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Met de geslaagde eerste Dag van de Betontechnologie in 2015 nog vers in het geheugen is het boeiend 

om te zien waar ons vertrouwde beton in zo’n korte tijd haar grenzen heeft weten te verleggen en haar 

maatschappelijk relevante rol blijft versterken. Nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid, zowel 

in verantwoord materiaalgebruik als met betrekking tot de spreekwoordelijke onverwoestbaarheid van 

beton, ontwikkelen zich snel. Daarbij is beton in plaats van “grijs” al weer een “groen” begrip aan het 

worden.

Op zoek naar 
duurzame grenzen

Noodzakelijke kennis voor aannemers, 
constructeurs én technologen
Beton is ons belangrijkste bouwmateriaal en de toepassingen 
zijn zeer divers. Overal om ons heen vinden we betonconstruc-
ties die onze veiligheid en welvaart borgen. Maar we realiseren 
ons dit nauwelijks. Daarom verbaast het des te meer dat we de 
kennis over beton de laatste jaren overlaten aan een handjevol 
specialisten. Met name aannemers en constructeurs moeten 
zich dit aantrekken! 
De verantwoordelijkheid van een aannemer eindigt niet bij de 
oplevering van een bouwwerk. De moderne DBFMO-contracten 
bestrijken de gehele levenscyclus: van ontwerp tot aan sloop. 
Een constructeur kan wel mooi rekenen aan temperatuuront-
wikkeling, krimp en zettingen, maar weet hij ook of zijn theorie 
klopt met de werkelijkheid?  En een aannemer kan er wel vol-
ledig op vertrouwen dat de betoncentrale het door hem opge-
geven betonmengsel zal leveren, maar voldoet dat mengsel wel 
helemaal aan zijn actuele wensen? 

Nieuwe kennis, nieuwe materialen
Om een duurzame betonconstructie te kunnen realiseren is een 
nauwe samenwerking tussen constructeur, aannemer en tech-
noloog van cruciaal belang. Dat vraagt minimaal om kennis 
van elkaars vakgebied. Bovendien bestaat het moderne beton 
uit steeds meer alternatieve grondstoffen: tientallen verschil-

lende bindmiddelen, secundaire toeslagmaterialen met andere 
eigenschappen, diverse hulpstoffen en vulstoffen. Een beton-
constructie gaat zich bijgevolg hoe langer hoe meer afwijkend 
gedragen van wat de rekenprogramma’s voorspellen. Tijd om 
de kennis op te frissen! Het doet me dan ook veel plezier om 
ieder met belangstelling voor de samenwerking tussen techno-
logie, ontwerp en uitvoering uit te nodigen voor de komende 
Dag van de Betontechnologie, 30 maart 2017 in Lent.

We gaan daar samen deelnemen aan een goedgevuld en waar-
devol programma, waarbij het project Ruimte voor de Waal en 
de zandwinning in Lent onderdeel zijn van een boeiende och-
tendexcursie. Het project Ruimte voor de Waal (winnaar van 
de Nederlandse Bouwprijs 2017!!) levert als onderdeel van het 
programma Ruimte voor de Rivier een succesvolle bijdrage aan 
de toekomstbestendigheid van Nederland. Hergebruik van vrij-
komende bodemmaterialen leggen een mooie link naar het be-
zoek aan de zandwinlocatie Lent. We krijgen die ochtend dus 
een mooi beeld van de hele materiaalcyclus in ons vak.

Lezingenprogramma
In de middag worden we allereerst door Prof. Klaas van Breu-
gel (TU Delft) en Prof. Dave Blank (Universiteit Twente) uitge-
daagd op de grenzen van de techniek en het menselijk handelen 
daarbij. In de eerste lezing komen alle kwaliteitsaspecten aan 
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de orde die elk in zichzelf en in hun onderlinge samenhang be-
palend zijn voor de kwaliteit van het eindproduct. Vervolgens 
worden we meegenomen in de wereld van de nanotechnologie 
en komen nieuwe perspectieven als vanzelf boven.

Daarna richten we ons in de vier parallelsessies op de waar-
devolle samenwerking tussen betontechnoloog, ontwerper/
constructeur en uitvoerder en de praktische lessen daarbij. De 
Waalbruggen zijn een dankbaar voorbeeld  van waartoe dit sa-
menspel kan leiden. Maar ook de technologische onderwerpen 
bieden voldoende stof om de dialoog met elkaar aan te gaan. 
Het uiteindelijke doel van ons allen is toch het verwezenlijken 
van mooie, duurzame en kwalitatief goede betonconstructies.

Afsluiting met visie
De dag zal plenair worden afgesloten met een blik naar de toe-
komst. Allereerst zal ir. Maurice Hermens, constructeur van 
het jaar 2015, ingaan op de opties die een constructeur heeft 
om duurzaam te construeren. Aansluitend zal Prof. Jacqueline 
Cramer (Universiteit Utrecht) haar visie over betontechnologie 
en duurzaamheid in 2050 verwoorden. Daarbij zal zij een link 
proberen te leggen met de wereldwijde klimaatafspraken die 
recent in Parijs zijn gemaakt. De huidige hier en daar opdoe-
mende klimaatscepsis ten spijt is dit toch de weg die wij uitein-
delijk op zullen gaan.

Met de tweede Dag van de Betontechnologie leggen we samen 
de grenzen van ons van ons vak weer een stukje verder en de 
locatie van Fort Lent zal ons daarbij zeker helpen. Dit keer niet 
om onze grenzen te verdedigen maar om ze duurzaam te ver-
leggen.
Ik zie u graag op donderdag 30 maart in Lent.

Hans Kooijman
Hoofdredacteur Betoniek Platform
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Con creet

Betonvereniging 90 jaar!

In 2017 vieren we onze 90e verjaardag. 

90 jaar en nog steeds “Hét kennisnetwerk voor de betonbouw”. Betonvereniging 
een begrip in de betonbouw. We organiseren mooie opleidingen, cursussen en 
studiedagen, die goed bezocht worden. De vereniging is jong en bruisend dankzij 
alle medewerking die we krijgen van docenten en sprekers. In de loop van het jaar 
zullen we op allerlei wijze aandacht aan onze 90e verjaardag besteden met als 
hoogtepunt de 60e Betondag op 16 november 2017.

Dag van de Betontechnologie
2017 is voor ons ook een bijzonder jaar omdat op 30 maart de “Dag van de Beton-
technologie” wordt georganiseerd door Betonvereniging i.s.m. Stutech, Betoniek 
Platform, BFBN, Cement&BetonCentrum en VOBN. Meer daarover in dit nummer 
met een bijdrage van de voorzitter van de dag Hans Kooijman en het uitgebreide 
programma.

fib Symposium 2017 Maastricht
Veel aandacht voor het fib Symposium 2017 Maastricht. Het internationale we-
tenschappelijke congres dat we als Betonvereniging organiseren. 
Onze voorzitter van het Organising Committee prof. dr. ir. D. Hordijk praat u op 
pagina 20 bij over het Symposium. Ruim 300 papers uit meer dan 40 landen 
zullen gepresenteerd worden op 12 t/m 14 juni 2017. Daarnaast vernieuwende 
activiteiten zoals “Project Presentations”, “Modelcode 2020”. 
Op de speciale congres website www.fibsymposium2017.com nog veel meer in-
formatie. Hier is ook het inschrijfformulier te vinden.

Betonprijs
2017 het jaar van de 20e Betonprijs. De Betonprijs wordt elke 2 jaar uitgereikt. De 
inschrijving voor projecten is geopend. Zie www.betonprijs.nl In dit nummer een 
artikel over de 1e winnaar in 1979.

Opleidingen
In het voorjaar weer veel cursussen en opleidingen. Nieuwe opleidingen voor 
nascholing Betonreparatie. Zoals Nascholing Uitvoering Betonreparatie voor 
middenkader. Een noodzakelijke bijscholing om te voldoen aan de eisen van BRL 
3210:2016.

Een kennisrijk 2017 toegewenst, 

Wiepkje van den Burg – de Rooij
Adjunct-directeur Betonvereniging
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Oud-minister Cramer keynote op Dag van 
Betontechnologie
Op 30 maart 2017 wordt in Fort Lent te Nijmegen-Lent de 
tweede Dag van de Betontechnologie georganiseerd. Hoofd-
spreker is oud-minister Jacqueline Cramer, die de toekomst 
van betontechnologie in het internationale speelveld zal 
duiden. De dag is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor 
betontechnologen, maar juist ook voor constructeurs en 
aannemers. Betontechnologie is immers mede voor die be-
roepsgroepen een steeds belangrijker vakgebied. Naast een 
plenair programma aan begin en eind, worden verschillende 
parallelsessies gehouden. In de ochtend kan bovendien aan 
een of meer excursies worden deelgenomen.

Betontechnologie wordt vaak als smeermiddel gezien tus-
sen ontwerp en uitvoering. Het vakgebied maakt de ideeën 
van de constructeur mogelijk en het leven van de aanne-
mer een stuk comfortabeler. Wil de constructeur een ho-
gere aanvangssterkte of juist een hoge eindsterkte? Moet 
de constructie waterdicht zijn of is een lange levensduur 
vereist? En hoe zit het dan met de scheurvorming? Welke 
prestatie-eisen worden er gesteld aan het beton? Hoe zit 
het met de verwerkbaarheid, wat is de relatie met de be-
kisting (het uiterlijk), kan de betonspecie just-in-time wor-
den geleverd en hoeveel kost dit allemaal? Allemaal vragen 
waarop betontechnologie een antwoord kan geven.

Thema: Duurzaamheid
Vrijwel alle ontwikkelingen in de betontechnologie staan 
momenteel in het teken van de duurzaamheid. Of het nu 
gaat om alternatieve cementsoorten of toeslagmaterialen, 
ook ontwerpaspecten en uitvoeringsmethoden hebben hun 
invloed op de carbon footprint.

Drie parallelsessies besteden aandacht aan respectievelijk 
Duurzaam ontwerpen, Duurzaam schoon beton en Alter-
natieve materialen. In de vierde parallelsessie worden het 
ontwerp en de uitvoering van de Verlengde Waalbrug en 
de Promenadebrug uitvoerig toegelicht; het geven van de 
juiste betontechnologische adviezen speelde hier een door-
slaggevende rol.

De plenaire sessie wordt geopend door prof. dr. ir. Klaas 
van Breugel van de TU Delft. Behalve een update van ‘zijn’ 
DREAM CODE (versie 3.0), zal hij ook ingaan op het onder-
werp Aging of Infrastructure. Daarna is het de beurt aan 
prof. dr. ing. Dave Blank (UTwente), o.a. wetenschappelijk 
directeur van het MESA+ instituut voor nanotechnologie. 
Hij zal laten zien wat de mogelijkheden zijn van nanotech-
nologie voor de bouw en voor beton in het bijzonder.

Dag van de Betontechnologie
30 maart 2017

09.00-20.00 uur

Inclusief excursie in morgenprogramma

Nijmegen-Lent

Bemmelse Waard

Na de vier parallelsessies volgt tot slot nog een plenair ge-
deelte. Allereerst is het podium aan ir. Maurice Hermens, 
constructeur van het jaar 2015 en organisator van de se-
minars Constructief over Duurzaamheid 1.0 en 2.0. Hij zal 
ingaan op de vele mogelijkheden die de constructeur heeft 
om duurzaamheid in de betonconstructie te brengen. Daar-
bij is een nauwe samenwerking met betontechnologen ui-
termate belangrijk.

De dag zal worden afgesloten door prof. dr. Jacqueline Cra-
mer (nr. 52 in de Trouw Duurzame 100), oud-minister van 
VROM en tegenwoordig hoogleraar aan de faculteit Geos-
ciences van de Universiteit Utrecht. Zij zal de aanwezigen 
meenemen naar het internationale speelveld en de moge-
lijkheden daarin voor onze betonsector. De dag wordt af-
gesloten door prof. ir. Simon Wijte van de TU Eindhoven. 
Zijn inleiding zal handelen over het onderwerp Sustainable 
Construction. Daarbij gaat hij onder meer in op de gevol-
gen voor ontwerp en uitvoering van het hanteren van de 
91-daagse sterkte, een fenomeen dat het best tot zijn recht 
komt als constructeur, aannemer en technoloog hiervoor 
nauw samenwerken.

Excursies
In de ochtend is er de mogelijkheid deel te nemen aan een 
aantal begeleide excursies. Zo kan er een bezoek worden ge-
bracht aan de werkzaamheden voor het project Ruimte voor 
de Waal, inclusief de Verlengde Waalbrug en Promenade-
brug. Ook de winlocatie voor zand en grind in Bemmel heeft 
dan zijn poorten geopend.

Meer informatie: www.betonvereniging.nl

Studiedag
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23 januari is CUR-Aanbeveling 119 ‘Vullen en injecteren 
van scheuren’ verschenen. Deze aanbeveling vervangt de 
uit 1997 daterende CUR-Aanbeveling 56 en is helemaal in 
lijn met de nieuwe, op risico gestuurde aanpak van NEN-
EN 1504, CUR-Aanbeveling 118 en BRL 3201. Tijd om op het 
Avondcollege van 4 april 2017 de kennis op te frissen!

Vertrekpunt: het ontwerp
Met moderne rekenprogramma’s en modellen kan binnen 
redelijke grenzen steeds beter worden voorspeld waar zich 
in de gebruiksfase scheuren zullen of kunnen gaan vormen. 
Ontwerpers en constructeurs kunnen daarmee in de ont-
werpfase de bijbehorende risico’s bepalen en desgewenst 
het ontwerp aanpassen om overlast in de gebruiksfase te 
beperken. 
Bij kelders vormt (het voorkomen van) scheurvorming een 
groot aandachtspunt. Maar er zijn nog meer bronnen van 
lekkage. Vaak is er ook sprake van onvoldoende aanhech-
ting bij stortvlakken en slechte detaillering van dilataties 
en aansluitvoegen. De overlast die een lekkage met zich kan 
meebrengen vormt een grote bedreiging voor de functio-
nele uitgangspunten in de gebruiksfase.

Keuzes te over
Constructeur Sander Vernooij (BAM Advies & Engineering) 
gaat in op de overwegingen die hij in de ontwerpfase maakt. 
Hij bepaalt de dikte van de betonconstructie en de hoeveel-
heid wapening om de scheurvorming te beperken. Veel wa-
pening lijkt in eerste instantie voor de hand te liggen, maar 
kost ook veel geld. Bovendien kan een constructie dan nóg 
lekkage vertonen. 
Het beperken van de wapening tot een hoeveelheid die 
minimaal nodig is voor de constructieve veiligheid, is een 
alternatieve mogelijkheid. Scheurvorming wordt dan bij 
voorbaat geaccepteerd, waarna de scheuren achteraf door 
injecteren worden gedicht. Een ander alternatieve mogelijk-
heid is het aanbrengen van schijnvoegen, in de verwachting 
dat de scheurvorming ook op die plaatsen ontstaat. Aan 
de buitenzijde worden deze locaties dan op voorhand afge-
plakt. Een derde mogelijkheid is dilateren van de construc-
tie, waarmee vervormingen worden gestuurd. Met name 
de wapeningsdetaillering is dan echter complex en levert 
nogal eens problemen op.

Avondcollege 
Injecteren van Beton
4 april 2017

Dat alle beton scheurt, is algemeen bekend. Het beperken van de scheurwijdte in het kader van de 

duurzaamheid en waterdichtheid blijkt echter een lastig te beheersen onderdeel. In de praktijk gaat 

het dan ook nog wel eens mis, met vervelende lekkages tot gevolg. In die gevallen wordt injecteren 

vaak als redmiddel aangedragen. Maar injecteren is geen wondermiddel en moet op de juiste ma-

nier worden toegepast.

Oplossingen
Betononderhoudskundige Chris Uittenbogaard (SealteQ 
West) gaat vervolgens nader in op de diverse schademe-
chanismen die kunnen optreden: watervoerende scheuren, 
kimlekkages, optrekkend of  doorslaand vocht, holle ruim-
ten en lekkages bij doorvoeren, sparingen, dilataties, aan-
sluitvoegen en damwanden. Oplossingen moeten zoveel 
mogelijk aan de bronzijde worden aangebracht. Dan is im-
mers precies zichtbaar waar het probleem zich bevindt en 
waar welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 
De betononderhoudskundige begint dan ook altijd met een 
analyse van de situatie. Vaak blijkt een lekkende construc-
tie niet aan twee zijden benaderbaar, waardoor het pro-
bleem van binnenuit moet worden aangepakt. Dat vraagt 
om kennis, ervaring en inzicht.
Als het op injecteren aankomt, zijn er verschillende oplos-
singen: injecteren van PU-harsen of EP-harsen, met gelvor-
mende harsen of (micro-)cementsuspensies, van groutmor-
tels of kiezelzuurverbindingen.

Praktische schikkingen
Het Avondcollege zal worden gehouden op 4 april bij de Be-
tonvereniging in Gouda. 
Ontvangst is vanaf 18.00 uur met een broodmaaltijd; het 
avondcollege zelf begint om 19.00 uur.
Het einde is voorzien om 21.00 uur met een drankje.

Het Avondcollege telt mee voor het Constructeursregister 
(1 KE/PE-punt) en is een vorm van nascholing voor beton-
onderhoudskundigen volgens BRL 3201.
De toegangsprijs (inclusief b.t.w.) bedraagt € 150 voor BV-
leden en € 195 voor niet-leden.

Studiedag
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Thema: Circulair bouwen

Donderdag 17 mei 2017

Tata Steel Congress Center te IJmuiden

2 KE/PE punten

Constructeursdag 2017

Op de Constructeursdag zullen ruim 200 constructeurs el-
kaar ontmoeten. Het congresprogramma bestaat uit een 
masterclass, lezingen, debatten, de benoeming van de 
Constructeur van het jaar en aanstormend talent en de be-
ediging van nieuwe Register Constructeurs. Naast het con-
gresprogramma zijn er ook exposanten op de vloer.

Programma
10.00 uur Ontvangst Masterclass en excursie
10.30 uur Masterclass / Excursie hoogovens
12.15 uur Ontvangst Constructeursdag 2017 met lunch
13.00 uur Lezingen
14.45 uur Pauze 
15.15 uur  Lezingen met als onderwerpen: grote projecten, 

duurzaamheid en materiaal
16.15 uur pauze
16.45 uur  Verkiezing Constructeur van het jaar en aan-

stormend talent
17.15 uur Nieuwe RC/RO geregistreerden
17.30 uur Borrel

Meer informatie treft u aan op onze website.

Studiedag
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Winnaar eerste Betonprijs 1979
Dunlin A, boor- en productieplatform
Het olieplatform Dunlin A werd gebouwd op de Maasvlakte 
door ANDOC (Anglo Dutch Offshore Concrete), een consorti-
um van vier Nederlandse (Volker, Boskalis, Stevin, Holland-
se Beton Maatschappij) en drie Engelse aannemingsmaat-
schappijen, in opdracht van de Shell. In juli 1976 werd het 
platform voor de afbouw naar een Noors fjord gesleept door 
enkele Nederlandse en Duitse sleepboten. De uiteindelijke 
bestemming was het Dunlin-veld op het Engelse continen-
taal plat halverwege de Shetland-eilanden en Noorwegen. 
Het platform meet 100 bij 100 meter; de poten zijn 112 me-
ter lang en de totale hoogte is 237 meter. Het totale gewicht 
is 410.000 ton.

Productie
De olieproductie van het Dunlin A platform begon in augus-
tus 1978 en werd uitgevoerd door Shell. Het platform heeft 
een opslagcapaciteit voor 838.200 vaten olie. Hoogtepunt 
was de productie in 1979: 115.000 vaten per dag. Dunlin 
heeft meer dan 522 miljoen vaten verwerkt in 37 jaar.

Ontmanteling
Wereldwijd zijn ten behoeve van de olie-exploratie in enkele 
decennia vele honderden platforms in onder meer de Noord-
zee en de Golf van Mexico geplaatst. De meeste van deze 
platforms bestaan uit een stalen vakwerktoren (jacket) met 
daarop een platform (topside). De topside is daarbij veelal 
opgebouwd uit verschillende modules, met functies zoals 
olie- of gaswinning, olie- of gasbehandeling, of beman-
ningsverblijf.

In diverse internationale verdragen is vastgelegd (bijvoor-
beeld het OSPA-verdrag) dat deze constructies, nadat ze 
buiten gebruik zijn gesteld, nagenoeg geheel moeten wor-
den verwijderd; slechts de stalen buispalen mogen in de 
zeebodem achterblijven. In de komende jaren zullen al deze 
platforms dus moeten worden ontmanteld. In mei 2015 zijn 
er alvast plannen aangekondigd om Dunlin A te ontman-
telen in de Noordzee. Het ontmantelproces eist wettelijke 
goedkeuring.

Betonprijs 1979
Tijdens de Betondag in 1979 werd Dunlin A, boor- en pro-
ductieplatform bekroond als één van de drie winnaars van 
de eerste Betonprijs. Het juryoordeel luidde: Een bouwpres-

Betonprijs 2017: 20ste editie!

Betondag

tatie van de eerste orde, zowel wat constructie, uitvoering 
en organisatie betreft, als het benutten van de technische 
mogelijkheden.

De keuze werd gemaakt uit een 
totaal van 50 aangemelde pro-
jecten.
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Opleidingen

Afstudeerscriptie AO 
MSEng Betonconstructies 
Betonvereniging
Remco Alting MSEng werkzaam bij Pieters Bouwtechniek werd door 

de redactie gevraagd een impressie van zijn afstudeerwerk te geven 

in ons blad. Remco is afgelopen jaar afgestudeerd aan de drie jarige 

masteropleiding Betonconstructeur MSEng (zie ook kader).

Herontwikkeling faculteit 
Technische Natuurkunde TU Delft

Herbestemmingen of herontwikkelingen 
zijn op dit moment een hot topic. Neder-
land is vanaf de wederopbouw nagenoeg 
volgebouwd en om onnodige leegstand 
en sloop van kwalitatief goede gebouwen 
te voorkomen worden herontwikkelingen 
steeds belangrijker. Opdrachtgevers vra-
gen daarom steeds vaker in vroegtijdig 
stadium aan architecten en constructief 
adviseurs om mee te denken met de her-
ontwikkeling van bestaande gebouwen.

Vanuit de praktijk merkte ik dat er rela-
tief weinig kennis en ervaring zijn hoe 
bestaande constructies gecontroleerd 
en (her)ontworpen kunnen worden. Wan-
neer zijn de voorschriften van bestaande 
bouw van toepassing en waarom geldt 
dit? En moet een uitbreiding beschouwd 
worden als nieuwbouw, of mogen toch de 
gereduceerde partiële belastingfactoren 
aangehouden worden die uit bestaande 
bouw volgen?

MSEng
De opleiding MSEng start jaarlijks 
in september en bestaat uit een 
theoretisch deel dat voldoende moet 
worden afgesloten, om te starten met 
het praktisch deel, het maken van een 
afstudeer opdracht (AO).
Op een speciale website www.bvbms.nl 
staat veel vrij toegankelijke informatie 
over deze opleiding. De site bevat ook 
een inlogdeel waar studenten hun 
cijferoverzicht kunnen inzien en het 
lesmateriaal kunnen ophalen.
Dankzij de praktijkgerichte docenten 
wordt veel kennis direct in de praktijk 
toegepast.

Om deze redenen heb ik tijdens mijn af-
studeerperiode, voor de driejarige mas-
ter Structural Engineering BVBmS met 
specialisatie betonconstructies, onder-
zoek gedaan naar bestaande bouw in 
relatie met de NEN 8700 serie. Als case 
study is hiervoor de bestaande faculteit 
Technische Natuurkunde van de TU Delft 
gebruikt.

De bestaande faculteit is in de jaren ’50 
van de 20ste eeuw ontworpen en onge-
veer 20 jaar later opgeleverd. De faculteit 
is gedateerd en voldoet daardoor niet 
meer aan de huidige eisen. De faculteit 
krijgt daarom een herontwikkeling en 
wordt gemoderniseerd. De transforma-
tie van de bestaande TN-faculteit is door 
middel van een Europese Aanbesteding 
als tender uitgegeven. De tender voor 
de ontwerpfase is door de combinatie 
cepezed en Pieters Bouwtechniek Delft 
gewonnen. Cepezed is de architect van 

de herontwikkeling van het gebouw en de 
omgeving. Pieters Bouwtechniek is ge-
durende de ontwerpfase de constructief 
adviseur. De onderzoeksvraag voor de 
herontwikkeling van de bestaande facul-
teit is daarmee gesteld op: “Wat zijn de 
mogelijkheden en de rekenregels om een 
uitbreiding op de bestaande Vleugel–C te 
realiseren? En wat zijn de mogelijkheden 
om tot een optimaal constructief ont-
werp van de uitbreiding te komen?”

Render van het architectonisch ontwerp
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De uitdaging voor het afstuderen 
was om een hoogwaardig afstudeer-
rapport te schrijven dat zowel op de 
praktijk, als bij de filosofie van de 
opleiding aansluit. Vanuit de afstu-
deerrichting was het doel tevens om 
de uitbreiding te realiseren in een 
betonconstructie.

De bestaande faculteit bestaat uit een 
kamstructuur met vijf vleugels. De facul-
teit is opgebouwd als een betonconstruc-
tie, bestaande uit vlakke plaatvloeren die 
ondersteund worden door kolommen. De 
stabiliteit wordt in horizontale richting 
verkregen door vlakke plaatvloeren en 
betonnen stijve kernen in verticale rich-
ting. 

ing. Remco Alting MSEng
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De wens van de opdrachtgever is om de 
vleugels A, B en D te slopen. De vleugels A 
en B worden aan het Mekelpark gegeven 
om een betere interactie te krijgen tus-
sen de verschillende gebouwen die in de 
TU-wijk liggen.
Ter plaatse van Vleugel–D komt een 
nieuw atrium, waarbij bovenop de be-
staande Vleugel–C een extra verdieping 
gerealiseerd moet worden. Door het ge-
limiteerde tijdsbestek van het afstudeer-
onderzoek is de focus gehouden op de 
verbouwing van de bestaande Vleugel–C.

Om te beoordelen of de rechtstreekse 
optopping mogelijk is op de bestaande 
bouw, is eerst onderzoek gedaan naar de 
archiefgegevens. Daarnaast is vanuit de 
wetgeving, volgend uit het Bouwbesluit 
2012 in combinatie met de NEN 8700 
serie en Eurocode, bestudeerd aan welke 
rekenregels voldaan moet worden voor 
bestaande bouw.

Uit een haalbaarheidsstudie met diverse 
ontwerpvarianten is gebleken dat de be-
staande betonconstructie te weinig re-
servecapaciteit heeft om de uitbreiding 
in een betonconstructie uit te voeren. Dit 
heeft voornamelijk te maken met het feit 
dat in de jaren ’50 van de vorige eeuw an-
dere rekenmethodes  zijn aangehouden 
dan in de huidige voorschriften. Voor-
namelijk de bestaande paalfundering en 
bestaande betonkolommen worden door 
de toevoeging van de extra verdieping 
overbelast.  Het is hierdoor noodzakelijk 
om de bestaande constructie aan te pas-
sen of te versterken. 

Vanuit mijn onderzoek is duidelijk ge-
worden dat een betonnen opbouw recht-
streeks op het bestaande te bouwen als 
zeer kritisch te beoordelen is. Dit geldt 
zowel in constructief, maar ook in finan-
cieel opzicht en in de tijdsplanning voor 
de opdrachtgever. Om de risico’s zo veel 
mogelijk te beperken zijn alternatieve 
ontwerpvarianten opgesteld, waarbij de 
uitbreiding geheel op zichzelf staat en de 
nieuwbouw de stabiliteit van de uitbrei-
ding moet borgen.

Het gekozen alternatieve betonontwerp 
is een overkluizing. De uitbreiding over 
bestaand wordt opgebouwd als een ta-
felconstructie. Hierbij moeten de nieuwe 
funderingspalen op voldoende afstand 
van de bestaande staan,  opdat de nieu-
we funderingspalen de bestaande fun-
deringspalen niet negatief beïnvloeden 
betreffende het paaldraagvermogen. Bij 
de nieuwe funderingspalen zijn tevens ei-
sen met betrekking tot geluidshinder van 
toepassing. Om deze redenen wordt voor 

de nieuwbouw een Fundex paalsysteem 
voorgeschreven.

Het bestaande  faculteitsgebouw is circa 
17,0 meter breed. Om de nieuwe con-
structie over bestaand met voldoende 
afstand tot de belendingen te realiseren, 
wordt een overspanning toegepast van 
20,8 meter. In het ontwerp is ervoor ge-
kozen deze overspanning te realiseren 
met een Vierendeel-ligger die op kolom-
men staat. Door geen diagonalen toe te 
laten in het ontwerp wordt flexibiliteit in 
de plattegrond van de uitbreiding verkre-
gen.

Om de Vierendeel-ligger als één con-
structie te laten werken zijn alle knoop-
verbindingen tussen de horizontale en 
verticale staven volledig momentvast. 
De momentvaste-knoopverbinding ver-
zorgt in de dwarsrichting de stabiliteit. 
De stabiliteit in de langsrichting wordt 
verzorgd door een windbok. Dit windbok 
loopt van de fundering door tot aan het 
nieuwe dak.

De Vierendeel-ligger komt op een vaste 
stramienmaat en wordt op betonnen ko-
lommen geplaatst. De totale lengte van 
de kolommen van fundering tot onder-
kant is circa 13,0 meter. De kolommen 
worden horizontaal gesteund door een 
koppeling naar de bestaande verdie-
pingsvloeren, die werken als kniksteun. 
De nieuwe kolommen komen op een 
nieuw te maken fundering.

Omdat er grote overspanningen gere-
aliseerd moeten worden, wordt de con-
structie als prefab systeem uitgevoerd. 
Het eigen gewicht van de constructie 
speelt een cruciale rol. In het Definitief 
Ontwerp is ervan uitgegaan dat de Vie-
rendeelconstructie in fragmenten op de 
bouw wordt aangeleverd. De delingen van 
de verschillende prefab elementen zijn 
bepaald op basis van de krachtverdeling 
van de constructie. Dit zorgt voor losse 
elementen die met een mobiele hijskraan 
op de gewenste positie gehesen worden. 

De onderlinge verbindingen tussen de 
prefab elementen worden gekoppeld door 
middel van natte knopen.

De nieuwe verdiepingsvloer en dakvloer 
overspannen van Vierendeel-ligger naar 
Vierendeel-ligger. Gezien de overspan-
ning en het optredend eigen gewicht, is 
gekozen voor een kanaalplaatvloer. De 
kanaalplaten zijn op de onderregel van 
de Vierendeel-ligger opgelegd. De schijf-
werking van de verdiepingsvloer wordt 
geborgd door het toepassen van een ge-
wapende druklaag op de kanaalplaten. 
De druklaag loopt over de onderregel 
van de Vierendeel-ligger. Op deze wijze 
is er samenhang tussen de verschillende 
vloervelden, waardoor de constructie ro-
buust is.
Om zoveel mogelijk gewicht te besparen, 
bestaat de dakverdieping eveneens uit 
kanaalplaten. Deze zijn op de bovenregel 
van de Vierendeel-ligger opgelegd.

Een optimalisatie van het ontwerp is om 
de regels van de Vierendeel-ligger uit te 
voeren als prefab balkbodems. Hiermee 
wordt het aantal prefab elementen ge-
reduceerd en kan in het werk de overige 
geometrie van de balkdelen worden ge-
maakt. De aansluitingen van de kolom-
men kunnen in de prefab balkbodems 
opgenomen worden. In hoeverre de op-
timalisaties ook financieel aantrekkelijk 
zijn voor de opdrachtgever, moet in over-
leg met de aannemer en het bouwteam in 
de bestekfase onderzocht worden.

Literatuur
Afstudeerscriptie Herontwikkeling facul-
teit Technische Natuurkunde TU Delft
Tender cepezed, Europese Aanbesteding 
Herontwikkeling faculteit Technische Na-
tuurkunde TU Delft

indoor campus 
de campus zet zich voort 
binnen het gebouw, 
waardoor dit op een 
vanzelfsprekende wijze 
deel uitmaakt van zijn 
omgeving.

van kamstructuur naar 
circuits 
het nieuwe ensemble 
kent geen verwarrende, 
dood lopende gangen meer, 
maar een verscheidenheid 
aan logische, verbonden 
verkeerscircuits.

oud en nieuw 
gerichte, compacte 
ingreep met harmonie 
tussen de nieuwe en 
bestaande delen, een 
hoge mate van (multi)
functionaliteit en 
optimale looplijnen.

dynamisch hart 
een levendig en van 
ruim daglicht voorzien 
gebouwhart vormt een 
overdekte voortzetting 
van de campus en is 
de centrale ruimte van 
waaruit de verschillende 
functies ontsloten zijn.

A B EDC



BV-Nieuws | jaargang 2017 | maart, nummer 112

Opleidingen

Een leven lang leren; 
nu ook voor betonreparatiesector
Voor het realiseren van duurzame betonconstructies is vakmanschap een eerste vereiste. Goede 

opleidingen staan daarvoor aan de basis, maar zijn op den duur niet afdoende. De technologie 

staat namelijk niet stil. Dagelijks worden in de praktijk ervaringen opgedaan en voorschriften en 

regelgeving kennen een flinke dynamiek. Permanente educatie is al met al van groot belang voor 

het in stand houden van de kwaliteit van de sector. NEN 8005 en BRL 1801 ‘Betonmortel’ kenden 

al een systematiek voor betonlaboranten en betontechnologen. De nieuwe BRL 3201 ‘Repareren en 

beschermen van beton’ bevat nu ook een paragraaf over nascholing voor betononderhoudskundi-

gen en projectleiders van betonreparatie.

Nascholing Betontechnoloog
BRL 1801:2016 stelt in paragraaf 5.8.1 dat de betontech-
noloog die de leiding heeft over de interne kwaliteitszorg, 
niet alleen een diploma Betontechnoloog BV moet hebben, 
maar ook moet aantonen dat hij of zij elke 5 jaar voldoende 
nascholing volgt. De nascholing die de Betonvereniging ver-
zorgt, past hier uitstekend in.

In 2017 wordt de nascholing weer op 3 plaatsen aangebo-
den: Gouda, Apeldoorn en Veldhoven. Het volgende schema 
ligt voor:

Nascholing Betonlaborant
De laboratoriumwerkzaamheden worden meestal uitge-
voerd door een gediplomeerd betonlaborant. Ook deze moet 
aantonen dat hij of zij elke 5 jaar voldoende nascholing 
volgt. Expliciet meldt artikel 5.8.2 dat de door de Betonver-
eniging georganiseerde Nascholing Betonlaborant BV hier-
voor geschikt is.

Apeldoorn Gouda Veldhoven

Lesdag ma. 13.00 - 17.00 uur di. 16.00 - 20.30 uur wo. 13.00 – 17.00 uur

1 15 mei 16 mei 17 mei

bijzondere projecten met 
bijzonder beton

nieuwe EN 206 / NEN 8005 
specificaties + mat.keuze

bijzondere projecten met 
bijzonder beton

2 22 mei 23 mei 24 mei

metselmortel schoon beton
gekleurd beton

nieuwe EN 206/NEN 8005
specificaties + mat.keuze

3 29 mei 30 mei 31 mei

schoon beton
gekleurd beton

metselmortel schoon beton
gekleurd beton

4 12 juni 6 juni 7 juni

nieuwe EN 206/NEN 8005
specificaties + mat.keuze

bijzondere projecten
met bijzonder beton

metselmortel

Vanaf 2017 wordt deze cursus regionaal en compleet op 1 
dag verzorgd. Behalve 3 lesblokken theorie maakt ook 1 les-
blok practicum onderdeel uit van de cursus. Om die reden 
zijn de groepen aan een maximale grootte van 8 cursisten 
gehouden, zodat de praktijkbegeleiding zo persoonlijk mo-
gelijk is. De cursus duurt in principe van 08.00 tot 17.00 uur.
Op dit moment zijn al cursussen gepland in Hasselt (Ov.), 
Vianen en Eindhoven, op resp. 10, 12 en 14 april. Meer lo-
caties worden ingepland zo gauw duidelijk wordt waar de 
cursisten vandaan komen. 

Nascholing Betononderhoudskundige
Ook de Betonreparatiesector heeft de waarde van nascho-
ling onderkend. Artikel 11.4.4 in de versie 2016 van BRL 
3201 luidt dat bij het uitvoerend bedrijf ten minste 1 me-
dewerker met het diploma Betononderhoudskundige BV in 
dienst moet zijn. Deze moet bovendien aantonen dat hij of 
zij per 2 jaar ten minste 2 dagen aan relevante nascholing 
op het gebied van betononderhoud heeft gevolgd. Die na-
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scholing kan bestaan uit deelname aan lezingen, cursus-
sen, workshops of studiedagen.
Om op deze eis te anticiperen heeft de Betonvereniging in 
april 2016 al enkele specialistische cursussen georgani-
seerd, deels gebaseerd op de nieuwe norm en aanbevelingen 
en deels op constructieve aspecten van betononderhoud. In 
2017 worden beide eendaagse cursussen herhaald; tevens 
wordt een derde onderwerp aangeboden: coatings.
Data zijn: 6 april, 20 april en 11 mei. Locatie is Gouda.
Tijdstip: 16.00-21.00 uur.

Nascholing Projectleider/Uitvoerder 
Betonreparatie
In hetzelfde artikel 11.4.4 stelt BRL 3201:2016 ook nascho-
lingseisen aan projectleiders/uitvoerders van betonrepara-
tie bij het uitvoerend bouwbedrijf. Het bezit van alleen een 

diploma van de opleiding Uitvoering Betonreparatie Mid-
denkader of Kaderfunctionaris GA Betonreparatie niveau 4, 
is dus ook voor deze functionarissen niet meer voldoende. 
Dezelfde aanbeveling van elke 2 jaar 2 dagen relevante na-
scholing is omschreven.

Ook voor deze doelgroep biedt de Betonvereniging een cur-
sus op maat. Daarbij wordt samengewerkt met het LSVB, 
de organisatie die Kaderfunctionarissen GA Betonreparatie 
niveau 4 aan de markt aflevert. Data zijn 4 en 18 april, loca-
tie is Gouda en het tijdstip is 16.00-20.00 uur. De te behan-
delen onderwerpen hebben ook nu weer te maken met de 
nieuwe regelgeving en constructieve aspecten.

In ons kantoor te Gouda is een nieuw cursuslokaal gerealiseerd. Het kantoor bevindt zich op 
10 wandelminuten van intercity treinstation Gouda en op 5 autominuten van de A12 en A20.
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Betonprijs 2017
Inschrijving geopend

In 2017 organiseert de Betonvereniging de 20e editie van de Betonprijs.
Met de Betonprijs worden projecten bekroond die een voorbeeld zijn van verrassende, 
onverwachte en opvallende, creatieve en innovatieve toepassingen van het materiaal beton.

Voor de Betonprijs komen bouwwerken in aanmerking die in Nederland, of in het buitenland door 
Nederlandse bedrijven, zijn gerealiseerd en waarbij de goede eigenschappen van het bouwmateriaal 
beton op bijzonder wijze tot uiting komen. Daarnaast is er een aantal voorwaarden voor deelname 
aan de Betonprijs 2017:

• Het project moet vóór 15 augustus 2017 in gebruik zijn genomen; en
• Het project moet door Nederlandse bedrijven zijn gerealiseerd.

U kunt een project in één of meer categorieën indienen.
De acht categorieën die de Betonprijs hanteert zijn:

Sectorale prijzen Thematische prijzen

• Bruggen en viaducten • Restauratie/reparatie
• Natte waterbouw • Uitvoering
• Woningbouw • Betontechnologie
• Utiliteitsbouw • Constructief ontwerp

De aspecten waarmee een project zich kan onderscheiden, zijn niet aan beperkingen gebonden. Het kunnen 
meer technische aspecten zijn, maar ook creatieve en innovatieve toepassingen van het ontwerp of van het 
materiaal beton. Ook kan een samenwerking of de samenleving een aspect zijn van onderscheiding.

Alle ingeschreven projecten worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers 
van verschillende disciplines.

jury

Han Westelaken1 Architecten aan de Maas
Jack Amesz2  Gemeente Den Haag
Job Dura3 Dura Vermeer
Jan Peeters4  Fibercore
Walter Spangenberg5  ABT
Klaas van Breugel6 TU Delft
Nina Janssen7  Qceas
Jan Fokkema8 Neprom
Peter Nuiten9 Rendon Advies (VBR)
Marloes van Loenhout10 Volker InfraDesign bv
Reinald Top11 Zwarts & Jansma Architecten

De nominaties voor de Betonprijs worden medio oktober bekend gemaakt. De winnende projecten worden op 
15 november 2017 bekend gemaakt tijdens het Betonprijsdiner aan de vooravond van de jaarlijkse Betondag.
U kunt zichzelf en eventuele relaties aanmelden om deel te nemen aan dit exclusieve diner. U bent dan, temid-
den van de top van het (bouw)bedrijfsleven, getuige van de overhandiging van de Betonprijzen.

Aanmelden
Projecten voor de Betonprijs kunnen tot 1 september 2017 worden ingediend.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Betonvereniging, Kim Vermeulen. 
Bereikbaar via 0182-539 233 of betonprijs@betonvereniging.nl

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op onze website www.betonprijs.nl Betonprijs 2017
20e editie
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Cursussen van de Betonvereniging voorjaar 2017
 Technisch
 Praktisch
 Toepasbaar

Maak een volgende stap in uw carrière en meldt u 
aan voor één van onderstaande cursussen.

Cursussen en opleidingen voorjaar 2017 Startdatum
 
Technologie

Zelfverdichtend beton 23-3-2017
Nascholing Betonlaborant BV 10-4-2017 | 12-4-2017 | 14-4-2017
Nascholing Betontechnoloog BV 15-5-2017 | 16-5-2017 | 17-5-2016

Ontwerp

Voorgespannen Beton Deel  A 14-3-2017
Betonconstructeur BSEng module 21-3-2017
Bijzondere constructies met de EC-2 5-4-2017
Constructieve ankers voor Beton 3-5-2017

Werkvoorbereiding en Uitvoering

Voorspantechniek uitvoering 9-5-2017

Betonreparatie

Kathodische Bescherming van Betonconstructies Module 2 29-3-2017 
Nascholing Uitvoering betonreparatie middenkader 4-4-2017
Nascholing Betononderhoudskundige BV 6-4-2017

Kijk op www.betonvereniging.nl » opleidingen » actueel voor meer informatie.
Of bel ons voor een opleidingsadvies op maat 0182 -539 858.
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Cursussen van de Betonvereniging voorjaar 2017
 Technisch
 Praktisch
 Toepasbaar

Maak een volgende stap in uw carrière en meldt u 
aan voor één van onderstaande cursussen.

Cursussen en opleidingen voorjaar 2017 Startdatum
 
Technologie

Zelfverdichtend beton 23-3-2017
Nascholing Betonlaborant BV 10-4-2017 | 12-4-2017 | 14-4-2017
Nascholing Betontechnoloog BV 15-5-2017 | 16-5-2017 | 17-5-2016

Ontwerp

Voorgespannen Beton Deel  A 14-3-2017
Betonconstructeur BSEng module 21-3-2017
Bijzondere constructies met de EC-2 5-4-2017
Constructieve ankers voor Beton 3-5-2017

Werkvoorbereiding en Uitvoering

Voorspantechniek uitvoering 9-5-2017

Betonreparatie

Kathodische Bescherming van Betonconstructies Module 2 29-3-2017 
Nascholing Uitvoering betonreparatie middenkader 4-4-2017
Nascholing Betononderhoudskundige BV 6-4-2017

Kijk op www.betonvereniging.nl » opleidingen » actueel voor meer informatie.
Of bel ons voor een opleidingsadvies op maat 0182 -539 858.

Cursussen
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Zelfverdichtend beton
Leren zoals het jou uitkomt
De cursus is een combinatie van theorie (in het lokaal), prak-
tijk (op de eigen werkplek) en e-learning (op internet). Voor het 
practicum wordt gebruik gemaakt van videobeelden. Je kunt de 
theoretische kennis tijdens je werk toepassen en aan de hand 
van online modules in je eigen tijd verder studeren. De modules 
bevatten niet alleen veel foto’s en video’s, maar ook voorbeelden 
en formulieren. In de praktische gedeeltes kunnen resultaten 
worden ingevoerd die direct kunnen worden teruggekoppeld c.q. 
besproken met de docent.

Doelgroep 
De cursus is bestemd voor: 
-  werknemers bij aannemers die verwerkbaarheid van 
 het mengsel moeten specifi ceren aan de hand van 
 de EN 206 
-  werknemers bij de betonmortelcentrale of prefabbeton-
 fabriek die het mengsel moeten ontwerpen en kunnen 
 bijsturen
Voor het volgen van deze cursus moet men in het bezit zijn van 
het diploma Betonlaborant BV.

Resultaat
Na het volgen van de cursus weet je hoe zelfverdichtend beton 
moet worden beproefd en gespecifi ceerd. Je begrijpt wat de uit-
komsten zeggen. Ook weet je welke maatregelen je moet treffen 
op de bouwplaats. Je bent in staat om het mengsel te ontwerpen 
en bij te sturen aan de hand van de resultaten met betrekking 
tot verwerkbaarheid en uiterlijk.

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

Het cursusgeld is inclusief het cursusmateriaal en de toegang 
tot de digitale modules.

Cursusplaats Cursusdata

Gouda 23 maart 2017

Cursusgeld  €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

1.265,-
1.535,-

Nascholing Betonlaborant BV [bln]
Consequenties voor de betonlaborant bij het 
uitvoeren van proeven
Voor het volgen van deze cursus moet je in het bezit zijn van 
het diploma Betonlaborant BV. In de cursus komen onder an-
dere beproevingsnormen voor betonspecie en hogesterkte- of 
zelfverdichtend beton aan bod. Tevens wordt aandacht besteed 
aan de Europese Norm NEN-EN 206 en de Nederlandse Aanvul-
ling NEN 8005.

Doelgroep 
De opleiding is bestemd voor: 
-  gediplomeerde betonlaboranten die het diploma   
 Betonlaborant BV vijf jaar of langer geleden behaalden en  
 willen blijven voldoen aan art. 5.8.2 van BRL 1801
 Betonmortelverdichtend beton.

Resultaat
Met deze nascholing voor gediplomeerde betonlaboranten vol-
doe je aan de nascholingsverplichting zoals is omschreven in 
art. 9.6.1 van NEN 8005 en in art. 5.8.2 van de BRL 1801 
Betonmortel.

Cursusopzet
De opleiding beslaat een volledige dag en bestaat uit drie 
blokken van twee lesuren theorie, en een blok van twee 
uren practicum. 
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan 
de hand van een cursusdictaat, demonstraties en uit te voeren 
proeven.

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

Het cursusgeld is inclusief het cursusmateriaal en de lunch.

Cursusplaats Cursusdatum

Hasselt (Ov.) 10 april 2017

Rott erdam 12 april 2017

Eindhoven 14 april 2017

Cursusgeld  €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

1.110,-
1.275,-
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Nascholing Betontechnoloog BV [btn]

Per jaar delen van de nascholing volgen
In deze cursus wordt de meest actuele betontechnologiekennis 
behandeld en worden nieuwe proeven besproken. Onderwerpen 
die worden behandeld zijn ondergebracht binnen de categorieën 
Specifi catie, Materiaalkeuze, Mengselsamenstelling, Uitvoering 
en Kwaliteit. Jaarlijks worden de meest actuele onderwerpen 
vooraf uitgekozen en gecommuniceerd, zodat je per jaar delen 
van de nascholing kunt volgen.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor: 
-  betontechnologen, met name zij die het diploma 
 Betontechnoloog BV in 2012 of eerder hebben behaald

Resultaat 
Met deze nascholing voor betonontechnologen voldoe je aan de 
nascholingsverplichting zoals omschreven in art. 5.8.1 van de 
BRL 1801 Betonmortel.

Cursusopzet
De opleiding beslaat vier dagen van vier lesuren, en bestaat in 
2017 uit de onderwerpen
• nieuwe EN206 en NEN 8005
• gekleurd en schoon beton
• massabeton en verhardingsbeheersing
• metselcement

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

Het cursusgeld is inclusief het cursusmateriaal en de catering.

Cursusplaats Dag Startdatum

Apeldoorn ma 15 mei 2017

Gouda di 16 mei 2017

Veldhoven wo 17 mei 2017

Cursusgeld  €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

1.415,-
1.625,-

Voorgespannen beton
Uitvoeren en controleren van 
voorgespannen betonconstructies
In de afgelopen vijftig jaar heeft voorgespannen beton een 
belangrijke plaats in de bouw verworven. Veel ontwerpen van 
bruggen en gebouwen zouden niet kunnen worden gerealiseerd 
zonder deze techniek. Deze cursus, een module van de opleiding 
Betonconstructeur MSEng, behandelt alles op het gebied van 
voorgespannen betonconstructies

Doelgroep 
De cursus is bestemd voor: 
-  constructeurs op hbo+- / TU-niveau die berekeningen 
 van voorgespannen betonconstructies moeten kunnen 
 uitvoeren en controleren

Resultaat
Na het volgen van de cursus weet je op welke wijze je voorspan-
ning kunt toepassen en welke aspecten daarbij van belang zijn. 
Tevens kun je gefundeerde afwegingen maken t.a.v. het toe te 
passen voorspanniveau, specifi eke problemen onderkennen en 
oplossen en ben je in staat zelfstandig constructies in voorge-
spannen beton te ontwerpen. Bij voldoende resultaat wordt een 
deelcertifi caat verstrekt.

Cursusopzet
De cursus bestaat uit 2 x 6 bijeenkomsten van 3 lesuren. De 
kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de 
hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat. De cursus 
wordt afgesloten in 2 delen met een schriftelijk tentamen. 
Bij voldoende resultaat wordt een deelcertifi caat verstrekt.
Bij voldoende animo bestaat er de mogelijkheid tot een project- 
annex bedrijfsbezoek.

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en het 
examen inbegrepen.

Cursusplaats Aanvangsdatum

Utrecht 14 maart 2017

Cursusgeld €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

2.195,-
2.435,-
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Nascholing Betontechnoloog BV [btn]

Per jaar delen van de nascholing volgen
In deze cursus wordt de meest actuele betontechnologiekennis 
behandeld en worden nieuwe proeven besproken. Onderwerpen 
die worden behandeld zijn ondergebracht binnen de categorieën 
Specifi catie, Materiaalkeuze, Mengselsamenstelling, Uitvoering 
en Kwaliteit. Jaarlijks worden de meest actuele onderwerpen 
vooraf uitgekozen en gecommuniceerd, zodat je per jaar delen 
van de nascholing kunt volgen.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor: 
-  betontechnologen, met name zij die het diploma 
 Betontechnoloog BV in 2012 of eerder hebben behaald

Resultaat 
Met deze nascholing voor betonontechnologen voldoe je aan de 
nascholingsverplichting zoals omschreven in art. 5.8.1 van de 
BRL 1801 Betonmortel.

Cursusopzet
De opleiding beslaat vier dagen van vier lesuren, en bestaat in 
2017 uit de onderwerpen
• nieuwe EN206 en NEN 8005
• gekleurd en schoon beton
• massabeton en verhardingsbeheersing
• metselcement

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

Het cursusgeld is inclusief het cursusmateriaal en de catering.

Cursusplaats Dag Startdatum

Apeldoorn ma 15 mei 2017

Gouda di 16 mei 2017

Veldhoven wo 17 mei 2017

Cursusgeld  €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

1.415,-
1.625,-

Voorgespannen beton
Uitvoeren en controleren van 
voorgespannen betonconstructies
In de afgelopen vijftig jaar heeft voorgespannen beton een 
belangrijke plaats in de bouw verworven. Veel ontwerpen van 
bruggen en gebouwen zouden niet kunnen worden gerealiseerd 
zonder deze techniek. Deze cursus, een module van de opleiding 
Betonconstructeur MSEng, behandelt alles op het gebied van 
voorgespannen betonconstructies

Doelgroep 
De cursus is bestemd voor: 
-  constructeurs op hbo+- / TU-niveau die berekeningen 
 van voorgespannen betonconstructies moeten kunnen 
 uitvoeren en controleren

Resultaat
Na het volgen van de cursus weet je op welke wijze je voorspan-
ning kunt toepassen en welke aspecten daarbij van belang zijn. 
Tevens kun je gefundeerde afwegingen maken t.a.v. het toe te 
passen voorspanniveau, specifi eke problemen onderkennen en 
oplossen en ben je in staat zelfstandig constructies in voorge-
spannen beton te ontwerpen. Bij voldoende resultaat wordt een 
deelcertifi caat verstrekt.

Cursusopzet
De cursus bestaat uit 2 x 6 bijeenkomsten van 3 lesuren. De 
kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de 
hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat. De cursus 
wordt afgesloten in 2 delen met een schriftelijk tentamen. 
Bij voldoende resultaat wordt een deelcertifi caat verstrekt.
Bij voldoende animo bestaat er de mogelijkheid tot een project- 
annex bedrijfsbezoek.

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en het 
examen inbegrepen.

Cursusplaats Aanvangsdatum

Utrecht 14 maart 2017

Cursusgeld €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

2.195,-
2.435,-
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Bijzondere constructies met de EC-2
Ontwerpen buiten de Eurocode om
In deze cursus worden onderwerpen behandeld die nog niet 
bekend zijn bij de constructeurs. Het gaat hier om inzicht en 
niet zozeer om rekenvaardigheid. Ook de haalbaarheid van een 
constructie bij afwijking van de norm komt naar voren, dit in 
relatie tot de toetsing door Bouw- en Woningtoezicht op inzicht 
en normgebruik.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor: 
-  ontwerpers, constructeurs, projectleiders en 
 werkvoorbereiders die in hun werk te maken krijgen 
 met bijzondere constructies

Resultaat
Na het volgen van de cursus heb je inzicht in het krachtenspel 
van bijzondere constructies en van onderwerpen die minder 
bekend zijn bij constructeurs. Je bent in staat om de lacunes en 
onduidelijkheden te ontdekken in de EC2 bij enkele onderwer-
pen. Na afl oop ontvang je een bewijs van deelname.

Cursusopzet
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van elk vier lesuren. 
Er wordt gebruik gemaakt van powerpoint presentaties en uit-
gewerkte voorbeelden.

In deze cursus worden onderwerpen behandeld die nog niet 
bekend zijn bij de constructeurs. Het gaat hier om inzicht en 
niet zozeer om rekenvaardigheid. Ook de haalbaarheid van een 
constructie bij afwijking van de norm komt naar voren, dit in 
relatie tot de toetsing door Bouw- en Woningtoezicht op inzicht 

Na het volgen van de cursus heb je inzicht in het krachtenspel 
van bijzondere constructies en van onderwerpen die minder 

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de maaltijden in-
begrepen.

Cursusplaats Cursusdata

Utrecht 5 april 2017

Cursusgeld €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

1.315,-
1.565,-

Betonconstructeur BSEng module
Verbreed je basiskennis met beton
Heb je recent de deeltijdopleiding Staalconstructeur BSEng met 
goed gevolg doorlopen? Dan kun je je expertise eenvoudig ver-
breden door ook de specialisatie Beton te volgen. Met deze aan-
vulling ben je extra goed inzetbaar bij elk ingenieursbureau! En 
de opstap naar de opleiding Betonconstructeur MSEng wordt zo 
een stuk eenvoudiger.

Doelgroep 
De opleiding is bestemd voor: 
-  staalconstructeurs BSEng die zich ook de basisvaardigheden 
 van het construeren in beton eigen willen maken.
 Kortom reden genoeg voor een cursus.

Resultaat
Na het volgen van de opleiding heb je theoretische en praktische 
kennis die vereist is om zelfstandig de meest voorkomende con-
structieberekeningen te maken en te beoordelen. Tevens kun je 
sturing geven aan tekenaars. Bij voldoende resultaat ontvang je 
het diploma Betonconstructeur BSEng. Dit diploma geeft recht 
op toelating tot de MSEng-opleiding Betonconstructeur en op 
het voeren van de titel BSEng (Bachelor of Structural Engineer-
ing).

Cursusopzet
De opleiding wordt met name in een hoorcollegevorm gegeven. 
De kennisoverdracht heeft plaats aan de hand van studieboek-
en, dictaten en casestudies.
De specialisatie beslaat 13 middag/avonden van 6 lesuren.
Vraag naar de uitgebreide studiegids.

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Daarnaast 
moet je zelf een aantal studieboeken aanschaffen, ter waarde 
van ca. € 250,-

Cursusplaats Aanvangsdatum

Utrecht 21 maart 2017

Cursusgeld module €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

2.195,-
2.575,-
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BV-NIEUWSCursussen
2017

Constructieve ankers voor Beton
Alles wat je moet weten van 
ankerverbindingen
Het ontwerpen en berekenen van ankerverbindingen is een 
vakgebied voor specialisten. Het ontwerp en de uitvoering zijn 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar daar wordt in de 
praktijk nog wel eens aan voorbij gegaan. Als constructief ont-
werper moet je tijdens het ontwerpproces de juiste afwegingen 
maken en als toezichthouder / uitvoerder moet je actie kunnen 
ondernemen bij wijzigingen in de uitvoering. In deze cursus, die 
samen met ankerleveranciers is ontwikkeld, komt dit soort za-
ken uitgebreid aan bod.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor: 
-  constructeurs en ontwerpers die bij het ontwerp 
 ankerverbindingen toepassen
-  toezichthouders en uitvoerders die in de praktijk met 
 de uitvoeringsproblemen worden geconfronteerd

Resultaat
Na het volgen van de cursus heb je vakkennis en ken je de 
achtergronden van het gedrag van ankerverbindingen. Hiermee 
ben je in staat de juiste typen ankers en plaatsing te kiezen bij 
de gegeven omstandigheden.
Bij actieve deelname aan de cursus verkrijg je een bewijs van 
deelname.

Cursusopzet
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van vier lesuren.

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen.

Cursusgeld €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

1.315,-
1.565,-

Cursusplaats Cursusdata

Utrecht 3 mei 2017

Kathodische Bescherming van Betonconstructies Module 2

Alle kennis en vaardigheden 
m.b.t. kathodische bescherming
In deze cursus worden de praktische vaardigheden rondom 
kathodische bescherming behandeld, evenals de uit te voeren 
kwaliteitscontroles/metingen inclusief valkuilen. Tevens wordt 
stilgestaan bij het rekenwerk, zoals ontwerpberekeningen. De 
cursus bestaat uit twee modules.

Doelgroep 
De cursus is bestemd voor:
[module 2]:
-  toezichthouders van projecten waarin kathodische be-
 scherming wordt toegepast. De toezichthouder werkt   
 controlerend voor niveau 1 (monteurs) en adviserend   
 voor niveau 3 (KB-specialisten)

Resultaat
Na het volgen van de eerste module van de cursus ben je in staat 
kathodische bescherming te beoordelen als mogelijk alternatief 
ter voorkoming van corrosieproblemen. Na de tweede module 
beschik je over de noodzakelijke vaardigheden om de uitvoer-
ing van een project met kathodische bescherming te kunnen 
begeleiden.
Bij voldoende resultaat ontvang je een diploma.

Cursusopzet
De cursus bestaat uit 2 modules. 
Module 2 vormt de verdieping en levert uiteindelijk de status 
van toezichthouder. De kennisoverdracht heeft plaats door 
mondeling onderwijs aan de hand van powerpoint presentaties. 
Een practicum maakt deel uit van de cursus.
Module 2 wordt afgesloten met een praktisch en een schriftelijk 
examen.

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

Het cursusgeld is inclusief het cursusmateriaal en de catering.

Cursusplaats Cursusdata

Gouda 29 maart 2017

Cursusgeld module 2 €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

1.515,-
1.785,-
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BV-NIEUWSCursussen
2017

Constructieve ankers voor Beton
Alles wat je moet weten van 
ankerverbindingen
Het ontwerpen en berekenen van ankerverbindingen is een 
vakgebied voor specialisten. Het ontwerp en de uitvoering zijn 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar daar wordt in de 
praktijk nog wel eens aan voorbij gegaan. Als constructief ont-
werper moet je tijdens het ontwerpproces de juiste afwegingen 
maken en als toezichthouder / uitvoerder moet je actie kunnen 
ondernemen bij wijzigingen in de uitvoering. In deze cursus, die 
samen met ankerleveranciers is ontwikkeld, komt dit soort za-
ken uitgebreid aan bod.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor: 
-  constructeurs en ontwerpers die bij het ontwerp 
 ankerverbindingen toepassen
-  toezichthouders en uitvoerders die in de praktijk met 
 de uitvoeringsproblemen worden geconfronteerd

Resultaat
Na het volgen van de cursus heb je vakkennis en ken je de 
achtergronden van het gedrag van ankerverbindingen. Hiermee 
ben je in staat de juiste typen ankers en plaatsing te kiezen bij 
de gegeven omstandigheden.
Bij actieve deelname aan de cursus verkrijg je een bewijs van 
deelname.

Cursusopzet
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van vier lesuren.

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen.

Cursusgeld €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

1.315,-
1.565,-

Cursusplaats Cursusdata

Utrecht 3 mei 2017

Kathodische Bescherming van Betonconstructies Module 2

Alle kennis en vaardigheden 
m.b.t. kathodische bescherming
In deze cursus worden de praktische vaardigheden rondom 
kathodische bescherming behandeld, evenals de uit te voeren 
kwaliteitscontroles/metingen inclusief valkuilen. Tevens wordt 
stilgestaan bij het rekenwerk, zoals ontwerpberekeningen. De 
cursus bestaat uit twee modules.

Doelgroep 
De cursus is bestemd voor:
[module 2]:
-  toezichthouders van projecten waarin kathodische be-
 scherming wordt toegepast. De toezichthouder werkt   
 controlerend voor niveau 1 (monteurs) en adviserend   
 voor niveau 3 (KB-specialisten)

Resultaat
Na het volgen van de eerste module van de cursus ben je in staat 
kathodische bescherming te beoordelen als mogelijk alternatief 
ter voorkoming van corrosieproblemen. Na de tweede module 
beschik je over de noodzakelijke vaardigheden om de uitvoer-
ing van een project met kathodische bescherming te kunnen 
begeleiden.
Bij voldoende resultaat ontvang je een diploma.

Cursusopzet
De cursus bestaat uit 2 modules. 
Module 2 vormt de verdieping en levert uiteindelijk de status 
van toezichthouder. De kennisoverdracht heeft plaats door 
mondeling onderwijs aan de hand van powerpoint presentaties. 
Een practicum maakt deel uit van de cursus.
Module 2 wordt afgesloten met een praktisch en een schriftelijk 
examen.

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

Het cursusgeld is inclusief het cursusmateriaal en de catering.

Cursusplaats Cursusdata

Gouda 29 maart 2017

Cursusgeld module 2 €

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

1.515,-
1.785,-
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Nascholing Betononderhoudskundige BV

Opfrissen van je kennis rondom betonon-
derhoud en -reparatie
In deze cursus wordt actuele kennis behandeld rondom beton-
onderhoud en -reparatie. Onderwerpen die onder meer aan bod 
komen zijn de nieuwe norm NEN-EN 1504 en de CUR-Aanbe-
velingen 118 en 119, aangescherpte arbeidsomstandigheden 
en constructieve beoordeling.

Doelgroep 
De opleiding is bestemd voor: 
-  betononderhoudskundigen die het diploma 
 Betononderhoudskundige BV hebben behaald

Resultaat
Met deze nascholing voor betononderhoudskundigen voldoe je 
aan de nascholingsverplichting zoals omschreven in art. 11.4.3 
van de BRL 3201 Repareren en beschermen van beton.

Cursusopzet
De opleiding beslaat twee dagen van vier lesuren. Per lesdag kan 
worden deelgenomen. In 2016 waren de onderwerpen:
nieuwe regelgeving, o.a. NEN-EN 1504 en CUR-Aanbeveling 118
constructieve onderwerpen, o.a. CUR-rapport 248
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs. 
Verder wordt het meest recente dictaat Betononderhoudskun-
dige BV verstrekt.
Er is een 3e dag op 11 mei 2017 ingelast met onderwerp 
coating.

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

Het cursusgeld is inclusief het cursusmateriaal en 
de catering.

Cursusplaats Cursusdata

Gouda 6 april 2017, 20 april, 11 mei

Nascholing voor projectleiders en 
uitvoerders
In deze cursus wordt actuele kennis behandeld rondom beton-
onderhoud en -reparatie. Onderwerpen die onder andere aan 
bod komen zijn de nieuwe norm NEN-EN 1504 en de CUR-Aan-
bevelingen 118 en 119, aangescherpte arbeidsomstandigheden 
en constructieve beoordeling. Met deze cursus wordt voldaan 
aan de nascholingsverplichting zoals genoemd in de BRL 3201.

Doelgroep 
De opleiding is bestemd voor: 
-  projectleiders en uitvoerders Betonreparatie die werkzaam  
 zijn bij (gespecialiseerde) aannemingsbedrijven en 
 gecertifi ceerde betonreparatiebedrijven.

Resultaat
Met deze nascholing voor projectleiders en uitvoerders binnen 
de sector betonreparatie voldoe je aan de nascholingsverplicht-
ing zoals omschreven in art. 11.4.3 van de BRL 3201 Repareren 
en beschermen van beton.

Cursusopzet
De opleiding beslaat twee dagen van vier lesuren. Per lesdag kan 
worden deelgenomen. Het programma voor 2017 wordt in 
januari 2017 bekendgemaakt.
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs. 
Verder wordt het meest recente dictaat Uitvoering Betonrepara-
tie Middenkader verstrekt.

Plaats en tijd

Kosten [excl. BTW]

Het cursusgeld is inclusief het cursusmateriaal en 
de catering.

Cursusplaats Cursusdatum

Gouda 4 april 2017 en 18 april 2017

Cursusgeld € per dag € beide dagen

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

395,-
465,-

690,-
830,-

Nascholing Uitvoering betonreparatie middenkader

Cursusgeld € per dag € twee dagen

Ledenprijs
Niet-ledenprijs

395,-
465,-

690,-
830,-

Cursussen



21

BV-NIEUWS
2017

Mededelingen

Maastricht fib Symposium 2.0!

fib symposium 2017 Maastricht 
12-14 juni 2017

De symposia van fib (The International Federation for Struc-
tural Concrete) zijn bij uitstek geschikt voor uitwisseling van 
kennis over de laatste internationale ontwikkelingen op beton 
en betongebied. Degenen onder u die bekend zijn met de fib 
symposia, weten dat dit met name geldt voor wetenschappers 
(PhD-studenten en medewerkers van universiteiten), terwijl 
deelname vanuit de praktijk en van master-en bachelorstuden-
ten relatief beperkt is. Sterker nog, je mag alleen een presen-
tatie verzorgen als je een wetenschappelijke publicatie hebt 
ingediend, die na een zogenoemd ‘peer review’ is geaccepteerd. 
Het Maastricht fib Symposium gaat verder en zal mogelijk de 
nieuwe standard neerzetten voor toekomstige fib symposia. Ik 
zal het toelichten.

Voor het 2017 Maastricht fib Symposium was ons eerste doel 
om het gebruikelijke hoge niveau van vele wetenschappelijke 
bijdragen te bereiken. Met de meer dan 300 zeer interessante 
bijdragen uit meer dan 40 landen is dat absoluut gelukt. Daar-
naast hebben we gemeend het Maastricht fib Symposium ook 
(of meer) aantrekkelijk te maken voor niet-wetenschappers, c.q. 
mensen uit de praktijk. Verder zullen we de laatste ontwikkelin-
gen op het gebied van informatie-uitwisseling en data proces-
sing voor en tijdens het symposium gebruiken om de kennis 
makkelijker toegankelijk te maken voor zowel specialisten op 
het gebied van betonconstructies als ook de constructeurswe-
reld in bredere zin.

Met het doel meer deelnemers vanuit de praktijk bij het sympo-
sium te betrekken zijn “Project Presentations” geïntroduceerd. 
Ontwerpers, constructeurs, architecten, projectleiders, enz. 
kunnen een uitdagend project presenteren, terwijl het vooraf 

Het volgende jaarlijkse fib Symposium vindt deze zomer van 12 tot 14 juni plaats in Maastricht. Naast 

het feit dat Maastricht een groot congrescentrum (MECC) heeft, heeft een rol gespeeld dat Nederland, 

België en Duitsland daar bij elkaar komen en deze landen alle bij de organisatie van het symposium be-

trokken zijn.

voldoende was om een relatief korte projectbeschrijving met 
een aantal interessante foto’s of tekeningen, vergelijkbaar met 
Cementartikelen, aan te leveren. Dit is een nieuw element voor 
fib symposia. De bijdragen voor de Project Presentations zullen 
worden gebundeld in een speciale Engelstalige uitgave van Ce-
ment, die aan alle deelnemers beschikbaar zal worden gesteld. 
Daarmee worden Nederlandse projecten wereldwijd getoond en 
internationale projecten naar Nederland gehaald. Op de dins-
dag (13 juni) zullen de ca. 25 projecten in één van de parallelle 
sessies worden gepresenteerd.

Zoals bekend, speelt fib een belangrijke rol in het opstellen 
van Voorschriften en Richtlijnen. In de vele Commissions, Task 
Groups en Working Parties worden de laatste ontwikkelingen 
verzameld en in fib Bulletins en Recommendations vastgelegd. 
De belangrijkste resultaten van al deze rapporten worden bij 
elkaar gebracht in de alom gebruikte Model Code, hetgeen ge-
zien kan worden als een belangrijke vorm van prenormalisatie. 
Soms zijn mensen verrast door bepaalde nieuwe of aangepaste 
bepalingen in de Model Code of hebben ze twijfel over de juist-
heid ervan. Met speciale sessies over de Model Code is er in het 
Maastricht Symposium de mogelijkheid om de meest recente 
informatie direct van de prominente leden van fib Editorial 
Committee TG10.1, die activiteiten voor de nieuwe Model Code 
2020 zijn gestart, te vernemen. Als je suggesties hebt voor de 
nieuwe Model Code of vragen hebt over de Model Code 2010, 
dan kan je die via de Maastricht fib Symposium website aan 
TG10.1 richten. Zij zullen die meenemen in de speciale Model 
Code sessies op woensdag 13 juni. Deze sessies zullen worden 
voorafgegaan door een inspirerende keynote presentatie “Co-
des of practice: burden or inspiration?” van prof. Joost Walra-

Kennis delen over imposante en uitdagende betonconstructies … Ideeën gevraagd voor duurzaam bouwen in beton …
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Mededelingen

ven, die als voorzitter van beide groepen verantwoordelijk was 
voor het schrijven van zowel Eurocode 2 “Concrete Structures” 
als de fib Model Code 2010.

Met betrekking tot keynote lectures kan worden gemeld dat er 
op het fib Symposium interessante lezingen zijn over architec-
tuur bij betonnen infrastructuur, 3D beton printen en ervarin-
gen met meer dan honderd UHSB bruggen in Maleisië. Verder zal 
er in de openingssessie een interview zijn met vertegenwoordi-
gers van de ministeries verantwoordelijk voor transport in res-
pectievelijk Nederland, België en Duitsland, waarbij ingegaan 
zal worden op hun visie ten aanzien van de grote uitdagingen 
en kansen die er zijn ten aanzien van de betonnen infrastruc-
tuur, zoals omgaan met bestaande constructies, de aanstaan-
de grote vervangingsopgave, innovaties en duurzaamheid.

De link met studenten wordt gelegd via de, door de TU Delft ge-
organiseerde, internationale prijsvraag S-CO2DE (Sustainable 
COncrete COnstruction DEsign). 
Studenten zijn uitgedaagd om met ideeën te komen om de 
duurzaamheid (sustainability) van betonconstructies te ver-
beteren. Dit kan zijn op het niveau van materiaal, constructie 
of ieder ander niveau, zoals exploitatie van betonconstructies. 
De teams moeten hun idee in een korte film en via een poster 
presenteren. Alle inzendingen zullen worden getoond in de ten-
toonstellingsruimte. Op het symposium zal uit drie teams, die 
door een deskundige jury zullen worden genomineerd, het win-
nende team worden gekozen. 

Tijdens het symposium zal gebruik worden gemaakt van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van informatietechno-
logie om de deelnemers zo goed mogelijk en op een moderne 
manier hun weg te laten vinden in de enorme hoeveelheid infor-
matie die wordt aangeboden. Als je bijvoorbeeld geïnteresseerd 
bent in dwarskracht of aardbevingen, dan kan je direct alle ge-
relateerde presentaties en abstracts op dat onderwerp zien. 
En last, but not least, wil ik wijzen op de grote tentoonstel-
lingsruimte. In die ruimte zullen alle thee- en koffiepauzes en 

Gesponsord door:

lunches plaatsvinden, zodat u als bedrijf maximaal in contact 
kunt komen met de deelnemers aan het symposium en u als 
deelnemer kennis kunt nemen van hetgeen prominente inter-
nationale ondernemingen over hun laatste ontwikkelingen met 
u willen delen.

Met de nieuwe elementen in het Maastricht fib Symposium, zo-
als voorgaand beschreven, ben ik van mening dat er terecht ge-
sproken kan worden van een fib Symposium 2.0! Maar ik nodig 
u hierbij van harte uit om dat zelf te beoordelen door deel te ne-
men aan het Maastricht fib Symposium. Voor informatie over 
alle symposium onderdelen, zoals hiervoor besproken, verwijs 
ik u graag naar: http://fibsymposium2017.com/

Prof. dr. ir. Dick Hordijk
Technische Universiteit Delft
Organisatie en wetenschappelijke commissie fib Symposium 
2017, Maastricht

Evolutie van Model Codes
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Agenda
Studiedag ‘Dag van de Betontechnologie’

30 maart 2017, Nijmegen Lent

Avondcollege ‘Injecteren van Beton’

4 april 2017, Kantoor Betonvereniging Gouda

MBO/HBO/TU-docentendag

19 april 2017

Constructeursdag 2017

18 mei 2017, ‘De Reehorst’ Ede

ALV

31 mei 2017, De Doelen Rotterdam

fib symposium Maastricht

12-14 juni 2017, Maastricht

Studiemiddag Beton en funderingen

12 september 2017, ‘De Reehorst’ Ede

20e Betonprijsdiner

15 november 2017, Rotterdam

60e Betondag 2017

16 november 2017, De Doelen Rotterdam
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