
2 KE/PE punten 
Constructeursregister

Donderdag 22 mei 2014 
Locati e: Vijzelgracht, Amsterdam
Organisati e: Betonvereniging, Bouwen met Staal, VNconstructeurs
Mede mogelijk gemaakt door Max Bögl.

De Constructeur verdiept!
Ontmoeten en leren

Constructeursdag 2014



KENNISPROGRAMMA

Het programma voor de dag is:

12:00 uur Ontvangst plus rondleiding, EXPO  

12:45 uur Dagvoorzitt er en uitleg Bögl 
 Remco Wiltjer, IMd Raadgevende Ingenieurs

12:55 uur De overheidsingenieur
 Marten Klein, Ingenieursbureau Amsterdam

13:15 uur Nooit meer doen
 René Sterken, BAM Advies en Engineering

13:20 uur De tunnel als constructi e
 Frank Kaalberg, Witt eveen en Bos Raadgevende Ing.

13:50 uur Het stati on Vijzelgracht: “Samen slimmer  zijn” 
 Maarten de Jong, Phil Rickes, Max Bögl Nederland

14:20 uur PAUZE en EXPO
 
15:00 uur Monitoring van complexe projecten 
 Mandy Korff , Deltares

15:30 uur Geo-impuls: lessen voor constructeurs.
 Diepwanden
 Jan van Dalen, Strukton / TU Delft 

15:50 uur GeoRM ook voor constructeurs
 Thomas Bles, Deltares

16:10 uur Nieuwe ontwikkelingen in hoogbouw 
 Jan van der Windt, Zonneveld Ingenieurs

16:40 uur PAUZE en EXPO  

17:10 uur Constructi ef rekenen aan duurzaamheid 
 Pim Peters, IMd Raadgevende Ingenieurs

17:40 uur Nooit meer doen 
 Erik Middelkoop, Royal HaskoningDHV

17.45 uur Jaarrede 
 John Kraus, Royal HaskoningDHV

17.55 uur Constructeur van het jaar  Jury

18:05 uur Beëdiging Constructeursregister 
 Aad van der Horst, BAM Infraconsult

18:35 uur Borrel, buff et en EXPO  

De Constructeur verdiept!



INLEIDING
 

Tijdens de Constructeursdag 2014 staat het ontmoeten van vakgenoten natuurlijk weer 
centraal. Onmisbaar element van het constructeursvak is weten wat je doet; compromis-
loze beheersing van prakti jkkennis. Vandaar ook het lezingenprogramma. We verdiepen 
ons in een groot aantal onderwerpen. Belangrijk hierbij is de interacti e tussen de wereld 
van de geotechniek en de wereld van het constructi ef ontwerpen. In de prakti jk blijkt 
vaak dat juist op dat grensvlak veel misgaat. Ook hier een kwinkslag naar het thema van 
de dag. Hiernaast zal aandacht worden besteed aan duurzaam construeren en moderne 
hoogbouw maar ook aan monitoring van complexe binnenstedelijke bouwacti viteiten.
 
Unieke locati e: stati on Vijzelgracht (ruwbouw-fase)
Dank zij de gastvrijheid van Max Bögl is het mogelijk om de Constructeursdag 2014 in een 
absoluut unieke omgeving te houden; het stati on Vijzelgracht, dat in ruwbouw groten-
deels gereed is. Het Stati on Vijzelgracht komt tussen de Weteringschans en de Prinsen-
gracht te liggen. Het perron waar de metro straks stopt ligt op ongeveer 26 meter diepte. 
Het stati on is 240 meter lang en 20 meter breed. De verwachti ng is dat per dag 40.000 
passagiers gebruik zullen maken van dit stati on.

Beperkte toegankelijkheid, warme kleding!

Omdat het stati on nog in de ruwbouwfase verkeert is er 
sprake van een beperkte toegankelijkheid. Mensen die slecht 
ter been zijn worden verzocht ti jdig met de Betonvereniging 
contact op te nemen. En hoewel het op 22 mei al volop voor-
jaar kan zijn, dient u er rekening mee te houden dat de 
binnentemperatuur iets lager kan zijn dan u gewend bent.

De contructeur verdiept! Ontmoeten en leren

Fotografi e: Thea an den Heuvel/DAPh

Expo

Tijdens de dag is er een groot aantal exposanten die producten en diensten 
tentoonstellen. 

Rondleiding

Het is mogelijk om ti jdens de Constructeursdag in een aantal groepen verspreid 
over de dag een rondleiding te krijgen door het Stati on Vijzelgracht en de tun-
nelbuizen van de Noord-zuidlijn. Bij het inschrijff ormulier kunt u zich hiervoor op-
geven. Vanwege veiligheidsredenen is het aantal plaatsen hiervoor beperkt. We 
hanteren het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Geef u dus snel op.

Constructeur van het jaar 2014

Geef alstublieft  uw nominati e door!
Ook dit jaar zal er een Constructeur van het jaar worden gekozen. Bekende voor-
gangers zijn natuurlijk Laszlo Vákár van Movares (2012) en John Kraus van Royal 
HaskoningDHV (2013). Wie wordt de Constructeur van het jaar 2014? Welke con-
structeur is ambassadeur van het vak en maakt verbluff ende constructi es? We 
horen heel graag wie u zou willen nomineren. Uw nominati e kunt u sturen aan de 
secretaris van de jury Peter Hoes (peter@betonvereniging.nl) Een deskundige jury 
onder leiding van Marc Unger van Prorail zal de uiteindelijke keuze maken.
 
Nooit meer doen

In dit succesvolle onderdeel vertellen gerouti neerde constructeurs over missers 
uit hun eigen ervaring. Het gaat hierbij niet om leedvermaak, maar het gaat erom 
dat we als vakbroeders van elkaar moeten leren en sommige dingen nooit meer 
moeten doen!
 
Beëdiging nieuwe registerconstructeurs

Voordat we de dag afsluiten met een borrel en buff et verwelkomen we een aantal 
nieuw toegelaten registerconstructeurs en registerontwerpers.
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B e t o nv e re n i g i n g ,  Po s t b u s  4 1 1 ,  2 8 0 0  A K  G o u d a

Kosten voor deelname:

Kosten voor deelname bedragen – zonder buff et:
€  250,-   leden  BV, BmS, VNc
€  300,- niet leden      
€  25,- student- en gepensioneerde leden   

Kosten voor deelname bedragen – inclusief  buff et:
€  270,-   leden  BV, BmS, VNc    
€  325,-   niet leden      
€ 45,- student- en gepensioneerde leden 
 
Kosten deelname expositi e:
€  850,- leden BV, BmS, VNc inclusief 2 toegangskaarten
€  1.250,- niet leden, inclusief 2 toegangskaarten

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via de website van de Betonvereniging 
www.betonvereniging.nl.
U leest hier ook onze voorwaarden voor het aanmelden en annuleren.

Met deze QR code vindt u direkt de juiste pagina.

De contructeur verdiept! Ontmoeten en leren

De Constructeur verdiept!
Reisadvies

1) Openbaar vervoer: vanaf Centraal Stati on Amsterdam tramlijn 7 - richti ng   
 Slotermeer – uitstappen halte Weesperplein.

2) P+R bij Amsterdam Arena (Burg. Stramanweg 130a), en Olympisch Stadion   
 (Stadionplein 44), RAI (Europaplein) 

3) Parkeergarages in de omgeving: o.a. Rokin 55, Stopera (Waterlooplein),   
 Parkeergarage Heinekenplein (Eerste van der Helststraat 6)
 Meer parkeergarages: htt p://www.parkeren-amsterdam.com/parkeergarages


