kort tijdsbestek de waarde van je studie laten beoordelen door studenten en professionals,
dat was de uitdaging voor de genomineerden op de Betondag.
Daarmee laat een genomineerde zien wat hij/zij aan overtuigingskracht kan aanwenden om juist
zijn/haar studie extra cachet te geven. Het resultaat? Een extra oorkonde en extra media-aandacht.
De publieksprijs zet de kandidaat in het zonnetje voor toekomstige werkgevers. In 2016 was Marijn
Bruurs van de Technische Universiteit Eindhoven met zijn studie “Crack width control” degene die
de meeste stemmen uit het publiek kreeg en de Publieksprijs won.

7

Staat hier in de toekomst jouw studie?

Schrijf je in voor de ENCI Studieprijs 2018.			
Kijk voor meer informatie op www.encistudieprijs.nl.

Betonakkoord, laatste nieuws
Het Betonakkoord, het ketenakkoord voor een
duurzame betonsector, zou op 30 oktober worden
ondertekend. Maar om verschillende redenen is dit
uitgesteld. Omdat die redenen vooral praktisch zijn en
niet inhoudelijk, is van afstel zeker geen sprake.
De belangrijkste reden voor uitstel is de recente beëdiging van een nieuw kabinet. De datum van ondertekening stond al sinds begin september vast. Toen
was echter nog niet bekend dat het nieuwe kabinet op
26 oktober op het bordes zou staan. En het was de
bedoeling het akkoord door minstens één ministerie
te laten ondertekenen. In ieder geval I&M, en mogelijk ook BZK of EZ. Volgens de betreffende ministeries
kwam de ondertekening te vroeg. Overigens zal de
uiteindelijke ondertekening, vanwege de wijziging in
de indeling van de ministeries, waarschijnlijk door EZ
gebeuren.
Een andere reden is van juridische aard. Omdat het
vaststellen van een dergelijk akkoord risico’s met zich
meedraagt, moet het worden getoetst door de juridische afdelingen van de betreffende ministeries. Het
gevolg is dat de teksten hier en daar nog moeten worden bijgeschaafd. Dat bleek niet op tijd haalbaar.

Het is nu de bedoeling het betonakkoord te laten tekenen op 18 januari 2018, tijdens het Nieuwjaarsevent
van MVO Nederland.

Bron mvonederland.nl
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Bouwopleiders biedt Betonvereniging breder platform
In ons land zijn er vele partijen actief die bouwtechnisch georiënteerde cursussen en opleidingen aanbieden.
Voor een gemiddeld bedrijf is het vaak lastig de juiste keuzes te maken uit een zeer divers aanbod. Ook zijn
lang niet alle cursusaanbiedende partijen bij iedereen even bekend! Twee jaar geleden heeft Bouwend Nederland daarom het samenwerkingsverband Bouwopleiders in het leven geroepen. Hiermee wordt het bouwende
partijen eenvoudiger gemaakt de juiste scholing te vinden voor het personeel.

Bouwopleiders bestaat momenteel uit de organisaties Bouwcirkel/Bouwmensen, BOB/KOB/OCBI, SOMA,
Civilion en Betonvereniging. Onder deze paraplu worden opleidingen verzorgd voor al het personeel van
bouw- en infrabedrijven en aan de bouw toeleverende
industrieën; op elk gewenst niveau: van een beginnend bouwplaatsmedewerker tot aan middenkaderpersoneel en staf op HBO- en WO-niveau. Elke deelnemende partij brengt zijn eigen specialismes in!
Betonvereniging heeft sinds jaar en dag een geheel
eigen aanbod aan cursussen en opleidingen en cursisten uit de gehele bouwkolom. Betontechniek en
betontechnologie staan daarbij centraal. De grote
aannemers (de ‘top tien’), ingenieursbureaus en betonbedrijven kennen ons en leveren elk jaar substantiële aantallen cursisten. Anders is dit bij de middelgrote en kleine bedrijven in de sector. Voor hen is de
gang naar een kleinschaliger opererende of regionale
opleider altijd een stuk eenvoudiger geweest. Onder
de paraplu van Bouwopleiders zijn we nu echter ook
voor hen vindbaar. Worden onze reguliere cursussen vaak nog te specifiek, omvangrijk en diepgaand
gevonden, in samenwerking met bijvoorbeeld Bouwcirkel of Civilion ontwikkelen we nu trainingen op
maat.

De werkmethodieken van de verschillende organisaties vullen elkaar prima aan. Waar de adviseurs van
Bouwmensen en Bouwcirkel lokaal in 30 regio’s actief
zijn, werken bijvoorbeeld Betonvereniging en Civilion
met een landelijk aanbod. Ook de netwerken waarvan
hierbij gebruik wordt gemaakt zijn complementair;
de hoogwaardige kennis die de Betonvereniging aanbiedt en die tot voor kort alleen de grotere bedrijven
bereikte, komt nu ook bij de kleinere aannemers en
toeleveranciers terecht. Uiteindelijk zal de samenwerking de kwaliteit van betonwerk in de volle breedte
ten goede komen!
Het is de bedoeling dat alle adviseurs elkaar ten minste eens per jaar ontmoeten op een landelijke bijeenkomst. Op 18 januari a.s. is het weer zover. Op het
programma staan behalve een nadere kennismaking,
enkele goede voorbeelden van samenwerking.
Verder is een ontbijtsessie voor HR-medewerkers in
ontwikkeling. Het belangrijkste oogmerk daarbij is
in gezamenlijkheid het thema Duurzame Inzetbaarheid van werknemers in de bouw handen en voeten te
geven. Wat kunnen bedrijven doen om hun werknemers gezond en gemotiveerd te houden? Ook in het
licht van het aanstaande Betonakkoord is dit een
belangrijk thema: hoe blijft de betonsector ook in de
verre toekomst aantrekkelijk voor nieuw personeel?
Over deze activiteit wordt u binnenkort nader geïnformeerd.
17
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Nieuwe koepel betonsector gaat
betonhuis heten
samenwerking vanaf 1 december een feit

De drie grootste brancheorganisaties in de Nederlandse betonmarkt verenigen zich onder een nieuwe koepel:
Betonhuis. De Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), het Cement&BetonCentrum
(C&BC) en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) tekenden
vrijdag 1 december voor deze samenwerking.
Betonhuis wordt het aanspreekpunt binnen de sector
en zal fungeren als het kenniscentrum voor overheden
en is expert op het gebied van duurzaam bouwen met
beton. “De sector heeft gemeenschappelijke doelen”
onderstreept Betonhuis-directeur Ron Peters. “De
transitie naar duurzaam produceren en bouwen en
thema’s als de circulaire economie gaan ons allemaal
aan, en vragen om brede samenwerking. Een goed
georganiseerde sector weet meer, kan meer en krijgt
meer voor elkaar.”
Betonhuis zal binnen een federatief model gaan functioneren, waarbinnen de afzonderlijke brancheorganisaties blijven bestaan. Betonhuis richt zich op acht
kernactiviteiten, die alle tot doel hebben om de sector
effectiever en slagvaardiger te maken.
Betonhuis staat voor belangenbehartiging van aan-

gesloten leden, voor kennisontwikkeling betontechniek en normering, en voor de promotie van een
duurzaam imago van beton. Verder faciliteert Betonhuis opleidingen en diverse leermiddelen, biedt men
ondersteuning bij arbeidsvoorwaarden, adviseert men
op het gebied van KAM en veiligheid, en men kan er
terecht voor statistiek en dienstverlening.
Betonhuis vertegenwoordigt 300 bedrijven in verschillende sectoren en is gevestigd in Woerden.

Faber Betonpompen viert 45 jarig jubileum
met Delftsblauw beschilderde truckmixer.
Ook Van der Spek Vianen en Mixer2Rent
plaatsten een truckmixer op de Betondag.
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Agenda
Avondcollege Waterdicht beton
25-1-2018
Gouda

Avondcollege Betontechnologie voor Constructeurs
15-3-2018
Gouda

Avondcollege ICT en BIM voor de constructeur
12-4-2018
Gouda

MBO/HBO-docentendag
19-4-2018
Nieuwegein, Beatrixsluizen

Lezingen/Excursie ICT/BIM in de prefab-betonindustrie
17-5-2018
Amsterdam, Voorbij Prefab beton

Constructeursdag
14-6-2018
De Reehorst, Ede

Funderingsdag
11-10-2018
Figi, Zeist

Betondag
15-11-2018
de Doelen Rotterdam
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Veel cursussen
in januari!!!
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Kijk op www.betonvereniging.nl -- Opleidingen
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e-mail opleidingen@betonvereniging.nl
tel. 0182 539 858

Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw
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