
 
 
Programma Regio Gelderland Voorjaar 2018 
 

Het bestuur wenst u een voorspoedig 
2018 
 

Een programma van, voor en door ingenieurs 

 

Hierbij ontvangt u het voorjaarsprogramma 2018 van Regio Gelderland. De activiteiten zijn: 
netwerkcafé ’s (4), seminar (1), excursies (3) 

 
Hebt u een actueel thema waar u meer over zou willen weten of waarvan u vindt dat we er 

als Regio aandacht aan zouden moeten besteden? Kunt u zelf iets vertellen over een 

onderwerp, of kunt u iets laten zien dat voor andere ingenieurs interessant is? Laat het ons 
weten! Een e-mailtje naar kivi@utwente.nl is voldoende. 

 
Wij zien u graag terug bij onze en úw activiteiten! 

 

Het bestuur van KIVI Regio Gelderland. 
 

Informatie en aanmelding 

 
Voor meer informatie over de activiteiten kunt u de website www.kivi.nl/gel raadplegen of contact 

opnemen met: 

   Elfride Dijkstra-ten Dam 
   E-mail   kivi@utwente.nl 

   Telefoon  053 – 489 4097 
 

Aanmelden voor activiteiten bij voorkeur via de website (eventueel via mail of telefoon). 

Afzeggen? Natuurlijk kan het gebeuren dat u genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren. Bedenk 
echter, dat het niet alleen teleurstellend is voor de organisator maar ook voor de spreker/het bedrijf 

dat op u had gerekend. 
 

Bestuur 

 

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Hans van Donkelaar en Fokko Bakker zijn 
begin december afgetreden en Jan Willem Hofstee heeft te kennen gegeven dat hij dit voorjaar stopt.  

 
Voorzitter:    Albert ten Kate 

Secretaris / penningmeester:   Jan Willem Hofstee (tot de ALV van 2018) 

Programmacommissaris:  Gerard Thomas  
Sociale media:    Henkjan Garretsen  

Netwerkcafé:    Marian Buitenhuis 
Innovaties:    Arnold Groot (én na de ALV, penningmeester) 

 

Carel de Vries, lid van regio Gelderland, vertegenwoordigt ons in de Ledenraad. 
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Activiteiten 

 

NETWERKCAFÉ: Zonder ingenieurs geen PATENTEN 
Maandag 5 februari, 19.30–22.00 uur 

 

Octrooien (patenten) dienen als stimulans voor uitvinders om hun uitvinding wereldkundig te maken. 
Daarbij zijn uitvinders soms geniale eenlingen, maar vaker werken zij in of met de industrie. Voor 

bedrijven zijn octrooien een van de gereedschappen om zakelijk succes te boeken. Daarbij is het van 
belang om door te hebben wat het bedrijf wel (en niet) met hun octrooien kan. Wat vragen ze wel 

aan en wat niet? Soms leveren de kleinste uitvindingen de grootste successen op, en komt de mooiste 
uitvinding nooit op de markt. En hoe ga je om met octrooien van anderen? Hajo Kraak is uw 

enthousiaste gids over de glibberige paden en langs de mooie uitzichten van het octrooirecht. Het lijkt 

soms een speelveld van juristen, maar het mooie van octrooien is: zonder ingenieurs zou het niet 
bestaan! 

 
www.vo.eu 

 

Locatie: Groote Sociëteit, Jansbuitensingel 28, 6811 AE Arnhem 
Spreker: Hajo Kraak, MSc 

Kosten: Geen 
 

BEZOEK: Multifunctioneel centrum DOELUM Renkum 

Woensdag 14 februari, 18.00–21.00 uur  
 

Doelum is een gloednieuw complex in Renkum, bestaande uit een breed scala aan sportfaciliteiten, 
een multifunctionele theaterzaal, kantoorruimte en bij dat alles een prima horecaservice. Een grote 

variatie aan verenigingen en organisaties vindt in Doelum zijn plek en werkt én ontspant hier samen. 

  
De architect Joost van Noort legt uit hoe hij tot dit ontwerp is gekomen. Daarna geven de aannemer 

en de verschillende installateurs uitleg over hun bijdrage aan dit bijzondere gebouw. 
 

Studio Nuy van Noort: www.nuyvannoort.nl 

Doelum: www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Projecten/Multifunctioneel_centrum_Doelum 
 

Locatie: Hogenkampseweg 45, 6871 JK Renkum 
Kosten: € 5,00 voor KIVI-leden, niet KIVI-leden € 15,00. Studenten gratis. 

 

NETWERKCAFÉ: Renovatie van de Tacitusbrug bij Ewijk + ALV 
Maandag 5 maart, 19.00-22.00 uur 
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De Waalbrug bij Ewijk, formeel de Tacitusbrug is een dubbele tuibrug in Nederland, gelegen in de 
autosnelweg A50. De brug overspant de rivier de Waal over een lengte van 1.055 meter met een 

hoofdoverspanning van 270 meter. Het is een van de langere rivierbruggen in Nederland.  

Aangezien deze brug een versleten en gescheurd brugdek had, is in 2012 gestart met de renovatie. 
Daarbij is de brug voorzien van dubbellaags ZOAB, is de constructie van het brugdek versterkt, het 

brugdek verstevigd met hoge sterkte beton en zijn de voegovergangen vervangen. Tevens is de brug 
1,5 meter opgevijzeld om de doorvaarthoogte gelijk te maken aan die van de nieuwe brug. 

Oorspronkelijk was gepland dat de oude brug in 2014 weer zou worden opengesteld, maar eind 2013 

werd duidelijk dat een omvangrijker renovatie noodzakelijk was vanwege de slechte conditie van de 
brug. De gerenoveerde brug is op begin 2017 weer in gebruik genomen. Niels Willemsen vertelt ons 

over dit renovatie project. 
 

Locatie: Groote Sociëteit Arnhem, Jansbuitensingel 28, 6811 AE Arnhem 
Spreker: Niels Willemsen, Senior Project Manager ROYAL HASKONING DHV 

Kosten: Geen  

 
Voorafgaand aan deze lezing wordt de ALV gehouden (19:00 – 19:30) 
 
NETWERKCAFÉ: De kracht van Kleuren 

 
Een aantal jaren geleden hebben we een netwerkcafé gehouden met als thema kleur bekennen.  
We hebben de kleur- en stijlconsulente  van toen, Annet Westerink, gevraagd om opnieuw bij 
ons langs te komen.  
 

DE KRACHT VAN KLEUREN 
  

De hele dag zijn wij omringd door kleuren. Deze hebben vaak onbewust invloed op ons. Ze kunnen 

bijvoorbeeld ons beeld van iets, onze stemming of onze keuzes beïnvloeden. 
  

Daar wordt natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt, denk maar aan de reclamewereld, de 
interieurstyling en natuurlijk de kledingbranche. 

  

Wist u dat de eerste indruk die u op iemand maakt slechts voor 7 % bestaat uit wat u zegt? De 
rest wordt bepaald door hoe u eruit ziet. Met die wetenschap kunt u uw eerste indruk positief 

beïnvloeden door gebruik te maken van de juiste kleuren in uw kleding. Ieder mens heeft een 
eigen kleurencombinatie die bij hem of haar past. Het is handig om te weten wat u flatteert en 

waarom. En welke kleuren een goede combinatie zijn. We maken kennis met de kleuren van de 4 

seizoenen en de karakteristieke kenmerken van de verschillende seizoenstypes. 
  

Aan de hand van voorbeeldmateriaal laat zij ons zien welke effecten kleuren op iemands 
persoonlijke uitstraling hebben. 

  
Annet nodigt u graag uit voor deze ontdekkingstocht. U zult daarna anders naar kleuren van 

kleding gaan kijken! 

 
Maandag 9 april, 19.30-22.00 uur (2e maandag v/d maand) 
Locatie: Groote Sociëteit Arnhem, Jansbuitensingel 28, 6811 AE Arnhem  
Kleur- en stijlconsulente: Annet Westerink  

Kosten: Geen 

 
MINI-SEMINAR Huizen zonder Aardgas  

Woensdag 18 april, 16.30–21.00 uur 
 

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs regio Gelderland en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
organiseren een seminar met als thema: HUIZEN ZONDER AARDGAS. Wij focussen ons op 

bestaande huizen omdat we aannemen dat dit voor nieuwbouw veel eenvoudiger te realiseren is.  

 
De vraag: gaan we voor geheel gasloos, bijvoorbeeld ALL ELECTRIC of gaan we de huizen 

verwarmen met een aansluiting op het gasnet, waarbij gebruik gemaakt wordt van biogas of 

 



waterstof. 
 

Ook willen we tijdens dit seminar aandacht besteden aan de planning en de kosten die een en 

ander met zich meebrengt. Als we in 2050 alle bestaande woningen getransformeerd willen 
hebben, zullen we er 200.000 / jaar moeten ombouwen. Een andere vraag is wie gaat de ombouw 

betalen.  
 

Begin februari volgt een aparte flyer, met uitgebreide informatie over dit mini seminar. De 

verwachting dat dit een druk seminar wordt. Als u zich al wilt opgeven, is dit mogelijk via onze 
website. 

 
Locatie: Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Arnhem 

Gastheer: Aart Jan de Graaf, Lector Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
Kosten: € 15,00 voor KIVI leden en € 25,00 voor niet-leden. Studenten gratis.  

  

NETWERKCAFÉ: Asbest   
Maandag 4 juni, 19.30-22.00 uur 

 
Deze activiteit was al eerder ingepland, namelijk op 11 december j.l. Door winterse omstandigheden 
hebben we deze toen moeten annuleren.  
 
Asbest is overal toegepast in onze leefomgeving. Asbestvezels kunnen bij blootstelling echter leiden 

tot levensgevaarlijke ziekten. Hechtgebonden asbest vormt geen risico voor de volksgezondheid. 
Echter zodra de asbestvezels vrijkomen (bijvoorbeeld bij sloop, bewerking van asbest materiaal en/of 

door verwering als gevolg van weersinvloeden) vormt het een acuut risico voor de volksgezondheid. 
Het beleid van de overheid is erop gericht blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. Hiertoe is 

gewerkt aan wetgeving dat het bezit van een “asbest dak” na 2024 strafbaar stelt.  

 
Vanwege de ligging pal naast de vroegere asbestfabriek is de bodem van de woonwijk Gijmink in de 

plaats Goor in de loop der jaren zwaar vervuild geraakt met asbest. Daarnaast zijn op veel daken van 
huizen en schuurtjes in deze woonwijk asbesthoudende materialen verwerkt. 

 

De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente werken samen aan de aanpak van het asbest 
in deze wijk. Hierbij is gekozen voor een integrale aanpak. John van Dartel en Harold Rorink vertellen 

over de omvang van de asbestproblematiek in deze regio en de aanpak van de asbestsanering. 
 

Locatie: Groote Sociëteit Arnhem, Jansbuitensingel 28, 6811 AE Arnhem 

Sprekers: John van Dartel, projectleider bij Provincie Overijssel &  
   Harold Rorink, directievoerder bij Arcadis  

Kosten: Geen 
 

EXCURSIES 
Met de excursies in maart en mei zijn we nog bezig, maar daar wilden we niet op wachten met het 
uitsturen van ons programma. De data die we in gedachte hebben zijn 21 maart en 16 mei. 
 
Regio lid 

 

Als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van regio Gelderland, is de meest praktische 

oplossing: wordt lid van onze regio.   


