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Beste lezers,

De afgelopen periode heb ik een aantal van u per-
soonlijk ontmoet. Ik heb veel fijne en construc-

tieve kennismakingsgesprekken gehad met diverse 
gesprekspartners zoals onze (bedrijfs)leden, aange-
sloten organisaties, docenten, cursisten, exposanten 
van de Betondag, en vele anderen.

Deze gesprekken helpen mij om een helder beeld te 
krijgen van de kracht van en opdracht aan de Beton-
vereniging. Zij stellen ons in staat onze vereniging 
verder te professionaliseren en nog beter invulling 
te geven aan onze belangrijkste activiteit: de kennis-
overdracht over beton.

Ook BV Nieuws is hier een onderdeel van. Wij schenk-
en in een aantal opeenvolgende edities aandacht aan 
de winnaars van de Betonprijs 2017. Deze keer leest 
u meer over de winnaar in de categorie Bruggen en 
Viaducten: De Catharinabrug.

In maart en april zijn er weer 2 Avondcolleges geor-
ganiseerd die beide druk bezocht zijn, met als onder-
werpen: Betontechnologie voor constructeurs en 
Digitalisering en de constructeur.

In samenwerking met het Betonhuis is op 19 april 
onze jaarlijkse studiedag voor MBO/HBO-docenten 
georganiseerd. Nieuw was dat de docenten ook een 
student meenamen. Vooraf was er overleg met de 
MBO-docenten over de invoering van een keuzedeel 
Beton in het curriculum. Behalve o.a. een lezing over 
Verhardingen & Wegenbouw in beton is een bezoek 
gebracht aan de bouw van de 3e kolk van de 
Beatrixsluis.

De winnaars van de ENCI Studieprijs in de categorie 
Hogeschool hebben een artikel geschreven over hun 
afstudeerproject. En een cursist van onze (P)MS-Eng 
opleiding vertelt meer over zijn afstudeeronderzoek. 
Verder meer informatie over het Betonakkoord, met dit 
keer een toelichting van ing. Nico Vonk, tevens docent 
bij de Betonvereniging, over de tafel CO2-reductie.

Bekijk vooral ook het overzicht van alle cursussen die 
binnenkort starten. Hebt u hier vragen over of wilt u 
een advies? Vraag het onze collega’s van Opleidingen.

De data van alle komende studiedagen, tot en met 
de Betondag op 15 november, staan in deze uitgave. 
Heeft u een idee voor een thema / onderwerp voor 
een komende studiedag of wensen / opmerkingen 
over onze studiedagen? Uw feedback is altijd wel-
kom en gebruiken wij graag om ons te verbeteren. 
We zijn bereikbaar via info@betonvereniging.nl of 
0182 - 539 233.

Tot slot, onze website is vernieuwd: 

www.betonvereniging.nl. Speciale dank aan de deel-
nemers van een aantal cursussen, die de nieuwe site 
eerst voor ons hebben getest. Zij hebben waardevolle 
aanvullingen gegeven om de site nog beter te laten 
aansluiten bij de wensen van onze leden, deelnemers 
en andere gebruikers.

Veel leesplezier!

Maikel Jagroep

Concreet

Maikel Jagroep
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Op een prominente plek in het historisch centrum van 
Leiden is een zeer slanke brug van ultra-hogesterkte-
beton (UHSB) gerealiseerd. Met een lengte van 36 m 
en een slankheid van 1:81 is het de slankste en lang-
ste UHSB-brug van Nederland. De brug is van boven 
gezien S-vormig en het dek is dubbel gekromd om 
goed aan te sluiten op de kades. Ondersteuningen en 
dek zijn geprefabriceerd en ter plaatse met een spe-
ciaal type UHSB aan elkaar gestort.

De Catharinabrug is een voetgangers- en fietsersbrug 
en ligt op het punt waar de Oude en Nieuwe Rijn samen-
komen. De brug krijgt een belangrijke functie in het 
drukke winkelgebied dat een metamorfose ondergaat. 
Ze ligt in het verlengde van de nieuwe Catharinasteeg 
en verbindt de Haarlemmerstraat met de Breestraat. 
Op deze manier ontstaat een nieuw winkelrondje vol-
gens het stedenbouwkundig plan van Rijnboutt.

Ontwerp
De brug, met een totale lengte van ruim 36 meter 
en een breedte van 6 meter, wordt ondersteund door 
twee V- vormige pijlers op een onderlinge afstand van 
22,5 meter. De twee steunpunten staan in het water 
om de brug los te houden van de kades die onderdeel 
zijn van het beschermd stadsgezicht. Bijzonder aan 
de brug is het zeer slanke en vloeiende uiterlijk van het 
brugdek. De ranke brug is van boven gezien S-vormig 
en het dek is dubbelgekromd om goed aan te sluiten 
op het stratenpa-
troon en vloeiende 
verkeersstromen over 
de weg en het water 
mogelijk te maken. 
Daarnaast waren de 
maximale overspan-
ning, zo hoog moge-
lijke doorvaarthoogte 
en een comfortabele 
helling voor minder-
validen bepalend voor 
de vorm van de brug. 
De combinatie van 
deze wensen resul-
teerde in de vraag 
naar een zo slank mo-
gelijk brugdek. 

De opdracht was dan ook om alles uit de kast te halen 
wat er met UHSB mogelijk was. Door het dek van EPS 
te voorzien is gewicht bespaard om het nog slanker te 
maken. Dit resulteerde uiteindelijk in een dek met een 
verlopende dikte van 425 mm boven de steunpunten 
tot slechts 275 mm in het midden van de overspan-
ning. De rand van het brugdek loopt taps toe naar een 
dikte van 80 mm.

Met dit slanke ontwerp lukte het de gewenste door-
vaarthoogte van 1,75 m te behalen over een breedte 
van 3,6 m en een doorvaarthoogte van 1,5 m over een 
breedte van wel 11,1 m. Desondanks heeft de brug 
een helling van slechts 1:20.

Balustrade
De balustrade bestaat uit stalen strips die onzicht-
baar met het dek zijn verbonden. Dit is gedaan door de 
voetplaten in een gootje te bevestigen en vervolgens 
aan te gieten met gietmortel K70. Dit betekende wel 
dat de constructieve rand, die al slank was gehouden, 
nog eens is verjongd. Met behulp van beproevingen is 
aangetoond dat de ankers ondanks de geringe beton-
doorsnede de belastingen kunnen opnemen. De aan-
wezige staalvezels zorgen ervoor dat met zeer korte 
verankeringen kan worden volstaan. Op de balusters 
is een speciaal geëxtrudeerde en in vorm gewalste 
railing met LED sfeerver-lichting aangebracht.

Winnaar Bruggen en Viaducten          Betonprijs 2017

De Catharinabrug
Ranke UHSB-brug in hartje Leiden
In de komende uitgaven van ons BV-Nieuws schenken we aandacht aan de winnaars van de Betonprijs 2017. 
In dit nummer “De Catharinabrug” winnaar in de categorie “Bruggen en Viaducten”
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ir. Mirte de Graaff, 
Pieters Bouwtechniek 
Delft BV

Een vernieuwende brug die ingetogen opgaat in de omgeving. (foto: Kees Hummel)

Winnaar Bruggen en Viaducten          Betonprijs 2017

ir. Rogier van Nalta, 
Pieters Bouwtechniek 
Delft BV

Natte knopen
De brug is opgebouwd uit geprefabriceerde dubbel-
gekromde elementen. Het brugdek is in de lengte op-
gedeeld in 8 elementen die ter plaatse aan elkaar zijn 
gestort. Dit was nodig vanwege de beperkte ruimte op 
de locatie, maar ook omdat het toegepaste UHSB, Hi-
Con’s Compact Reinforced Composite (CRC), eigenlijk 
alleen in een fabriek goed is te verwerken.

De elementen zijn met het speciaal voor natte knopen 
ontwikkelde UHSB JointCast aan elkaar gestort. Om 
een onzichtbare verbinding te realiseren zijn inkas-
singen in de elementen gemaakt. Aan de onder- en 
zijkanten langs de elementrand loopt een dunne 
schil door die aansluit op het aangrenzende element. 
De bakjes die op deze manier ontstaan worden van 

bovenaf volgestort en vervolgens weg-
gewerkt onder de slijtlaag. De wapening 
van twee aansluitende ele-menten grijpt 
als een kam in elkaar en door de uitste-
kende aanhechting van het JointCast is 
maar een hele kleine overlap nodig. 

Toleranties
Er is bijzonder veel aandacht besteed 
aan de kwaliteit en toleranties van de 
elementen om ervoor te zorgen dat de 
Catharinabrug eruit zou komen te zien 
als één vloeiend doorlopende witte lijn. 

De delingen in het dek 
moesten zo onzichtbaar 
mogelijk zijn. Daarom is 
de lat voor het schoonbe-
ton extreem hoog gelegd 
met toleranties van slechts 
2-3mm. In de productie is 
continu gecontroleerd of 
de afmetingen voldeden 
aan de specificaties en 
de afwijkingen binnen de 
gestelde toleranties vielen. 
De wapening van de ele-
menten, met een dekking 
van slechts 15 mm, is 
daarom volledig in de mal 
gevlochten, waarbij ook de 
gewichtbe-sparende EPS-
blokken zijn meegenomen.

Plaatsing van de elementen. Wapening valt als 
een kam in elkaar. (foto: Gerda van Ekris)

Uit het Juryrapport:
De Catherinabrug in Leiden is bijzonder mooi. Door de toepassing 
van ultra-hogesterktebeton zijn de ontwerpers erin geslaagd een 
superdunne brug te maken, slechts 27 centimeter dik. Hierdoor is 
het gelukt een zeer geringe helling te maken voor de voetgangers 
en fietsers, terwijl er wel voldoende hoogte is gecreëerd voor de 
plezierboten en andere vaartuigen. Daarnaast is dit zeer dichte 
beton minder gevoelig voor aantasting en vervuiling. Hier zijn 
door de toepassing van een bij-zondere technologie vele vliegen 
in één klap geslagen. Leiden heeft er een modern monument bij.
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Om passingsproblemen te voorkomen en indien nodig 
vóór de montage te kunnen oplossen zijn alle stekken 
na de productie van ieder element ingemeten. Vervol-
gens zijn alle elementen in een 3D-model in elkaar ge-
past om de aansluitingen te controleren.

Uitvoering
De Catharinabrug ligt in het historische hart van 
Leiden. Qua transport en kraancapaciteit was de uit-
voering van de brug zeer uitdagend. Zowel het verkeer 
op de weg als op het water moest ongehinderd door-
gang kunnen vinden rond en tijdens de installatie van 
de brug.
Voor de montage van de elementen is een verstelbare 
staalconstructie bedacht, zodat de elementen direct 
vanaf de vrachtwagen op de juiste positie konden 
worden geplaatst en op elkaar uitgelijnd. Door een uit-
sparing in de constructie konden de rondvaartboten 
gewoon passeren.

Ultra-hogesterktebeton
Voor het UHSB is het materiaal Compact Reinforced 
Composite (CRC) van Hi-Con toegepast, dat uitgaat 
van een combinatie van staalvezels en traditionele 
wapening. CRC is een dikke, yoghurtachtige substan-
tie en wordt gekenmerkt door een optimale korrelpak-
king en het achterwege laten van grove toeslagma-
terialen. De sterkte varieert tussen de 120 N/mm2 
voor de pijlers tot 170 N/mm2 voor de natte knopen. 
Dit materiaal is ontwikkeld in Denemarken in de ja-
ren tachtig door Hans Bache [1, 2] en sinds die tijd 
zeer uitgebreid beproefd en gedocumenteerd. Voor de 

Een vloeiende witte lijn, zoals dit in het ontwerp bedoeld was. (foto: Kees Hummel)

Catharinabrug is een 
recent ontwikkelde 
variant gebruikt van 
het originele CRCi2. 
Deze CRCi3-mix is oor-
spronkelijk ontwikkeld 
voor windmolens met 
zware dynamische 
omstandigheden. De 
verwerkbaarheid is 
zeer lastig, maar de 
dynamische stijfheid 
is aanzienlijk beter. 
Dit maakt CRCi3 zeer 
geschikt voor slanke 
infraprojecten zoals de 
Catharinabrug.

Conclusie
Voor de Catharinabrug 
is een zeer ambitieus 
ontwerp gemaakt, dat 
alleen in UHSB moge-
lijk was. De eisen la-
gen hoog en er werd 
veel verwacht, zowel 

wat betreft de onderbouwing van de constructie als 
de hoge afwerkingskwaliteit en zeer kleine toleran-
ties. Door een optimaal UHSB-mengsel toe te pas-
sen in combinatie met uitgebreide documentatie en 
ervaring, is het onhaalbare mogelijk gebleken. Het 
resultaat mag er wezen: de sierlijke brug pas perfect 
tussen de historische bebouwing en is een aanwinst 
voor de Leidse binnenstad.

Literatuur
[1]  Bache, H.H.: Compact Reinforced Composite,  
 Basic Principles, CBL Report No. 41,   
 Aalborg Portland, 1987.
[2]  Aarup, B; Jensen, B.C.: Bond Properties of  
 High-Strength Fibre Reinforced Concrete,  
 ACI-publication SP-180, Bond and Development  
 of Reinforcement, 1998. Weert 

  Projectgegevens

  Opdrachtgever:  Gemeente Leiden
  Architect:  DP6 architectuurstudio, Delft
  Constructieadviseur:  Pieters Bouwtechniek, Delft
  Uitvoering:  Gebr. Schouls, Leiden
  Leverancier:  UHSB: Hi-Con Nederland,   
   Weert .
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“Een parel van een studie! Zelden was de jury zo 
unaniem in haar besluit om een eerste prijs toe te 
kennen als aan deze studie. Theorie en praktijk zijn 
in deze studie op een unieke wijze bij elkaar gebracht 
in een literatuuronderzoek naar de theorie over wa-
pening en de daartoe beschikbare software en in veld-
onderzoek dat is gericht op (praktische) informatie uit 
de wapeningsbranche.” Dit zijn slechts enkele zinnen 
uit de considerans die bij deze winnaar van de ENCI 
Studieprijs 2017, categorie Hogeschool, hoort. Bij-
gaand een korte samenvatting die beide studenten 
voor BV-nieuws schreven. 

Anno 2018 zijn er vele ontwikkelingen gaande in de 
maatschappij, die maken dat de markt een omslag 
maakt. Zo was in 2006 het fenomeen ‘app’ nog totaal 
onbekend, terwijl het vandaag de dag ondenkbaar is 
om geen smartphone te hebben. Deze digitale revo-
lutie heeft ook invloed op de bouwsector. We vertalen 
digitalisering al snel naar begrippen als BIM en data, 
maar hoe gaat dit de sector veranderen?

Ons doel voor het afstuderen was duidelijk; onderzoek 
doen naar de bouwsector en een spraakmakende in-
novatie realiseren. Deze doelstelling sloot perfect aan 
bij de visie van Wagemaker. Samen met de innovatieve 
afdeling Virtual Design werd de volgende hoofdvraag 
geformuleerd: “Hoe kan een BIM-model 2D-wapen-
ingstekeningen vervangen in het uitvoeringsproces?” 
Kortom: hoe kunnen we de digitale revolutie inzetten 
om een papieren tekening te vervangen?

Het fundament voor het onderzoek bevat een litera-
tuurstudie in combinatie met een veldonderzoek (20 
geïnterviewden en 66 geënquêteerden van verschil-
lende bedrijven) naar wapening, achterliggende soft-
ware en immersive technologies.

Uit ons onderzoek kwamen de volgende problemen 
naar voren voor het werken met een papieren 
tekening:

	 •		Een	2D-tekening	is	statisch.	Het	is	een	afdruk	en	
  daardoor een momentopname. Deze afdruk kan 
  niet eenvoudig en/of snel gereviseerd worden.
	 •		Een	2D-tekening	geeft	minder	inzicht	in	 	
  (complexe) wapeningsdetails.
	 •		Een	2D-tekening	is	dom.	Er	kan	geen	informatie	
  (data) uit een wapeningsmodel aan een tekening 
  worden toegevoegd die door gebruikers in een 
  latere fase digitaal hergebruikt kan worden.
	 •		Het	totale	wapeningsproces	kost	volgens	de	
  traditionele werkwijze meer tijd en heeft hogere 
  faalkosten dan een proces in BIM.

Nieuwe technologieën als Augmented- & Mixed 
Reality (AR/MR) zijn op middellange termijn de 
toekomst, maar er is wel een cultuuromslag nodig om 
deze veranderingen ook daadwerkelijk te implement-
eren. Andere uitdagingen zijn o.a. de kwaliteit van het 
uitwisselingsformaat IFC en de onnauwkeurigheid 
van AR/MR. Voor de lange termijn verwachtten de 
ondervraagden volledige automatisering door middel 
van parametriseren en robotisering.

Om innovaties te laten slagen moet bewijs geleverd 
worden dat een innovatie echt van “een idee” naar 
“de realiteit” omgezet kan worden. Dit leidde tot de 
pilot NO-TIME Rebar, een app waarmee wapening 
in Augmented Reality op de correcte locatie wordt 
weergegeven en de wapeningsinformatie (bijvoor-
beeld diameter en h.o.h-afstand) wordt getoond met 
behulp van een pop-upscherm. Daarnaast is het ook 
mogelijk een verificatie op de gerealiseerde wapening 
uit te voeren.

Digitalisering van het wapeningsproces
ing. A.P. (Nol) van Loon (Trainee bij Boskalis) & ing. T. (Tijmen) Dekkers
(BIM-modelleur bij Wagemaker)

Een virtuele weergave van wapening m.b.v. 
Augmented Reality

Nol van Loon Tijmen Dekkers

7



BV-Nieuws | jaargang 2018 | nummer 2

6

Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw

Studiedagen
  14 juni
Constructeursdag 2018 Locatie Circl te Amsterdam

De kracht van de constructeur 
De Constructeursdag 2018 kent een vol programma. 
Alle programmaonderdelen sluiten aan op het thema: De kracht van de constructeur.
Om de onderwerpen vanuit verschillende kanten te kunnen belichten en om zoveel mogelijk kennis te 
kunnen delen, wordt deze dag gezamenlijk georganiseerd door de Betonvereniging, Bouwen met Staal, 
VNconstructeurs en YouCon.

Kennisdag
Deze kennisdag is onmisbaar voor u als constructeur, omdat u in één dag wordt bijgepraat en geïnspireerd 
over uw constructeursvak. Zowel inhoudelijk, door de presentaties van bijzondere en uitdagende projecten, 
als door een update over de laatste ontwikkelingen op het gebied van materialen als beton, staal, hout en 
composieten. Natuurlijk komen ook de thema’s duurzaamheid en digitalisering aan bod. Om de opgedane 
kennis te belonen, ontvangt u als deelnemer én geregistreerd constructeur 2 KE/PE-punten voor het Con-
structeursregister.

 BLOK 1  

 13.00 uur  Opening dagvoorzitter
 13.10 uur  Circl paviljoen
 13.30 uur  WHOW lezing ( Verrassing )
 14.15 uur  Pauze

 BLOK 2  
  Duurzaamheid  Materialen
 14.45 uur  Circulair construeren 14.45 uur  3D-geprint staal
 15.10 uur  Materialen vergelijk ? 15.10 uur  3D-geprint beton
 15.35 uur  Paviljoen geleend materiaal DDW 15.35 uur  FRP-bruggen

  Projecten  Digitalisering
 14.45 uur Blankenburgtunnel 14.45 uur  Digital manufacturing
 15.10 uur Windmolens (offshore) 15.10 uur  Maatregelen catalogus
 15.35 uur  Pier Schiphol 15.35 uur  Shaded dome

 16.00 uur  Pauze

 BLOK 3  De kracht van de constructeur

 16.30 uur  Uitreiking oorkondes registerconstructeurs en - ontwerpers
 16.45 uur  Debat: Paneldiscussie o.l.v. de dagvoorzitter Meindert Schut
 17.15 uur  Constructeur van het jaar & jong talent

 17.40 uur  Borrel

 Aanmelding   U kunt zich aanmelden via onze website www.betonvereniging.nl
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15 maart 2018 
Avondcollege Betontechnologie voor Constructeurs

Hilariteit bij de constructeurs 
tijdens de quiz waarin met 
Kahoot-vragen de parate 
kennis van betontechnologie 
werd getest

12 april 2018 
Avondcollege Digitalisering en de Constructeur

Aandachtig gehoor 
bij de voordracht van 
een van de sprekers.

19 april 2018 
MBO/HBO-docentendag

Docenten en studenten uit het MBO en 
HBO bezoeken de nieuwe derde kolk 
van de Beatrixsluizen in Vreeswijk
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Opleidingen

 

3-jarige MSEng-opleiding
Onze driejarige deeltijd constructeursopleiding 
met het diploma MSEng heeft afgelopen jaar weer 
20 geslaagden opgeleverd. In bijgaand artikel geeft 
een van de geslaagden een impressie van de oplei-
ding en zijn eindwerk.

Om ervoor te zorgen dat we ook de komende jaren 
een actuele en gedegen opleiding kunnen blijven 
geven, zal er de komende tijd aandacht worden 
gegeven aan de onderwijskundige en inhoudelijke 
aspecten, zodat we de opleiding op goed master-
niveau kunnen blijven draaien. Komend najaar 
(september) gaat de driejarige deel-tijdopleiding 
MSEng voor constructief ontwerper weer van start.

Onderstaande kortlopende cursussen staan nog op 
het programma voor de zomervakantie. 

Alle onderstaande cursussen hebben plaats bij de 
Betonvereniging te Gouda

Kijk op www.betonvereniging.nl 
voor meer informatie.

Naam cursus  start tijden

Bouwkuipen en kelders 15-5-2018 15.00 - 20.30 uur

Nascholing Betononderhoudskundige BV dag 2 Coatings 17-5-2018 16.00 - 20.00 uur

Verhardingen van Cementbeton Module 2 Uitvoering 24-5-2018 16.00 - 21.00 uur

Constructieve ankers voor Beton 29-5-2018 13.00 - 17.30 uur

Nascholing Betontechnoloog BV 30-5-2018 16.00 - 20.00 uur
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Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de realisatie 
van infrastructurele werken, besloot ik in 2013 een 
overstap te maken naar het ontwerp. Het voordeel van 
werken bij één van de grotere aannemingsbedrijven in 
Nederland, Van Hattum en Blankevoort, is dat deze 
mogelijkheden er zijn binnen de eigen organisatie.

Voorwaarde van de werkgever was wel dat ik me dan 
(opnieuw) zou bekwamen in het maken van construc-
tieve betonberekeningen. Ik studeerde namelijk al in 
1997 af als Civiel Ingenieur, maar maakte daarna 
geen sommen meer.
Om mijn constructieve vaardigheden van de HTS weer 
op te halen en bovendien klaar te staan voor de oplei-
ding Master of Structural Engineering, startte ik in 
2013 eerst met de eenjarige Bachelor. De driejarige 
Master sloot hier naadloos op aan, en in oktober 2017 
heb ik mijn afstudeeronderzoek met succes verdedigd.

Vanuit mijn achtergrond en affiniteit met de uitvoer-
ing van complexe civiele kunstwerken, koos ik ervoor 
af te studeren op de ‘Realisatie van de Haliç Unkapani 
Highway Tunnel’ te Istanbul Turkije. Een uitdagend 
project met zeer veel civiele aspecten op een moe-
ilijke locatie. Het betreft hier een afzinktunnel die is 
opgelegd op pijlers als ware het een brug onder water.
Een bijkomende complicatie is dat Istanbul een ge-

bied is dat gekenmerkt wordt door zware 
aardbevingsbelastingen.

Ik had al snel door dat ontwerp en uit-
voering bij een dergelijk project hand in 
hand moeten gaan. Keuzes in het ont-
werp beperken de wijze van uitvoering, 
en omgekeerd moet rekening worden ge-
houden met belastingen die optreden bij 
de gekozen bouwwijze. Integraliteit is hier 
het sleutelwoord.

Een traditionele afzinktunnel wordt veelal 
op de bodem in een zinksleuf gelegd. Dit 
ontwerp leidt bij diep water tot lange toe-
ritten. Hier is geen ruimte voor. Er is daar-
om voor gekozen de tunnel op circa 20 
meter diepte op pijlers te plaatsen.

Er zijn in mijn afstudeeronderzoek twee 
variantenstudies uitgevoerd, te weten het statisch 
systeem en de bouwmethoden.
Uit het variantenonderzoek volgde dat er een voorkeur 
is voor een statisch bepaalde constructie. Deze is 
beter bestand tegen zettingen en vervormingen bij 
aardbevingen. Vanuit kostenoogpunt worden zo lang 
mogelijke tunnelelementen toegepast. Dit beperkt 
het aantal benodigde (dure) pijlers, de afzinkopera-

ties en zinkvoegen. Het blijkt dat de 
toepassing van voorspanning een 
besparing van wapening oplevert 
indien de overspanning groter is. 
Bovendien blijft de constructie wa-
terdicht, omdat er geen scheurvorm-
ing optreedt. Een combinatie van een gekromd voors-
panverloop in de wanden en rechte kabels in de vloer 
is in dit geval het meest effectief.

In de basis zijn er vier beschouwingen van het tunnel 
element gemaakt: langs- en dwarssnedeberekeningen
in de eindfase, invloed van de aardbevingsbelasting 
en ten slotte een controle van de belastingen in de 
bouwfase.

Terugkijkend is de opleiding een echte aanrader voor 
hoger geschoolden met een constructieve achter-
grond. Het is een zeer intensief traject van 3 jaar 
studie naast je werk. De studiebelasting bedroeg voor 
mij gemiddeld 15 uur per week, maar dan blijkt het 
ook allemaal echt te halen, met een goed resultaat.

De samenstelling van het vakkenpakket is een goede 
combi van puur theoretische achtergronden en het 
construeren op basis van de normen in praktijk. Ik 
kan eigenlijk alles wel toepassen in mijn dagelijkse 
werk en het blijkt dat je ook echt wel weet waar je over 
praat.

Na voltooiing van deze opleiding is het doel om als 
Ontwerpleider aan de slag te gaan. Hierbij wil ik met 
mijn verworven achtergrondkennis de twee werelden 
ontwerp en realisatie nog beter later samenvloeien.

Piles foto Arcadis die verder niet betrokken is geweest bij het in dit 
artikel beschreven onderzoek.

 

3-jarige MSEng-opleiding
Onze driejarige deeltijd constructeursopleiding 
met het diploma MSEng heeft afgelopen jaar weer 
20 geslaagden opgeleverd. In bijgaand artikel geeft 
een van de geslaagden een impressie van de oplei-
ding en zijn eindwerk.

Om ervoor te zorgen dat we ook de komende jaren 
een actuele en gedegen opleiding kunnen blijven 
geven, zal er de komende tijd aandacht worden 
gegeven aan de onderwijskundige en inhoudelijke 
aspecten, zodat we de opleiding op goed master-
niveau kunnen blijven draaien. Komend najaar 
(september) gaat de driejarige deel-tijdopleiding 
MSEng voor constructief ontwerper weer van start.

Duco Bergwerf, afgestudeerd bij de Betonvereniging
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Beton steeds duurzamer!
De verduurzaming van de Nederlandse betonsector heeft sinds 2012 een grote sprong voorwaarts gemaakt. 
Dat is vooral te danken aan steeds duurzamer geproduceerd beton en aan een betere samenwerking binnen 
de sector. Die conclusies publiceerde Betonhuis sector betonmortel in een brancheverslag.

Betonakkoord, informatie “CO2-reductie”
Het Betonakkoord, het ketenakkoord voor een duurzame betonsector is 
onderverdeeld in 4 afzonderlijke tafels. In dit nummer vertelt ing. N. Vonk iets 
over de tafel “CO2-reductie”

Binnen het Betonakkoord is CO2-reductie een belang-
rijk onderdeel. Inzet van het Akkoord is een dalende 
CO2-uitstoot met als ondergrens 30% CO2-reductie in 
2030 ten opzichte van 1990 en een intentie tot 49% 
reductie in de gehele keten. Deze 49% is neergelegd in 
het regeerakkoord Rutte III (2017). Concreet betekent 
dit een vermindering van meer dan 1 miljoen ton CO2.
Bewust wordt naar de hele keten gekeken, omdat deze 
ambitie niet alleen door grondstof- en betonprodu-
centen kan worden gerealiseerd. Aan opdrachtgevers 
en bouwbedrijven wordt gevraagd zich ook maximaal 
in te spannen om de CO2-reductie te realiseren. Door 
gebruik te maken van innovatieve technieken wordt 
verwacht dat de gewenste reductie wordt gereali-
seerd. Nederland kan wat dit betreft een proeftuin 
worden voor de wereld. Opgedane kennis en ervaring 
kunnen worden geëxporteerd.
Als methodiek om tot CO2-reductie te komen wordt de 
nationale bepalingsmethode MKi/MPG, of equivalent, 
toegepast. Opdrachtgevers zullen een dalende MKi 
gaan uitvragen voor het gehele project en daarmee de 
reductie stimuleren.

Belangrijk punt is de controle op het bereiken van 
het doel, ook tussentijds. Jaarlijks wordt geijkt of het 
doel wordt bereikt en of extra maatregelen tot verder-
gaande CO2-reducties noodzakelijk zijn.
Deze controle geldt niet alleen de CO2-reductie, maar 
ook de circulariteit, zoals afgesproken binnen het 
Betonakkoord. Daarom is besloten tot het instellen 
van een Stuurgroep en Voortgangscommissie met 
als taak te sturen op het behalen van de afgesproken 
doelen en het nakomen van gemaakte afspraken.
Het akkoord is zeer ambitieus voor wat betreft de 
doelstelling CO2-reductie. Met de inspanning van alle 
betrokken partijen moet Nederland een heel eind kun-
nen komen.

ing. Nico Vonk

De totale CO2-emissie per geproduceerde m3 beton-
mortel is in 2016 3% lager dan in het jaar daarvoor. 
Ten opzichte van het referentiejaar 2012 is er zelfs 
sprake van een reductie van ruim 7%. Wat beton mo-
gelijk maakt, zoals het brancheverslag is getiteld, is 
opmerkelijk positief van toon. Het verslag baseert 
zich op een benchmark-onderzoek dat onlangs bin-
nen de betonmortelsector is uitgevoerd. 
Naast CO2-emissie en het gebruik van secundaire 
grondstoffen, werd gekeken naar randvoorwaarden 
als veiligheid van betrokken personeel en efficiën-
tie binnen de productiecyclus. Over de gehele keten 

spreekt het verslag van gunstige ontwikkelingen. Zo 
kregen de meeste chauffeurs in dienst van bij Beton-
huis aangesloten bedrijven rijstijltrainingen. Door 
deze ontwikkeling kon de CO2-emissie bij de beton-
mortelproductie (waartoe transport wordt gerekend) 
met maar liefst 6% worden teruggebracht.

Secundaire grondstoffen
Met producten als vliegas, betongranulaat en andere 
secundaire grondstoffen, heeft de betonsector een 
aantal kansrijke, duurzame grondstoffen in handen. 
Na jaren van groei in de toepassingen ziet de branche 
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Succes voor CSC-keurmerk op Building Holland
Tijdens Buiding Holland 2018, één van de grote beurzen voor de bouw, zijn zeven nieuwe CSC-certificaten 
uitgereikt aan Romein Beton, Betonindustrie De Hamer (drie vestigingen), Betonmortel Nederland, Albeton 
en Betoncentrale Hasselt.

Deze zeven bedrijven hebben in het eerste kwartaal 
van dit jaar met succes het proces van certificering 
afgerond. Een bijzonder moment was er voor Pieter 
Schraven, commercieel manager van Betonindus-
trie De Hamer. Hij ontving van Arjen van der Drift, 
Kiwa, het eerste gouden CSC-certificaat in Nederland 
voor de prefab productielocatie in Nijmegen. De an-
dere vestigingen van De Hamer (Heumen, Waspik) en 
Romein Beton, allemaal onderdeel van de BTE groep, 
ontvingen CSC-brons en CSC-zilver. Drie betonmortel-
fabrikanten Albeton, Betonmortel Nederland en Bet-
oncentrale Hasselt BV ontvingen CSC-zilver. Harm van 
Dartel, certificatiemanager bij SKG-IKOB, reikte het 
CSC-certificaat namens de certificerende 
instelling uit aan Gert Molenaar, KAM-
manager van de Schagen Groep Beheer. 
Na de lance-ring van het CSC-certificaat 
voor verantwoorde herkomst en produc-
tie in januari 2017 zijn er binnen één jaar 
ruim 70 certificaten uitgereikt in Neder-
land. “En, er is veel belangstelling vanuit 
het buitenland”, laat Ron Peters, directeur 
Betonhuis weten. “Met het uitreiken van 
deze nieuwe certificaten laten deze be-
drijven zien dat zij koplopers zijn in het 
duurzaam bouwen met beton. Het is te-
vens tastbaar bewijs dat onze sector ver-
duurzaamt en goed op weg is om klimaat-
doelstellingen te halen. Met de erkenning 
van BREEAM is het de standaard in Ne-

derland geworden. Beton duurzaam aanbesteden 
zonder CSC voor te schrijven, kan eigenlijk niet meer.” 
De Concrete Sustainability Council heeft de eisen en 
voorwaarden aan het CSC-certificaat vastgelegd in 
de Sustainable Concrete Manual. Het certificaat heeft 
daarmee ook een internationale status. Er zijn vier 
niveaus: brons, zilver, goud en platina. In Nederland 
is CSC-NL (Be-tonhuis sector betonmortel) de regio-
nale systeembeheerder van de internationale CSC-
regeling. 
De feitelijke certificering wordt uitsluitend uitgevoerd 
door bij CSC aangesloten en onafhankelijke certifi-
cerende instellingen; Kiwa, SGS en SKG-IKOB.

V.l.n.r. Arjen van der Drift, Ron Peters, Peter van der Wal, Pieter Schraven, 
Heimen Droog, Gert Molenaar, Harm van Dartel, Klaas Huijgen en Paul de Vries. 

Foto: Betonhuis

nu een stabilisatie. De oorzaken zijn divers. 
De geschikte hoeveelheid poederkoolvliegas lijkt te 
stabiliseren en zal de komende jaren mogelijk min-
der worden. Hoogovencement wordt al in een groot 
aandeel verwerkt en groei is nauwelijks nog mogelijk. 
Voor betongranulaat zijn er naast betonmortelfabri-
kanten ook andere afnemers waardoor beschikbaar-
heid niet onbeperkt is.

Ketensamenwerking
“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen krijgt 
alleen de impact die het verdient, als we het samen 
doen”, aldus Paul Ewalds, sectorsecretaris betonmor-
tel. “In 2016 werd daartoe door zeven grote spelers 

binnen de branche overgegaan op een ketenconve-
nant. Betrokken partijen zetten zich in om de toe-
passing en productie van beton in de bouwketen per 
project te verduurzamen.” Een modulaire benadering 
van transport is daar een sterk voorbeeld van: tus-
sen de bron van de grondstof en de uiteindelijke af-
nemer wordt gestreefd naar een optimale inzet van 
transportmiddelen. Zo kan opnieuw reductie van CO2-
emissie worden gerealiseerd en wordt beton duur-
zamer geproduceerd.

Het brancheverslag is te downloaden op 
www.betonhuis-betonmortel.nl
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De website van de Betonvereniging is vernieuwd. De 
nieuwe site is sinds 9 april online. De belangrijkste 
activiteiten van de Betonvereniging zijn met 2 muis-
klikken in te zien. Het vinden van een geschikte oplei-
ding of studiedag gaat veel eenvoudiger dan op de 
oude site. Ook zie je sneller in de agenda wat er op het 
programma staat. Verschillende zoekmogelijkheden 
geven een mooi overzicht van ons aanbod.

De Betonvereniging ziet de site als start voor een ver-
dere professionalisering. 
Daaronder zijn inlogmogelijkheden voor leden en 
deelnemers aan opleidingen dan wel studiedagen, 
geautomatiseerde nieuwsbrieven, platform voor cur-
sisten, database voor betongerelateerde informatie 
en noem maar op.
De Bètaversie werd beoordeeld door een aantal 
deelnemers van onze cursussen, die waardvolle aan-
vullingen hebben gegeven en die de opzet van de site 
een goede verbetering vonden in vergelijking met de 
oude site.

Kijk snel op www.betonvereniging.nl .

Mededelingen

Website Betonvereniging is vernieuwd

Een gebouw is meer dan een stapel stenen. Een ge-
bouw zorgt voor energie, veiligheid, creativiteit en 
gezondheid. Maar… faciliteren wij dat als bouwsec-
tor wel optimaal? Om te laten zien hoe dat beter kan, 
maakte Blikvangers bouwen drie korte films. Grote 
partijen die betrokken zijn bij de realisatie van gebou-
wen hebben voor deze film nauw samengewerkt. BAM, 
Autodesk, Rabobank, Van Wijnen, IBM, Nieman Raad-
gevende ingenieurs en VORM maakten de films samen 
met ProptechNL en Marjet Rutten. Waarom? Omdat 
deze partijen er van overtuigd zijn dat we de wereld 
nog lang niet hebben laten zien waar wij als sector toe 
in staat zijn. Dat gaat de komende jaren veranderen. 
Niet zonder consequenties overigens. Het betekent 
nogal wat voor bijvoorbeeld de rollen van verschillen-
de partijen in de branche. En het gaat ook niet vanzelf. 
Het vraagt om creativiteit en samenwerking.

De techniek gaat ons er bij helpen. Kunstmatige intel-
ligentie wordt volop ingezet. Ervaringen van gebrui-
kers in gebouwen over de hele wereld zorgen dat we 
steeds betere en slimmere ontwerpen en gebouwen 
maken. We monitoren op afstand en krijgen predictive 
maintenance. Particulieren gaan dankzij Blockchain 
steeds vaker rechtstreeks investeren in vastgoed. En 
natuurlijk is de toekomst ook duurzaam. Gebouwen 
verbruiken geen energie maar leveren energie. Boven-
dien worden ze een grondstoffenbank.

Persbericht Marjet Rutten @constructief.org

De bouw en vastgoed in 2025

Hoe ontwerpen wij gebouwen in 2025? Gaat duurzaam bouwen alleen om energie? En hoe ziet het 
gebouw van de toekomst eruit? Onderwerpen die aan bod komen in drie korte nieuwe films over de 
toekomst van onze sector door onder meer innovator in de bouw Marjet Rutten. 
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BV-Nieuws 2018, adverteren in een uitgave?

5x per jaar verschijnt ons verenigingsblad. Exclusief voor bedrijfsleden is het mogelijk om hierin te 
adverteren of om hieraan zelfs een bijlage toe te voegen. Het BV-Nieuws wordt gelezen door een breed 
publiek.

BV-Nieuws nummer2
Omvang: 16 pagina’s| Formaat: A4| Oplage: ±3.500 ex
Verspreiding: Leden Betonvereniging, cursisten en contacten in alle segmenten binnen 
de betonwereld.

Adverteren?
Natuurlijk doen!

Hele pagina  €  1.150,-
Halve pagina  €  710,-
Kwart pagina  €  410,-
Achtste pagina  €  300.-
Tarieven zijn inclusief BTW

Neem voor meer informatie en reservering contact op met:
Kim Vermeulen via info@betonvereniging.nl of 0182-539233.

Voorpagina foto: Catharinabrug Leiden foto Kees Hummel

BV nieuws
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Agenda 

Betonkanorace 2018 25/26-5-2018 E3 park Eersel

Onthulling Betonprijs categorie uitvoering: 
Parkeergarage Lammermarkt

30-5-2018 Lammermarkt, Leiden

Onthulling Betonprijs categorie utiliteitsbouw: 
‘s-Werelds grootste fietsenstalling

31-5-2018 Utrecht Centraal en stations-
plein Oost Utrecht

Constructeursdag 14-6-2018 Circl ABN Amsterdam

Onthulling Betonprijs categorie natte waterbouw: 
Hoogwatergeul Veessen - Wapenveld

20-6-2018 Kerkdijk, Heerde-Veessen

Onthulling Betonprijs categorie betontechnologie: 
Ultraslanke hybride trap hoofdkantoor ABT

21-6-2018 Arnhemsestraatweg 358 
Velp

Onthulling Betonprijs categorie constructief ontwerp: 
Tafelbrug in Noordhorn/Zuidhorn

28-6-2018 Van Starkenborghkanaal N355 
Visvliet

Betononderhoudsdag 13-9-2018 1931 ‘s-Hertogenbosch

BV/BmS Docentendag 20-9-2018 Nader te bepalen

Funderingsdag 11-10-2018 1931 ‘s-Hertogenbosch

Betondag 15-11-2018 de Doelen Rotterdam
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Constructeursdag 2018

14 juni 2018 Amsterdam

 Kijk op  www.betonvereniging.nl

 e-mail studiedagen@betonvereniging.nl

Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw

De kennispartner voor
de betonbouw


