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hierin te adverteren of om hieraan zelfs een bijlage toe te voegen. Het BV-Nieuws wordt gelezen 
door een breed publiek.

BV-Nieuws nummer 3.
Omvang: 20 pagina’s| Formaat: A4| Oplage: 11.000 ex
Verspreiding: Leden Betonvereniging, cursisten en contacten vanuit alle segmenten binnen 
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Natuurlijk doen!

Hele pagina € 1.150,-
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Kwart pagina € 410,-
Achtste pagina € 300.-
Tarieven zijn inclusief BTW

Neem voor meer informatie en reservering contact op met:
Kim Vermeulen via studiedagen@betonvereniging.nl of 0182-539233.
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Op vrijdag 16 juni 2017 is in het laboratorium van de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) begonnen 
met het 3D-betonprinten van de eerste 3D-betonge-
printe fietsbrug ter wereld. De brug wordt later dit jaar 
geplaatst in het project Gemert Noord-Om, de aanleg 
van een nieuwe rondweg bij Gemert. 3D-betonprinten 
is een unieke productiewijze, waardoor minder bouw-
materiaal en geen bekisting nodig is om de brug te 
realiseren. Dit levert aanzienlijk minder afval op 
en hierdoor worden er aanzienlijk minder schaarse 
grondstoffen gebruikt. Advies- en ingenieursbureau 
Witteveen+Bos heeft het constructieve ontwerp en de 
engineering van de brug uitgevoerd.

Het project is een samenwerking van BAM Infra, 
Provincie Noord-Brabant, Gemeente Gemert-Bakel, 
TU/e, Saint-Gobain Weber Beamix B.V., Dywidag-
Systems International BV, Verhoeven Timmerfabriek, 
NV Bekaert SA en Witteveen+Bos. Door toepassing 

van de 3D-betonprinttechniek kon de doorsnede van 
de brug geoptimaliseerd worden. Om de samenhang 
van het 3D-geprinte beton te borgen is voorspanning 
toegepast. De 3D-betonprinttechniek in combinatie 
met voorspanning biedt interessante mogelijkheden 
voor de verdere toepassing van 3D-betonprinten in 
bouwprojecten. Het model van de brug is met een 1:2 
model ervan inmiddels succesvol beproefd.

Witteveen+Bos neemt deel aan diverse projecten 
op het gebied van 3D-betonprinten. Professor Theo 
Salet, werkzaam bij Witteveen+Bos, doet bij de TU/e 
onderzoek naar deze nieuwe bouwtechniek teneinde 
de ontwikkeling ervan verder te helpen. De innovati-
viteit en doelgerichtheid van de techniek, de bespa-
ring in materiaalgebruik en de beperking van de CO2-
uitstoot die het mogelijk maakt, sluiten goed aan op 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties die Witteveen+Bos wil helpen realiseren.

Start realisatie van 3D-betongeprinte fietsbrug in Gemert
Witteveen+Bos verantwoordelijk voor ontwerp en engineering

3D printen de uitdaging
TU/e vervult een voortrekkersrol in het onderzoek naar 3D 
printen in beton.

Speerpunten van het onderzoek zijn:
1. Verkenning van mogelijkheden;
2. Procesmodellen en printstrategieën;
3. 3D Geprint beton

Ad 1 Verkenning van mogelijkheden
Proefondervindelijk wordt onderzoek verricht naar de eigen-
schappen van de te printen mortel, de 3D-printer en de mo-
gelijkheden van vormgeving.

Ad 2 Procesmodellen en printstrategieën
Het vaststellen van de parameters waarmee het printen bin-
nen aanvaardbare grenzen herhaald kan worden. Dus welke 
knoppen kun je gebruiken om het printen te beheersen. Bij-
voorbeeld printsnelheid, pompdruk, vormgeving printkop 
enz. Door een juiste analyse van de parameters kun je deze 
optimaliseren, zodat je een ontwerp kunt maken dat vol-
doet aan de gestelde eisen.

Ad 3. 3D Geprint beton
Een belangrijk probleem is de lage treksterkte van 3D ge-
print beton, door het ontbreken van wapening. Oplossing 
hiervoor zijn te zoeken in ontwerp, o.a. door constructieve 
delen van 3d printbeton te vermijden. Daarnaast wordt 
onderzoek naar het verhogen van de treksterkte door de 
toepassing van wapening verricht . Bijvoorbeeld . door een 
wapeningsdraad mee te printen. Maar ook door vezelver-
sterkt beton te testen.

Bron Keynote lecture Theo Salet TU/e, fib Symposium 
Maastricht, juni 2017



BV-Nieuws | jaargang 2017 | nummer 3

2

Ontmoeten en leren!
Op dinsdag 12 september organiseren 
Betonvereniging (90 jaar) en NVAF (70 jaar) 
de studiedag Beton en Funderingen. Dit is een twee-
jaarlijks evenement waarop de funderingsbranche 
centraal staat. Er is gelegenheid om elkaar te ont-
moeten en een verdiepend lezingenprogramma. Een 
interessante dag voor alle technici, funderingsbe-
drijven en specialisten in funderingen. Evenzo voor 
bouwers, constructeurs en opdrachtgevers is er veel 
praktijkervaring te halen!

Tijdens de dag is er naast het congresdeel een 
expositieruimte uit de beton- en de funderingswereld.

Beton en funderingen biedt U:

•	 De	ontmoetingsplaats	voor	mensen	uit	
 de funderingswereld;
•		 Alle	trends	en	ontwikkelingen;
  o  Draagvermogen voor palen en 
   fundering
  o  Innovatie in het materiaal beton
  o  Spectaculaire projecten
  o  Marktontwikkelingen

Een programma met heel veel praktijkkennis en 
toekomstverwachtingen
De funderingswereld is permanent in beweging. De 
beste manier om goed te presteren is om goed op de 
hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn er 
veel praktijksprekers die hun eigen ervaringen met u 
delen en de verwachte ontwikkeling van de markt.

Programma

13.00 uur  Ontvangst studiedag
13.35 uur  Opening door dagvoorzitter  
 Ton Groeneweg
14.00 uur  Draagvermogen  
 Ken Gavin, hoogleraar Subsurface TU-Delft
14.30 uur  Ontwikkeling en verwachting van de markt 
 Taco van Hoek, EIB  
15.00 uur  Pauze
16.00 uur  Project open IJ  
 Bartho Admiraal, Volker Staal en Funderingen
16.30 uur  Testen van palen  
 Gilliam de Nijs, BMNED
17.00 uur  Uitreiking Zilveren heiblok
17.30 uur  Borrel en buffet
19.00 uur  Einde

Locatie Reehorst te Ede
Beton en Funderingen 2017 zal worden gehouden in 
congrescentrum Reehorst te Ede. Dit ingrijpend ge-
renoveerde centrum ligt op 5 minuten van de A12, 
heeft 700 eigen parkeerplaatsen voor de deur en is 
ook per trein eenvoudig bereikbaar (treinstation Ede-
Wageningen ligt op 3 minuten wandelen). Parkeren is 
voor eigen rekening.

Beton en fundering
12 september 2017 Reehorst te Ede

Betonvereniging en NVAF organiseren:
Beton en Funderingen, 160 jaar gebundelde ervaring

Kosten
€ 195,-  voor leden
€  95,-  voor Young Professionals tot en met 35 jaar
€  255,-  voor niet leden
€  25,-  voor gepensioneerde leden en studenten
Genoemde bedragen zijn inclusief buffet en BTW. 
Boven genoemde leden zijn leden van de 
Betonvereniging en NVAF.

Aanmelden
Aanmelden voor Beton en Funderingen is mogelijk 
via onze website www.betonvereniging.nl

Expositie
Aan deze dag is een expositie verbonden. U bent in de 
gelegenheid uw bedrijf te presenteren. De prijs van een 
stand is € 950, - exclusief BTW voor leden van de 
Betonvereniging en NVAF. Voor overige belangstellen-
den is de prijs van een stand € 1.250,- exclusief BTW.
Een standruimte is inclusief:
•	 Eén tafel en 2 stoelen (u kunt zelf uw achterwand/

spin mee nemen)
•	 Eén stroomaansluiting
•	 Twee toegangskaarten

Voor meer informatie over de expositie kunt u kijken 
op www.betonvereniging.nl of contact opnemen met 
de Betonvereniging, Kim Vermeulen. Bereikbaar via 
0182- 539 233 of studiedagen@betonvereniging.nl

Betonvereniging 1927 - 2017

Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw
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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 twee jaarlijkse 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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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 90ste 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
Voor de dames is een programma 
gemaakt dat door de bekende cou-
turier Addy van den Krommenacker 
wordt verzorgd.

Na een lezing door Addy zelf volgt er 
een mode -presentatie met 5 model-
len.

Addy zal hier zijn “ready to wear” en 
couture collectie in tonen.

Afsluitend wordt er een pop-up shop 
met “ready to wear” geopend waar-
in de heer van den Krommenacker de 
dames zal adviseren bij hun even-
tuele aankopen

De start van het dames programma 
is om 14.00 uur met een high tea in 
de Willem Burger Foyer.
De modepresentatie van Addy begint 
om 15.00 uur in de Willem Burger-
zaal en loopt door tot de start van 
het walking dinner om 18.00 uur.

Partners van deelnemers dienen zich 
apart aan te melden. Kosten voor 
partners (toegang tot het damespro-
gramma op de Betondag vanaf 14.00 
uur en deelname aan het Walking 
Dinner) bedragen € 25,00

Betonvereniging 90 jaar
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Saudi-Arabia Bahrain Causeway, 
een indrukwekkende bouwopgave, 
namelijk ontwerp en aanleg van 
dammen en bruggen over 25 kilo-
meter in de Arabische Golf. Het 
project voorziet voor beide rich-
tingen in twee rijstroken en een 
vluchtstrook. Bij de grensovergang 
tussen de territoriale wateren zijn 
douanefaciliteiten voorzien op 
daartoe aangelegde eilandvormige 
verbredingen. Behalve 3 kilometer 
aansluitende wegvakken en het 
wegvak op het eiland Umm Nassan 
bestaat het ontwerp uit 7 damsec-
ties van in totaal 9,5 km over de 
ondiepe gedeelten en 5 brugsec-
ties van in totaal 12,5 km over die-
pere gedeelten.

Uitvoering
Vanwege de schaal van het pro-
ject vroeg de prefabricage een zeer 
groot werkterrein. De mortel-cen-
trale had een capaciteit van 100m3 
per uur.

Betonsamenstelling en 
duurzaamheid
De eisen met betrekking tot 
duurzaamheid waren van grote 
invloed op de samenstelling. De 
constructie zou namelijk worden 
blootgesteld aan een zeer agressief 
milieu. Het zoutgehalte van het 
zeewater is hier extra hoog. De 
gemiddelde etmaaltemperaturen 
en bijgevolg de watertemperaturen 
zijn hoog, terwijl vooral aan de 
kust ook de relatieve vochtigheid 
erg hoog kan zijn.

Betonprijs 1987
Tijdens de Betondag in 1987 werd 
Saudi-Arabia Bahrain Causeway 
bekroond als één van de zeven 
winnaars van de Betonprijs. Het 
juryoordeel luidde: Door de jury 
is de Betonprijs 1987 toegekend 
aan de betonnen bruggen van de 
Causeway met een totale lengte 
van 12 km om de volgende reden: 
Dit unieke project is een voor-
beeld van Nederlandse ingenieurs-
kunst in het buitenland. Het als 
alternatief ingediende ontwerp is 
zeer knap, waarbij veel aandacht 
is besteed aan duurzaamheid en 
kwaliteit. Het gehele project werd 
in ruwbouw binnen twee jaar ge-
realiseerd, dankzij prefabricage en 
een uitvoering met veel en zwaar 
hulpmaterieel.

Betonprijs 2017 20ste editie!

Winnaar Betonprijs 1987
Saudi-Arabia Bahrain Causeway

Betonprijs 2017
20e editie

Winnaar Betonprijs 1987 
Saudi-Arabia Bahrain Causeway 
Saudi-Arabia Bahrain Causeway, een indrukwekkende bouwopgave, namelijk ontwerp en aanleg van 
dammen en bruggen over 25 kilometer Arabische Golf. Het project voorziet voor beide richtingen in 
twee rijstroken en een vluchtstrook. Bij de grensovergang tussen de territoriale wateren zijn 
douanefaciliteiten voorzien op daartoe aangelegde eilandvormige verbredingen. Behalve 3 kilometer 
aansluitende wegvakken en het wegvak op het eiland Umm Nassan bestaat het ontwerp uit 7 
damsecties van in totaal 9,5 km over de ondiepe gedeelten en 5 brugsecties van in totaal 12,5 km over 
diepere gedeelten. 
 
Uitvoering 
Vanwege de schaal van het project vroeg de prefabricage een zeer groot werkterrein. De betonfabriek had een 
capaciteit van 100m3 per uur.  
 
Betonsamenstelling en duurzaamheid 
De eisen met betrekking tot duurzaamheid waren van grote invloed op de samenstelling. De constructie zou 
namelijk worden blootgesteld aan een zeer agressief milieu. Het zoutgehalte van het zeewater is hier extra hoog. 
De gemiddelde etmaaltemperaturen en bijgevolg de watertemperaturen zijn hoog, terwijl vooral aan de kust ook 
de relatieve vochtigheid erg hoog kan zijn. 
 
Betonprijs 1987 
Tijdens de Betondag in 1987 werd Saudi-Arabia Bahrain Causeway bekroond als één van de zeven winnaars van 
de Betonprijs. Het juryoordeel luidde: Door de jury is de Betonprijs 1987 toegekend aan de betonnen bruggen van 
de Causeway met een totale lengte van 12 km om de volgende reden: Dit unieke project is een voorbeeld van 
Nederlandse ingenieurskunst in het buitenland. Het als alternatief ingediende ontwerp is zeer knap, waarbij veel 
aandacht is besteed aan duurzaamheid en kwaliteit. Het gehele project werd in ruwbouw binnen twee jaar 
gerealiseerd, dankzij prefabricage en een uitvoering met veel en zwaar hulpmaterieel. 
 
De keuze werd gemaakt uit een totaal van 42 aangemelde projecten.  
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Betonprijs 2017 – 20e editie  
Projecten inschrijven nog mogelijk! 
 
Bent u betrokken bij een of meer projecten waarbij de goede eigenschappen van beton op  
bijzondere wijze tot uiting zijn gekomen?  
Hierbij moeten de projecten tussen augustus 2015 en 15 augustus 2017 in gebruik zijn genomen en 
door Nederlandse bedrijven gerealiseerd. 
Dingt u mee naar de 20e Betonprijs? 
 
U kunt uw project(en) nu inschrijven voor de Betonprijs 2017. 
Het aanmelden van projecten voor de Betonprijs kan tot 14 september 2017. 
Informatie over vereist materiaal voor inschrijven treft u aan op onze website: www.betonprijs.nl   
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Betonvereniging, Kim Vermeulen. 
Bereikbaar via 0182-539233 of betonprijs@betonvereniging.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inschrijven

tot 14 september 2017
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Het kantoor van de VPRO verving 
dertien villa’s in de stad Hilversum 
waar de omroep destijds gehuis-
vest was. Het biedt ruimte aan de 
ongeveer 300 medewerkers van de 
omroep.
Het gebouw heeft een vierkante 
plattegrond met zijden van 53 
meter. Omdat er door de voorge-
schreven bouwhoogte van 21 me-
ter niet voldoende ruimte was voor 
het bouwprogramma, is een deel 
ondergebracht in een plint onder 
het maaiveld.

Constructie
De draagconstructie is uitgevoerd 
in beton. De kolommen staan op 
een raster van 7,2 bij 7,2 meter. 
De vloeren van het gebouw hel-
len op sommige plaatsen, vormen 
trapvormige elementen of bui-
gen terug naar de bovenliggende 
verdieping. In het vloerpakket van 
70 centimeter zijn de installaties 
weggewerkt.
De kantoorruimtes zijn open uit-
gevoerd, zonder scheidingswan-
den. Op de begane grond zitten de 
studio’s en de technische ruimtes, 
op de eerste verdieping de entree 
en de drie lagen erboven de kan-
toorruimtes. De parkeerplaats is 
geïntegreerd in het gebouw, de 
parkeerplaats loopt door in het ge-
bouw tot een terugbuigende vloer. 
Op het dak is een landschapstuin 
gerealiseerd.

Voor de gevels is gebruik gemaakt 
van 35 soorten glas. Afhankelijk 
van de zonbelasting is er (on)door-
zichtiger glas toegepast.

Betonprijs 1997
Tijdens de Betondag in 1997 werd 
Nieuwbouw Villa VPRO Hilversum 
bekroond als één van de vijf win-
naars van de Betonprijs. Het jury-
oordeel luidde: De jury werd di-
rect aangenaam geraakt door het 
sterk beeldend concept van het 
materiaal beton in de architectuur 
van deze villa. Een aantal materi-
alen (onder andere verschillende 
kleuren glas) wordt in de derde 
dimensie op een sierlijk wijze in-
geraamd in beton. De eenvoud en 
helderheid van het betonskelet zijn 
een verademing. De constructieve 
en esthetische capaciteit van het 
minerale materiaal beton komt in 
deze werkvilla bijzonder krachtig 
tot zijn recht. De villa vormt een 
extrapolatie van het werk van de 
begaafdste beton-architecten naar 
de derde dimensie. Vloeren buigen 
als papier naar wanden. 
Het aangrijpende resultaat verdi-
ent de Betonprijs ten volle.

Betonprijs 2017 20ste editie!

Winnaar Betonprijs 1997
Nieuwbouw Villa VPRO Hilversum

Betonprijs 2017
20e editie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winnaar Betonprijs 1997 
Nieuwbouw Villa VPRO Hilversum 
 
Het kantoor van de VPRO verving dertien villa's in de stad Hilversum waar de omroep destijds gehuisvest was. Het 
biedt ruimte aan de ongeveer 300 medewerkers van de omroep. 
Het gebouw heeft een vierkante plattegrond met zijden van 53 meter. Omdat er door de voorgeschreven 
bouwhoogte van 21 meter niet voldoende ruimte was voor het bouwprogramma, is een deel ondergebracht in 
een plint onder het maaiveld. 
 
Constructie 
De draagconstructie is uitgevoerd in beton. De kolommen staan op een raster van 7,2 bij 7,2 meter. De vloeren 
van het gebouw hellen op sommige plaatsen, vormen trapvormige elementen of buigen terug naar de 
bovenliggende verdieping. In het vloerpakket van 70 centimeter zijn de installaties weggewerkt. 
De kantoorruimtes zijn open uitgevoerd, zonder scheidingswanden. Op de begane grond zitten de studio's en de 
technische ruimtes, op de eerste verdieping de entree en de drie lagen erboven de kantoorruimtes. De 
parkeerplaats is geïntegreerd in het gebouw, de parkeerplaats loopt door in het gebouw tot een terugbuigende 
vloer. Op het dak is een landschapstuin gerealiseerd. 
 
Voor de gevels is gebruik gemaakt van 35 soorten glas. Afhankelijk van de zonbelasting is er (on)doorzichtiger glas 
toegepast. 
 
Betonprijs 1997 
Tijdens de Betondag in 1997 werd 
Nieuwbouw Villa VPRO Hilversum bekroond 
als één van de vijf winnaars van de 
Betonprijs. Het juryoordeel luidde: De jury 
werd direct aangenaam geraakt door het 
sterk beeldend concept van het materiaal 
beton in de architectuur van deze villa. Een 
aantal materialen (onder andere 
verschillende kleuren glas) wordt in de derde 
dimensie op een sierlijk wijze ingeraamd in 
beton. De eenvoud en helderheid van het 
betonskelet zijn een verademing. De constructieve en esthetische capaciteit van het minerale materiaal beton 
komt in deze werkvilla bijzonder krachtig tot zijn recht. De villa vormt een extrapolatie van het werk van de 
begaafdste beton-architecten naar de derde dimensie. Vloeren buigen als papier naar wanden. Het aangrijpende 
resultaat verdient de Betonprijs ten volle. 
 
De keuze werd gemaakt uit een totaal van 97 inzendingen.  
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Geslaagd in het afgelopen studiejaar.
Wij feliciteren onderstaande personen met hun behaalde 
diploma/deelcertificaat in het afgelopen studiejaar 2016-2017.

Basiskennis Beton
Algemeen
Biemold, B.
Hibex BV
Boers, D.
Gebr. H & B Dam BV
Bos, G.
ABC Mortel B.V. Tiel
Deelstra, W.
Kuipers Funderingstech-
nieken bv
Elferink, G.A.
Elamex BV
Groendijk, L.
IJB Groep B.V.
Hoekstra, S.-
Kroesen, C.
Kroesen Betonwerken
Krol, S.
Mebin Leeuwarden
Lemstra, R.H.
Kuipers Funderingstech-
nieken bv
Reitsma, P.
Gebr. H & B Dam BV
Schuitemaker, H.-
Sinnige, M.
Hibex BV
Smeets, S.
ABC Mortel B.V. Tiel
Spronsen-Willemsen, 
N. van -
Strijk, H.J.
Van der Kamp B.V.
Terpstra, E.G.H.
Gebr. H & B Dam BV
Timmer, H.
Hibex BV
Waaijer, G.
Hektec BV-
Wijnja, P.
Kuipers Funderingstech-
nieken bv
Wonder, T.P.
Kroesen Betonwerken
Aanholt, K.G.J.P. van
Van Nieuwpoort B.V.
Akkermans, R.
Aannemings- en Handels-
bedrijf P.E. Roos B.V.
Ansem, M.C.M. van
Royackers Betoncentr.En 
Handelsmij. BV
Bardoel, C.C.F.M. -
Boer, F.W. van den
Reyrink Bedrijven
Brander, E.S. van den
Mermans Beton NV
Coppens, M.
PAESENBETON
Dorsselaer, S.M.A. van
Fassaert Beton
Kirkels, B.M.L.P.
Bruil Prefab B.V.
Laar, L.L.J. van de
Jansen Beton B.V.
Meeuwis, P.H.H.F.
Aannemings- en Handels-
bedrijf P.E. Roos B.V.
Nieuwenhof, J.M.TH.J. 
van de
Teunesen zand en grint 
b.v.
Oomens, M.A.M.
SAAGROW BETON BV
Teunesen, R.
Teunesen zand en grint 
b.v.
Vanherck, B.G.G.
Mermans Beton NV
Westhovens, J.H.M.
Facade Beton BV
Beijer, A.J.
Betonmortelcentrale 
Gorkum B.V.
Berg, J.C. van den
Lievers Holland BV
Breems, K.I.
KWS Infra bv
Bugter, M.E.
Van Hattum en Blankev-
oort B.V.
Butter, C.K.
Betonmortelcentrale De 
Lek BV
Eck, J. van
Betonmortelcentrale 
Gorkum B.V.
Haas, L. de
Dyckerhoff Basal Neder-
land B.V.
Hoek, B. van
Shell Chemicals Europe BV
Laan - Van Genderen, E.M. 
van der
Betonmortelcentrale De 
Lek BV
Muit, M.M.J.P.
Aannemingsmaatschappij 
M.J. Oomen
Ommen, G.A. van
Betonmortelcentrale De 
Lek BV
Oosterhout, W.W.M. van
Orcem BV
Pietak, S.Z.
Theo Pouw BV
Sloot, K.A.
Dyckerhoff Basal Neder-
land B.V.
Wijk, D. van
Theo Pouw BV
Wokke, M.P.A.
Tata Steel Europe
Zwart, S.P.
Triflex BV
Budding, M.
Bisoton BV
Hardenberg, R.J. van den
Bisoton BV
Laar, R. van
Bisoton BV
Noor, N.
Bisoton BV

Ravenhorst, A. van
Bisoton BV
Vahlkamp, H.J.C.
Bisoton BV
Vink, W.
Bisoton BV
Vlogman, M.
Bisoton BV
Vulpen, J.C. van
Bisoton BV
Ingen, S. van
Den Ouden Aannemings-
bedrijf B.V.
Kepser, W.J.
Den Ouden Aannemings-
bedrijf B.V.
Ketten, H.T. van
Den Ouden Aannemings-
bedrijf B.V.
Schuurman, C.A.P. van
Den Ouden Aannemings-
bedrijf B.V.
Boer, J.E.
SGS Intron BV
Groot, H. de
Noppert Beton BV
Reijnders, S.C.W.M.
Royackers Betoncentr.En 
Handelsmij. BV
Richardson, N.
Windward Roads B.V.
Franke, B.
Mebin Den Bosch
Heerens, A.J.J.
Mebin Den Bosch
Hoeij, M.A.J. van
Mebin Den Bosch
Kolk, E. van de
Mebin Den Bosch
Maten, R. van der
Mebin Den Bosch
Noort, J.P.A. van
Mebin Den Bosch
Prins-Boogers, A.P.J.
Mebin Den Bosch
Ruijter - van Keulen, 
A.W.M. de
Mebin Den Bosch
Smulders, D.J.
Mebin Den Bosch
Sulit, M.A.M.
Mebin Den Bosch
Wijkman, S.H.M.
Mebin Den Bosch
Zandbeek, J.M.H. van
Mebin Den Bosch
Zutphen, E.J.M. van
Mebin Den Bosch
Baltussen, H.G.A.M.
Van Berlo Engineer-
ing B.V.
Bergeijk, C. van
Van Berlo Engineer-
ing B.V.
Boer, E.J. de
Van Berlo Engineer-
ing B.V.
Dreumel, F.C.A. van
Van Berlo Engineer-
ing B.V.
Hinthum, G.W.P. van
Van Berlo Engineer-
ing B.V.
Huberts, R.M.A.
Van Berlo Engineer-
ing B.V.
Hulskamp, K.J.
Van Berlo Engineer-
ing B.V.
Janssen, B.J.J.
Van Berlo Engineer-
ing B.V.
Linden, M.H.A. van der
Van Berlo Engineering B.V.
Louwers, F.M.T.
Van Berlo Engineering B.V.
Pagie, J.M.A.
Van Berlo Engineering B.V.
Pennen, A.V. van der
Van Berlo Engineering B.V.
Pol, R. van de
Van Berlo Engineering B.V.
Reijbroek, M.A.J.
Van Berlo Engineering B.V.
Rijken, E.T.L.
Van Berlo Engineering B.V.
Spoel, R.M. van der
Van Berlo Engineering B.V.
Verhoef, G.W.
Van Berlo Engineering B.V.
Verhoeven, D.J.M.E.
Van Berlo Engineering B.V.
Vleuten, A.F.M. van der
Van Berlo Engineering B.V.
Waal, G.A.J. de
Van Berlo Engineering B.V.
Zoggel, F.M. van
Van Berlo Engineering B.V.

Betonlaborant BV
Feenstra, M.J.
VBI Verenigde Bouw-
produkten Industrie BV.
Loo, T. van
Betoncentrale Wessel BV
Matoga, A.P.
Kijlstra Betonmortel BV
Siebenga, S.
Mebin Den Bosch
Stoppels, D.
Olthof Beton BV
Wolters, R.
Strukton Civiel Projecten
Both, G.
Martens Beton bv
Boven, Jac. L. van
Mebin Den Bosch
Dongen, J.J. van
Mebin Den Bosch
Esdonk, W.G.C.M. van
Mebin Den Bosch
Iersel, C.T.C.M. van
ABC Mortel B.V. Tiel
Keizer, J.W. de
Mebin B.V.

Verkooijen, E.H.P.C.
Martens Beton bv
Janssen, S.
Waardo Beton BV
Lacroes, S.R.
Mijnmaatschappij Cura-
çao B.V.
Pattiasina, R.M.
Mebin B.V.
Schouten, R.
Betonfabriek Vrijenban BV
Speets, B.P.
Spetac B.V.
Westen, L.M.H. van der
De Hoop Pekso bv

Toeslagmaterialen-
laborant BV
Filius, W.
BASF Nederland B.V.
Grandia, G.J.
Van Nieuwpoort B.V.
Leeuwestein, E.J.
Dekker Grondstoffen
Postma, A.
Dekker Grondstoffen
Reuvekamp, J.H.
Twentse Recycling Mij B.V.
Steenbergen, H. van
Dekker Grondstoffen

Deelcertificaat Basis-
kennis 
Betontechnologie [bbt]
Albregts, W.G.
Betonmortel Grevelingen 
BV
Batenburg, M.C. van
Beton Centrale West 
Brabant
Brito van Zijl, G.M.
Van Gansewinkel Milieu-
techniek bv
Deurzen, K.M.J.T. van
Solid Services BV

Heemskerk, M.A.
Colijn Beton- en Water-
bouw BV
Hendriks, L.C.M.
LKAB Minerals B.V
Holthuizen, P.E.
Koninklijke BAM Groep NV
Knoop, A.
Balm Uitwendige Wapen-
ing B.V.
Kreber, J.J.
Koninklijke BAM Groep NV
Kuijt, P.H.M.
Cugla BV
Vissering, ir. Cindy
SBRCURnet
Brabers, W.A.M.
Heijmans Infra B.V.
Doms, K.
Heijmans N.V.
Geenacker, P.G.H.
VBI Verenigde Bouw-
produkten Industrie BV.
Hoeflaken, P.M.
Heijmans N.V.
Kimmenade, J.J.M. van
Hoco Beton BV
Kurvers, R.J.G.
Heijmans N.V.
Lanckohr, W.A.I.A.
Betonindustrie Dautzen-
berg b.v.
Limpt, B.F.P.H. van
Aveco de Bondt BV
Schoenmakers, D.
Geelen Beton Wanssum 
b.v.
Lieshout, J.C.M. van
Van Berlo Engineering B.V.
Meuleman, R.H.A.W.
Balm Uitwendige Wapen-
ing B.V.
Boskma, S.
Noppert Beton BV
Dijkstra, S.
Betonmortelbedrijven 
Cementbouw BV
Pater, R.
Beton Centrale Emmen BV
Siersema, K.R.
Haitsma Beton BV
Weststrate, H.C.
Haitsma Beton BV

Beets, T.
Boskalis Nederland B.V.
Berlijn, R.M.
Nebest B.V.
Franken, M.
GMB Civiel BV
Ham, A. van der
RET N.V.
Jong, W. de
Ingenieursbureau West-
enberg BV
Kobesen, ir. M.G.
Iv-Infra b.v.
Koopman, P.C.
Nebest B.V.
Opstal, M.P. van
GMB Civiel Heerjansdam
Witteveen, P.I.
Ingenieursbureau West-
enberg BV
Zandwijk, M.W. van
Nebest B.V.
Gerven, F.P.M. van
ABT BV
Hardam, R.M.N.
Solid Services BV
Hilkhuysen, J.F.M.-
Jacobs, J.
Totech Totaal Techniek 
B.V.
Janssen, S.
Waardo Beton BV
Manders, W.G.M.-
Mattheij, J.P.R.
B|A|S Research & Tech-
nology
Peters, B.J.J.H.
Royal HaskoningDHV 
Maastricht Airport
Ruiter, M. de
Vogel B.V.
Somers PMSE, M.Th. M.
Wagemaker
Verbaken, B.M.
Vogel B.V.
Alen, A.R. van
VABI/Subema

Chin Joe-Jagroep, S.A.
SUNECON
Jabbar, S.M.R.
SUNECON
Janmahomed, S.F.
VABI/Subema
Lacroes, S.R.
Mijnmaatschappij Cura-
çao B.V.
Sajjadhoesein, B.
SUNECON
Tjon-A-San, D.
Polytechnic College 
Suriname
Henstra, K.R.
VBI Schuilenburg
Riemens, K.W.
ABT BV
Rijfers, J.
Mebin Den Bosch

Deelcertificaat Basis-
kennis Betonconstruc-
tieleer [bbc]
Braeken, R.P.-
Kleijn, A.J.A.
Possehl Aannemingsmij 
bv
Meer, G.J. van der
MultiBouwSystemen BV
Pellikaan, G.B.
Nebest B.V.
Rooijen-Donker, M. den
Saint-Gobain Weber 
Beamix BV
Smit, N.A.F.
MultiBeton BV
Spaander, M.J.
H&R Inspection Manage-
ment
Steenberghe, R.R.M.
De Ruwbouwgroep
Torenstra, H.
Adviesbureau Daenen B.V.

Deelcertificaat Beton-
technoloog
Beer, B. de
Cugla BV
Bernaards, R.
Vlissingse Transportbeton 
Onderneming BV

Boonman, J.M.
De Hoop Bouwgrondstof-
fen B.V.
Kuijt, P.H.M.
Cugla BV
Lanckohr, W.A.I.A.
Betonindustrie Dautzen-
berg b.v.
Moerland, M.J.W.
Betoncentrale Haring-
man BV
Schoenmakers, D.
Geelen Beton Wanssum 
b.v.
Stoop, A-J
Van den Bergh & Co BV
Tromp, A.R.A.
Visser Bouwstoffen
Dijkstra, S.
Betonmortelbedrijven 
Cementbouw BV

Henstra, K.R.
VBI Schuilenburg
Holthuizen, P.E.
Koninklijke BAM Groep NV
Houtenbos, J.
MultiBouwSystemen BV
Kloosterman, ing. J.
Nebest B.V.
Koers, W.F.
Koers Handel BV
Mensen, R.
Remix Droge Mortel BV
Os, H. van-

Diploma Betontech-
noloog
Beer, B. de
Cugla BV
Bernaards, R.
Vlissingse Transportbeton 
Onderneming BV
Boonman, J.M.
De Hoop Bouwgrondstof-
fen B.V.

Kuijt, P.H.M.
Cugla BV
Lanckohr, W.A.I.A.
Betonindustrie Dautzen-
berg b.v.
Moerland, M.J.W.
Betoncentrale Haring-
man BV
Schoenmakers, D.
Geelen Beton Wanssum 
b.v.
Stoop, A-J
Van den Bergh & Co BV
Tromp, A.R.A.
Visser Bouwstoffen
Dijkstra, S.
Betonmortelbedrijven 
Cementbouw BV
Henstra, K.R.
VBI Schuilenburg
Holthuizen, P.E.
Koninklijke BAM Groep NV
Houtenbos, J.
MultiBouwSystemen BV

Kloosterman, ing. J.
Nebest B.V.
Koers, W.F.
Koers Handel BV
Mensen, R.
Remix Droge Mortel BV
Os, H. van -

Deelcertificaat Bet-
ononderhoudskundige
Braeken, R.P. -
Brekhof, E.W.
SealteQ Ivacon B.V.
Guichelaar, D.
Kreeft Betonrenovatie & 
Injektietechnieken BV
Heemskerk, M.A.
Colijn Beton- en Water-
bouw BV
Kreber, J.J.
Koninklijke BAM Groep NV
Meijer, R.
Freyssinet Nederland B.V.
Osch, R. van
Nebest B.V.
Pellikaan, G.B.
Nebest B.V.

Sonnemans, J.R.
Ingenieursbureau West-
enberg BV

Diploma Betononder-
houdskundige
Kleijn, A.J.A.
Possehl Aannemingsmij 
bv
Braeken, R.P. -
Brekhof, E.W.
SealteQ Ivacon B.V.
Heemskerk, M.A.
Colijn Beton- en Water-
bouw BV
Kreber, J.J.
Koninklijke BAM Groep NV
Osch, R. van
Nebest B.V.
Pellikaan, G.B.
Nebest B.V.
Sonnemans, J.R.
Ingenieursbureau West-
enberg BV

Uitvoering Betonrepa-
ratie voor Middenkader
Lith, S.H. van
Gebr. van Kessel Speciale 
Technieken en Producten 
B.V.
Eldijk, J.W.L. van
Gebr. van Kessel Speciale 
Technieken en Producten 
B.V.
Bast, D.
Triflex BV
Bogaart, M.H.P. van den
Rendon Arkel BV
Kok, D.R.H.
Neston Betonconserver-
ing B.V.
Geelen, R.J.R.
edilon)(sedra contracting
Hendriks, L.
Bouwbedrijf Salverda B.V.

Schuurman, G.
Bouwbedrijf Salverda B.V.
Gentenaar, S.J.
Temporary Works Design

Deelcertificaat Beki-
stingen, hulpconstruc-
ties en uitvoerings-
methoden [bhu]
Adams, N.C.W.
Heijmans Infra B.V.
Dijkstra, G.S.
Loopbaantraject Bouw 
en Infra
Hendrikse, D.M.
K_Dekker bouw & infra 
B.V.
Hiep, K.
Mobilis BV TBI infra
Hopmans, R.
BAM Infra bv
Meele, N. van
H4A Industrie Service B.V.
Tuijn, L. van der
Koninklijke BAM Groep NV
Vermey, C.
Koninklijke BAM Groep NV
Weert, E. van
Dura Vermeer Materieel 
Service BV

Deelcertificaat Beton-
storten van voorberei-
ding tot nabehandeling 
[bvn]
Bruijnes, J.
Heijmans Civiel BV
Hoitema, S.
Heijmans Infra B.V.
Hutters, M.
Heijmans Infra B.V.
Kersjes, W.M.F.
Heijmans Infra B.V.
Wedershoven, S.R.
Heijmans Infra B.V.
Frasa, W.J.M.
Dura Vermeer Divisie 
Infra BV
Hiep, K.
Mobilis BV TBI infra
Tang, C.W.
Tebodin Netherlands B.V.

Deelcertificaat Ver-
hardingsbeheersing en 
betontechnologische 
uitvoeringsaspecten 
[vbu]
Bruijnes, J.
Heijmans Civiel BV
Frasa, W.J.M.
Dura Vermeer Divisie 
Infra BV
Hiep, K.
Mobilis BV TBI infra
Hoitema, S.
Heijmans Infra B.V.
Hutters, M.
Heijmans Infra B.V.
Kersjes, W.M.F.
Heijmans Infra B.V.
Tang, C.W.
Tebodin Netherlands B.V.
Wedershoven, S.R.
Heijmans Infra B.V.

Diploma Werkvoor-
bereider / UItvoerder
Dijkstra, G.S.
Loopbaantraject Bouw 
en Infra
Meele, N. van
H4A Industrie Service B.V.
Hiep, K.
Mobilis BV TBI infra
Kersjes, W.M.F.
Heijmans Infra B.V.

Verhardingen van 
Cementbeton
Fluitman, S.
Gemeente Sudwest-
Fryslan
Overeem, J.G.
Adviesburo FTV BV
Quak, D.G.
ECT Delta terminal BV
Vries, V. de
Arcadis Nederland BV

Spanmonteur VVbN
Backelant, D.H.P.
Ballast Nedam Bouw en 
Ontwikkeling Speciale 
Projecten
Dekkers, A.A.C.M.
Freyssinet Nederland B.V.
Hofman, J.H.
Ballast Nedam Bouw en 
Ontwikkeling Speciale 
Projecten
Huijskens, R.
Ballast Nedam Bouw en 
Ontwikkeling Speciale 
Projecten
Keulemans, B.
Heijmans Span- & Ver-
plaatsingstechnieken BV
Lensen, S.W.
Heijmans Span- & Verp-
laatsingstechnieken BV
Polet, N.
Tensa B.V.
Prodan, G.E.
Heijmans Span- & Ver-
plaatsingstechnieken BV
Santbergen, R.B. van
Tebecon BV
Wagemakers, C.A.J.
Ballast Nedam Bouw en 
Ontwikkeling Speciale 
Projecten
Wagemakers, K.
Ballast Nedam Bouw en 
Ontwikkeling Speciale 
Projecten

Betonconstructeur 
ASEng
Sales, X.P.
Peikko Benelux BV
Bos, P.
Adviesbureau Kaskon b.v.
Brandemann, C.J.
Hoornbeeck College
Weerd, J. van der
IJB Groep B.V.
Dulk, C. den-

Construeren Beton 
Stabiliteit
Bakker, T.A.
BAM Infraconsult bv
Pikkemaat, R.
Schreuders Bouwtech-
niek B.V.

Inleiding in de Dy-
namica
Adrichem, ir. W.P.A. van
Royal HaskoningDHV
Donderwinkel, H.F.
Tebodin Netherlands B.V.
Meeuwissen, J.M.
Aveco de Bondt BV

Prefab beton voor 
Constructeurs
Sins, B.G.A.
Antea Group
Ballegooij, J.J.W.J. van
ABT BV
Moel, M.R. de
BAM Infraconsult bv
Voermans, J.
Royal HaskoningDHV 
Rotterdam

Aardbevingsbestendig 
ontwerpen en herstel-
len module 1
Abear, N.M.
Centrum Veilig Wonen
Bakhuis, E.J.R.
Emergo Engineering
Breevoort, P.
Tauw bv

Brugmans, W.F.
Royal HaskoningDHV 
Groningen
Gietman, T.A.L.
Bartels Ingenieursbureau 
BV Elst
Hans, M.G.W.
Voortman Steel Construc-
tion
Hinrichs, K.
Ingenieursbureau 
Dijkhuis bv
Klein Gebbink, J.E.
Aveco de Bondt BV
Kool, E.
Movares Nederland BV
Kuiper, J.C.
Ingenieursbureau 
Dijkhuis bv
Leguit, ing. K.S.
Archipunt
Meilink, S.J.
Voortman Steel Construc-
tion
Meilink, W.G.
EconStruct BV
Oldenmenger, A.W.
Koninklijke BAM Groep NV
Oosterman PMSE, ing. F.R.
Witteveen+Bos
Saydam, U.
Archipunt
Sijbring, ing. H.W.
Groningen Seaports
Steege, K.J. ter
Aveco de Bondt BV
Steffens, M.M.
Antea Group
Stielstra, A.T.
Archipunt
Verhoeven, M.P.
Servorg
Versluijs, ing. C.F.
Koninklijke BAM Groep NV
Weernink, ing. J.H.
Bartels Ingenieursbureau 
BV Elst
Weert, C.C.P.J. van
Ingenieursbureau Verho-
even en Leenders BV
Ashoti, D.R.O.
Dantuma-Wegkamp BV
Bertrand, T.
Archipunt
Boelens Msc., H.
Ingenieursbureau Kwant
Dijkstra, G.
EconStruct BV
Driesum, M.F. van
Hado B.V.
Gietema, H.
ABT Wassenaar
Haas, P. de
Hado B.V.
Jansen, G.H.
Tauw bv
Jong, A. de
W2N Groningen
Jusufagic, ir. A.
Gemeente Emmen
Karbet, J.
Tauw bv
Scheen, M.M.
ABT Wassenaar
Tongeren, P. van
Hado B.V.
Vet, A. de
W2N Groningen
Vliet, H.A. van
Peters & Van Leeuwen B.V.
Wessels, F.T.
EconStruct BV
Wielenga, J.
Raadgevend Ingenieurs-
buro DOKKUM

Aardbevingsbestendig 
ontwerpen en herstel-
len module 2
Abear, N.M.
Centrum Veilig Wonen
Ahmadi, A.
Archipunt
Breevoort, P.-
Brugmans, W.F.
Royal HaskoningDHV 
Groningen
Gietman, T.A.L.
Bartels Ingenieursbureau 
BV Elst
Klein Gebbink, J.E.
Aveco de Bondt BV
Kool, E.
Movares Nederland BV
Leguit, ing. K.S.
Archipunt
Meilink, W.G.
EconStruct BV
Oldenmenger, A.W.
Koninklijke BAM Groep NV
Saydam, U.
Archipunt
Sijbring, ing. H.W.
Groningen Seaports
Steege, K.J. ter
Aveco de Bondt BV
Steffens, M.M.
Antea Group
Stielstra, A.T.
Archipunt
Verhoeven, M.P.
Servorg
Versluijs, ing. C.F.
Koninklijke BAM Groep NV
Weernink, ing. J.H.
Bartels Ingenieursbureau 
BV Elst
Weert, C.C.P.J. van
Ingenieursbureau Verho-
even en Leenders BV
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Opleidingen najaar 2017

Heeft u de studiegids al ontvangen? . Wilt u meerdere exemplaren voor uw medewerkers? Stuur dan een mail 
naar opleidingen@betonvereniging.nl.
Naast de in de studiegids vermelde cursussen/ opleidingen staan er inmiddels nog een aantal cursussen op 
de planning.

Basiskennis Beton Algemeen  Start 20-9-2017 
Een extra cursus en bedoeld voor (nieuw) personeel om een fundament te leggen onder hun carrière.

Opleiding / cursus Startdatum
Betonlaborant BV Rotterdam 4-9-2017
Betonlaborant BV Eindhoven 5-9-2017
Betonlaborant BV Leeuwarden 5-9-2017
Module Geotechniek Utrecht 5-9-2017
Basiskennis Betonconstructieleer Gouda 11-9-2017
Basiskennis Betontechnologie [bbt] nj Gouda 11-9-2017
Betonconstructeur ASEng 1e jaar Gouda 11-9-2017
Basiskennis Betontechnologie [bbt] nj Rosmalen 12-9-2017
Basiskennis Betontechnologie [bbt] nj Ruinen 12-9-2017
Bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden Gouda 12-9-2017
Betonconstructeur BSEng Utrecht 12-9-2017
Betonconstructeur BV / MSEng 1e jr Utrecht 12-9-2017
Betonconstructeur BV / MSEng 2e jr Utrecht 12-9-2017
Betonconstructeur BV / MSEng 3e jr Utrecht 12-9-2017
Betonlaborant BV Amersfoort 12-9-2017
Inspectie & Handhaving Bouwtoezicht door adviesbureaus en 
gemeenten

14-9-2017

Basiscursus Betonuitvoering Gouda Extra cursus 20-9-2017
Basiskennis Beton Algemeen Gouda Extra cursus 20-9-2017
Betontechnologisch Adviseur Gouda 20-9-2017
Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen mod. 1 Groningen 21-9-2017
Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen mod. 2 Groningen Nader te bepalen
Inspectie & Beheer Bouw & Infra module 2 Instandhoudingsinspec-
tie/Advies en rapportage Gouda

26-9-2017

Rekenvoorbeelden met de EC2 Gouda 27-9-2017
Wapenen in de Praktijk Gouda 27-9-2017
Waterbouwkundige (beton)constructies Gouda 8-11-2017
Inleiding in de Dynamica 28-11-20017
Nascholing Toeslagmaterialenlaborant BV Nijmegen 7-12-2017
Kennismaken met Betononderhoud en Betonreparatie Gouda 13-12-2017
Hybride en samengestelde bruggen Nader te bepalen

De onmisbare basiskennis van beton 
Bent u werkzaam als werkvoorbereider of uitvoerder 
in de civiele betonbouw en u wilt meer weten van dat 
bijzondere bouwmateriaal beton, dan is de cursus Ba-
siskennis Beton Algemeen bba precies wat u zoekt. 
De cursus is ook geschikt voor werknemers in de be-
tonsector die een niet-technisch beroep uitoefenen, 
zoals verkopers en administratief personeel. 

In kort tijdsbestek leert u de basisprincipes van het 
materiaal beton kennen. Welke soorten beton zijn er? 
Hoe behandel je beton? 

Aan bod komen de onderwerpen grondstoffen, sa-
menstelling en eigenschappen van beton, duurzaam-
heid, verwerken en nabehandelen van betonspecie, 
wapening en bekisting, en betonvoorschriften, kwali-
teit en controle. 

De cursus wordt afgesloten met het examen Basis-
kennis Beton Algemeen bba. 

Meer informatie 
www.betonvereniging.nl → opleidingen 

Betoncursus Beton Uitvoering 
Ééndaagse Basiscursus Betonuitvoering 

Wijzigingen in de Studiegids 
najaar 2017

 
1. Basiskennis Beton Algemeen 

20-9-2017 extra cursus
2. Basiscursus Betonuitvoering 

(1 dag) 20-9-2017 
3. Betonlaborant Extra cursus 

in Leeuwarden (5-9-2017 
volgeboekt) en in Amersfoort 
(12-9-2017).  
Locatie Hasselt vervalt. 

4. Basiskennis Betontech-
nologie (12-9-2017) locatie  
Meppel wordt locatie Ruinen 

5. Aardbevingsbestendig ont-
werpen en herstellen Module 
1 startdatum wordt   
21-9-2017 

6. Aardbevingsbestendig ont-
werpen en herstellen Module  
2 startdatum nog niet vast-
gesteld

Niet alleen voor nieuw personeel, maar voor iedereen 
op de bouwplaats die werkt met beton. We denken 
deze cursus meerdere malen te kunnen plannen. De 
1e uitvoering is woensdag 20 september gepland. 

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 verlaten, alsmede voor het verdichten, af-
werken en nabehandelen ervan. Na afloop van de 
cursus weet u voldoende over het materiaal beton en 
de invloed van uw handelen bij het maken van een 
kwalitatief goed product. 
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Onlangs ben ik uitgeroepen tot 
Constructeur van het Jaar 2017. 
Nu is boegbeeld van een vak zijn 
altijd een grote eer, maar dat is 
het zeker van een beroep met een 
grote maatschappelijke verant-
woordelijkheid en impact. Ga maar 
na: constructeurs ontwerpen let-
terlijk en figuurlijk de ruggengraat 
van de gebouwde omgeving. En 
dat vaak onder enorme tijdsdruk 
en met grote economische belan-
gen op het spel. Veilige construc-
ties, slim en efficiënt. 

Zelf heb ik me de afgelopen ja-
ren daarnaast óók ingezet om 
duurzaam construeren binnen ons 
vak tot ontwikkeling te brengen. 
Dat was een van de redenen dat ik 
tot Constructeur van het Jaar ben 
gekozen, bleek uit het juryrapport. 
Zo’n 60 procent van het ma-
teriaal in een gebouw zit in de 
hoofddraagconstructie. Minder 
constructief materiaalgebruik 
betekent een aanzienlijke bespa-
ring op primaire grondstoffen en 
heeft zo een veel lagere milieulast 
tot gevolg. 

Nu de milieuprestatieberekening 
(MPG) van gebouwen met de Stich-
ting Bouwkwaliteit is geharmoni-
seerd, heeft minister Stef Blok van 
Binnenlandse Zaken aangekondigd 
in 2018 een MPG-grenswaarde 
vast te stellen. Oftewel er gaat be-
halve op kosten en uitvoering ook 
gestuurd worden op de milieulast 
van gebouwen. Een doorbraak. Tot 
nu toe was het gebruik van pri-
maire grondstoffen geen thema in 
de bouw. 

De potentiële milieuwinst is enorm, 
zeker als in plaats van met nieuwe 
kolommen, balken en vloeren, met 
tweedehands exemplaren wordt 
gewerkt. Met zo’n ‘donor-skelet’ 
is maar liefst tot 75 procent van 
de milieulast van hoofddraagcon-
structie te reduceren. Van nu vooral 
van belang is dat constructeurs 
fingerspitzengefühl voor de milieu-
last ontwikkelen, zoals ze dat nu al 
hebben voor de ‘gewone’ kostprijs. 

Laten we ons als constructeurs dus 
veel meer dan nu gaan mengen in 
de discussie over de oplossing van 
het milieu- en klimaatvraagstuk. 
We hebben de kennis, we hebben 
de middelen.

Constructeursdag

Ir. P. (Pim) Peters Register Ontwerper / directeur IMd Raadgevende Ingenieurs 
Constructeur van het jaar 2017

Tweedehands constructie HoogstraatSpoorrails bij Hof van Cartesius 

ir. P. Peters (links) Constructeur van het jaar 2017

IMd Raadgevende Ingenieurs (1960) is een onafhankelijk ingenieursbureau in hart en nieren. 50 constructief 
ontwerpers, constructeurs en tekenaars stellen hun vakkennis in dienst van ontwikkelaars, bouwers en architecten 
- voor slimme, efficiënte maar vooral economische constructies die gebouwen haalbaar maken.

De constructie speelt een steeds grotere rol in het ontwerpproces. En dus ook de constructief ontwerper. Niet om an-
dere partijen voor de voeten te lopen, maar juist om hun werk makkelijker te maken. IMd zorgt dat de architect ‘zijn 
gebouw’ kan realiseren, dat adviseurs optimaal kunnen presteren en dat de aannemer snel & simpel kan bouwen.
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Vier jaar geleden studeerde Steven Schoenmakers 
af aan de masteropleiding Constructief Ontwerpen 
van de Technische Universiteit Eindhoven. Na vier 
jaar werkervaring bij Van Rossum Raadgevende 
Ingenieurs won Steven afgelopen mei op de con-
structeursdag 2017 de prijs “Aanstormend talent 
van het jaar”

Direct na mijn afstuderen, in 2014, kon ik als con-
structeur aan de slag bij Van Rossum. Hier ben ik 
begonnen met het werken aan diverse kleinere projec-
ten. Dit betrof het maken van berekeningen variërend 
van een stalen hal op de Maasvlakte tot de herbe-
stemming van een hotel. Langzaamaan kreeg ik een 
grotere rol in de projecten en werden de projecten 
groter. Zo kreeg ik de mooie kans om mee te werken 
aan Pontsteiger in Amsterdam.

Na een half jaar bij Van Rossum gewerkt te hebben, 
werd ik gevraagd om een onderdeel uit te werken van 
het project Pontsteiger, namelijk de staalconstruc-
tie van de brug, welke de overspanning maakt tus-
sen twee torens van 90m hoog. Hiervoor heb ik een 
parametrische studie uitgevoerd om de hoeveelheid 
staal in de brug te minimaliseren. Hierbij kreeg ik 

alle vrijheid om de optimalisatie uit te voeren, en het 
aantal spanten, het aantal verdiepingen waarover 
de constructie uitgevoerd wordt en de vorm van de 
spanten aan te passen. Eenmaal bekend met het pro-
ject, kreeg ik de kans om ook andere vraagstukken op 
te pakken en werd ik ook betrokken bij werk- en bouw-
vergaderingen. Zo ben ik verder doorgegroeid naar 
projectleider met projecten als Pontsteiger, het RAI 
hotel en het Sluishuis, alles in Amsterdam.

In de eerste jaren als constructeur heb ik dagelijks nog 
veel geleerd over het constructeursvak. Hiernaast heb 
ik diverse cursussen gevolgd om me te specialiseren 
in bepaalde gebieden. Ik heb onder meer een cursus 
UHSB in de praktijk en rekenen aan UHSB van de 
Betonvereniging gevolgd om mij meer te specialiseren 
in Ultra Hoge Sterkte Beton.

Aanstormend talent van het jaar 2017

Steven Schoenmakers
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs

VA N  R O S S U M  R A A D G E V E N D E  I N G E N I E U R S 
Van Rossum is een constructief adviesbureau, dat 
uitdagende bouwkundige plannen vertaalt naar con-
structieve oplossingen. We treden op als adviseur van 
de opdrachtgever en als onderdeel van een ontwerp-
team begrijpt Van Rossum dat het bouwproces een 
integraal proces is, wat meer is dan het vertalen van 
een Programma van Eisen in een ontwerp. Wat ons 
interesseert, is het waarmaken van ambities. Daarom 

bestaat ons werk ook uit regisseren; de schakel vor-
men tussen de opdrachtgever, de gebruikers, de archi-
tect, het projectmanagement en de overige adviseurs. 
Om tot een optimaal resultaat te komen, moeten we 
als constructeurs kennis hebben van alle bouwdis-
ciplines. Alleen zo zijn we in staat uiterst scherp te 
construeren en maken we het mogelijk dat er creatief 
ontworpen kan worden.
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Enci Studieprijs 2017

Inschrijving 
ENCI Studieprijs 
geopend

7

De inschrijving van de ENCI Studieprijs 2017 is geopend voor 
afstudeerders in het academische jaar 2016-2017 aan een 

Nederlandse of Belgische Universiteit, Hogeschool of (Professional) 
Master of Structural Engineering opleiding. Vervult het materiaal 

beton een prominente rol in jouw afstudeerproject? Dan nodigen we je 
graag uit om mee te doen aan deze 40ste editie. 

De ENCI Studieprijs ondersteunt, beoordeelt en bekroont afstudeerprojecten 
waarin het materiaal beton een prominente rol vervult. Het gaat om studies 

uiteenlopend van ontwerp tot en met onderhoud en reparatie (dus daarmee 
de hele keten), van betontechnologie tot betonmechanica (alle disciplines) en 

experimenteel en numeriek onderzoek (alle onderzoekvormen). 
De prijs bestaat uit een geldbedrag (1e prijs € 750,- en 2e prijs € 450,-) en een 

oorkonde. Er kunnen ook eervolle vermeldingen, een Publieksprijs en een Innova-
tieprijs worden toegekend. 

Een onafhankelijke, deskundige jury beoordeelt de inzendingen per categorie (Uni-
versiteit, Hogeschool of (P)MSE). Juryvoorzitter is prof.dr.ir. Theo Salet, deeltijdhoog-

leraar Structural Design – Concrete Structures aan de faculteit Bouwkunde van de Tech-
nische Universiteit Eindhoven. De feestelijke prijsuitreiking is tijdens de Betondag 2017 

op 16 november in Rotterdam. Voor deze uitreiking worden niet alleen alle deelnemende 
studenten als onze gast op de Betondag uitgenodigd, maar ook de studiebegeleiders van 

de genomineerde studenten. 

Het ENCI Studiefonds laat de organisatie van de ENCI Studieprijs uitvoeren door de Beton-
vereniging, contactpersoon is Marjolein Humme. Zij is bereikbaar bij de Betonvereniging via 

info@encistudieprijs.nl of telefoonnummer: 0182 – 539 233. 

Meer informatie over de ENCI Studieprijs én het inschrijfformulier: 
www.encistudieprijs.nl
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fib Symposium 2017 Maastricht
12-14 juni 2017

Het fib Symposium ligt weer achter ons. Ruim 600 wetenschappers verzorgden 300 papers. Belangstellenden 
kunnen de proceedings (digitaal beschikbaar) bestellen bij de Betonvereniging. Kosten bedragen €450,-.

fib Medal of Merit award

The fib Presidium has decided to award 
Prof.ir. A.Q.C. van der Horst 
the 2017 fib Medal of Merit. This distinction has been 
given in recognition of outstanding contributions to 
structural concrete and to the fib.
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Na maanden van gedegen voorbereiding heeft Ce-
mentbouw de eerste zandlevering gerealiseerd vanaf 
haar nieuwe productiesite voor zeegranulaten aan het 
Kluizendok in Rieme (nabij Gent, België). Motorschip 
Lydia brengt deze eerste lading van circa 1.000 
ton naar het depot van CRH-zusterbedrijf Eqiom in 
Harnes (Noord-Frankrijk). Vanuit dat depot wordt het 
zand verder gedistribueerd naar klanten van Eqiom, 
met name betoncentrales in de regio Lille.

Deze eerste levering zet officieel een constante 
stroom in gang richting afnemers. Zeegranulaten die 
vanaf de Noordzee worden aangevoerd naar de loca-
tie in Rieme, worden door Cementbouw opgewerkt 
en geleverd aan de betonindustrie in de Benelux en 
Noord-Frankrijk.
Inmiddels beschikt Cementbouw ook over de juiste 
certificaten om deze markten structureel van hoog-
waardige zandsoorten te kunnen voorzien.

Cementbouw levert eerste schip zeezand vanuit haven Rieme (B)

Studenten, starters op de arbeids-
markt en young professionals 
kunnen voor sterk gereduceerde 
tarieven aan de Betondag deelne-
men. Exposanten van de Beton-
markt zullen dit jaar voor het eerst 
“de beton-banen-markt opzetten”. 

De kans voor jou om één op één met 
je toekomstige collega te praten 
over jouw mogelijke functie bij dat 
(grote) Ingenieursbureau, die bek-
ende aannemer of gerenommeerde 
leverancier. 

Aanmelden deelnemer Betondag. 
www.betondag.nl - deelnemer

Voor bedrijven die exposant op de 
betonmarkt zijn is dit de kans om 
je bedrijf als aantrekkelijke werk-
gever aan de bezoekers van de 
Betondag te presenteren. 

Aanmelden als exposant Betondag 
is nog mogelijk www.betondag.nl 
- betonmarkt-expositie-betondag

Nieuw 
op de Betondag

“de beton-banen-markt”
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Donderdag 5 april 2017 werd voorafgaand aan de 
Stubeco jaarvergadering een bezoek gebracht aan het 
Amsterdamse Houthaven gebied waar bouwcombina-
tie Dura Vermeer en De Nijs voor 2 verschillende op-
drachtgevers bezig is met de bouw van het Pontstei-
gergebouw en de Kistdamgarage. De 47 aanwezige 
Stubeco leden werden om 14:00 uur verwelkomt door 
Aad van Haastert in het Mercure Hotel Amsterdam 
Airport.

Teun Dekker (omgevingsmanager en procesmanager) 
van Dura Vermeer ging eerst wat dieper in op de 
achtergronden van het Houthaven gebied. De 
Houthaven werd gegraven in 1876, voor het overs-
laan en opslaan van hout voornamelijk afkomstig uit 
Scandinavië. In 2000 is begonnen met het uitwerken 
van plannen voor de bouw van een nieuw woon- en 
werkgebied, bestaande uit 17 verschillende projecten.

Pontsteigergebouw
Het 90 meter hoge Pontsteigergebouw (commerciële 
ruimten op begane grond, 300 huurwoningen en 66 
koopwoningen) wordt gerealiseerd op de pontsteiger, 
waar de pont naar Amsterdam Noord aanmeert.
In januari 2015 is gestart met de bouw, de oplevering 
staat gepland voor mei 2018. Het project heeft een 
specifieke vorm, 2 U-vormen horizontaal en verticaal 
op kolommen.
Het Pontsteigerbouw is tot in detail uitgewerkt in BIM, 
o.a. inclusief het schoren van de gevelelementen. Het 
gebouw wordt vanaf de grond compleet “opgebouwd”, 

1 verdieping per week. De gehele gevel van prefab 
sandwichelementen wordt voorgefabriceerd aange-
leverd.
Het stalen brugdeel bij de verticale U wordt ingehesen 
in juni.

Kistdamgarage
De Kistdamgarage wordt gebouwd voor de ingang van 
de parkeergarage onder het pontsteigergebouw, uit-
eindelijk wordt het 1 garage. Om verwarring tijdens 
de bouw te voorkomen is tijdens de bouw gekozen 
voor projectnaam Kistdamgarage, daarna heet het 
ook Pontsteigergarage.
De Kistdamgarage is 157 meter lang en 30,2 meter 
breed, bestaat uit 2 parkeerlagen met 275 parkeer-
plaatsen en 16 E-oplaadpunten. De bouw heeft in 
juni 2016 6 maanden vertraging opgelopen, door 
de bestaande funderingspalen van een oude onder-
liggende steiger braken de funderingspalen voor de 
Kistdamgarage. In december 2017 moet de Kist-
damgarage worden opgeleverd, in maart 2018 komt 
het grondpakket erboven op.

Aad van Haastert ging technisch inhoudelijk dieper 
in op enkele problemen. Een groot probleem was de 
aansluiting van de garages op elkaar. De doorsneden 
van de beide garages waren in het referentie ontwerp 
dwingend voorgeschreven. De doorsnede van het Pont-
steigergebouw bestaat uit 4 rijgedeelten gescheiden 
door 3 rijen kolommen, de Kistdamgarage door 2 rij-
gedeelten gescheiden door 1 rij kolommen. Het in be-
ginstadium ingeschakelde ontwerpbureau, Van Ros-
sum Raadgevende Ingenieurs, had de constructieve 
aansluiting onderschat, de bouwcombinatie moest 
het ontwerp tijdens de uitvoering overnemen en aan-
passen.

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

Studiemiddag Beton en funderingen
12-9-2017

‘De Reehorst’ Ede

20e Betonprijsdiner
15-11-2017

Rotterdam

60e Betondag 2017
16-11-2017

De Doelen Rotterdam

Betonprijs 2017
20e editie

60 edigitaal beton
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