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KRONIEK VAN 40 JAAR BIJEENKOMSTEN IN DE REGIO NOORD-HOLLAND VAN HET KIvI. 

 

In Amsterdam werden tot ca 1971 

"Ingenieurs Koffietafels" gehouden in 

de Industriële club aan de Dam. Deze 

werden o.a. georganiseerd door Ir 

D.J.de Iongh en Ir O.E.Kramer. Rond 

1975 vonden in Utrecht vele 

vergaderingen plaats om te komen tot 

het oprichten van een 

Regio-Organisatie. Na de oprichting 

vonden in 1977 in Amsterdam de 

eerste bijeenkomsten plaats, 

georganiseerd door Ir W.G.van Olm, 

die alle bovengenoemde 

vergaderingen had meegemaakt en op 15 juli 1978 tot Coördinator voor de Regio Noord-Holland werd 

benoemd. Vanaf 1988 werd hij terzijde gestaan door Ir P.J.Edens. 

 

Allereerst waren er de Regio's Z.Holl, N.Holl, N. Nederl, Z.VT.Nederl, MiddenNederl. en Overijssel. Thans 

zijn actief Z.Holl, N.Holl,Z.Ned, Gelderl. en Oost. 

 

Het lijkt van belang voor een goed onderling contact van de leden om te kome tot een zo fijnmazig mogelijk 

netwerk van Regio's Binnen de KIvI-Organisatie. 

 

In 1979 werd Ir H.Klaassen voorzitter van het toen opgerichte Convent- waarin de Afdelingen en de Regio's 

vertegenwoordigd zijn en die 3-4x jaarlijks bijeen komen. In 1976 was reeds een Beursdag ingesteld waar de 

voornemens voor het houden van bijeenkomsten met elkaar kunnen worden besproken en uitgewisseld.  

 

In Noord-Holland werden sedert 1977 regelmatig 

bijeenkomsten georganiseerd en een KRONIEK daarvan treft 

U op de volgende bladzijden aan. 

 

De koffietafels vonden steeds plaats in gen der zalen van rest. 

"Bosrand",  Amstelveense weg 764 Amsterdam (waar goede 

parkeerruimte is en wat ook goed bereikbaar is met openbaar 

vervoer). Na de koffietafel vond dan een lezing plaats. 

 

 

Ook werden regelmatig excursies gehouden die grote 

belangstelling trokken, en vaak overtekend werden zodat een tweede moest worden gehouden. 

 

Voor de omschrijving van de onderwerpen treft U op de volgende bladzijden 2 cijfers aan: het eerste betreft 

het totale aantal aanmeldingen, het tweede het aantal leden daarvan die buiten de Regio wonen (ca 17,5 %  

van het totale aantal aanmeldingen van 4055). 

 

In Noord-Holland wonen ongeveer 4700 KIvI-leden. Het blijkt uit mijn gegevens dat ca 4% daarvan aan de 

activiteiten deelneemt. Er is dus nog veel te doen! 

 

In de aantallen opgegeven aanmeldingen is steeds een aantal dames-introducées (en soms heren-introducé's) 

opgenomen, sterk wisselend naar gelang het onderwerp van de lezing of excursie. De aantallen wisselen 

tussen ongeveer 3 en 12. 
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Tot ons genoegen is aan onderstaande grafiek duidelijk te zien dat een opgaand lijn in de belangstelling valt 

waar te nemen; wij hopen door een blijvende zeer gevarieerde keuze van onderwerpen deze opgaande lijn te 

kunnen handhaven! 

 
 

De Regio-Coördinator voor Noord-Holland van KIvl: Ir W. G. van Olm  

Noordhollandstraat 76, 1081 AV Amsterdam. Tel. 020-4 09 16. 
 

 

 

 

nr. Aantal 

Delen. 

1977  

1 25 Feb. De Railinfrastructuur in en rond Amsterdam. Lezing. 

2 20 Apr. De stedenbouwkundige ontwikkeling van Amsterdam Lezing. 

3 19 Mei Uitbreiding van de Centrale Hemweg. Lezing. 

4 20 Okt. Elektrische wegvoertuigen. Lezing. 

5 25 Nov. De Amsterdamse Metro. Lezing. 

  1978  

6 22 Jan. Ziekenhuis Instrumentatie. Lezing. 

7 20 Feb. Verbetering v.d. leefbaarheid in oude stadswijken. Lezing. 

8 21 Apr. Het Kerkenbestand in Amsterdam. Lezing door Ir J.M.de Bruijn. 

9 24 Sep. Energievoorziening van de V.U. Lezing + excursie. 

10 23 Okt. Het elektronische redigeersysteem v.d. dagbladen. Lezing. 

11 25 Nov. De Drinkwatervoorziening in Amsterdam. Lezing. 

12 40 Dec. Per trein naar Schiphol. Met extra trein nog voor de 

13   opening van de Schiphollijn naar Leiden (lunch) en terug. 

  1979  

14 22 Jan. Nieuwste inzichten op het gebied van Ultra-hoogspannings-schakelaars. 

   Lezing door Ir W. G. van Olm. 

15 20 Feb. De nieuwe Rioolwaterzuivering in Amsterdam. Lezing Ir J.Weenink 

16 25 Mrt. Stadskwekerij Frankendaal. Lezing door Hr H.A.Buring. 

17 20 Apr. De Douane in Nederland. Lezing door Hr C.J.Alders. 

18 27 Mei Excursie naar de Duinwaterwinplaats van Amsterdam in Vogelenzang. 

19 25 Sep. Bezoek aan de Stadskwekerij Frankendaal. Lunch in "Casa 400". 

20 24 Okt. Toekomstige Telecom. diensten PTT. Lezing Ir G.C.V.D.Berg. 

21 27 Nov. Excursie naar de Planologische Dienst in Haarlem. Lezing 

   door Ir H. P. Sap. Lunch in Haarlem. 

22 19 Dec. De Taken v.h. Hoogheemraadschap Edam. Lezing Ir  M.K.H.Gast. 
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  1981  

32 15/5 Jan. Bouwen voor dieren in Artis. Lezing Dr. Jacobi Dir. Artis. 

33 16/2 Feb. Alkmaar groeikern van 50-10 000 inw. Excursie. 

34 16/2 Mrt. De reorganisatie v.h. postale verwerkingsproces. Lezing Hr de Galan 

35 20/2 Apr. Excursie naar Artis "Bouwen voor dieren". 

36 32/3 Mei Excursie naar ECN Petten Windmolenpark. 

37 30/5 Jun. Taken en functies van Prov. Staten.  Exc. naar Prov. Huis Haarlem. 

38 30/3 Sep. Aspecten van de vuilverbranding in N.Holland. Lezing. 

39 26/6 Okt. Exc. naar Hoogovens: Het continu Gietproces. Rondrit over terrein 

40 24/4, Nov. De Omroep in de zich ontwikkelende technologie. Lezing NOS. 

41 21/3 Dec. Technische ontwikkelingen bij de Ned. Bank. Lezing. 

  1982  

42 42/9 Jan. Exc. naar NOS met rondleiding door studio's en decorcentrum. 

43 30/7 Feb. Exc. naar Ned. Bank (mach. bankbiljetten controle). Ir Dr P. Kroeze. 

   Een tweede excursie voor 30 leden die niet mee konden mocht niet doorgaan. 

44 39/13 Mrt. Milieu aspecten van een kolengestookte el.centrale. Lezing. Ir B. B. Pijpker. 

45 51/5 Apr. Exc. naar Kon. Marine den Helder. Boottocht in Marinehaven. 

46 16/2 Mei De stichting van Moskeeën in Amsterdam. Lezing Ir J.M. de Bruijn. 

47 50/9 Jun. Exc. naar De Floriade. Tuinaanleg W. v.d. Meeren; windturbine 

   GEB: Drs J.M.Benschop. Voorstelling Zeiss Planetarium. 

48 (33) Sep. Bezoek a. Floriade (zelfde programma als boven) door 33 leden 

   v.d. Vlaamse Ing. Ver. Senioren Afd. tesamen met Ir van Olm. 

49 26/11 Sep. Exc. naar Audio-Videoverbindingencentrum NOS H'sum. Ir G.J.E.van Oort. 

50 27/4  Okt. Exc. naar Hortus Botanicus v.d. VU voorafgegaan door koffietafel Bosrand. 

51 27/8 Nov. Exc. naar Techn.Dienst KLM Schiphol (O).  Functioneren IERA, rep. 

   van vliegtuigmotoren. Lezing Ir W. Brouwer. 

  Dec. Geen bijeenkomst. 

  1983  

52 36/7 Jan. Bezoek aan de Effectenbeurs Amsterdam. Lunch in Krasnapolsky er naast 

53 35/8 Jan. Tweede bezoek aan de Effectenbeurs wegens overtekening eerste 

  Feb. Geen bijeenkomst. 

54 37/6 Mrt. Het Hemspoorproject (Hemtunnel, nieuwe station Zaandam). 

   Lezing Hr WC Verhoeven NS. Daarna bezoek tentoonstelling KIJKHEM. 

55 17/3 Apr. Exc. naar Meelfabriek "De Vlijt" in Wormerveer. 

56 31/2 Mei Nepal, Himalaya. Lezing door Hr C.F. de Stoppelaar, journalist. 

57 40/13 Jun. De Flevolijn, van plan tot aanleg. Exc. naar het vernieuwde station Weesp, 

met lunch aldaar. Lezing door Ir H. Versnel NS. 

  1980  

23 40/8 Jan.  Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlab. NLR.Lezing Ir S.J.Boeren 

24 52/12 Feb. Exc. Naar Teylersmuseum Haarlem. Lunch in de aula van het museum,. 

   Lezing door de conservator Hr J.H. van Borssum Buisman. 

25 45/3 Mrt. Excursie naar NLR: Windtunnel, Vluchtnabootser etc. 

26 18/6 Apr. Excursie naar Hoogheemraadschap Edam + lunch te Edam. 

27 22/8 Mei Excursie naar Gemaal "De Cruquius". Lezing door Ir W. Wigman / Hr 

v.d.Pols. 

28 25/7 Sep. Alternatieve Energiebronnen Lezing door Ir J.H. Goossens  EZH 

29 27/6 Okt. Excursie naar d. Centrale v.h. PEN te Velsen. Lezing d. Ir A.Mulder 

   “ Hoogovengas stoken voor de openbare electriciteitsvoorziening”.  

30 19/3 Nov. Het Zout van de Rijn. Lezing door Ir C. van der Veen. 

31 24/3 Dec. Kan Nederland van de wind leven? Lezing Ir Piepers v. ECN. 
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   Vervolg 1983 

58 (32/7) sep. Exc. naar Buitenmuseum Enkhuizen gecanceld o.a. door slecht weer 

59 27/7  Okt. Het bedrijf v.d. Hoge-flux-reactor te Petten. Lezing. 

60 29/6  Nov. Bouw v.d. Piramiden in het Oude Rijk. Lezing door Dipl.Ing. CAMBAAR 

61 17/2  Dec. Doel en methoden v.h. Fusie-onderzoek. Lezing Ir HJ Hopman FOM. 

   . 

  1984  

62 27/4  Jan. Drukpers en Tekstverwerking. Exc. naar "de Telegraaf" 

63 25/3  Feb. Het Centrale Bedrijf. Exc. naar C. Velsen. Lezing Ir W.J. Emmens 

64 30/2  Mrt. Ruimtevaart bij Fokker. Lezing Dr R.J. van Duinen 

65 16/3  Apr. Tweede excursie naar "de Telegraaf" 

66 20/5  Mei Het Nieuwe Bedrijfsgebouw van PEN te Alkmaar. Excursie. 

67 20/5  Jun. Digitale Technieken in de Telecommunicatie. Lezing Ir F.W. Voets. 

68 25/5  Sep. Energie anders bekeken. Lezing door Ing. E. Both van KEMA. 

69 21/5  Okt. Het Drinkwaterleiding bedrijf. Exc. naar pompstation te Bergen (NH) 

   Lezing Ir H. Kluwer en Hr. C.J. Bout. 

70 31/3  Nov. Monumentenzorg in Amsterdam. Lezing Mevr. Ir E.A. Rentjes. 

71 42/5  Dec De Oostvaardersplassen. Lezing door Drs. F.W.M. Vera.     

(Staatsbosbeheer) 

  1985  

 72 43/12 Jan. Het Chinese Denkpatroon. Lezing Ir E.L.H. de Munck. 

73 22/5  Feb. Confectie Centrum Amsterdam en HTS Mr.Koetsier. Excursie en 

   lezingen d. Ir W. Leek en Drs W.M. Mazee. 

74 57/7  Mrt. Gem.Verv. Bedr. Amsterdam. Bezoek aan het Hoofdkantoor “Het 

Scheepvaarthuis” 

   Lezing door Ir J.M. Ossewaarde Dir. Gemeente Vervoer Bedrijf. 

75 40/6  Apr. Het Omroep Bedrijf. Bezoek aan het AVRO studio complex Hilversum. 

 76 27/10  Mei. Tweede bezoek aan de AVRO met lunch in de kantine. 

 77 34/15 Mei. Kustafslag Texel. Lezing en exc. naar Sluizencomplex IJmuiden 

   en het gemaal al daar. Lezing door Ir P. Hamelynck Rijkswaterstaat. 

78 22/3  Jun. Het Transferpunt Amsterdam. Lezing door Ir LDC van Werkhoven. 

79 32/6  Sep. Het streekbusvervoer van CN. Lezing d. Ing. JMGA Genot en 

   excursie naar de werkplaatsen van CN in de Bijlmer. 

80 42/8  Okt. Restauratie Vesting Naarden. Exc. en lezing d. Ir J. Mol van de  

   Rijksgebouwendienst. Bezoek aan de vesting en het Stadhuis. 

--  Nov Nieuwbouw Muziektheater Amsterdam kon niet doorgaan. 

81 47/7  Nov Het Nieuwe kantoorgebouw van het Gem. Energie Bedrijf Amsterdam. 

   Lezing d. Ir N. J. Blokker Dir. en Hr K.Dekker. 

82 69/25 Dec NAM Offshore, project Ameland. Lezing Ir F.Warlé, Ir P.v.Unen. 

  1986  

83 58/20 Jan. Mach. fabr. Werkspoor. Bezoek aan fabrieken en Museum. 

   Lezingen door Ir C. de Bruine en Ir J. Haverhals. 

84 54/16 Feb. Het Magische Leven van een Ingenieur. Lezing door Ir J. van Woesik. 

85 30/6  Mrt. Telematica-ontwikkelingen in Amsterdam. Lezing Mr. J H Engel. 

86 45/13 Apr Tunnelbouw in Nederland. Exc. naar Schellingwouburgertunnel. 

87 30/2  Mei Het klokkenspel in de Nederlanden. Lezing Dr LJ. Meilink-Hoedelmaker. 

88 29/8  Sep. Samenwerking bij het onderhoud van. vliegtuigmotoren. Lezing Ir C.den 

Hartog. 

89 31/3  Okt. Bouwtechniek i/d 19e eeuw. Lezing Prof. Ir J. Oosterhoff (TH Delft). 

90 27/4  Nov Spraaksynthese en -herkenning. Lezing Ir J P van  Hemert (Philips). 

91 33/8  Dec Exc. naar ECN Petten (Transferpunt). Lezing Hr Koning (Afd.PR). 
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  1987  

92 61/9  Jan.  Een reis door Zuid Amerika. Diaseries met lezing Hr F.v.d.Berge 

93 55/14 Feb.  Productautomatisering bij Kon.Verkade NV exc.+lezing Ir J.A.Lips 

   Vooraf koffietafel in een rest. in Westzaan. 

94 46/12 Mrt.  Gas- en olieboringen in de Noordzee Lezing Ir van Erven Dorens. 

95 39/4 Apr.  Gemaal de "Cruquius" Excursie. Ir Engel, Hr v. Tongeren. lezing. 

96 31/5 Mei  Intern. bestrijding v. watervervuiling. Lezing Ir C.v.d.Veen. 

97 30/3 Jun.  ontwikkeling v. recreatiegebieden rond Amsterdam. Excursie 

   naar "Het Twiske”; Ir D.L.H. Slebos, lezing. 

98 55/13 Sep.  Een reis door Centraal Azië. Diaseries met lezing door hr. F. v.d. Berge. 

99 28/5 okt.  Nieuwe biotechnologie. Lezing Ir E.H. Houwink Organon Oss. 

100 44/13 Nov.  Bezoek aan nieuw kantoor NMB Amsterdam Z/O met lunch in Chin. Rest. 

101 33/8 Dec.  De CSM Halfweg tijdens de bietencampagne. Lunch in "De Zoete Inval” 

  1988  

102 53/8 Jan.  De ontwikkelingen rond de IJ-as in Amsterdam. Lezing Ir van Hattum. 

103 47/8 Feb.  De nieuwe vuilscheidingsinst. in Amsterdam. Exc. naar C.Noord. 

104 62/14 Mrt.  150 jaar Spoorwegbouw in Ned. Exc. Info Centrum NS Zuidelijke 

   tak. Lezing Ing.W.Meijnen. (Exc.naar Muiden Chemie niet doorgegaan), 

105 48/12 Apr.  Hypermodern bagage-afh. systeem op Schiphol.Lezing Ing.B.v.Veenendaal 

106 42/11  Mei Bezoek aan het vernieuwde Concertgebouw. Exc.+lunch in rest. Trianon 

107 35/5 Jun.  Forbo Krommenie Exc. en lunch in Zaanse Schans. 

108 40/8 Jun.  2e bezoek aan nieuw hoofdkantoor NMB in Amsterdam Z/O (lunch bij 

Chinees) 

109 24/6 Sep.  Techn. Vooruitgang: Een ramp of een zegen? Lezing door Ir. J.J. Pot. 

110 21/2 Okt.  E C N Petten. Open dag. Excursie. 

111 50/13  Dec.  Suikerfabr. CSM Halfweg. 2e bezoek. Ir Heers lezing .Lunch in de “Zoete 

Inval” 

  1989  

112 45/13 Jan.  PC-beveiliging voor online Geldtransacties. Lezing Hr. Maclaine Pont (IBM) 

113 45/9 Feb. Drinkwater in de branding. Lezing Ir A.J. Roebert. 

114 62/7 Apr.  Gasturbine-voorschakel. Eenheid 7, Centrale Hemweg. Exc.+lezing Ir B. 

Dijkman 

115 47/8 Mei  Een reis naar Tibet. Lezing + dia's Mej. A.E.Janssonius. 

116 29/7 Jun.  Ruimtevaart in de samenleving. Lezing Ir D. de Hoop van Fokker. 

117 35/8 Sep.  Grote steden beleid (Cie Montijn). Lezing Ir J.A.P.Montijn. 

118 48/16 

41/14 

Okt.  Twee maal een exc. naar de Postbank Amstelstation Amsterdam. 

119 43/14  Nov.  Excursie. Amstelveenlijn in aanleg. Lunch in Scheepvaarthuis + lezing 

120 (100)  Door Dir. B.J.Smit. Met metrostel en bus langs het gehele traject. 

   (wordt in maart 1990 nog tweemaal herhaald). 

121 38/12  Dec.  Integrale kwaliteit in de techniek. Lezing Ir.W.B. Brouwer. 

  1990  

122 47/17 Jan.  Voor het eerst zal de President van het KIvI, Ir J.M.Ossewaarde, onze Regio 

bezoeken en spreken over: Het KIVI in 1990. Bij deze gelegenheid wordt 

dit document voor de eerste maal uitgereikt. Dit is de 118e  bijeenkomst en 

de 63e lezing in Bosrand, gemiddeld bezocht door 30 leden. De 55 excursies 

trokken elk 40 leden 

123 32/6  Feb. CINDU CHEMICALS B.V. Lezing door Ir J. Tilma en een bedrijfsbezoek 

124 27/3 Mrt Excursie naar de Postbank te Amsterdam: Elektronisch betalingverkeer. 

125 27/3 Apr Lezing over "Financiële Planning" door Ir Th. A. van der Meer en Hr. K. J. 
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de Poel van de AMRO-bank 

  

 

   Vervolg 1990 

126 19/3 mei Excursie naar de laboratoria van de GU "AMOLF” in de Watergraafsmeer. 

Sprekers Ir Saris en  Dr Ir Bannen 

127 55/13 Jun Ir Ossewaarde. President KIvI reikt oorkonde uit aan Ir W.G.van Olm wegens 

zijn benoeming tot Lid van Verdienste. 

Lezing door Dr Ir Baud van NS over het hogesnelheidsnet. 

128 24/5 Sept Dr Ir Tramper over: Bioprocestechnologie aan de Landbouwuniversiteit 

Wageningen. 

129 43/16 Okt Excursie naar Philips Telecommunicatiesystemen fabriek te Hoorn. 

130 27/3 Nov Lezing: Bouwen in de derde wereld 

    

  1991  

131 39/5 Jan Plannen nieuwbouw afvalverwerkingsinrichting “West” 

132 42/9 Feb Excursie naar de fabriek Quest in Naarden. 25 aangemelde leden kunnen niet 

meer mee, gaan later 

133 39/5 Mrt Excursie naar AKZO Amsterdam Noord. 

134 26/6 Mei Lezing en Excursie-. Riolering en waterhuishouding Amsterdam 

135 20/7 Jun lezing: Normalisatie, een maatschappelijk belang. 

136 24/5 Sep lezing: Duinwaterwinning op een nieuwe leest geschoeid 

137 40/10 Okt Excursie naar Distributiecentrum PTT Post Oosterdokkade Amsterdam. 19 

leden konden niet mee, wachten nog op een tweede mogelijkheid.  

138 25/3 Nov Lezing: Ontwikkelingen op de oliemarkt door Mevr. Coby van der Linde. 

139 35/19 Dec Eerste bezoek aan Stadhuis Muziektheater Amsterdam 

140 30/17 Dec Tweede bezoek aan Stadhuis Muziektheater Amsterdam 

    

  1992  

141 45/7 Jan Lezing Prof. van Lohuizen Ondergronds. een nieuwe dimensie voor onze 

steden. 

142 37/14 Feb Excursie naar Solvay-Duphar Weesp. Gastheer drs. van Bijler 

143 48/5 Mrt Een bijzonder woningbouw project van Lieven-de Key Amsterdam-Oost. 

Gastheren H. Michel en J. de Haan. 

144 43/11 Apr Bezoek aan de Marine te den Helder. Complete vernieuwing sedert ons bezoek 

van april 1982 

145 31/7 Mei Excursie naar Lelystad: Centraal Diergeneeskundig Instituut (gastheer en 

spreker Drs. P.W.van Olm) en de “Batavia”-werf 

146 49/14 Sep Excursie naar Papierfabriek Crown van Gelder te Velsen Gastheren Ir Veth, 

Dir. en Ir Wesselink (Techn. Dienst) 

147 46/12 Okt Rest. IJmond, daarna bezoek aan RIVO/DLO en onderzoekingsvaartuig de 

TRIDENT, Gastheer Hr.Blom.  

148 52/13 Nov Excursie naar van Leer’s Vaten fabriek te Vreeland. Dir. ten Cate, H.H.   

Roldanus, de Jong en ir Haafkens 

149 36/5 Dec Lezing door oud president ir Wolff: Geschiedenis der Techniek 

                    Kroniek 16 jaar bijeenkomsten in regio NH Ondertekening van Olm 

  1993  

150 56/7 6 jan Feestelijke 150 ste samenkomst in Bosrand Adam. Lezing Ir J.v.cl.:Berg.- 

“Chaos en voorspelbaarheid", een “Act" door 'Ir J. van Woesik en dia's over 

Nieuw Zeeland wereldreiziger M. C. Veen.. 

151 55/12 Feb in Bosrand; Ir T. Hazewinkel: De ontwikkeling van de Zuid-as in A'dam  
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152 44/12 Mrt voor het eerst in Landgoed Groenendaal te Heemstede. Prof. Ir N.H.C. 

Zeevenhoven: Moderne ontwikkeling-tendensen bij het spoorwegmaterieel  

153 27/5 28 apr wederom in Groenendaal te Heemstede. Dr. Ir Smook van AKZO over: “de 

Aramide-vezel, ontwikkelingen en fabricage". 

154 44/27 19 mei Excursie naar de Hoofdwerkplaatsen van de NS te Haarlem, van 9u30 tot 12 

uur. opmerkelijk was dat rails vrijwel ontbreken en het vervoer In de 

werkplaatsen voornamelijk plaats vindt op windkussen-tableaus.  

155 51/19 Sep in juni was een bezoek gepland aan het nieuwe Afvalverwerkingsbedrijf in 

Amsterdam west, maar ten gevolge van de opening door H.M. de Koningin 

moest het worden verplaatst naar september 

156 31/11 12 nov Excursie naar de Rijks Geologische Dienst te Haarlem 

157 42/20 9 dec Excursie naar de ondertunneling van het NS station te Rijswijk op uitnodiging 

van Strukton. 

    

  1994  

158  Jan In januari '94 zouden in het -Belfort hotel te Adam onze President en de 

Voorzitter van de kamer van Koophandel en Fabrieken in Adam tot ons 

spreken, dit moest worden afgeblazen doordat er zich op diezelfde dag een 

drietal excursies elders voordeden die de opkomst minimaal deden zijn! 

159 35/8 15 feb een drietal sprekers belicht de Corridorstudie Amsterdam - Utrecht:  

Algemeen (drs. Dekker) en Wegontwerp (Hr R. Schoofs, beiden van RWS 

Utrecht), Railontwerp door Ir E. Knoester van NS 

160 44/7 6 apr Een boeiende excursie naar de Merwedecentrale te Utrecht waar een nieuwe 

warmtekracht eenheid van 223 MW stroom levert en stadsverwarming.  

161 61/18 25 mei Een ontvangst in het Wibauthuis in Amsterdam door het Ingenieursbureau van 

de Bouw van de Noord-Zuid-lijn, belicht door Ir J. Dirksen, ir J.P. 

(projectleider) en Ing.J.C.Heidman projectmanager. 

158 34/1 13 juni in Bosrand deed op 13 juni de uitgestelde lezingen doorgaan van de Vilder van 

de KvK en onze President Ir van Engelshoven.   

162 40/9 27 sep No 162 op 27 sept. voerde ons. na een lunch in rest. Marion, naar de 

Polykliniek van de VU. Inleiding door Dr. M. Sprenger,  

Patiënten bewaking door Ir 1 van Genderingen,  

Ontwikkeling van een botbreuk fixateur door Ir R.H.Barents en  

Onderzoek m.b.v. magnetische resonantie door Ir F.G.C.Hoogenraad 

163 50/16 22 okt het gemaal De CRUQUIUS met koffiedrinken een lunch na afloop in het 

theehuis. opbouw en werking van de grote machine belicht door Ir 

J.A.Verbruggen, met films, het geheel ingeleid door Ir A. Cappellen van 

Walsum er, gevolgd door rondleidingen door Dr. Ir van Oort en Heren Gisolf 

Verbruggen en van Walsum 

164 40/4 15 nov Sluizen in IJmuiden waar een aantal jaren lange revisie en modernisering aan 

de gang is. We bezochten de tentoonstelling, zagen een film, hoorden een 

uiteenzetting door de Heer Remery en werden rond geleid over het terrein van 

de Noordersluis. 

165 45/17 29 nov excursie naar de nieuwe kolen gestookte eenheid 630 MW in de 

Hemwegcentrale te Adam. Na de aangeboden lunch waren er uiteenzettingen 

over bouw en vooral ook milieumaatregelen en een rondleiding 

166 38/8 13 dec De excursie naar BNI te Huizen begon met een aangeboden lunch in het 

restaurant "De Haven” van Huizen" waar de gastheer Drs Ir N. Verhoef, Hoofd 

Technologie en Milieu de fabricage processen voor vloerbedekking, 

wandbekleding, boekomslagen en de milieumaatregelen uiteenzette en ons 

daarna het gehele bedrijf toonde. 

  1995  
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167 36 5 jan Nieuwjaarsbijeenkomsten rest. Dreefzicht in Haarlem. Spreker was Dr. Ir. P. 

W. van Oort over het onderwerp:Tijd en tijdmeting".  

Verder deelde de Heer van Olm het overzicht uit over de jaren 1993 en 1994 en 

ging in op de samenwerking met NIRIA. Ook gaf hij een vooruitblik over de 

geplande bijeenkomsten en hun onderwerpen 

168 52 25 jan 52 KIvI en NIRIA leden werden ontvangen bij STORK Amsterdam en STORK 

Wärtsilä Diesel voor lezingen, rondleidingen en bezoek aan het Museum. HH 

Oudkerk, Moen en de Wilde waren de rondleiders 

169 60 8 feb KIvI en NIRIA bezoeken kantoren en drukkerij van dagblad "De Telegraaf" in 

Amsterdam. Er zijn 60 aanmeldingen, zodat besloten wordt de excursie te 

herhalen op 3 mei 

170 25 15 mrt Excursie naar het NLR in Markenesse. Er waren 75 aanmeldingen doch de 

groep kon slechts 25 personen groot zijn. Overlegd werd over herhaling.(okt) 

171 40 19 apr Bezoek aan de bouwlocatie van de Wijkertunnel 

172 - 3 mei tweede bezoek aan "De Telegraaf"  

173 42 16 mei Bezoek aan het F 0 M -Instituut Rijnhuizen te Nieuwegein,  

174 60 22 jun Een bezoek aan Schiphol. Een groep van maar liefst 60 leden werd ontvangen 

en over het terrein gereden per bus 

175 25 20 sep Excursie naar de Kon. Marine te Den Helder: Na verschillende lezingen en de 

gebruikelijke nasi maaltijd bezochten we een groot aantal werkplaatsen, o.a. de 

werf.   

176 35 26 okt Grote belangstelling was er voor een bezoek aan het volop geautomatiseerde 

pakket verwerkingscentrum van Van Gend & Loos in Amsterdam.   

177 27 27 okt Een tweede bezoek door 27 leden (die 'bij een vorige gelegenheid niet mee 

konden wegens overtekening) naar de Duits- Nederlandse Windtunnel van het 

NLR in Markenesse 

178 36 21 nov Weer iets geheel anders.- Ir H.K.A.Meijer van de Hoogovens sprak over: Een 

nieuwe wijze van ijzerbereiding" in  restaurant Groenendaal te Heemstede 

179 22 13 dec In het Theehuis van de Cruquius gebruikten we de lunch waarna ir Bovendeur 

van de Heidemij sprak over bacteriologische  grondverbetering    

    

  1996  

180 32 6 jan Nieuwjaars bijeenkomst in het Theehuis de Cruquius. Na een toast op het 

nieuwe jaar en een genoeglijke koffietafel sprak ir de Munck over "Een reis 

naar IRAN". Daarna brachten de aanwezigen een bezoek aan het gemaal. 

  

181 47 24 jan Grote belangstelling (47 deelnemers) was er voor eer bezoek aan de verffabriek 

'Sigma Coatings' aan de Oceanenweg 2 in Amsterdam 

182 50 15 feb Het bezoek aan het Waterinlaatstation van Prov. Waterstaat van Noord Holland 

te Andijk. Er was ook weer een  geanimeerde koffietafel.  

183 42 19 mrt Hetzelfde was het geval met de excursie naar de grote fabriek van A T & T in 

Huizen.  

184 32 25 apr Om 12 uur een lezing, gevolgd door een koffietafel in het Theehuis van "De   

Cruquius" en vervolgens gingen alle (32) naar de Waterschap "Groot Haarlem-

mermeer" In Hoofddorp. De Dijkgraaf' Mr H. van der Molen hield een lezing.  

185 ? 28 mei in Hotel Haarlem Zuid een koffietafel met aansluitend eer lezing door dr ir 

C.J.M.Heemskerk over de bouw door Fokker Space in Leiden van een 

robotarm die zal worden gebruikt de montage in de ruimte van een 

ruimteschip. 

186 ? 24 sep in het Theehuis van "De Cruquius', hield J. Beurskens van E C.N. in Petten een 

lezing over diverse projecten op het gebied van Duurzame Energie.  
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187 38 13 nov Een groep van 38 leden bracht een bezoek aan het omroepmuseum  in 

Hilversum waar de begintijd van radio en televisie weer tot leven komt en waar 

ook de toekomst, zoals Grootbeeldtelevisie  te zien is. 

188 50 12 dec Een groep van 50 belangstellenden volgde dm historische lezing door de Heer 

Besançon over de berging van de lading van het in 1752 gezonken VOC schip 

"Geldermalsen". 

    

  1997  

189 47 6 jan De eerste feestelijke bijeenkomst in het Jubileumjaar 1997 van KIvI in rest. 

Dreefzicht Haarlem. Voor de 47 aanwezigen vertelde de heer.van de.Berge 

over één van zijn wereldreizen en wel dit keer naar de kleine Sunda eilanden 

190 42 28 jan 42 leden met introduce(e)s bezochten Heineken-Brouwerij in Zoeterwoude - 

Rijndijk. Er werd genoten van alle automatiek en het bier 

191 40 27 feb Ir J. H. Huizinga was onze gastheer bij de Nederlands Munt te Utrecht. waar`40 

gasten genoten van de moderne fabricage technieken van geldstukken en 

munten voor binnen-  buitenlandse  cliënten. en van het Muntenmuseum.   

192 30 20 mrt 30 enthousiaste gasten trok AGA GAS BV in Adam Noord bij een aangeboden 

lunch de presentatie van het bedrijf, de rondleiding, door de afvulfabriek 

cilindergassen en het productiecentrum Speciale Gassen. Daarna was er bij de 

thee/frisdrank en gelegenheid tot het stellen van vragen. 

193 36 24 apr Weer maakten we een excursie buiten onze Regio. en wel met een groep van 

36 naar het technisch hoogstandje van Rijks Waterstaat: De Stormvloedkering 

nabij Boek van Holland indrukwekkend was de presentatie in het voorlichtings-

centrum en de rondwandeling langs het bouwwerk. 

194 15 7 mei Niet zo groot was de opkomst voor de lezing van de heer Crèvecoeur, Adviseur 

van het Centraal Lab. Voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en 

Wetenschap te Amsterdam. De lezing was evenwel boeiend evenals het bezoek 

aan de opstellingsruimten. 

195 200 23 mei TE GAST BIJ DE KON. ROOGOVENS VOOR DE FEESTELIJKE VIERII 

VAK HET 150- Jarig Feest van KIvI.  

196 25 25 sep Met een groepje van 25 naar de Kon. Marine In Den Helder. Bezichtiging van 

de duikboot en de vele fabriek hallen en genoten van de nasi-maaltijd 

197 23 24 okt oud-gezagvoerder van de KLM, de Heer Gerson van Messe sprak over de 

geschiedenis van de luchtvaart met vele persoonlijke herinneringen en aan de 

hand van eigen dia's.  

198 35 26 nov omdat we niet terecht konden bij PTT Telecom: nog een lezing met prachtige 

dia's over een reis langs de Maya route (Yucatan, Belize, Guatemala, 

Honduras) door F.v.d.Berge  

199 ? Dec gegevens ontbreken 

 

REGIO NOORD HOLLAND 

Kroniek van de bijeenkomsten in 1998 
 

200 6 jan.   Een zeer druk bezochte Nieuwjaar- en Jubileumbijeenkomst kreeg een goede start met 

champagne, een uitgebreide koffietafel en door Bert Haanstra gemaakte films van Shell over een  booreiland 

en over de verdelging van sprinkhanenzwermen. 53 aanmeldingen 

 

201 5 feb.   Bezoek aan het op "drum closure systems” gespecialiseerde bedrijf van Van Leer in 

Amsterdam Noord.. 
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202 19 mrt   Prof. ir E. Golabohm hield in het Theehuis Cruquius een informatieve lezing  over technieken 

voor plaatsbepaling op aarde. Met 34 deel nemers een goede opkomst. Na een korte terugblik naar het 

verleden hoorden we over de modernste meettechnieken met inzet van sateliet communicatie. Zeer 

interessant. 

 

2003 23 apr   Nogmaals in het Theehuis Cruquius, waar Drs R.Zagt sprak over "Kwaliteitscontrole  

in de levensmiddelenindustrie. Aantal deelnemers: 20. 

 

204 11 mei   In net vernieuwde bezoekerscentrum van de sluizen bij IJmuiden gaf Dr J. Mulder van 

Rijkswaterstaat een voordracht onder de titel "Kust 2011”. Met een film werd gedetailleerd inge gaan op het 

meetvoertuig WESP waarmee golfbewegingen en zandverplaatsingen gevolgd worden. De ongeveer 30 

deelnemers genoten ook van de  in het centrum opgestelde  exposities over de sluizen. 

 

205 29 jun   Al om 8.00 uur stonden 22 leden en introduces klaar bij de Bloemenveiling  Aalsmeer. Bureau 

Haarsma en van de Wal ontving ons. Zij verzorgen de opleiding van de nieuwe medewerkers  automatisering 

op de veiling, waarover ons na de indrukwekkende rondleiding, een uiteenzetting werd gegeven. 

 

206 24 sep  De brandweer van Hoofddorp was gastheer voor ongeveer 15 leden. Het werd  een zeer 

geanimeerde bijeenkomst met een uiteenzetting van de taken van de brandweer en een rondgang door alle 

faciliteiten. Lunch in Tneehuis Cruquius. 

 

207 20 okt  Ir A. Jobse, Amoco Nederland, ontving de Regio op de piekgasinstallatie in Alkmaar. Uit het 

Gasunienet wordt aardgas afgenomen, behandeld en in het lege veld van de Amoco concessie gepompt om 

tijdens piekbelasting van het net teruggeleverd te worden aan Gasunie. 

Een geslaagde excursie met lunch in de Alkmaarse Poort aan de Omval, een heldere uitleg over de werking 

van de installatie en een rondgang over het terrein. 

 

208 18 nov  bijeenkomst in de Zuiderkerk, Amsterdam, alwaar  26 deelnemers luisterden  naar 

toekomstplannen voor de Zuidas, d.w.z. de ± 3km lange oost-west corridor tussen RAI en VU. Het rail- en 

wegverkeer moet ondergronds komen  en bebouwing er bovenop. 

 

209 16 dec  Bedrijfsbezoek bij Marvelo BV Zaandam. Dit onderdeel van het AR concern  bereidde aan 

ruim 50 leden en introducees een allerhartelijkste ontvangst en gaf  een uitgebreide rondleiding langs 

verpakkingslijnen van koffie, thee, borrelzoutjes en wijn. Alle deelnemers, zowel de technici als de 

niet-technici waren onder de indruk van het gecompliceerde werk dat de machines met heel  hoge snelheden 

uitvoerden. Ten afscheid kreeg iedereen een fles wijn! 

 

REGIO NOORD HOLLAND 

Kroniek van de bijeenkomsteïi in 1999 
 

210 7 jan   De Nieuwjaarsbijeenkomst, wederom in Dreefzicht.  Een toast op net nieuwe jaar en een 

geanimeerde lunch, daarna boeide ir J. van Dixhoorn ons met een goed gebracht verhaal over 200 jaar 

Rijkswaterstaat. Uit dankbare herinnering aan de op 18juli 1998 overleden oprichter en eerste voor zitter van 

onze Regio, het KIvI  Lid van Verdienste ir W. G. van Olm, werd besloten de Nieuwjaars lezingen voortaan 

naar Van Olm te noemen. Er waren in totaal 40 deelnemers. 

 

211 17 jan  Ontvangst door KLM Engineering en Maintenance op Schipnol Oost met een uiteenzetting 

over de revisie van GE Serie CF6  straalmotoren gevolgd  door een rondleiding in de werkplaatsen. We 

waren geimponeerd door de veelheid en gecompliceerdheid van de handelingen, de toegepaste modernste 

technieken, de bijkomende logistieke taken en de zeerichtbare nadruk op de bedrijfszekerheid van elk 

onderdeel. Er namen 28 leden aan deel. 
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212 17 mrt  Een ochtendbijeenkomst bij ESTEC in Noordwijk.  Na ontvangst door de Directie en een 

algemene inleiding bekeken we onder deskundige leiding het  ruimtesimulatie laboratorium. In een op een 

supergrote reactor gelijkend vat kunnen delen van ruimteschepen op ware grootte worden beproefd onder 

condities van  vacuum, absolute kou en in tense zonnestraling die de werkelijkheid nabij komen. 

Jammergenoeg was er slechts plaats voor 25 deelnemers. 

 

213 15 apr  Lezing met videofilm over Vl, V 2 en andere  duitse raketten door Kol A.P. de Jong  b.d. Voor 

deze bijeenkomst verzamelden we in een danscafé in Blaricum waar we konden beschikken over een 

videoprojector met een zeer groot beeldscherm extra goed overkomende film. Het ontlokte veel vragen en 

riep bij verschillende van de 24 aan wezige leden herinneringen op. 

 

214 11 mei    Een hoogst interessant bezoek aan Elin Holec High Voltage B.V. waar hoogspanning 

schakelmateriaal wordt ontworpen, ten dele gefabriceerd. geassembleerd en beproefd. Helaas was de 

aankondiging voor deze bijeenkomst door onvoorziene omstandigheden vertraagd en verschenen er slechts 6 

leden i.p.v. de voorziene 20 voor wien onze gastheer een lunch had verzorgd. Een gemiste kans en een 

slechte beurt van onze Regio. 

 

215 25 sep    In samenwerking met de Afdeling Geschiedenis der Techniek en de Vereniging Histechnica 

bezochten we het Stoommachinemuseum in Medemblik. Bij dit ochtendbezoek hoorden we van conservatot 

J. Maret over de geschiedenis van het gemaal Vier Noorder Koggen, thans het Stoommachinemuseum. 

Enkele van de machines draaiden onder stoom zodat een levend beeld gegeven werd. Ter plaatse namen we 

een broodjeslunch. 

 

216 14 okt    Bijeenkomst in het Theehuis Cruquius. Ir W. Put, in het Stork Concern aangewezen als 

Coördinator Millennium, gaf  een duidelijke uitleg van het millenniumprobleem en hoe Stork zowel binnen 

de wijdvertakte en zelfstandig werkende bedrijven  als buiten de organizatie naar klanten een stappenplan 

uitvoerde dat alle mogelijke haperingen opspoort, analizeert, corrigeert en uitprobeert om ongelukken en 

verliezen te voorkomen. Tijdens en na de voordracht werden veel vragen beantwoord waarbij we ook voor 

thuis toepasbare tips kregen.Er waren 20 leden en 5 introducees. 

 

217 9 dec   Bezoek aan het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier te 

Edam. Ontvangst in het fraaie Gemeenlandshuis waar de heer J.A.A. de.Bie uitgebreid vertelde over de 

geschiedenis van het Noord Hollands polderland, de wijze van ontstaan, waterkering, waterbeheer en 

democratisch bestuur. Een boeiend beeldend verhaal waarvoor tijd te kort kwam om alle facetten, o.m. van 

het huidige polderbeleid te kunnen behandelen. 

Er namen 36 leden en introducees deel. Na afloop  lunchten we in het nabije Hof van Holland. 

 

REGIO NOORD HOLLAND 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2000 
 

218 11 jan. De Nieuwjaarsbijeenkomst, ditmaal in Landgoed Groenendaal. Na de gebruikelijke toast op 

het nieuwe jaar en een goed verzorgde koffietafel, werd de tweede Van Olm Lezing gegeven door prof. Ir M. 

Van den Berg, lid van de directie raad van de provincie Noord Holland. In een  vlot betoog schetste hij het 

huidige denken over de toekomstige ruimtelijke ordening, met name in Noord Holland. Er waren 33 

deelnemers.  

 

219 16 feb. “Van remvoeringen en frictieplaten tot verlichtingsarmaturen". Een levensverhaal over 

organisatorisch inzicht, koopmanschap en vak kundige bedrijfsvoering van de heer J.H.W.Molijn,  tot 

1999 eigenaar van Corodex B.V. in Zandvoort. Een zeer geslaagde lezing in het Theehuis Cru  quius met 

19 deelnemers.  
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220 30 mrt Nogmaals een lezing in het Theehuis Cruquius.  Dr ir Theo van Herwijnen besprak de 

energie voorziening voor electriciteit en mobiliteit in het derde millennium, de technische ontwikkelingen, de 

economische parameters en het relevante overheidsbeleid. Deze bijeenkomst stond ook onder auspiciën van 

de afdeling Energie en Warmtetechnologie en 22 deelnemers. 

 

221 26 apr. Bedrijfsbezoek aan Speciaaldrukkerij Proforms  in Heerhugowaard, een modern 

kennisintensief bedrijf voor handelsdrukwerk met jonge managers die vertelden en lieten zien hoe de 

traditionele druktechnieken geleidelijk overgaan naar de digitale omgeving van de 21ste eeuw.  Een heel 

informatieve excursie en hartelijke ontvangst die een opkomst verdiende van veel  meer dan de 14 

deelnemers.  

 

222 23 mei Bezoek aan Museum EnergeticA in Amsterdam waar ir E. Warners, bestuurslid en mede 

oprichter van het museum na de lunch een enthousiaste inleiding hield alvorens hij, samen met  ing J.J.A. 

Linssen, de 29 deelnemers uitgebreid langs de collectie ouderwetse gas en electrische  apparaten voerde.  

 

223 29 sep. Excursie naar het Provinciale Waterleidingbedrijf van Noord Holland (PWN) in Heemskerk. 

Lunch, voordracht en rondleiding met 16 deelnemers, waarbij de heer P. Kamp een heldere uiteenzetting gaf 

over onderzoek, ontwikkeling en realisatie van de micro en ultrafiltratietechniek voor de 

drinkwatervoorziening. 

 

224 17 okt. Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius met voordracht getiteld "De kunst van laagwaardige 

dienst verlening". De heer Nico Lemmens, Manager Corporatie Development bij I(nternational) S(ervices) 

S(ystems) te Utrecht, vertelde op boeiende wijze over de  moderne aanpak van people management en 

inkoop processen bij deze grootschalige schoonmaakorganisatie, genoteerd op de beurs van Kopenhagen. Er 

waren 19 deelnemers. 

 

225 18 nov. Ochtendbezoek aan de Zaanse Schans, gezamenlijk met de Afdeling Geschiedenis der 

Techniek en de Vereniging Histechnica. Na ontvangst in het Zaans Museum en een lezing met dia presentatie 

door prof. dr ir C.A. Grimbergen over de historie van het Nederlandse uurwerkmaken, volgde een bezoek aan 

het Museum van het Nederlandse Uurwerk, begeleid door de conservator, de heer P. van Leeuwen met zijn 

medewerkers. In totaal waren er ongeveer 85 deelnemers, waaronder15 van de Regio Noord Holland. 

 

226 12 dec. Solvay Pharmaceuticals B.V., Weesp. Gastvrije  ontvangst en lunch waarna een korte 

uiteenzetting  over Solvay, gevolgd door een leerzame verhandeling  van dr J.M. Luteijn over de R&D 

procedures “Van Molecuul tot Geneesmiddel" in de vier fasen: ontdekking, voorlopige klinische beproeving, 

klinische beproeving, marketing. Voorafgaand aan de bezichtiging van een proef  fabriek gaven ir N.H. 

Mulder en ing. G.M. Verkuil een gecomputeriseerd beeld van de ontwerpspecificaties en van het model van 

een in aanbouw zijnde proeffabriek. Het aantal deelnemers was 33. 

 

 

 
REGIO NOORD HOLLAND 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2001 
 

227 10 jan Nieuwjaarsbijeenkomst in Landgoed Groenendaal met toast op 2001 en een royale koffietafel. 

Vervolgens werd de Van Olm lezing gegeven door Kolonel b.d. C. Wagemakers over de Stelling van 

Amsterdam. Met veel lichtbeelden schetste hij het verleden zowel als de huidige situatie  rond deze tussen 

1880 en 1920 gebouwde verdedigingswerken.  
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228 13 feb “Nieuwe brandstoffen voor brandstofcellen”. Bij gastheer Shell Research and Technology 

Centre in Amsterdam Noord kregen wij van projectleider Gert Jan Kramer een uiteenzetting over de 

technische ontwikkeling van brandstofcellen en het daarbij behorende onderzoek t.b.v. schone brandstoffen 

voor de mobiele consumentenmarkt. Daarna volgde een bezoek aan de laboratoriumopstelling van het 

Catalytisch Partiële Oxidatieproces voor de productie van waterstof uit aardgas. Tot slot bood onze gastheer 

de lunch in het bedrijfsrestaurant aan. Met 47 deelnemers was het de drukstbezochte excursie van het jaar. 

 

229 27 mrt Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius met 19 deelnemers. Drs A. Stax van TNO gaf een 

beknopte cursus in denken over industriële veiligheid, vastgelegd in een zestal handleidingen met 

specificaties, richtlijnen en voor schriften. De theoretische benadering van het onderwerp was bron voor veel 

vragen, onder meer over interpretatie en reële uitvoering. Ook werd geopperd dat de veiligheidsgedachte 

door inzet van het Kivi meer kracht bijgezet zou kunnen worden. 

 

230 17 apr Middagexcursie naar IJburg in wording, samen met NIRIA, Regio Amsterdam. Na een 

inleiding over de technische hoogtepunten van dit projekt, volgde de bezichtiging van de Shaefferbrug en een 

wandeling over het terrein. Op dat moment werden juist de allereerste drijvende woningen ingevaren. Van 

het afmeren waren wij getuige vanuit dr, kantine met een drankje van onze gast heren in de hand. 

 

231 29 mei Bezoek aan Eagle Vision in Naarden waar optische inspectiesystemen worden gemaakt, onder 

meer voor controle op zeer kleine glassplinters in gevulde bierflesjes. Het bleek een treffend goed en zeer 

interessant voorbeeld van een startende jonge ondernemer te zijn. In verband met de bescheiden 

bedrijfsruimte moest het aantal deelnemers beperkt zijn, maar de opkomst van 8 man was toch onverwacht 

laag. Na het bezoek vond een gezamenlijke lunch plaats in Bussum. 

 

232 20 sep Lunchbijeenkomst in Restaurant Rozendaal, Overveen, met 22 deelnemers. Ir W. Schatborn, 

directeur Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten hield een levendig en helder betoog over het bij 

ECN ontwikkelde strategische beleid om de juiste overbrugging te verkrijgen tussen fundamenteel en 

toegepast onderzoek in de energièsector. 

 

233 17 okt. Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius met 22 deelnemers. In een vloeiend betoog besprak de 

heer M.Goudswaard van het Financieel Dagblad de geschiedenis van de financieel economische journalistiek 

vanaf het einde van de 18e eeuw, bij het eerste verschijnen van "De Prijscourant der Effecten”, tot en met de 

electronische verspreiding van het FD met Internet. 

 

234 17 nov. Ochtendexcursie in samenwerking met de Afdeling Geschiedenis der Techniek en de 

Vereniging Histechnica naar het heropende museum "Werf 't Kromhout" in Amsterdam Ing. G. van 

Gelswijck, voorzitter van de vereniging "Vrienden van de Werf 't Kromhout", vertelde onder de titel "De 

geboorte van het stalen schip" over de technologische evolutie in de 19e eeuw, waarbij hout vervangen werd, 

eerst door gietijzer en naderhand door staal. Na zijn zeer interessante lezing werd in een rondgang langs de in 

werking zijnde exposities gesproken over de toenmalige arbeidsverhoudingen en werkomstandigheden. Tot 

slot konden wij met een drankje en een hapje erbij nog geruime tijd napraten.  

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2002 
 

235 9 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst in Landgoed Groenendaal. Ir K. Schel hield de Van Olm lezing 

over “Eurofysica voor beginners en gevorderden”. Met een animerende voordracht kregen wij een 

volledig overzicht van alle politieke, technische en economische verwikkelingen bij de introductie van 

de euro. De spreker verdiende een aanzienlijk groter gehoor dan de 40 deelnemers aan deze bijeenkomst. 

Het Regio-bestuur besloot daarom de activiteiten niet langer alleen in het KIVI-Nieuws aan te kondigen. 

 

236 13 feb. “Het Brein: Ontstaan, Blinken en Verzinken.” Een diepgaande medisch-fysiologische 
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verhandeling door patholoog-anatoom dr. Joh. Koudstaal. De aankondiging per nogal kostbare direct 

mail trok ruim 100 toehoorders. IJlings moesten wij de plaats van deze bijeenkomst verleggen van 

Theehuis Cruquius naar Landgoed Groenendaal. Het Regio-bestuur besloot de activiteiten voortaan in 

het KIVI-Nieuws en per e-mail aan te kondigen. 

 

237 20 mrt Bedrijfsbezoek met 42 deelnemers aan AVI, de afvalverwerkinginstallatie in Amsterdam 

West Poort, een opvolging van ons bezoek in 1993 toen de installatie nog maar net was gestart. Mevr. 

M. Jekkers van PR gaf ons een onderhoudende en goed gestructureerde inleiding over de 

bedrijfsvoering. Bij de daarop volgende rondleiding kregen wij de verschillende fasen van het 

verwerking proces te zien. 

 

238 24 apr. Middagbezoek bij de Gemeentelijke Dienst Infrastructuur en Verkeer van Amsterdam. 

Inleiding door ir J. Geluk over bestuurlijke zaken rond de nieuwe Noord-Zuid metrolijn. Daarna 

vertelden ir R. Bormans over de uitgangspunten van het ontwerp en dipl. ing H. Netzel over aspecten 

van de tunneling. Na de rondvraag werd ons tot slot een drankje aangeboden. Gebrek aan 

ontvangstruimte noopte onze gastheren het aantal deelnemers te beperken tot 30. Er waren 42 

aanmeldingen. 

 

239 11 okt. Een informatieve middag voor 25 deelnemers: Euronext, voorheen de Amsterdamse 

Effecten Beurs op het Beursplein. Na een hartelijke ontvangst en een korte uiteenzetting van het 

functioneren van de Beurs maakten wij een rondgang over de galerij met uitleg van de gebeurtenissen op 

de beursvloer. 

 

240 16 nov. “Nieuw leven voor de Cruquius machine.” Bijeenkomst, samen met de Afdeling 

Geschiedenis der Techniek en de Vereniging Histechnica in het Theehuis Cruquius. Voordracht door ir 

J. Verbruggen over de historie van het gemaal De Cruquius en de zojuist voltooide restauratie van de 8-

armige pomp. Vervolgens een rondleiding door het museum en bezichtiging van de machine in werking. 

Het is de grootste stoomcilinder ter wereld en een internationaal erkend “Historical Landmark”. 

  Tot slot lunchten wij in het Theehuis. Er waren 66 deelnemers. 

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2003 
 

241 8 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst in Landgoed Groenendaal. De traditionele Van Olm lezing werd 

 gegeven door Dr Ir P.J. Keijger: “Noord Holland in 1769 en Nederland nu.” Politiek na de Gouden 

Eeuw, een blinde vlek in de vaderlandse geschiedenis, de “vergeten oorlog”, waarbij meer levens 

verloren gingen dan ooit in Nederland is voorgekomen. Dit interessante onderwerp trok 36 toehoorders. 

 

242 12 feb. Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius met 31 deelnemers. “Klimaat veranderingen op 

aarde en de gevolgen ervan.” Een heldere uiteenzetting in historisch perspectief door Ir A. Hamburger 

over o.m. het broeikas effect. 

 

243 19 mrt Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius met 20 deelnemers.  

Ir J.B. Fortuin sprak over zijn ervaringen in Baku waar hij tussen 1997 en 1999 de plaatselijke 

energieopwekking en -distributie bestudeerde i.v.m. plannen tot sanering en modernisering. Het was een 

enthousiast gebrachte, onderhoudende voordracht met dia’s die lieten zien hoe nodig er vernieuwd zou 

moeten worden. 

 

244 23 apr. Bezoek aan Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten. Ontvangen met een broodje  

uit het vuistje in de voorjaarszon door PR Coördinator ir J.J. Schuurman. Drs A. Hoff, per 1 maart 2003 

directievoorzitter, gaf een exposé over de missie van ECN, het strategisch beleid en de taakstelling 

daarbij. Na een lezing van ir L.G.J. Janssen over windenergie en windturbines kreeg ons gezelschap een 

rondleiding voor een globale indruk van de faciliteiten op het uitgebreide complex. 
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Er was een limiet van 30 deelnemers. Wij moesten 6 leden teleurstellen. 

 

245 1 okt. Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius. De stadsarcheoloog van Amsterdam, dr 

J. Gawronski, lichtte het onderzoek toe naar de 17e eeuwse VOC werf en scheepshellingen op het 

Wittenburger Eiland. Een gedegen verhaal van opgravingen, vondsten, vergelijking met oude 

beschrijvingen en conclusies, toegelicht met talrijke dia's Er kwamen 26 deelnemers al hadden er zich 

31 opgegeven. 

 

246 5 nov. Bezoek aan het Stork Museum op het Wittenburger Eiland. Ontvangst met drankje, broodjeslunch en 

informatieve rondleiding voor 44 deelnemers. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking 

met de Afdeling Geschiedenis der Techniek en de Vereniging Histechnica. Na afloop gingen 11 

deelnemers nog naar het vlakbij gelegen EnergeticA-museum. 

 

247 3 dec. Middagbezoek bij Granuband, het bedrijf van een zeer jonge, startende ondernemer waar rubber banden 

gesloopt en verwerkt werden tot herbruikbare materialen, o.a. voor rubber tegels die ter plaatse werden 

geperst. De 21 deelnemers waren onder de indruk van de durf en het volhardend enthousiasme van 

gastheer directeur Maarten van Randeraat die in 1991, leeftijd 25, een idee had en dat met proeven en 

beproevingen uitwerkte tot de perfect opgezette fabriek die wij te zien kregen. Een fascinerende 

excursie. 

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2004 
 

248  7 jan.  De Nieuwjaarsbijeenkomst, in Landgoed Groenendaal, begon met  een ontvangst en toast op 

een  goed 2004. Na een prima koffietafel luisterden de 57 deelnemers naar de Van Olm lezing, 

die dit jaar werd gegeven door Ltz. b.d. H.C. Besançon, over het VOC schip Geldermalsen  

“dat niet thuis voer”.  Het was, tezamen met de film over de  ontdekking van het wrak en het 

bergen van de lading, boeiend en leerzaam zowel om de geschiedenis van de VOC  als om de 

hedendaagse maritieme opsporings- en bergingstechniek.  

 

249 11 feb. Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius met 37 deelnemers.  Ir. E. Eggers van DHV Water 

Beheer bv gaf een interessante voordracht onder de titel: “Samenwerking in de waterketen 

loont, maar hoe?”  Met betrekking tot drinkwatervoorziening, hemelwaterafvoer en 

afvalwaterzuivering hoorden wij hoe een externe consultant dacht over de taken van toezicht 

door Rijk en Provincies en de taken van beheer door Waterschappen en hoe hierin lonende 

samenwerking tot stand kan komen. 
 

250 10 mrt  Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius.  Vlotte, met nostalgie beladen causerie over de 

rekenlineaal, gehouden door ir. Y. Schuitema, een rasechte  hobbyist en verzamelaar die een 

maand eerder was uitgeroepen tot Europees “Verzamelaar van het jaar 2003”.In totaal 24 

toehoorders genoten van het verhaal over het eeuwenlang onmisbare instrument dat bijna 

overnacht een antiquiteit werd. 

 

251 7 apr.  Achter de schermen van het Muziektheater.  Een excursie tezamen met Afdeling Amsterdam 

en ’t Gooi van NIRIA.  Rondleider Bart Hermans verraste ons met zijn verhaal  waarbij 

iedereen aan zijn lippen hing. In drie woorden: Verbazend indrukwekkend interessant. Helaas 

was er geen plaats voor meer dan 36 deelnemers en moesten er enkelen teleurgesteld worden. 

 

252 21 apr. Spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht.  In het informatiecentrum te Breukelen werd met een 

film uitleg gegeven over nut en noodzaak van de verdubbeling van het spoor. Daarna ging het 

per trein naar Abcoude voor een bezoek aan het aquaduct onder het ontwateringsriviertje Gein. 

Er waren 26 deelnemers. 
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253 15 sep. Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius.  Lezing door Jan Marcus getiteld: “Kunst ontstaan 

uit mechanica”.  Met 20 deelnemers een te klein gehoor voor het zeer interessante verhaal 

over stabiele maar ongetuide constructies, zogenaamde “Tensegrities”.  Aan de hand van een 

voorbeeld op schaal leerden wij de basis regels voor het maken van zowel kunstzinnige 

voorwerpen als uitklapbare installaties in de ruimtevaart, waar grote, stabiele constructies tot 

relatief weinig ruimte innemende pakketten moeten opgevouwen kunnen worden. Saillant 

gebeuren:  Aan het begin van deze bijeenkomst voegde zich Onno van Dokkum, een 

kunstenaar-technicus, bij ons.  Hij had in de Ingenieur toevallig het woord Tensegrities zien 

staan bij de aankondiging van onze bijeenkomst. Tensegrities, daar had hij zich in 

gespecialiseerd ! Uit zijn koffertje kwamen, aanvullend op wat de spreker had laten zien, 

verschillende voorbeelden van ruimtelijke toepassingen. 

 

254 13 okt.Excursie naar het staalbedrijf CORUS in IJmuiden.  Na de ontvangst en een film over het 

bedrijf en de producten, reden we per bus – met onderweg uitleg van wat we zo al 

tegenkwamen – naar de dungietinstallatie en zagen daar Europa’s meest geavanceerd proces 

om in één gang vloeibaar staal te verwerken tot gewalste rollen van één millimeter dun plaat.  

Een heel spectaculair technisch hoogstandje.  Daarna brachten we ook nog een bezoek aan de 

warmbandwalserij die in vol bedrijf was. Een prachtig stuk techniek dat diegenen die het al 

eens eerder gezien hadden, niet minder fascineerde. Het aantal deelnemers was 

gemaximaliseerd op 40. Toch kwamen er ongeveer 45 die gelukkig allen hartelijk werden 

ontvangen.  

 

255 17 nov.Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius. Ir B. Nicolai (Siemens bv) hield een deskundige en 

boeiende voordracht over de structuur van het HSL-projectmanagement, doorspekt met veel 

technische aspekten van  de uitvoering.  Aantal deelnemers: 30. 

 

256 15 dec.Bedrijfsbezoek aan DHL – het vroegere Van Gend en Loos.  Een heel interessante lezing over, 

en bezichtiging van, de pakketverwerking: Aanlevering – sortering – bezorging op 

wereldwijde schaal met gebruikmaking van de modernste technieken om het proces over het 

gehele traject te kunnen volgen.  Bij deze bijeenkomst was voor deelname een maximum 

gesteld van 25 personen. We waren met 21. 

 

 
 

REGIO NOORD HOLLAND 

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2005 

 

257 5 jan.  De Nieuwjaarsbijeenkomst werd, gehouden in het Restaurant Landgoed Bekenstein. Na de 

traditionele dronk en beste wensen genoten we van de goed verzorgde koffietafel.  Vervolgens 

gaf irG. van Ditzhuyzen de Van Olm lezing: Een prachtig en ook prachtig gebrachte historische 

en technische voordracht over productie en handel van ijzer in de Nederlanden en Scandinavië en 

de families die daarbij  betrokken zijn geweest.  Er waren 44 toehoorders. 

 

258 9 feb.  Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius met 42 deelnemers.  Onder de titel “Moord in de 

slaapkamer” besprak ir E. Hasselaar de milieurisico’s waar wij ons tijdens de nachtrust aan 
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blootstellen.  Uit deze aardige  lezing viel heel wat te leren over het ventileren van onze 

slaapkamers. 

 

259 16 mrt  Excursie naar de in aanbouw zijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie voor de gemeente 

Amsterdam.  Een indrukwekkend groot biologisch project dat de installaties aan de Amstel en in 

Amsterdam Oost gaat vervangen wegens gebrek aan expansieruimte aldaar. Door koppeling met 

het naast gelegen Afval Energie Bedrijf worden duurzame elektriciteit en warmte  uit het slib en 

het biogas opgewekt. Wij werden over het bouwterrein rondgeleid en zagen een video waarbij  

ook de consequenties en implicaties voor het leidingnet getoond werden, o.a. de nieuw 

aangelegde boosterpompstations. De klim naar de top van het hoogste gebouw werd beloond 

beloonde de ruim 40 deelnemers met een duidelijk beeld van de afmetingen van het project en 

een schitterend uitzicht op de wijde omgeving.  

 

260 13 apr. Aanleg Metro Amsterdam Noord /Zuidlijn.  Een vervolg van ons bezoek bij de gemeentelijke 

dienst Infrastructuur en Verkeer op 24 april 2002, toen dit project nog in een heel prille fase op 

bestuurlijk niveau was. We hadden een gezamenlijke lunch in Smits Koffiehuis op het 

Stationsplein, gevolgd door een kijkje en video in het Informatiecentrum en een rondleiding door 

het station en omgeving waar regen een voortijdig einde aan maakte. Het aantal deelnemers 

bedroeg 40.  

 

261 21 sep. Lunchbijeenkomst Biometriek in Theehuis Cruquius. Voordracht door Drs. F.W. van Kleef, 

directeur AVK Adviesgroep voor kantoor en bedrijfsinnovatie; bestuurslid Nederlands 

Biometrieforum. De biometrie (kenmerken van de mens) staat momenteel midden in de 

belangstelling. Frans van Kleef behandelt in zijn lezing o.a. -de mensherkenning, door spraak, 

stem, vingerafdruk, irisscan, maar ook oor- , gezichtherkenning etc. Veelal gebruikt als 

ondersteuning voor het herkennen van mensen uit veiligheidsoverwegingen. Ook in de 

Convenience sector wordt Biometrie meer en meer toegepast bijv. 

-openen auto, instellen spiegels, stoelen en radio 

-openen tas of koffer door herkenning van de hand. 

-aanzetten, instellen van de wasautomaat 

-instellen van trainingstoestellen op sportscholen 

Er zijn nog problemen,waardoor het algemene gebruik geremd wordt, zoals: te grote foutenmarge 

(onschuldigen 2 dagen in cel); stelen van identiteit wordt grote fraude in de toekomst; herkenning 

van grote groepen duurt te lang. Er waren 22 deelnemers. 

 

262 19 oct. Excursie naar de Vliegschool Hilversum/Ben-Air. 

Vliegveld Hilversum, oftewel een grasveld met max. 200 vliegbewegingen per dag, straalt rust en 

gemoedelijkheid uit: geen pasjes, geen controle. 

Op deze droge, maar bewolkte dag, kwamen 21 deelnemers in "Het Restaurant Vliegveld" bijeen, 

om te genieten van een drankje, het mooie uitzicht over het vliegveld, het gesprek met collega's 

en de goed verzorgde lunch. Daarna te voet [ca. 30m] naar BEN-AIR, waar we ontvangen werden 

door de zeer deskundige en enthousiaste Drs. Rene Varekamp. Hij komt al vanaf 1957 frequent 

op Vliegveld Hilversum. Eerst als hobbyist zweef- en motorvliegen, na zijn pensionering bij 

Philips, als hoofd instructie/opleidingen. 

Op een zeer betrokken en duidelijke wijze werd de geschiedenis, de huidige situatie en de 

toekomstige ontwikkelingen van het vliegveld uiteengezet. Na een korte pauze, waarbij iedereen 

zich vrij in de hangaar en tussen de vliegtuigen kon bewegen, werd in het kort de theorie van de 

werking van zweef- motor- en zweefmotorvliegtuigen besproken. Ook de voor- en nadelen van de 

verschillende ontwerpen kwamen aan bod. [een of twee neuswielen; een of twee motoren; de 

vleugels hoog, laag, of middenin? etc. etc.]  
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263 16 nov. Excursie naar de drukkerij van PCM uitgevers te Amsterdam. In de moderne drukkerij van 

PCM uitgevers werden we (30 deelnemers) zeer gastvrij onthaald. Na een lunch zijn we in twee 

groepen door de werkende drukkerij geleid. Volledig geautomatiseerd kan het PCM grafische 

bedrijf in vier kleuren drukken. Het drukken kan zowel in Tabloid als op "normaal" formaat 

gebeuren. onder.andere. de Volkskrant, het Parool, Trouw, NRC Handelsblad, veel regionale en 

huis aan huis bladen worden gedrukt, verzameld en verzonden. Uiteraard werkt het bedrijf in 

ploegendienst. Het PCM distributiebedrijf brengt dagelijks zo'n 1,2 miljoen kranten rond. Vanaf 

de drukkerijen in A'dam en R'dam worden de kranten via 26 hub's en 800 routes vervoerd naar 

4000 uitdeelpunten. Uiteindelijk brengen 12.000 bezorgers de kranten rond, met als doel: Alle 

ochtendkranten voor 07.00 uur bezorgd en de avondkranten voor 18.00 uur. Na de excursie werd, 

onder het genot van een drankje, ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vragenstellen. 

 

264 14 dec. Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius. 

Lezing door Prof.ir. Hans R. van Nauta Lemke, met als titel: FUZZY LODGICS (vage 

logica/wiskunde). Op een boeiende, met actuele en aansprekende voorbeelden ondersteunde, 

lezing maakt de spreker ons o.a. duidelijk: 

-wat is precisie 

-wat zijn de verschillen tussen onzekerheid, vaagheid en kansen 

-betekend meten ook weten? etc. 

Met voorbeelden uit de procesindustrie en toekomstige verwachtingen van de vage logica, (o.a. 

over 20 jaar zijn er geen verkeersdrempels meer; hebben de huisartsen een andere werkwijze) 

werd de lezing beëindigd. Er waren 24 deelnemers. 

 
 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2006 
 

265  11 januari.  De Nieuwjaarsbijeenkomst werd in het restaurant van het landgoed Beeckesteijn te 

Velsen gehouden. Prof Dr Ir A J Berkhout , van huize akoesticus, geofysicus en innovatie 

deskundige aan de TU Delft, hield een zeer boeiende voordracht over het "Dossier Schiphol - 

Technische Aspecten en Politieke Verwikkelingen.". Naast de behandeling van de 

geluidsaspecten voor de regio, ging prof.Berkhout in op de wijze van besluitvorming door 

het Ministerie als ook de Tweede Kamer. Vooral de rol die zijn  commissie werd toegedacht en 

die niet met zijn ideeën over "onafhankelijkheid" overeenkwamen . Prof Berkhout heeft naar 

aanleiding van zijn ervaringen een boek -"De Innoverende Overheid"- geschreven om 

verantwoording aan zijn collega's en aan de samenleving  af te leggen.De bijeenkomst werd door 

.43 belangstellenden bijgewoond. 

 

266  15 februari   Bezoek aan de verkeerscentrale Noord-West Nederland "De Wijde Blik". Er waren 

37 deelnemers, waaronder en relatief groot aantal dames. In een herfstachtig weer kwamen we 

bijeen in het prachtig gelegen kantoor aan Het Noordzeekanaal direct naast De Wijker Tunnel. 

Tijdens de zeer ontspannen, geanimeerde en  goed verzorgde broodjeslunch, konden we genieten 

van het mooie uitzicht en de doorkomende zon. De twee rondleiders informeerden ons via een 

instructiefilm en uitleg met zicht op de controlekamer over de activiteiten. Vierentwintig uur per 

dag, zeven dagen in de week worden de verkeersstromen van Noord-West Nederland incusief de 

Coen-, Velser-, Wijker- en Schipholtunnel met 350 camera's gevolgd. Bij calamiteiten worden 

hulpdiensten gewaarschuwd, het verkeer omgeleid en na afloop de wegen wee vrij gegeven. Dit 

gebeurt met behulp van de verkeersborden ( 50 70 en 90 km) boven de snelwegen. De centrale 

wordt in ploegendienst bemenst. Totaal werken er 40 mensen. Het is interessant om te ontdekken 

hoe zorgvuldig er over ons automobilisten gewaakt wordt. 
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267  29 Maart : Excursie Passenger Terminal Amsterdam met 30 deelnemers. 

Het programma begon met een lunch in het Star Ferry Café , met prachtig uitzicht over het IJ , 

van het erbij gelegen Muziekgebouw. De Passenger Terminal Amsterdam valt op door zijn 

bijzondere architectuur van de hand van Larry Malcic van het Londense bureau International Ltd. 

. De golfvorm geeft een nautische uitstraling . Het vele glas maakt  ook hier het uitzicht 

fenomenaal. De enthousiaste rondleiding van de heer de Graaff maakte duidelijk hoe het gebouw 

wordt gebruikt en hoe het bedrijf wordt gerund .Hierbij viel op dat het gebouw , naast de 

ontvangst van duizenden cruisepassagiers , ook voor veel andere doeleinden wordt gebruikt. Op 

de avond van het bezoek was bijvoorbeeld een operavoorstelling voorzien. Maar zo worden er 

ook congressen en de meest uiteenlopende ontvangsten georganiseerd.        

 

268  20 september  Lunchbijeenkomst in Theehuis Cruquius.  

Lezing door ir A. (Tony) Steinmetz getiteld: WAT IS TIJD. 

Het zeer mooie weer was geen belemmering voor de 38 deelnemers om naar deze voordracht te 

komen. Een gemêleerd gezelschap van deskundigen en belangstellenden werd door Steinmetz 

verrast met een zeer goed onderbouwde presentatie over TIJD. 

Behandeld zijn o.a. 

-Hoe is men aan de lengte van het jaar gekomen? 

-De fascinerende geschiedenis van onze kalender. 

-De nauwkeurigheid van tijdsbepaling en de verbeteringen hierop. 

-De klok als motor van de ontwikkeling van het vernuft. 

-Toepassingen waarin tijdsbepaling cruciaal is. 

Na een levendige discussie aan het slot zocht eenieder de zon weer op. 

 

269  11 oktober  Excursie naar Gemeentearchief Amsterdam 

Met 24 deelnemers is op een zonnige dag (23 graden) het Gemeentearchief Amsterdam bezocht. 

Geen stoffige, oude, stille en rustige sfeer, maar een levendige omgeving, met entousiaste 

medewerkers, die technische hoogstandjes leveren op het gebied van conservering, restauratie en 

opslag van archiefstukken. 

Nu nog gevestigd in het voormalige stadhuis van de gemeente Oude Amstel  

aan de Amsteldijk 67 te Amsterdam, maar begin 2007 zal het archief verhuizen naar gebouw De 

Basel (voormalig hoofdkantoor ABN-AMRO aan de Vijzelstraat) 

Na een buffetlunch werden we door twee gedreven medewerksters rondgeleid door "de 

schatkamer", het informatie centrum, de studiezaal genealogie en het restauratieatelier. In het 

restauratieatelier werden we op de hoogte gebracht van de preventie, tegengaan van verder 

verval, restauratie en de behandeling van oude stukken. 

Zeer interessant om prive nog eens terug te gaan en ook te neuzen in de  

20 km lange archieven. 

 

270  22 & 24 november  Excursie Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). 

te Amsterdam. De belangstelling was zo groot, dat een tweede dag noodzakelijk was.  

Het NLR wil, gezien de aard van de excursie, max. 20 personen per keer ontvangen. Van de ca.50 

aanmeldingen hebben 40 leden een interessante en technisch hoogstaande middag gehad. Na een 

heerlijke lunch gaven de enthousiaste en zeer betrokken medewerkers ons een inleiding over het 

NLR ( 700 medewerkers, ca. 60% HBO of WO, voornamelijk onderzoek, 75% markt betaald, 

25% overheid) Er is een bezoek gebracht aan de Tower Research Simulator, de Generic Research 

Aircraft Cockpit GRACE en de windtunnel. Ook tijdens de afsluitende frisdrankjes waren de 

echte technici niet te houden en werd "het Reynolds getal" behandeld. Twee zeer geslaagde 

middagen. 

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2007 
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271 10 januari.  De Nieuwjaarsbijeenkomst werd in het restaurant van het landgoed Beeckesteijn te 

Velsen gehouden. De heer J Hoogstra, jurist bij J R Shipping te Harlingen, hield een voordracht 

over het beleggen in Scheeps CV’s. Deze rederij, in 1993 door de toen varende kapitein J R 

Arends opgericht, bezit thans 17 kleine containerschepen die met bemanning compleet aan grote 

transporteurs worden verhuurd. Er zijn zes schepen elk met een laadvermogen van ca.1000 ton 

besteld. Aan de hand van inzichtelijke investeringsmodellen is de inleider ingegaan op de 

mogelijkheden van de financiële markten, het hoge rendement op de belegging en vooral op de 

risico’s van de exploitatie. Tot slot van deze boeiende presentatie mochten belangstellenden het 

boek “Rendement uit Scheepvaart” door Ing S D Schakelaar -medevennoot in J R Shipping-  en 

Mr S W C Wortelboer, meenemen.Deze voordracht werd door 37 belangstellenden bijgewoond.   

 

272 14 februari   Excursie naar Voestalpine Railpro BV.(Railpro) Nieuwe Crailoseweg 8 Hilversum. 

Railpro levert meer dan 20.000 verschillende producten voor onderhoud en nieuwbouw voor 

spoorwegbovenbouw in Nederland, Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De aandeelhouders zijn: 

Voestalpine Oostenrijk 70% en de Nederlandse aannemers Strukton, KWVS en BAM ieder voor 

10% Na de enthousiaste inleiding over het ontstaan, omzet, doelstellingen en marktaandeel 

kregen we een rondleiding over het terrein, in de werkplaatsen en de magazijnen. We zagen o.a. 

de automatische lasinstallatie, die spoorrails tot 360m lengte last en de Robeltrein, die deze lange 

spoorstaven vervoert en op de juiste plek legt. We waren onder de indruk van de omvang van het 

terrein, de werkplaatsen en de magazijnen. 9.000 verschillende producten in voorraad en 20.000 

in de catalogus. Waarde voorraad 30 mio Euro. Helaas was het aantal deelnemers gelimiteerd tot 

25 en moest er een aantal worden teleurgesteld. 

 

 

273 14 maart   Voordracht door Dr Ir E H Furnée over Camera gebaseerde 

Bewegingsmeetsystemen, ontwikkelingen in de biomechanica, virtual reality en techniek" in het 

Theehuis Cruquius bijgewoond door 24 belangstellenden.Inleiding over de geschiedenis van de 

Bewegingsanalyse in de periode 1846 tot 1967. De bewegingsanalyse van de invalide "softenon" 

kinderen was nodig om tot het ontwikkelen van bestuurbare prothesen te komen. De TU Delft 

heeft aan de wieg van deze ontwikkelingen gestaan. Het onderzoek is daarna toegespitst in de 

volgende richtingen:De Fysiologie op het gebied van de neuronale aansturing en anatomie van 

bewegende ledematen door middel van licht weerkaatsende sensoren op de huid aangebracht. 

Een aardig voorbeeld was het onderzoek van een bewegende kat op een lopende band. De 

Biomechanica  van het kaakbeen tijdens kauwbewegingen van het gewricht, om zodoende een 

prothese te ontwikkelen. De Virtual Reality van mensbeelden die o.a. in films worden toegepast. 

Hier werd voor het eerst in drie dimensies met zeer snelle camera's gewerkt. In het veld van de  

 Techniek ; zoals de ontwikkeling van Automatisch Geleide Voertuigen en het onderzoek van 

verstorende bewegingen in de toren en rotorbladen van windturbines onder bedrijfscondities. 

Hiervoor zijn thans speciale meetmethoden ontwikkeld waarvan de signalen op afstand 

ontvangen kunnen worden om in computermodellen bewerkt te worden. Het onderzoek aan de 

TU Delft is ondersteund vanuit gespecialiseerde bedrijven en in veel gevallen in samenwerking 

met andere universiteiten in binnen- en buitenland. 

 

274 16 april   Ceres Paragon Terminals BV is een containeroverslag bedrijf dat  containerschepen 

lost en laadt en de daarmee verbonden containerstromen via wegvervoer, railvervoer, binnenvaart 

en kustvaart afhandelt.In de presentatie door de directeur Pieter Bas Bredius werd ons duidelijk 

dat de investering door de Gemeente Amsterdam, na een aanvankelijk matige start, nu zijn 

vruchten afwerpt. De Terminal, ontwikkeld door Ceres-America, is inmiddels overgenomen door 

NYK (Japan). De Terminal is momenteel voor ca 50% bezet. Men verwacht een jaarlijkse 

toename van ca 10%. Uitbreiding is mogelijk en noodzakelijk om bedrijfseconomisch te kunnen 

werken. Helaas was het bezoekersaantal gelimiteerd tot 30. (Ruim 50 aanmeldingen) De 30 
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hebben een ruimere kijk op de container overslag in Amsterdam, Nederland, Europa en de wereld 

gekregen. Een grote groei wordt nog verwacht. 

 

275 12 september :  Lezing over : Water in Noord-Holland , veilig ,droog en schoon . De presentatie 

werd gegeven door M.Schreijer , beleidsmedewerker van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier , in het Bestuurscentrum te Edam . Eraan voorafgaand was er een lunch 

georganiseerd in Café Restaurant “Hof van Holland “, op loopafstand van het Bestuurscentrum 

Het Hoogheemraadschap heeft in de afgelopen jaren een schaalvergroting doorgemaakt. Ook het 

takengebied , eerst zuiver kwantitatief , is in de jaren zeventig uitgebreid met een kwaliteitstaak 

.De laatste 10 jaren ontwikkelt het Hoogheemraadschap zich van een zuiver technische doe-

organisatie naar een organisatie met een maatschappelijke missie .De klimaatverandering en de 

implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water versterken die ontwikkeling . In de 

presentatie werd op de verschillende taken en hoe die vandaag de dag worden uitgevoerd 

ingegaan . Ook kwamen de voorbereidingen die het Hoogheemraadschap treft om de 

klimaatverandering het hoofd te bieden aan de orde. Er waren 19 toehoorders. 

 

276 10 oktober :  Lezing over : Offshore WindparkQ7 bij IJmuiden. De presentatie werd gegeven 

door Jaco J.C.Korbijn , directeur , in het Cruquius Theehuis bij Haarlem . Eraan voorafgaand 

was er ter plekke een lunch georganiseerd . Het Offshore Windpark Q7 wordt op 23 kilometer uit 

de kust van IJmuiden gebouwd , in het blok Q7 van het Nederlandse continentale plat . Dit 

Offshore Windpark kost EUR.383. miljoen en is een gezamenlijk project van duurzame 

energiegroep Econcern en energiebedrijf ENECO Energie. Korbijn vertelde aan 31 toehoorders 

over het belang van dit project en zijn ervaringen tijdens de bouw tot dan.  

 

277 14 november :  Excursie naar STORK FOKKER AEROSPACE in Papendrecht . Stork Fokker 

Aerospace ontwikkelt en produceert complexe lichtgewicht structuren en elektrische systemen 

voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Ook levert zij geïntegreerde servicediensten en producten 

aan vliegtuigeigenaren en operators .Regio Noord-Holland werd gastvrij ontvangen in de 

Bedrijfskantine met een lunch . Ir. Ariane Roos hield een boeiende presentatie over de 

organisatie van het bedrijf en vertelde over de ontwikkeling en bouw van vliegtuigonderdelen . 

Hierna volgde een uitvoerige rondleiding door de vestiging Papendrecht  Er waren 33 

deelnemers.    

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2008 
 

278 9 januari :  De Nieuwjaarsbijeenkomst werd in Museummolen in Schermerhorn.  

De heren van Zon en Oudejans hielden een inleiding over de geschiedenis van de watermolens 

en die van de Schermer in het bijzonder. De heren Oudejans en Schmidt verzorgden daarna een 

rondleiding in de Museummolen. De Museummolen wordt in stand gehouden door de Stichting 

Schermer Molens. Deze stichting, die al 35 jaar bestaat, zorgt voor het in stand houden van 15 

molens in de oudste “Droogmakerij“ van Nederland, de Schermerpolder in Noord-Holland. In de 

afgelopen jaren heeft de Stichting de nog 11 overgebleven molens van het Schermer 

Molencomplex functioneel gerestaureerd. Hierbij was een budget van EUR. 3,8 miljoen gemoeid 

en was daarmee het grootste restauratieproject ooit op molengebied uitgevoerd. Deze 

bijeenkomst werd door 40 deelnemers bijgewoond.  

279 13 februari :   Bedrijfsbezoek aan het hoofdkantoor “De Vouw “ van Afvalzorg in Assendelft.  

Sinds december 2005 heeft Afvalzorg haar eigen hoofdkantoor op haar locatie Nauerna. De Vouw 

is een opvallend gebouw met bijzondere architectuur. Hiermee wil Afvalzorg laten zien dat een 
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afvalverwerkingslocatie prima geschikt is en absoluut veilig om op te bouwen, werken en zelfs 

wonen. Het 100 meter brede pand heeft haar naam te danken aan de vorm : het lijkt net alsof de 

stortheuvel door het pand wordt opengevouwen. Door het gras op het dak loopt het 

polderlandschap als het ware door. Afvalzorg heeft met dit gebouw meerdere prijzen in de wacht 

weten te slepen. Zoals de Parteon Architectuurprijs Zaanstreek en de Arie Kepplerprijs 2007.  

Na een inleiding door drs. C.S.J. Lourens over Afvalzorg werd een rondgang door het 

hoofdkantoor gemaakt. Deze bijeenkomst werd door 25 deelnemers bijgewoond  

 

280 12 maart :  Excursie naar NedTrain (Revisiebedrijf Haarlem) 

Ondanks de "weerswaarschuwing" voor harde wind waren 47 KIVI-NIRIA leden naar de lunch 

gekomen in de stijlvolle wachtkamer tweede klas van NS stationsrestauratie Haarlem. Na de 

lunch ging het gezelschap te voet naar NedTrain. NedTrain, onderdeel van NS, is meer dan 150 

jaar de specialist in onderhoud' service, reiniging, revisie en schadeherstel van rollend materieel. 

Ze heeft 30 vestigingen in Nederland. In Haarlem werken ca 700 mensen (inclusief inhuur). Na 

een duidelijke presentatie werden we in drie groepen door de zeer geordende en schone 

werkplaatsen geleid. Geïnspireerd op de effectieve werkwijze in de auto-industrie, zagen we de 

modernisering van treinstellen. Verschillende ploegen verrichtten stapsgewijs hun 

werkzaamheden aan de voertuigen. Geen rommelige, door elkaar heenlopende werkers, maar 

iedereen zijn eigen activiteit in een schone en veilige omgeving. Het bezoek aan Nedtrain was 

een topper. 

 

281 16 april  : Lezing: DROOM WAARGEMAAKT? door Ir Frans Rolf in Theehuis Cruquius. 

Na de gebruikelijke geanimeerde ontvangst en lunch hield Frans Rolf een zeer betrokken 

voordracht over zijn droom. Ruim 2 jaar geleden verkocht hij een belangrijk deel van zijn 

adviesbureau. Hierdoor kreeg hij tijd en geld. Vele jaren trok hij met zijn gezin in de vakantie 

met een gehuurde caravan door Europa. Ieder jaar een andere (nieuwe) caravan brachten hem tot 

de conclusie dat het concept van de caravan beter kon. Hij ontwierp en bouwde eigenhandig het 

prototype van een nieuw concept: Trarlor 630.In de voordracht bracht Frans Rolf duidelijk naar 

voren de technische en praktische (comfort) overwegingen en randvoorwaarden, waaraan het 

concept moest voldoen. Onderbouwd met berekeningen en studies over o.a. oplegpunt. wielbasis 

oplegger en keuze trekker. Een apart fenomeen was de snelle goedkeuring van de Rijksdienst 

Weg Verkeer om op de weg te komen. (5 maanden). Na afloop van de lezing, kon de trekker met 

oplegger van binnen en van buiten uitvoerig bekeken en getest worden. Frans Rolf heeft, met 

uitzondering van 4 uur laswerk alles zelf ontworpen en gebouwd, inclusief de installaties. Het 

enthousiasme en de degelijkheid van het ontwerp sloeg over op de 23 aanwezigen, die met Frans 

Rolf lang bleven napraten.  

 

282 17 september :   Lezing met als titel DROGE VOETEN VOOR NEW ORLEANS. 

Zeer actueel was de lezing in het Theehuis Cruquius. De afgelopen weken was het gebied door 

verschillende orkanen bedreigd. Honderd duizenden inwoners werden geëvacueerd. Gelukkig 

zonder extreme schade. In augustus 2005 echter werd door orkaan Katrina enorme schade aan 

New Orleans en omgeving aangebracht. De stad stond onder water en tienduizenden mensen 

werden dakloos. Het Nederlandse Ingenieursbureau IV-Infra werkte in een consortium aan 

plannen om overstromingen in de toekomst (50 tot 100 jaar) te voorkomen. De spreker, ir 

H.J.Vos werkte een half jaar in New Orleans aan dit plan. In zijn presentatie ging hij niet alleen 

in op de technische oplossing, maar gaf ook een beeld van de optimistische en vrolijke aard van 

de bewoners. Tevens gaf hij een beeld van de problematiek van de gehele kuststreek (bodem 

daling en zeespiegel stijging). Waar hebben we dat meer gehoord? Een geslaagde en actuele 

bijeenkomst, met 25 deelnemers. 
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283 15 oktober :  Excursie naar bagageafhandeling van AIR FRANCE/KLM  

AIR FRANCE/KLM behandelt momenteel 46 miljoen stuks bagage per jaar. In 2015 zullen dit er 

70 miljoen zijn. Het is de uitdaging om bij deze grote aantallen de juiste koffer bij de juiste 

passagier te houden. De 46 miljoen bagage stukken worden met 1200 FTE's afgehandeld. Uit 

ARBO overwegingen en een verwacht tekort aan personeel wordt meer en meer geautomatiseerd. 

Complex is hierbij vooral de veiligheidseisen en het grote verschil in aangeboden bagage. 

(rolstoelen. ski's, fietsen, rugzakken, surfplanken etc. etc.) De zeer betrokken rondleiders 

brachten ons op plaatsen, die normaal niet toegankelijk zijn. Het max aantal deelnemers, (25) 

was binnen een paar dagen bereikt. De 25 gelukkigen hadden een interessante middag en waren 

verbaasd, dat er relatief zo weinig bagage "zoek raakt" 

284 19 november :   Bezoek aan het kantoorgebouw “Kraanspoor”op de voormalige NDSM-

scheepswerf te Amsterdam .In het water langs de kade van de Noordelijke IJ-oever staat een van 

de weinige overblijfselen van de rijke havengeschiedenis, het Kraanspoor . Voor dit historische 

object heeft OTH Ontwerpgroep Trude Hooykaas, Den Haag, een prestigieus ontwerp neergezet. 

In 2006 is ING Real Estate Development , Amsterdam, met de uitvoering gestart. In de tweede 

helft van 2007 is het project afgerond. Redconcepts houdt o.a. kantoor in dit gebouw en mevrouw 

Jemma Land, Conceptontwikkelaar bij Redconcepts , heeft ons ontvangen.  Tijdens de eraan 

voorafgaande lunch hebben wij Ing. Anton Bakker gefeliciteerd met benoeming van Lid van 

Verdienste van de KIVI NIRIA .Deze bijeenkomst werd door 30 deelnemers bijgewoond. 

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2009 
 

285 14 januari :  Nieuwjaarsbijeenkomst over TOEKOMSTBESTENDIG WONEN 

 

In restaurant DE MOLENPLAS (aan de Ringvaart te Haarlem) hield de heer Koen M van 

Hoeckel, algemeen directeur van Habidrome Nederland B.V. een enthousiaste voordracht over 

TOEKOMSTBESTENDIG WONEN. Hierin bracht hij de Habidrome visie naar voren: De markt 

van 55-plussers verandert in rap tempo; veel meer ouderen met meer inkomen, vermogen ,ICT 

ervaring, en andere wensen. Dus conceptueel bouwen van toekomstbestendige, waardevaste 

woningen, vanuit een integrale visie op wonen en zorg heeft de toekomst. Er moet een 

woongevoel komen gericht op: ruime woningen op goede locaties, met blijvend comfort onder 

alle omstandigheden, geintegreerde verwarming en koeling, ruim parkeren,fraai vormgegeven, 

aandacht voor ontmoeting, services op maat, hoge kwaliteit in mogelijke dienstverlening, etc. 

Gezien de vele vragen van de aanwezigen en de levendige discussie kan gesteld worden, dat het 

een goede start voor 2009 was. Het aantal deelnemers was 28 

 

286 11 februari :  Excursie naar Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum   

De Wereldomroep bericht in tien talen:Nederlands, Papiamento, Engels, Spaans, Portugees, 

Indonesisch, Arabisch, Frans, Sarnami en Chinees. Er zijn uitzendingen op de kortegolf via eigen 

zenders maar ook op 3 duizend andere zendstations samenwerking met partners in het buitenland. 

De gastheren Middelkoop, Bek, van Leeuwen en Klees konden boeiend vertellen over hun 

bedrijf. We bezochten een live uitzending van het Nederlandse nieuws en proefden de sfeer aan 

de grote middentafel op de redactievloer waar al die (talen)redacties het nieuws oppikken en ver 

weg brengen. In diverse studio’s werden de geluidstechnische mogelijkheden gedemonstreerd. 

Tegenwoordig is ook televisie naast internet in het assortiment voor communicatie met mensen in 

het buitenland opgenomen. Voor ontwikkelingslanden is er een opleiding van 

mediaspecialisten.Er waren 25 deelnemers 

 

287 25 maart :  Excursie naar ORGAWORLD in Lelystad  

ORGAWORLD is een innovatief en sterk groeiend bedrijf op het gebied van organische 
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reststoffenrecycling en energie. Het richt zich op de transitie van reststromen in eindproducten 

zoals energie, brandstoffen en landbouwproducten. Het bedrijf bestaat 8 jaar en heeft fabrieken in 

Nederland, Canada en binnenkort ook in Engeland. Het verwerkt organisch afval van de industrie 

(bijv overdatumproducten) en van particulieren. (GFT afval). 

Het bedrijf  richt zich op eenvoudige processen, die robuust zijn, met zo min mogelijk "techniek" 

en lage operationele kosten.In de tunnelcompostering installatie in Lelystad werkten slechts 5 

man. De eindproducten zijn compost (95%) en af te voeren materiaal.De in aanbouw zijnde 

fabriek aan de Hornhaven in Amsterdam gaat frituurvet van restaurants en snackbars omzetten in 

biodiesel, bio-ethanol en biogas. Een interessante middag, waaraan 16 leden deelnamen. 

288 15 april :  Lezing over De Haven van Rotterdam   

De presentatie werd gegeven door H.J.Frigge , Scheepvaartmeester b.d. , in het Cruquius 

Theehuis bij Haarlem. Eraan voorafgaand was er ter plekke een lunch georganiseerd. Na een kort 

historisch overzicht werd een bijzondere kijk in de keuken van het reilen en zeilen van deze 

haven gegeven. Frigge heeft vele jaren als Scheepvaartmeester gewerkt en nu hij gepensioneerd is 

heeft hij de gelegenheid om over zijn ervaringen te vertellen . Zijn trots op de haven van 

Rotterdam werkte aanstekelijk. Er waren 26 toehoorders. 

 

289  16 september :   Lezing in theehuis Cruquius over de verbreding van het Panamakanaal 

In 1914 ging het eerste schip door het Panamakanaal. De bouw verliep moeizaam. Gestart door 

de Fransen, (23000 doden door gele koorts en malaria) afgemaakt door de Amerikanen.  

Vóór de tweede wereldoorlog was reeds gestart met de aanleg van een nieuw kanaal. Begin deze 

eeuw kwamen de plannen in een stroomversnelling. Men streeft er naar om in 2014 (100 jaar na 

het eerste schip) het project gereed te hebben. In augustus 2009 is het civiele deel gegund. Iv-

Infra en Heerema dragen zorg voor de engineering en levering van 16 sluisdeuren van het type 

Noordersluis te IJmuiden. De grootste deur is 57m breed, 35m hoog en 10m dik. Weegt 3000 ton, 

wordt kathodisch beschermd tegen corrosie en is aardbevingsproof (max 80mm beweging).Ir 

Hendri Koop van ingenieursbureau Iv-Infra, gaf een interessante een zeer geslaagde voordracht. 

De opkomst was groot en wel 37 leden. 

 

290` 14 oktober  :   Bezoek aan voormalig Volkskrantgebouw in Amsterdam 

Dit gebouw aan de Wibautstraat huisvest thans kunstenaars, voor een klein deel beeldende 

kunstenaars zoals schilders en beeldhouwers, maar ook audio en video ontwikkelaars, fotografen 

e.d. Het gebouw is “herontwikkeld” door de stichting Urban Resort, met ondersteuning van de 

gemeente Amsterdam. Doel is om kunstenaars in hun aanloopfase betaalbare werkruimte te 

bieden en zo aan de stad te binden c.q. binnen te halen. Er is concurrentie van andere steden zoals 

Berlijn. De middag begon met een lunch op de bovenste etage, goed verzorgd door het 

horecabedrijf dat de voormalige kantine gepacht heeft.  De heer Jaap Draaisma, directeur van 

Urban Resort , gaf in zijn powerpointpresentatie een beeld van de ontwikkeling van het project en 

de huidige organisatie. Vervolgens werd een rondgang door het gebouw gemaakt waarbij diverse 

ateliers werden bezocht. Deze zijn gegroepeerd per verdieping waarbij de huurders samenwerken 

voor de diverse voorzieningen zoals een gemeenschappelijke koffiehoek, ballotage van nieuwe 

bewoners e.d. Het bleek dat enkele vermaarde dj’s hun bedrijf er ook gevestigd hadden (zo’n 70 

medewerkers) Tevens werden de technische ruimtes van het gebouw door 20 leden bezocht 

alsmede de vergaderruimtes die door derden kunnen worden gehuurd.  

 

291 18 november :  Excursie naar de Noord Zuidlijn Amsterdam 

Het is de tweede keer dat KIVI-Niria Noord-Holland de Noord Zuidlijn bezoekt.  

Terecht, want het interessante project vordert en we willen de nieuwe ontwikkelingen volgen. 

Na een geanimeerde lunch in het koffiehuis Smit tegenover het Centraal Station zijn we, na een 

inleiding door Bram Veenhuizen, met de pont naar A'dam Noord gegaan om het reeds gereed 
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zijnde deel van de tunnel naar het IJ te bezoeken. Het is niet alleen de tunnel die indruk maakt, 

maar ook de plannen om Noord Amsterdam een uplift te geven door o.a. extra wegen en een 

winkelcentrum. Wij zullen over een tot twee jaar zeker nog een excursie organiseren om een van 

de stations en/of de geboorde tunnel zelf te bekijken. 27 KIVI Niria leden waren aanwezig, 

waarvan een aantal van ver buiten onze eigen regio.  

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2010 
 

292 13 januari :  Nieuwjaarsbijeenkomst over invloed van woningtype op wijk en populatie.. 

In restaurant DE MOLENPLAS (aan de Ringvaart te Haarlem) hield de heer J.T.(Ko) Blok, 

voormalig directievoorzitter van ERA Contour(voorheen ERA Bouw) de nieuwjaarsvoordracht. 

Hierin bracht hij duidelijk naar voren dat de woningbouw na de tweede wereldoorlog een grote 

verandering heeft ondergaan en wel van aanbodoriëntatie (woningschaarste) naar vraagoriëntatie 

oftewel van kwantiteit via kwaliteit naar doelgroepen, leefstijlen, consument als comaker.  

In een "slechte" wijk/stad moet je toekomstige woningkopers van een hoger segment woning 

extra verleiden tot koop. Met deze bewoners kan/zal de wijk/stad een "hoger" niveau bereiken. 

Als voorbeelden werden o.a. genoemd De Kop van Zuid in Rotterdam en de Riedijkshaven in 

Dordrecht, maar ook de vernieuwing van de F-buurt in Amsterdam ZO.  

Voor de toekomst van Stedelijk Woningbeleid ziet Ko Blok: Gedifferentieerde 

bevolkingsopbouw, Kwaliteit versus kwantiteit, Aantrekkelijke duurzame woonmillieus en hoge 

eisen aan het aanbod. Na een levendige en interessante discussie o.a. ook over De Blauwe Stad 

werd om 15.00 uur de bijeenkomst gesloten. Er waren 28 deelnemers. 

 

293 10 februari :   Excursie naar het Shell Technology Centre Amsterdam  

In het gloednieuwe Shell Technology Centre Amsterdam werken 1300 researchers en 

labmedewerkers van Shell voortdurend aan het verbeteren, vernieuwen en schoner maken van 

brandstoffen en chemieproducten en hun productieprocessen. Met diensten op gebied van 

technologie ondersteuning, consultancy en onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de 

beantwoording van de energievraagstukken. Het nieuwe Shell Technology Centre Amsterdam 

behoort met de centra in Houston, Rijswijk en Bangalore tot de vier belangrijkste research centra 

van Shell wereldwijd. Het Shell-Laboratorium is in aanvang 2009 van het Overhoeks naar de 

nieuwe werkplek aan de Grasweg 31 verhuisd. Bim Pannenborg, project director van het STCA- 

project hield een boeiende presentatie over de totstandkoming van het nieuwe laboratorium, 

waarbij Transparantie een sleutelrol speelde in het programma van eisen. Wij werden vervolgens 

door Pannenborg en Jos Rijsemus rondgeleid. Een zeer geslaagd bezoek .Ondanks het ferme 

winterweer was de opkomst groot en wel  38 deelnemers  

 

294 17 maart  Excursie naar Het Marine bedrijf in Den Helder  

De Missie van Het Marinebedrijf is : Het Marinebedrijf draagt zorg voor de met haar klanten 

gewenste materiële beschikbaarheid van het defensie materieel tijdens de life-cycle, tegen 

minimale kosten, met inachtneming van kwaliteitzorg en arbo- en milieueisen .  

In relatie hiermee werden wij door de heer R.A. ten Hove rondgeleid in Dok IV, 

Schepenliftcomplex en diverse werkplaatsen. Wij troffen het dat juist het fregat De Zeven 

Provinciën in Dok IV lag en dit was een imposant gezicht. De heer A.J.J. Elling heeft ons in 

Kaiser, Meet &  Kalibratiecentrum rondgeleid.De ontvangst was hartelijk en begon met een 

indische maaltijd in de Dinnerroom van Dok IV .De excursie werd afgesloten met een DVD 

presentatie van Het Marinebedrijf. Ondanks enkele afzeggingen was de opkomst met 33 

deelnemers groot  
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295 7 april :  Lezing over JSF Programma  ( F-35 Lightning II ) in het Cruquius Theehuis   

De presentatie werd gegeven door Kol.Ir. Robert Geerdes en ging over het project Vervanging 

 F-16 en het JSF programma (Joint Strike Fighter). De lezing begon met een stukje historie. Er 

werd onder andere uitgelegd waarom het noodzakelijk is de F-16 te vervangen. Ook werd er 

aandacht besteed aan het politieke proces. Tevens werd stilgestaan bij de verschillende 

kandidaten die de revue zijn gepasserd en bij de resultaten van de kandidatenvergelijking die in 

2008 is afgerond. Tot slot is er dieper ingegaan op het JSF programma en de capaciteiten van de 

F-35. Het is een groot verschil of je iemand uit de keuken van het project aan het woord hoort, 

dan wat je er in de publiciteit er over verneemt. Er waren 30 toehoorders .    
 

296 15 september :  Lezing over het ontwerp van een roterende toren  

Het Cruquis Theehuis was, met 29 deelnemers en twee sprekers, als vanouds goed bezet en de 

sfeer, na het zomerreces, uitstekend. De Italiaanse architect David Fisher bedacht een toren 

waarin bewoners in ronddraaiende appartementen van een uitzicht over 360 graden kunnen 

genieten. In de beneden verdiepingen zijn hotels/restaurants/kantoren gepland. Met een hoogte 

van 400 meter (80 verdiepingen), een vaste betonnen kern van 30/20 meter en een totale diameter 

van 60 meter, heeft het Nederlandse ingenieursbureau IV-consult in Papendrecht, de 

constructieve mogelijkheden onderzocht. 

Er zijn oplossingen gevonden voor permanente aan- en afvoer van gas, licht en water. De los van 

elkaar bewegende verdiepingen bestaan uit een staalconstructie met rubberen wielen, die over 

een ring, verbonden aan de vaste kern, lopen. In verband met het welbevinden van de bewoners 

(zeeziekte, duizeligheid, etc.) draait de verdieping met een max. snelheid van 360 graden in 

anderhalf uur. In de kern is ruimte voor al het verticale vervoer (utilities, mensen, goederen, ja 

zelfs om je auto mee te nemen naar je eigen verdieping). Het project is bedoeld voor de rijken 

van de rijken. Een appartement komt op Euro 20-80 miljoen. Door de economische crises is de 

ontwikkeling van het project, gepland in Dubai, stilgelegd. Wordt het werkelijkheid of fictie? 

 

297 20 oktober :  Excursie naar ESTEC en Space Expo in Noordwijk .  

De excursie begon met een welkomswoord van Robert Willemson , Estec Communications , 

over het ontstaan van Estec, de organisatie met de al de vestigingen in de wereld en welke 

activiteiten in Noordwijk zijn gevestigd. Na een gedegen identiteits-controle volgde een rondgang 

door het Test Centre. Na het Test Centre volgde een bezoek aan het Concurrent Design Facility. 

Hier gaf Hans de Koning een uiteenzetting over hoe met deze ontwerp faciliteit een enorme 

tijdwinst voor nieuwe ideeën kan worden bereikt qua kosten, haalbaarheid etc. om deze ideeën te 

realiseren. Hierna volgde tot slot een bezoek aan de Space Expo. Alles bijzonder en de moeite 

waard. Voorafgaand aan de excursie was er een voortreffelijke lunch in Restaurant "Koetjes de 

Cleyburg" in Noordwijk georganiseerd. De opkomst was met 33 deelnemers, het maximaal 

toelaatbare aantal, volgeboekt. Het bezoek was georganiseerd door de Afdelingen Regio Noord-

Holland en Aerospace Engineering. 

 

298 24 november :   Bezoek aan de Nederlandse Spellenfabriek BV (NSF) te Medenblik 

De directeur van de NSF, Willem-Karel Hackenitz, gaf een duidelijk en boeiend verhaal over 

het ontstaan van de oudste spellenfabriek in Europa. De glorieuze tijden (o.a. Barbie poppen en 

Electro) en de slechtere tijden, ca 5 jaar geleden. Momenteel gaat de NSF weer goed. De markt 

verandert constant. Ieder jaar moeten er minstens 30 nieuwe spellen gemaakt worden, terwijl de 

oude spellen (Pim Pam Pet, Mens erger je niet, Monopoly e.d.) die nooit weggeweest zijn, 

momenteel een revival maken. De omzet van NSF is ca 40 mln, die voor een groot deel in de 

laatste 6 weken van het jaar gehaald wordt. 80% van de producten bestaat uit minder dan 10.000 

exemplaren. Er is een redelijk hoge winstmarge, maar ook een groot risico. (onverkoopbaar, 

voorfinanciering etc.). De fabriek draaide op top capaciteit, met veel ingehuurde krachten,  

waarbij sterk opviel de grote betrokkenheid en motivatie van het personeel. De bijeenkomst was 

een topper. Uiteindelijk waren er 33 deelnemers 
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Kroniek van de bijeenkomsten in 2011 
 

299 12 januari :  Nieuwjaarsbijeenkomst Sport als wezenlijk bestanddeel van de samenleving 

In restaurant DE MOLENPLAS (aan de Ringvaart te Haarlem) hield  sportverslaggever Heinze 

Bakker een lezing over de sport als wezenlijk bestandsdeel van de samenleving. Naast de in de 

aankondiging genoemde facetten: economie, gezondheidszorg, publiciteit en 

ambassadeursfunctie, ging hij in op de politiek, die van grote invloed is op o.a. de Olympische 

Spelen. Denk hier aan Berlijn 1936, aanslag spelen in Munchen, spelen in Los Angeles waar veel 

Oosteuropese landen niet aan meededen etc. Ook de onlangs gemaakte keuze van het FIFA om 

belangrijke voetbaltoernooien aan Rusland en Qatar te geven, hebben minder met sport, maar 

meer met macht en geld te maken. Na een aantal anekdotes over de Tour de France en het 

schaatsen in Heerenveen werd de middag beëindigd met een boeiende discussie en een groot 

aantal vragen. Er waren 26 deelnemers. 

 

300 16 februari :   Bezoek aan Koninklijke Boon Edam te Edam 

Het aannemersbedrijf annex timmerwinkel van de heer Boon, gestart in 1867 in Amsterdam, 

maakte begin 1900 zijn eerste draaideur, van hout natuurlijk. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid 

tot marktleider en toonaangevend in vele landen, zoals duidelijk werd in de presentatie door de 

heer Henk Goede, marketing manager. Sinds de eerste draaideur heeft de ontwikkeling niet 

stilgestaan. De huidige draaideuren zijn van een lichtgewicht constructie van aluminium 

profielen naar eigen ontwerp en voorzien van de laatste technieken als sensoren e.d. in verband 

met de veiligheid in gebruik. Vandaar dat ook toegangssystemen in het productenpakket zijn 

opgenomen die functioneren met eenvoudige pasjes tot en met irisherkenning. Toegangssystemen 

omvatten de bekende tourniquets maar ook eenpersoonsdraaideuren voor beveiliging van 

geclassificeerde ruimten en ook bijvoorbeeld juwelierszaken. Dit alles werd duidelijk tijdens 

reeds genoemde presentatie en de rondgang door het bedrijf en bezichtiging van de showroom. In 

het bedrijf was opmerkelijk de georganiseerde fabricage van een enkele deur tot heel kleine 

series: de inbouwmaten kunnen naar wens worden aangepast aan bestaande gebouwen en 

nieuwbouw. Een draaideur is een deur die altijd open is en tevens altijd gesloten. Dit is de kern 

van de boodschap van het bedrijf. Men rekent de potentiële klant voor dat door energiebesparing 

een terugverdientijd tot wel 3 jaar terug te brengen is. Deze 300e activiteit kenmerkte zich door 

een bijzonder hoge opkomst.  44 leden waren aanwezig. 

 

301 16 maart :  Excursie naar Connexxion vestiging Uithoorn 

De excursie begon met een inleiding door Wout Terra, Manager Vervoersplanning, over het 

ontstaan van Connexxion, de rol ervan in Nederland en hoe deze is georganiseerd. Aandacht werd 

gegeven hoe de concessies van de opdrachtgevers, zoals daar zijn gemeentes, provincies etc. , 

worden verworven. Hierbij viel op hoe strak de condities vooraf aan de onderhandelingen worden 

geformuleerd, waardoor het moeilijk is om zich van andere aanbieders te onderscheiden. 

Uitvoerig ging Terra ook in op hoe de vervoersplanning tot stand komt. 

Hierna werd onder leiding van Ruud Heidenrijk en Ton Spek een bezoek aan de werkplaats 

gebracht. Voorafgaand aan de excursie was er een lunch georganiseerd in de Opkamer van het La 

Place Brug-Restaurant over de A4 bij Hoofddorp. Connexxion verzorgde het vervoer per lijnbus 

van het restaurant naar de vestiging in Uithoorn en na afloop terug. Met een opkomst van 25 

deelnemers was het een geslaagde activiteit . 

 

302 13 april :  Lezing over het ontwikkelen van intelligente verlichtingssystemen . 

In de lezing door Prof.dr.ir.J.H.(Berry) Eggen werd ingegaan op ontwikkelingen die het 

mogelijk maken om verlichtingssystemen te ontwerpen die gevoelig zijn voor de aanwezigheid 

van mensen en die de verlichting daarop aanpassen. Het woord intelligentie heeft de middag een 

extra betekenis gekregen n.l. het inspelen van systemen op menselijke gedragingen. Verlichting 
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(kleur, beeld, scherpte) wordt niet door schakelaars bediend, maar door bijv. geluid, bewegingen 

of vaste patronen. Ook kan verlichtingstechniek gebruikt worden om gedrag van mensen te 

beïnvloeden/veranderen. Deze ontwikkelingen kunnen niet alleen door technici ontwikkeld 

worden. Artsen, psychologen e.a. zijn hierbij noodzakelijk. 

In de levendige einddiscussie met de deelnemers kwamen ook de onderwerpen als de terreur van 

de e-mail en bewegende handelingen omzetten in spraak aan de orde. Een leerzame middag, 

waaraan 22 leden deelnamen. 

 

303 14 september : Lezing over Kennismaking met de Nano-Technologie in het Cruquius Theehuis  

De presentatie werd gegeven door Dr. Arthur ten Wolde. De Nano-Technologie is met 

regelmaat in het nieuws en zo stond er in De Ingenieur van 10 juli 2011 een uitvoerig artikel met 

als onderwerp "Nano in de Klem". De lezing begon met een algemene inleiding gevolgd door 

voorbeelden met praktische toepassingen van dit moment. Op vele terreinen worden successen 

geboekt, maar er zit ook een keerzijde aan de Nano-Technologie. Tot slot wees ten Wolde op de 

risico's die van de nanodeeltjes te verwachten zijn. Het zijn deze risico's die aanleiding geven tot 

maatschappelijke discussies. Gezien de mooie opkomst konden wij concluderen dat het 

onderwerp veel belangstelling heeft.Er waren 35 toehoorders 

 

304 12 oktober :  Excursie naar Tri-Sure Closures Nederland te Amsterdam 

Tri-Sure is onderdeel van het concern Greif, wereldleider op het gebied van stalen vaten. Jaren 

geleden heeft Greif het Nederlandse bedrijf van Leer overgenomen. Tri-Sure heeft vele 

vestigingen in de wereld, waarvan er een in Amsterdam. Er worden stalen deksels en 

schroefdoppen voor de sluitingen van stalen vaten gefabriceerd. Het een echte klassieke fabriek 

met veel bedrijfsmechanisatie. We werden ontvangen met een uitstekende lunch, aangeboden 

door Tri-Sure. Na een inleiding door de Site-Manager Martin Mense werden we rondgeleid door 

Martin Mense, René Bakker, Ronald Beentjes en Joost van Velzen. Vooral de 

werktuigbouwers onder ons konden hun hart ophalen. De rondleiders namen alle tijd om op de 

veel gestelde vragen in te gaan. Uit de reacties aan het eind van het bezoek kon zondermeer 

vastgesteld worden dat de excursie bijzonder in de smaak was gevallen. Er waren 24 deelnemers 

 

305 9 november :  Bezoek aan Noord-Zuidlijn Amsterdam  

Het is de derde keer dat onze afdeling een excursie organiseert naar de Noord-Zuidlijn. Door het 

uitgebreide project en de voortgang is het mogelijk om iedere keer weer een interessant 

onderdeel te bezoeken. Na de stagnatie in 2008 door de onverwachte zakkingen van de woningen 

aan de Vijzelstraat, is er de afgelopen ruim twee jaar grote vooruitgang geboekt. Het te boren 

gedeelte is ver over de helft en is zonder enige calamiteit verlopen. Sinds een paar dagen is de 

hoofdingang van het Centraal Station weer open. Aan de overige stations wordt hard gewerkt. Het 

Rokin-station werd bezocht. We waren onder de indruk van de diepte, lengte en breedte van het 

station. De complexiteit van werken midden in de stad op 26 meter diepte maakte indruk. Door 

de souplesse van het Noord-Zuid expositie personeel kon het aantal deelnemers vergroot worden 

van 25 naar 35. Aan de ruim 20 leden op de wachtlijst is doorgegeven dat er indien mogelijk 

volgend jaar een nieuwe excursie gepland wordt. 

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2012 
 

306 18 januari :   Nieuwjaarsbijeenkomst met voordracht over kunst- of Kunstwerken 

Op 18 januari is het nieuwe jaar geopend met een drankje, goede wensen, een lunch en de 

voordracht door Prof. L.A.G. (Leo) Wagemans over Kunst- en kunstwerken, met als ondertitel: 

De zin en onzin van de vorm. Wagemans liet zien hoe de Romeinen kunstwerken/bruggen  

bouwden en de ontwikkeling van de brugvormen door het gebruik van staal en beton. Vroeger 

was de architect/constructeur verenigd in een persoon. Tegenwoordig werken architect en 

constructeur samen om tot een mooi en constructief juist ontwerp te komen. De architect kijkt 
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naar de vorm, kleur, schoonheid. De constructeur zoekt naar logische, mogelijke en  

economische oplossingen. Veel voorbeelden van goede en minder goede oplossingen werden 

getoond  en besproken. Als goede oplossingen kwamen o.a. naar voren De Erasmusbrug te 

Rotterdam en de drie door Calatrava ontworpen bruggen in Hoofddorp. De spreker toonde 

eveneens beelden van studenten wedstrijden  in het bouwen van overspanningen met bierkratten, 

zand en spaghetti .Door de enthousiaste en speelse verteltrant, met veel vragen, vloog de tijd. Er 

waren 45 deelnemers. Een goed begin van het jaar. 

 

307 29 februari :   Bezoek aan Zodiac-Driessen Aerospace te Alkmaar 

Ir. Ad Eijkelenboom, hoofd engineering, gaf een uiteenzetting van het werkterrein van Zodiac 

Aerospace waarvan Driessen deel uitmaakt. Zodiac maakt en levert alle onderdelen van het 

vliegtuiginterieur, Driessen concentreert zich op galleys met bijbehorende trolleys alsmede op 

crew rests (“slaapcontainers” voor de bemanning op de intercontinentale vluchten) en 

bagagecontainers. Het bedrijf startte in 1938 toen loodgieter Gerard Driessen zijn eerste rekjes 

voor glazen maakte voor KLM. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldspeler op het 

gebied van “vliegtuigkeukens”, de z.g. galleys waar vooraf bereide maaltijden e.d. worden 

bewaard, verwarmd of gekoeld en die met behulp van de welbekende trolleys aan de passagiers 

worden aangeboden. Inmiddels vindt er geen productie meer plaats in Nederland, 

Fabricagevestigingen bevinden zich in Pilsen (Tsjechië), nabij Los Angeles en in Thailand. 

Tevens zijn er vestigingen gepland op de locaties waar Zodiac Aerospace reeds aanwezig is. 

Ingegaan werd op de verhouding tussen de leverancier, de vliegtuigbouwer en de 

luchtvaartmaatschappij met soms nog een leasemaatschappij als extra tussenpersoon. Om de 

grote hoeveelheid maatwerk in te dammen worden er modules aangeboden waaruit een complete 

galley kan worden samengesteld. Ook het feit dat er aan luchtvaartregels moet worden voldaan 

werd toegelicht: zowel het ontwerp als materiaalkeuze als fabricage zijn onderworpen aan strenge 

regels. De avond werd bijgewoond door ca. 20 leden die – zoals bleek uit de uitgebreide 

vragenronde – met grote belangstelling de presentatie volgden. 

 

308 14 maart :   Excursie naar KENZ-Figee in Zaandam. 

In de presentatie van commercieel directeur Robert de Rijcke kwam duidelijk de kracht van het 

bedrijf naar voren en wel: internationaal, zeer klantgericht, flexibel en gelegen aan open water. 

Een voorbeeld van Nederlandse ondernemingsgeest in het Midden en Klein Bedrijf.  

Het ontwerpen, fabriceren, installeren, verbouwen, upgraden en onderhouden van kranen, hijs- en 

hefwerktuigen voor de offshore en havens zijn de producten van het bedrijf. De wortels van het 

bedrijf zijn geplant in 1836. Er zijn directe kontakten met de klanten. Aan kranen voor de 

Engelse Marine en Australisch opdrachtgevers werd in de werkplaatsen en kade gewerkt.  

De 40 deelnemers (ca. 20 leden hebben we moeten teleurstellen) genoten van de heerlijke en 

informele lunch. 

 

309 11 april :  Lezing over De Bergermeer Gasopslag in het Cruquius Theehuis bij Haarlem . 

De Bergermeer Partnergroep bestaande uit TAQA Energy B.V. en Energie Beheer Nederland 

B.V. ontwikkelt nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag onder naam Bergermeer Gasopslag . 

Het doel van de gasopslag is om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren . 

Deze gasopslag zal de grootste van Europa worden . De lezing ging over dit project . Ing. Peter 

van der Sman leidde het project in met achtergronden van de energievoorziening in Europa en 

de rol van gasopslag hierin .Ook gaf hij een algemene toelichting op het project .  Ing. Edwin 

Kramer ging specifiek in op de belangrijkste technische aspecten . Hij besprak o.a. de aanleg van 

dikke , geïsoleerde , hoge druk en natgasleidigen . Ook vertelde hij over de infrastructuur . 

 Gezien de mooie opkomst en de levendige discussie tijdens de lezing kunnen we concluderen dat 

het project veel belangstelling heeft . Er waren 38 toehoorders .  
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310 19 september :  Lezing over Zorg voor Techniek in Haarlems ziekenhuis . 

In het Kennemer Gasthuis te Haarlem heeft Bart Titulaer (clinisch physicus) een voordracht 

gehouden met als titel: Zorg voor Techniek. Na een broodjeslunch in het restaurant van het 

ziekenhuis werden we ontvangen in de smaakvolle gehoorzaal naast het restaurant. In de 

voordracht ging de spreker o.a. in op de volgende onderwerpen:-De impact van techniek en de 

ontwikkelingen van techniek op de dagelijkse zorgactiviteiten van een ziekenhuis zijn enorm. Op 

steeds meer afdelingen worden patiënten bewaakt, de variatie van vormen van therapie nemen 

toe. Tien jaar geleden moest de hele borstkas open. Nu kan in veel gevallen volstaan worden met 

laparoscopische technieken, die met HD beeldkwaliteit de chirurg (op afstand) stuurt. De  

operatierobot maakt die afstand nog groter en voegt normale geometrie en maximale controle 

over de instrumenten toe. -Dat iets kan betekend niet dat iets zinvol is. De toegevoegde waarde 

wordt veelal overdreven, de kostenconsequenties vaak onderschat. Denk aan de discussie over de 

toegevoegde waarde van borstkankerscreening.-De risico's bij technisch storingen b.v. 

stroomuitval of onderhoud, zijn groot en worden veelal niet voorzien.-De voor- en nadelen van 

marktwerking in de zorg. o.a. kostenverhogend.-De alsmaar oplopende zorgkosten. Van de 

jaarlijkse 70 miljard gaat 20 miljard naar de ziekenhuizen, die steeds meer in staat zijn dodelijke 

ziektes om te zetten naar chronische ziektes, met alle kostenconsequenties van dien. 

Door de boeiende, levendige, humoristische verteltrant en de vele vragen uit de zaal vloog de tijd 

en bleef de spreker twee en een half uur aan een stuk aan het woord. Er waren 32 deelnemers. 

 

311  17 oktober  :    Excursie naar Orgelbouwer Elbertse in Soest 

Bij het bedrijf met 8 medewerkers is het ambachtelijk bouwen en restaureren van orgels 

indrukwekkend.We zijn rondgeleid door Hans Elbertse , de 3e generatie van de familie , die in 

1917 in Utrecht begon. De voorraad hout van diverse stammen is hun trots bezit en kan decennia 

mee. In de werkplaats waar een orgel uit Brielle compleet was gestript kan de zoldering er uit om 

de gewenste inbouwhoogte te halen. Op de lange lijst van restauratie projecten komen vooral 

orgels uit de 18e en 19 eeuw voor. Opvallend is de tolerantie die met hout wordt bereikt. Op de 

tweede verdieping is de pijpenafdeling met metaal en hout, waar het stemmen de eindbewerking 

is. Aan de begrensde deelname deden 18 bezoekers mee. 

  

312 21 november :   Excursie naar de bouw van de Noord Zuidlijn te Amsterdam  

Gezien de grote belangstelling voor de bouw van de Noord Zuidlijn hebben wij voor de vierde 

maal een excursie naar de bouwplaats georganiseerd . Ook deze keer was de ontvangst hartelijk 

en het viel op dat de bouwers in enthousiasme gegroeid waren . Na de diverse tegenvallers is men 

nu bijzonder positief over de resterende bouwactiviteiten . Men is blij dat de Commissie 

Veerman deze afbouw geadviseerd heeft .  

Na een inleidende video werden wij in twee groepen door twee enthousiaste en deskundige 

medewerkers in het informatiecentrum en " De Kathedraal " rondgeleid . Met name deze laatste 

ruimte , dat het knooppunt wordt voor de bestaande Metro , de nieuwe Metro en het NS - Station 

,  is nu al indrukwekkend . Voorafgaand van de excursie was er een lunch georganiseerd in het 

Smits Koffiehuis . Uit de reacties kan worden opgemaakt dat deze excursie bijzonder in de smaak 

was gevallen . Er waren 50 deelnemers .  

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2013 
 

313 16 januari :  Nieuwjaarsbijeenkomst met voordracht over FutureSteel Vehicle in Theehuis 

Cruquius Het nieuwe jaar werd geopend met een drankje en goede wensen.Vervolgens heeft Cees 

ten Broek , Director WorldAutoSteel, een Lezing gegeven over : FutureSteel Vehicle : strong , 

safe en sustainable. Na een toelichting op wat de WorldAutosteel Organisatie beoogt en welke 

Staalproducenten hier aan deelnemen, werd uitvoerig op het FutureSteel Vehicle project 

ingegaan. Staal is altijd een van de meest gebruikte materialen geweest in de 

automobielindustrie. Onder druk van de overheden staat deze industrie voor de opgave om CO2 
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emissies te drukken. Hierbij kijken automobielontwerpers steeds vaker naar alternatieve 

materialen om gewichtsreductie te bereiken. Daarbij wordt vergeten dat de alternatieve 

materialen vaak veel duurder zijn dan staal en dat deze CO2 intensiever zijn in de maak- en 

recyclingfase. Met dit uitgangspunt heeft WorldAutosteel het FutureSteelVehicle programma 

gelanceerd, met als doel om aan te tonen dat het gebruik van staal hierbij een prima oplossing 

blijft. Ten Broek ging uitvoerig in op de resultaten tot zover. Het leverde een levendige discussie 

op. Er waren 31 toehoorders . 

 

314 20 februari :   Excursie naar PWN Andijk  

De hartelijke ontvangst begon met een lunch gevolgd met een inleiding verzorgd door Dr.Ir. 

Ignaz ( G.I.M. ) Worm . Hij gaf een toelichting op de bedrijfsvoering van het productiebedrijf 

Andijk. Bij deze PWN-vestiging wordt water uit het IJsselmeer gehaald vanuit een spaarbekken. 

In het productiebedrijf, dat sinds 1968 in bedrijf is, gaat het water door microzeven die de grove 

vuildeeltjes en algen eruit halen. Daarna ondergaat het water een zogenaamde vlokbehandeling. 

Hierbij worden de zwevende deeltjes ingekapseld en verwijderd. Na de filtratie is het water 

helder. Vervolgens ondergaat het water een behandeling in de UV/H2O2-installatie .  

Het water gaat in deze conditie naar de klant. Het water wordt naast drinkwater ook als industrie-

water in grote hoeveelheden aan bedrijven als Tata geleverd. De manier van water zuiveren wordt 

inmiddels ook ver buiten Nederland zoals in Singapore verkocht. Worm wist verder heel 

interessant te vertellen over zijn recentelijk promotieonderzoek, waarin de bedrijfsvoering wordt 

gesimuleerd. Het voordeel hiervan is dat benodigde software virtueel getest en de 

bedrijfsvoerders op hun vaardigheden getraind kunnen worden. De inleiding nodigde de 

deelnemers uit tot het stellen van veel vragen en leidde tot een levendige discussie. Hierna 

werden we in twee groepen rondgeleid. Met 30 deelnemers was het een geslaagd bezoek . 

 

315 17 april :  Bijeenkomst  met de titel“Verbinding Amsterdam-Almere op de schop” De 

voordracht werd gehouden door ir. Ben Viveen van Rijkswaterstaat en Drs. Erik van der Kooij 

van management consultantsbureau APPM in het kantoor van APPM te Hoofddorp.Aan het 

project, zowel autowegen als openbaar vervoer, wordt sinds het begin van de 21ste eeuw gewerkt. 

Binnekort wordt een definitief besluit genomen over het tracé en de technisch invulling. 

(viaducten, bruggen etc.) De totale kosten zijn ca. 10 miljard en zal in 2020 gereed zijn.Voor het 

wegtracé worden de bestaande snelwegen, A10, A9.en A6 verbreed en het openbaar vervoer zal 

bestaan uit een Metrolijn over het IJmeer, met een aantal eilanden. De Metro zal zo veel mogelijk 

gebruik maken van de bestaande spoorwegen. In het voorbereidingsproces is er naar gestreefd, en 

met succes, dat de overheden elkaar niet in de weg zitten (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat 

etc.) Tevens is er een goede samenwerking tot stand gekomen tussen Rijkswaterstaat en ProRail. 

Het ontwerp is, in concurrentie, overgelaten aan marktpartijen, waarbij de opdrachtgever de 

doelstellingen heeft bepaald.In het aparte, sfeervolle, natuurlijke kantoor van APPM waren 25 

deelnemers 

 

316 11 september:   Lezing over Kennismaken met Arbitrage in het Cruquius Theehuis  

De presentatie werd gegeven door Ir. Joop Barwegen. Het beslechten van geschillen tussen 

bedrijven oftewel Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt regelmatig voor , maar niet iedereen 

komt ermee in aanraking . Barwegen is vele jaren als Arbiter voor de Stichting Raad Arbitrage 

voor Metaalnijverheid en Handel opgetreden. Hij wist op een boeiende manier te vertellen wat 

Arbitrage is, wanneer er gearbitreerd wordt, wie dat dan doen en hoe de te volgen procedure is. 

Eventuele arbitrage wordt reeds bij het afsluiten van een contract overeengekomen. Dit alles leidt 

dan tot een vonnis dat voor beide partijen bindend is en er is geen hoger beroep mogelijk .Voor 

meer informatie zie : www.sramh.nl  Het was een levendige voordracht en er werden vele vragen 

gesteld . De toehoorders 25 in getal waren erg geïnteresseerd en waren tevreden om met deze 

materie kennis te maken .    
 

http://www.sramh.nl/
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317  16 oktober:   Herhaalde Excursie naar Noord Zuidlijn te Amsterdam 

Het is alweer voor de vijfde keer dat Regio Noord-Holland een excursie organiseert naar de 

Noord-Zuid lijn. Het fantastische project, kosten Euro 3,1 miljard, heeft zeer veel facetten, die 

om verschillende civiel technische oplossingen vragen. Bijvoorbeeld: tunnelboren, afzinken, in-

situ bouwen en caissonbouw. Daarnaast worden er vele Metrostations gebouwd en de 

onderdoorgang van het Centraal Station. Ondertussen moet het trein- en stadsverkeer door 

gaan.De rondleiding en uitleg werd door een zeer deskundig TU-ingenieur gegeven. Ook de 

tegenslagen en leermomenten kwamen uitgebreid aan bod.De excursie, max. 50 personen, was 

weer overtekend. Het enthousiasme van de rondleider en de deelnemers zorgde er voor dat de 

uitleg en rondleiding een uur uitliep. Tot ieders tevredenheid. 

  

318 20 november:   Lezing de nieuwe zeesluis in IJmuiden.De enthousiaste en duidelijke spreker 

Ir. W. D. (Wouter) van der Wiel, van het Ingenieursbureau Iv-Group, gaf ons een beeld van de 

technische staat van de bestaande sluizen en het voorontwerp, met locatie, van de Nieuwe 

Zeesluis. De bestaande Noordersluis, gebouwd in 1929 is technisch aan vervanging/restauratie 

toe. Uit onderzoek blijkt dat de sluis en de 

technische installaties uiterlijk in 2029 vervangen 

moet zijn. De beton is/wordt aangetast en het 

loopwerk van de deuren is versleten.Een nieuwe 

zeesluis, lang 500 meter, breed 65-70 meter en een 

drempel op 18 meter -NAP maakt het mogelijk om de 

Noordersluis te renoveren of te sluiten en komt tevens 

tegemoet aan het toenemende aantal en afmetingen 

van schepen. (container en passagier schepen) In de voordracht kwam duidelijk naar voren wat de 

risico's van de verschillende concepten zijn, zoals:  locatie, type deuren, aantal reserve deuren, 

aanvaringen etc. etc. Er ontstond een levendige discussie tijdens de voordracht, mede door een 

aantal deskundigen in de zaal. Na ruim twee uur is de zeer boeiende en levendige bijeenkomst 

beëindigd. In verband met de ruimte was het aantal deelnemers beperkt tot 46. 

 

 

 

 

REGIO NOORD HOLLAND 

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2014 
 

319 15 januari : Lezing gegeven over: De kunst van scenariodenken  in Theehuis Cruquius. 

Het nieuwe jaar werd geopend met een drankje , een lunch en goede wensen . Vervolgens heeft 

Dr. Robert P. Bood , Managing Partner van Fairsights , zie ook www.fairsights.com , een Lezing 

gegeven over : De kunst van scenariodenken . Veel ondernemingen blijken niet opgewassen om 

goed om te gaan met radicale veranderingen die hun markten raken . Ze lopen voortdurend achter 

nieuwe ontwikkelingen aan en proberen zich door een volgende reorganisatie alsnog aan te 

passen . De winnaars van gisteren blijken plotseling de verliezers van vandaag , in enkele 

gevallen zelfs als ze zelf aan de basis hebben gestaan van nieuwe doorbraken . Scenariodenken 

kan organisaties helpen bij het omgaan met de onzekere toekomst . Niet door toekomstige 

ontwikkelingen te voorspellen maar onzekerheid juist te accepteren . Het doordenken van 

toekomstscenario's is daarbij meer dan het simuleren van voorspelbare schokken . Uiteenlopende 

scenario's bieden alternatieve perspectieven op de context om ons heen . Idealiter verschuift de 

aandacht daardoor van reageren op externe veranderingen naar creëren van nieuwe strategieën , 

business modellen en producten die voor anderen als verrassing komen . Bood had een boeiende 

manier van presenteren , maar bovenal heeft de inhoud van zijn betoog ons tot nadenken gezet. 

Er waren 41 toehoorders. 

http://www.fairsights.com/
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320 26 februari :  Excursie naar CWT Amsterdam met lezing door PeterBarnhorn. 

Een paar jaar geleden is Sitos overgenomen door het wereld concern CWT (Connecting World 

Trade)  CWT heeft een jaar omzet van Euro 3 miljard. Het hoofdkantoor is in Singapore.  

CWT Amsterdam is een Veem en beperkt zich tot opslag, logistiek en controleert de kwaliteit. 

CWT is geen eigenaar van de goederen. Het gaat hier voornamelijk om cacao en verder o.a. 

koffie, thee, katoen en granen. De cacao wordt aangevoerd in zakken van 65 kg, en bulk in 

containers en los gestort in schepen. De grootste leveranciers zijn Ghana en Ivoorkust. Per jaar 

behandelt CWT- Amsterdam 600 000 ton cacao bonen en is daarmee de grootste van de wereld. 

De waarde van een ton cacao bonen is ca Euro 2 200. Het Sitos terrein is 15 ha groot, ligt aan 

water en heeft een opslag capaciteit van 110 000 m3,De excursie was volgeboekt met 30 

deelnemers. Hieronder waren veel nieuwe/jonge gezichten uit de voedsel branche. 

 

321 19 maart :  Voordracht bij KNRM IJmuiden. 

Ruim 30 toehoorders wist de heer Gerard Burema te boeien met een uiteenzetting over de 

studie naar een nieuw type reddingsboot met alle mogelijke features van vandaag de dag en 

wellicht ruimte voor die van morgen. Inmiddels is dat hele traject doorlopen. Er werd 

samengewerkt met De Vries Lentsch  Scheepsontwerpers, de TU Delft en Damen Shipyards. De 

studie werd mogelijk door een schenking van Verzekeringsmaatschappij 1816. Dit werd de type-

aanduiding van het nieuwe ontwerp. Het eerste schip is gereed en ligt afgemeerd in de haven van 

IJmuiden. Praktijkproeven moeten nu gaan bewijzen dat de gedane aannames in de voorstudie 

kloppen. De aluminium romp is verlijmd met de kunststof bovenbouw. Ook die verbinding is 

onderwerp van uitvoerige tests. Navigatie en communicatie zijn zo up to date mogelijk. De 

bijlboeg van de voorsteven moet de grote g-krachten gaan dempen. De bijdrage van de 

deelnemers was bestemd voor de broodjeslunch en drankjes. Het bedrag was niet geheel nodig, 

zodat het teveel betaalde werd geschonken aan de KNRM, dit onder applaus van de deelnemers. 

 

322 16 april :  Lezing over Optimaal Combineren in het Cruquius Theehuis.  

Prof. Dr. Alexander Schrijver , Universiteit van Amsterdam en Centrum voor Wiskunde en 

Informatica , vertelde ons over Optimaal Combineren .Wie combineert , doet dat graag optimaal . 

Of je nu de meubels in je huis of je boodschappen combineert , of de tafel schikt en je vrienden 

koppelt , optimaliteit telt .Een school wil klassen en docenten combineren in een optimaal 

schoolrooster , spoorwegen willen optimale treincombinaties en een bedrijf wil opdrachten 

combineren in optimale werkpakketten . Het vakgebied dat dit soort vraagstukken onderzoekt 

heet combinatorische optimalisering . Het leidt tot fundamentele vragen over de complexiteit van 

combinatorische problemen . Professor Schrijver heeft dat ons uitgelegd aan de hand van het 

befaamde handelsreizigers probleem en van het maken van de dienstregeling van de Nederlandse 

Spoorwegen . Prof . Lex Schrijver heeft vele prijzen en erkenningen ontvangen , waaronder in 

2005 de prestigieuze Spinozapremie . Schrijver wist ons uitermate goed te boeien , mede door 

met veel humor aan een moeilijke materie uitleg te geven .Er waren 29 toehoorders .  

 

323 17 september :  Lezing Water in Amsterdam door de eeuwen heen in het Cruquius Theehuis. 

Maarten Ouboter, werkzaam bij Waternet ( 1700 medewerkers) gaf een duidelijk overzicht 

van het doorspoelen van de stad vanuit de Zuiderzee. Bij hoogwater was er inlaat en bij laagwater 

werd het weer geloosd in diezelfde Zuiderzee. (dit proces startte reeds ca 1650) Drinkwater 

reservoirs werden gebouwd in ca 1830 een aantal zijn nog aanwezig, in zeer goede conditie, maar 

zijn niet meer in gebruik. De Cholera epidemie van 1832 en1866  gaven een extra stimulans aan 

de levering van goed drinkwater. De Duinwatermaatschappij werd opgericht en in de stad 

kwamen veel drinkwaterpunten, waar men voor een cent een emmer kon halen. In de tweede 

helft van de 19de eeuw werden een aantal grachten gedempt in de Jordaan i.v.m. vervuild water. 

Al sinds jaren wordt er water vanuit de Lek naar de duinen gevoerd om daar na filtering te 
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gebruiken. De zeer nauwkeurige kennis van de spreker zorgde voor een interessante voordracht, 

waarbij de toehoorders ook nog met adviezen kwamen. Er waren 23 deelnemers. 

 

324  15 oktober:   Bezoek aan de KNAW in het Trippenhuis in Amsterdam. 

Het bezoek begon met een gastvrije ontvangst met een broodjeslunch . Vervolgens kregen wij een 

introductie over de KNAW door Drs. F.J.G.van de Linde ( Hoofd Beleidsadviezen : Wetenschap 

&Kennis ) . Van de Linde vervolgde met een inleiding over de beleidsadviezen van de KNAW 

oa. aan de Nederlands bewindslieden . Hierbij ging hij in op de Beleidsdoelen 2015 van de 

KNAW . Dit leverde een leerzame discussie op . Dit kwam mede door de inspirerende wijze van 

zijn presentatie met een inhoud , die alom bewondering afdwong .  

Dat de KNAW-leden hierop trots zijn was niet mis te verstaan . Het bezoek werd afgesloten met 

een rondleiding door de heer S. Dekkers (Hoofd facilitaire dienst en tevens Conservator van Het 

Trippenhuis ) door het Trippenhuis . Het is een prachtig gebouw met veel historie . Met name dat 

dit gebouw de voorloper van het huidige Rijksmuseum is was opmerkelijk . Zo heeft het 

schilderij met de nachwacht hier een plaats gehad . 

Het was een bijzonder bezoek en er namen 29 personen aan deel. 

  

325 26 november:   Excursie naar Polynorm in Bunschoten. 

Polynorm Bunschoten is onderdeel van Voestalpine en houdt zich bezig met de ontwikkeling , 

productie en marketing van systemen voor de Automotive Industrie en verschillende Industrial 

Applications markten .Door de capaciteiten in verwerking van staal en aluminium te verbreden , 

worden de klantbehoeften omgezet in toegevoegde waarde. Voestalpine Polynorm is een van de 

grootste leveranciers van plaatstalen panelen en structuurdelen van staal en aluminium in West-

Europa Na een gastvrije ontvangst met een broodjeslunch hield H.Vorstenbosch een boeiende 

inleiding over het bedrijf in Bunschoten en lichtte de expansie- plannen in de USA toe . Hierna 

volgde een uitvoerige rondleiding door het bedrijf . Het was voor technici een feest om een aantal 

uren tussen zo’n hoogwaardig productieproces te vertoeven . Wij hebben veel van dit bezoek 

kunnen leren en zijn met de medewerkers van Polynorm trots dat zo’n onderneming in Nederland 

is gevestigd .Er deden 22 leden aan dit bezoek mee. 

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2015 
 

326 14 januari:  Lezing over Kennis voor een duurzame Noordpool in Theehuis Cruquius . 

 Het nieuwe jaar werd geopend met een drankje , een lunch en goede wensen . Vervolgens heeft 

mevrouw Drs. Martine van de Heuvel-Greve een Lezing gegeven over “Kennis voor een 

duurzame Noordpool “. Van den Heuvel is mariene bioloog van IMARES Wageningen 

Universiteit .De Noordpool staat sterk in de belangstelling . Door het terugtrekkend zee-ijs komt 

ruimte vrij voor nieuwe activiteiten zoals olie- en gaswinning , scheepvaart en toerisme . Niet 

alleen oliemaatschappijen en milieuorganisaties zijn actief in dit gebied  , maar ook onderzoekers 

. Deze onderzoeken de veranderende Arctishe ecosystemen en de wijze waarop nieuwe 

activiteiten deze ecosystemen beïnvloeden . Om de complexe samenhang te kunnen begrijpen is 

kennis nodig .Met behulp van prachtige beelden vertelde van de Heuvel over haar onderzoek op 

Spitsbergen naar mogelijke effecten van nieuwe activiteiten . Door nieuwe kennis te ontwikkelen 

hoopt zij bij te kunnen dragen aan de internationale dialoog over waar en hoe nieuwe activiteiten 

kunnen plaatsvinden . De bijeenkomst werd afgesloten met de film “Kennis voor een duurzame 

Noordpool “Van de Heuvel vertelde haar verhaal op een deskundige en hartverwarmende manier 

Er waren 28 toehoorders , die er een levendige bijeenkomst van maakten . 
 

327 11 maart:  Excursie naar Vopak Terminal Amsterdam Westpoort. 
De roots van het huidige wereldbedrijf Vopak gaan terug tot het jaar 1600. Het was een 

opslagbedrijf voor thee en koffie. Sinds 1900 bestaat de opslag uit olie, gas en chemicaliën. Het 

miljardenbedrijf is werkzaam in alle werelddelen. In Nederland ligt het zwaartepunt van Vopak 
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in Rotterdam. Overige vestigingen zijn: Amsterdam, Vlissingen en Delfzijl. In Delfzijl is in 

opdracht van de Nederlandse overheid een strategische hoeveelheid gas en olie opgeslagen. 

Amsterdam heeft 41 tanks met een totale opslagcapaciteit van 1,2 miljoen m3 (momenteel 90% 

benzine en 10% diesel).De producten worden uitsluitend gelost uit en geladen in schepen. De 

nieuwe plant is sinds 3 jaar in gebruik en draait vol automatisch via controle kamers. Veiligheid 

en milieu staan hoog in het vaandel. Alle dampen worden opgevangen. Tijdens de 

boeiende presentatie door ir. Bastiaan Schepers kwamen veel vragen, zodat er een levendige 

discussie was. Daarna volgde een rondrit over het bedrijf.  De deelnemerslijst was ruim 

overtekend. (max. 30 deelnemers) Jammer dat 6 deelnemers niet kwamen opdagen. 

 

328 18 maart:  Excursie naar Crown van Gelder  te Velsen   

Op 18 maart 2015 bezochten 30 leden van Regio Noord-Holland (het maximale aantal) het 

bedrijf Crown van Gelder in Velsen Noord. Gastheer Ad Sies, sales en business development  

manager zette uiteen wat de betekenis gaat worden van het professioneel ink-jet printen. 

Aangezien vandaag de dag nagenoeg alle tekst en “plaatwerk” digitaal wordt aangeboden, kunnen 

bijvoorbeeld boeken worden geprint op de meest praktische locatie, ook al is dit in het verre 

buitenland. Naast vele andere mogelijkheden ontstaat ook de mogelijkheid van gepersonaliseerde 

reclame-mailing. Er vallen grote kostenbesparingen te behalen t.o.v. offset werk. Dit laatste met 

name  is zeer arbeidsintensief. Crown van Gelder legt zich toe op de fabricage van het juiste 

papier voor deze ink-jet branche, veelal in samenwerking met bedrijven als Canon en HP, de 

leveranciers van zowel de inkt als de printstraat.Na de voordracht werd een rondgang in kleine 

groepen door het bedrijf gemaakt, voor velen weer eens een eye-opener m.b.t. de papierfabricage. 

 

329 12 april:   Lezing “Geboeid in het Buitenland”  in het Cruquius Theehuis.  

Drs Femke Hofstee- van der Meulen, werkzaam bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaf 

ons een inkijk in de situatie van Nederlanders in buitenlandse gevangenissen en van 

Buitenlanders in Nederlandse gevangenissen. Haar onderzoeken zijn gedaan in het kader van haar 

promotie en in opdracht van het Ministerie.   Enige feiten: 2300 Nederlanders zitten in 

buitenlandse gevangenissen. Zij worden een tot tweemaal per jaar bezocht door de Ambassade en 

een maal per maand door Nederlandse vrijwilligers, die terplekke wonen. Dit is redelijk uniek. Er 

wordt zo goed als niets gedaan aan voorbereiding tot terugkeer in de maatschappij. Veelal heeft 

de veroordeling te maken met Drugs en een groot aandeel is laag opgeleid. 

In Nederland zitten t.o.v. andere Europese landen meer buitenlanders in de gevangenis. In Europa 

1 op 6; in Nederland 1 op 4 á 5. Engeland, met vier maal zoveel inwoners als Nederland heeft 

"slechts" 2600 buitenlandse gevangenen. Maar Nederland heeft totaal 12 000 mensen in de 

gevangenis en Engeland 88.000! Er ontstond een levendige discussie over de grote verschillen 

tussen de landen en hoe humaan alles toeging. Het aantal deelnemers was 20. 

 

330 16 september:   Lezing “Werken in China   in het Cruquius Theehuis 

ir J.C.M. van Dijk heeft 4 jaar voor Shell in China gewoond en gewerkt aan het Hanhai project 

in de provincie Guandong. Een raffinaderij en een chemisch complex met een waarde van $ 8 

miljard. De voordracht ging voornamelijk over de onderhandelingen met de Chinese 

opdrachtgever -gewoontes en -onderhandeling tactieken en was doorspekt met anekdotes. 

Genoemd werden onder anderen: -de lunches en diners -het verkrijgen van vertrouwen (Quanxi) -

senioriteit -zeer veel Chinezen aan  tafel, die allemaal spreken en commentaar willen -"geheime" 

onderhandelingen -de vrouwen zijn zeer geëmancipeerd en hebben invloed op hun mannen in de 

besluitvorming -China is geen ontwikkelingsland (had in 1994 reeds 40 raffinaderijen) -zeer veel 

politieke leiders en hun vrouwen hebben een goede opleiding in het buitenland genoten -mede 

door de planeconomie is/was een winst- en verliesrekening/ balans/rendement van de bestaande 

raffinaderijen onbekend. Uiteindelijk is de start up van de raffinaderij in 2009 met 250 000 

barrels per dag. Een interessante lezing. Er waren 26 deelnemers. 
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331  16 oktober:    NIKHEF excursie op Science Park Amsterdam 

Na ontvangst  op het NIKHEF werd aan de 30 KIVI  deelnemers een uiterst intrigerend college 

door Marcel Vreeswijk ( één van de internationale wetenschappers van ATLAS  ) gegeven.  In 

een duidelijk en met beelden toegelicht verhaal werd het de aanwezigen duidelijk hoeveel verder 

de wetenschap is gekomen na Einstein. Via allerlei deeltjes ontdekkingen waarvoor ook dit jaar 

weer een NOBEL prijs werd toegekend  , weten we nu iets van materie zoals het Higgs deeltje 

Ook voor niet natuurkundige technici een uiterst leerzaam college en de vele goede  vragen gaven 

aan dat de materie goed geland was in de college zaal. Vervolgens werd een rondgang door het 

Nikhef gemaakt waar werd uitgelegd hoe kosmische straling overal en nergens aanwezig is en 

zichtbaar gemaakt kan worden ; het Middellandse zee ”meet bollen ”project werd door 

wetenschapper Ivo van Vulpen uitstekend uitgelegd en alle deelnemers waren onder de indruk 

van dit Nederlandse wetenschap instituut . 

  

332 18 november:   Bezoek aan van der Valk in Akersloot. 

Het bezoek begon met een gastvrije ontvangst met een broodjeslunch. Bob Driessen MSc 

verzorgde vervolgens namens de Bedrijfsleiding van Hotel Akersloot een inleiding. Hij wist op 

een enthousiaste wijze te vertellen wat er zoal bij het bedrijven van een zo’n groot Restaurant en 

Hotel komt kijken. De kunst is vooral om de eenvoud van de bedrijfsvoering te handhaven. Zijn 

betrokkenheid bij dit bedrijf van de familie van der Valk viel hierbij op. Hij ging verder in op het 

management, onderhoud, energie en milieubeheer, logistiek van de keuken en verder zaken die 

met techniek te maken hebben. Zo heeft dit Hotel een eigen stroomopwekking. De vele vragen 

die deze inleiding losmaakte gaf aan dat het de deelnemers boeiden. Na deze inleiding volgde een 

rondleiding door het bedrijf. Al bij al een geslaagd bezoek waaraan 35 personen deelnamen. 

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2016 
 

 333 13 januari:  Nieuwjaarsbijeenkomst en lezing Beveiligingssysteem METRO incl bezoek 

              station Rokin 

Het Noord-Zuid lijn project blijft interessant en het max aantal deelnemers (40) was weer ruim 

overtekend. De lijn heeft een lange geschiedenis. Discussie sinds 1960; Besluit om te starten 

1997; 2008 verzakkingen in de Vijzelstraat; Twee grote aannemers failliet. Geplande oplevering 

oktober 2017. 

De beveiliging van het hele Metronet, ruim Euro 100 miljoen, wordt uitgevoerd door Alstom. 

Projectmanager ir W.C. van Spronsen leidde ons door het gekozen systeem, waarbij vooralsnog 

niet gekozen is voor een machinist vrije bediening. Geen vaste blokbeveiliging, maar voor een 

veilige ruimte om de rijdende of stilstaande treinstellen. 

Tijdens de presentaties aan 20 personen bezochten de andere 20 personen het in afbouw zijnde 

station Rokin. Speciale aandacht was er voor de logistiek van de materialen. Deze worden over 

het reeds bestaande spoor vanuit Amsterdam Noord aangebracht. 

De lunch is genoten in het mooie gebouw van Arti et Amicitia; Rokin 112. 

 

334 17 februari:  Bedrijfsbezoek Waterland Terminal en lezing VCK logistics 

Na een goede en gezellige lunch in La Cantina; Hornweg 48 Amsterdam, werd de lezing en 

excursie gehouden door René Finson. 

Waterland Terminal is in twee stappen (2003 en 2007) onderdeel van VCK Holding (omzet Euro 

300 mln, 700 medewerkers) geworden. VCK, opgericht in 1915 met roots vanuit de VOC tijd. 

Waterland Terminal, met 80 medewerkers heeft de eerste All Weather Terminal van Nederland 

gebouwd in 1998, heeft inmiddels 3 terminals en is gestart met de bouw van nr 4. 

In de All Weather Terminal kan een schip (max. 10,000 ton) droog in een loods gelost of geladen 

worden. De lading wordt direct in een binnenschip, of met vorkheftrucks in een trein, vrachtauto 

of opslag geplaatst. De producten zijn o.a. staal, papier pulp en zink. 
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Het ruime terrein was zeer geordend en efficiënt ingedeeld. Er waren 27 deelnemers. 

 

335 6 april:  Bedrijfsbezoek FASTNED, supersnel elektrische auto’s opladen langs de snelweg 

Het in 2012 opgerichte FASTNED heeft als missie ‘Het bouwen van s’werelds eerste netwerk 

van snellaadstations waar alle elektrische auto’s kunnen laden’. Voorwaar een investering voor 

de lange termijn gezien het typische kip en ei probleem: naar verwachting zal het aantal 100% 

elektrische auto’s pas echt toenemen als er een landelijk dekkend netwerk van snellaadstations is. 

De eerste fase van het zogenoemde ‘FASTNED Freedom Plan’ is het opzetten en exploiteren van 

een netwerk in Nederland. Dit is mogelijk geworden doordat FASTNED succesvol was tijdens 

een openbare aanbieding, resulterend in het verkrijgen van 15-jarige concessies voor 201 van de 

245 bestaande tank/verzorgingslocaties langs de Nederlandse snelwegen. Op basis van 

gestandaardiseerd ontwerp en uitvoering zijn daarvan inmiddels 50 laadstations opgeleverd en in 

bedrijf met een uptime van 99.99%. De ervaringen opgedaan met het plannen en bouwen van de 

Nederlandse stations worden nu gebruikt voor de tweede fase van het FASTNED plan: 

uitbreiding van het netwerk naar heel Europa, in eerste instantie in Duitsland en België. 

Naast het feitelijke laadstation project ging de presentatie en met name ook de vele vragen die 

gesteld werden over de ‘Autowende’ in het algemeen, oftewel over de door een aantal 

maatschappelijke ontwikkelingen ingezette transformatie van auto’s met verbrandings- naar 

elektrische motoren. Met name de steeds strenger wordende CO2 emissie eisen – inclusief 

aanverwante (sjoemel)schandalen – en de recente, indrukwekkende technische ontwikkelingen 

op batterijgebied zorgen ervoor dat elektrische auto’s in de nabije toekomst aantrekkelijk, 

betaalbaar en met goed bereik zullen zijn. 

Al met al een zeer geanimeerd bedrijfsbezoek, met een uitstekende presentatie – door directeur 

Michiel Langezaal – op een actueel onderwerp.  

Enige minpuntje van deze bijeenkomst was dat van de 45 deelnemers die zich hadden 

ingeschreven, er 10 zonder afmelding niet kwamen opdagen….. 

 

336 20 april: Bedrijfsbezoek Royal Van Lent Shipyard, Kaageiland 

Voor de excursie was veel belangstelling; er waren 25 KIVI leden plekken te vergeven; met een 

reserve lijst lukte het om alle geïnteresseerde leden deel te laten nemen aan deze bijzondere 

excursie. 

Na ontvangst om 16.00 hr werd door directie lid Dick van Lent een uitleg gegeven over het 

familie bedrijf van Lent waarvan de geschiedenis tot 1849 terug gaat. Het ontstaan van 

FEADSHIP, wat staat voor First Association of Dutch Shipbuilders, was een samenwerking in 

1949 tussen Voogt naval architects (Haarlem), koninklijke De Vries scheepsbouw (Aalsmeer) en 

Royal van Lent. De start van het unieke wereld befaamde product ‘FEADSHIPs’. Een motorjacht 

scheepsbouw lijn die begon met schepen van ca. 45 meter maar al snel door behaald succes en 

vraag van de klant naar 60 meter plus uitgroeide en in middels mag Royal van Lent zich tot een 

van de vier voornaamste scheepsbouwers van de wereld rekenen waar super jachten van 100 

meter plus worden gebouwd. Alles volgens de kwaliteit standaard ‘FEADSHIP’ en naar de 

wensen van de opdrachtgever; gemaakt met oer Hollands scheepsbouw vakmanschap en met een 

state-of-the-art techniek. Elk FEADSHIP is uniek en krijgt vormgeving, specificatie, kleur, 

interieur en voortstuwing overeenkomstig de wensen van de eigenaar. Na de zeer geanimeerde 

uitleg door Dick van LENT werd een rondleiding gemaakt door de vier bouw hallen van de werf 

waarbij de twee in aanbouw zijnde schepen van ca 70 meter bezichtigd werden. 

De vele vragen tijdens de uitleg van de heer van Lent als wel de indrukwekkende schepen op de 

werf maakten dat de geplande eindtijd 17.30 ruim overschreden werd. Het mooie weer zorgde 

ervoor dat het voor de 11 deelnemers aan de KIVI borrel zeer aangenaam toeven was bij Tante 

Kee op het terras en terug gekeken kon worden op een geslaagd bezoek aan Royal van Lent op 

Kaageiland. 
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337 14 september:  Bedrijfsbezoek NAM gasbehandelingsinstallatie, Den Helder 

Met 30+ graden Celsius was het eigenlijk te warm om in brandwerende overall, veiligheidshelm, 

-laarzen, -bril en -handschoenen een uur rond te lopen op de Gas Behandeling Installatie (GBI) in 

Den Helder, maar de aanwezige KIVI-leden van de afdelingen Noord-Holland en Olie- en 

Gastechnologie hadden het er graag voor over! De GBI wordt door de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM) geopereerd namens de verschillende bedrijven die op de Noordzee gas 

produceren. 

Na de broodjeslunch en inleidende presentatie begon het bezoek in de Centrale Controle Kamer 

(CCK), waar niet alleen de GBI zelf maar buiten normale werktijden ook de offshore NAM 

platforms in de gaten gehouden en bestuurd worden. Vervolgens werd langs de 3 verschillende 

gassystemen (hoog en laag calorisch + NOGAT = Northern Offshore Gas Transport, dat zelfs 

verbinding heeft met Deense en Duitse gasvelden) gelopen, van slokkenvanger via inlaat en lage 

temperatuur vloeistofafscheiders, warmtewisselaars, koelcompressoren, etc tot en met de 

uitgaande fiscale flow meters, waar het eigendom van het gas overgaat naar de Gasunie. 

Daarnaast zijn er nog uitgebreide ondersteunende installaties, onder andere voor het opvangen, 

stabiliseren, opslaan en per binnenvaartschip afvoeren van het afgescheiden koolwaterstof 

condensaat + voor het weer droogmaken van het als antivries gebruikte glycol + voor het 

afvangen van kleine kwikstromen + voor het fakkelsysteem dat in noodgevallen zorgt voor het 

snel druk vrijmaken van de GBI. 

Sinds 1974 wordt in Nederland het zogenoemde Kleine Velden Beleid uitgevoerd om het grote 

Slochteren gasveld zo lang mogelijk te sparen. Aangezien een aanzienlijk deel van deze kleine 

gasvelden onder de Noordzee liggen is de GBI oorspronkelijk ontworpen voor een hoge 

gasbehandeling capaciteit: vanaf 1992, na het gereedkomen van het NOGAT-systeem is de totaal 

geïnstalleerde capaciteit 91 miljoen m3 per dag. De uitdaging voor de NAM is daarom het zo 

lang en efficiënt mogelijk benutten van de bestaande terreinen en installaties, niet alleen van de 

onshore GBI, maar ook van de uitgebreide offshore pijpleidingsystemen en grote aantallen 

platforms. 

Om van de vele jaren ingenieurservaring bij de aanwezige KIVI-leden gebruik te maken, werd na 

afloop van het locatiebezoek nog een uur in kleine groepen gebrainstormd over de case study 

‘Visie Den Helder 2030’. Hierbij kwamen zowel conventionele – zoals mogelijke korte termijn 

(proces)verbeteringen – als niet-conventionele voorstellen aan de orde. Voor de middellange en 

lange termijn, zouden bestaande GBI onderdelen vervangen kunnen worden door b.v. duurzame 

vormen van energieopwekking en/of het exporteren van CO2 voor opslag in lege offshore 

gasvelden. Om het scala van mogelijkheden zo wijd mogelijk te maken werd samenwerking met 

externe partijen, ook buiten de olie- en gasindustrie, van harte aanbevolen. Een voorbeeld in deze 

was dat de bestaande CCK met bijbehorende infrastructuur wellicht gebruikt kan worden voor 

andere systemen/klanten zoals onshore of offshore windmolenparken. 

Deze interactieve sessie werd door zowel NAM gastheren als KIVI bezoekers zeer op prijs 

gesteld en was daarmee een voldoening gevende afsluiting van een mooie middag. 

 

338 12 oktober:  Lezing Werken aan een levende stad  

Na de lunch in het Theehuis Cruquius schoven 27 leden aan voor de lezing van Ir. Elma van 

Beek-Vlaanderen Oldenzeel over De Levende Stad. 

Elma van Beek is stedenbouwkundige, onderzoeker en auteur. Na haar studie aan de TU Delft 

werkte zij bij verschillende adviesbureaus. Daar groeide haar behoefte om bij te dragen aan de 

nieuwe opgave voor het vakgebied van de ruimtelijke ordening waarbij zij een antwoord zoekt op 

vragen als: 

· In hoeverre werken wij aan een levende stad? 

· hoe innovatief is de bouw? 

· realiseren wij wel de juiste projecten? 

Zij pleit voor een denkomslag. Intussen heeft zij haar eigen bureau en zet zij zich met veel 

enthousiasme in om duurzaamheid in het vakgebied te bevorderen. 
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De Levende Stad is een van de initiatieven van de huidige generatie stedenbouwkundigen om de 

nieuwe opgave vorm te geven want in de ruimtelijke ordening, de stedenbouw en de bouw is een 

trendbreuk zichtbaar. De tijd van kwantitatieve bouwopgaven, zoals de wederopbouw, de 

suburbanisatie en de Vinex-wijken blijkt eindig. Terugloop in de vraag is een van de oorzaken 

van de huidige crisis. Met het aantrekken van de economie zal die vraag niet meer in zijn 

aanvankelijke omvang terugkeren. Toenemende leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten, een 

vastzittende woningmarkt en verkeersinfarcten zijn symptomen van een vakgebied dat aan een 

nieuwe fase toe is. Daarnaast is er de noodzaak om duurzamer te plannen en te bouwen vanuit 

een veranderend klimaat en toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen en andere 

materialen. De nieuwe opgave, werken aan een levende stad is: Bouwen om waarde te creëren 

voor mensen en te voorzien in hun behoefte. Inspelen op veranderingen in de toekomst waarin de 

leefomgeving kan meegroeien met de ontwikkeling van mensen. Werken aan een gezonde stad, 

die flexibel genoeg is om mee te evolueren bij veranderingen in klimaat of leefstijl. 

In het kort komt de filosofie van de Levende Stad op het volgende neer. Om een stad tot leven te 

wekken is het essentieel cyclische processen op gang te brengen en de traditionele lineaire 

benadering los te laten. De cycli spelen zich zowel in de ruimte en de tijd af als op het 

organisatorisch vlak. Van een projectgerichte benadering verschuift de focus dan naar het proces. 

Tijdens dit proces maken alle deelaspecten voor een ontwerp, tezamen met het werkelijke 

gebruik, inzichtelijk hoe een locatie functioneert. Zo dragen de voortdurende processen bij aan de 

evolutie van de stad en benadrukken zij dat onze maatschappij als levend systeem nooit af is en 

zich verder ontwikkelt in de toekomst. De filosofie van de Levende Stad brengt tevens 

samenhang in de sectorale maatregelen op het gebied van duurzaamheid en verbindt de 

verschillende milieuaspecten. Daarbij staat de behoefte van de mens in een levend stedelijk 

systeem centraal. Teneinde de theorie in praktijk te brengen is de stichting de Levende Stad 

opgericht. Het is  een netwerk van particulieren, professionals, bedrijven en stichtingen, 

verenigingen en instituten zoals overheden en onderzoeksinstellingen. Via lezingen, workshops, 

netwerkbijeenkomsten, excursies en de website worden kennis en ervaringen uitgewisseld. 

Na de lezing werd ruim gebruikgemaakt van de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

339 16 november:  Lezing Ontwikkeling van een draagvleugel roeiboot. 

Op woensdag 16 november 2016 gaf Karsten Koelewijn, manager van RISE Delft, een lezing in 

Theehuis Cruquius over de ontwikkeling van een draagvleugel roeiboot. Met het doel om 

innovatie in de roeisport te stimuleren, is het dreamteam Rowing Innovation and Sports 

Engineering (RISE) eind 2013 opgericht door roeiende studenten van de TU Delft. RISE heeft als 

missie het ontwerpen en bouwen van de snelste roeiboot ter wereld. De droom is om in een 

competitie te strijden tegen andere universiteiten die gelijkwaardige boten bouwen. Het team 

hoopt uiteindelijk de roeisport te stimuleren om nieuwe technieken en methodes toe te passen. 

De eerste vliegende vierpersoonsroeiboot 

Het eerste project van RISE was het ontwikkelen van een vier-persoons roeiboot (dubbelvier) op 

draagvleugels. Door het gebruik van hydrofoils (draagvleugels) kan de waterweerstand drastisch 

verlaagd worden door de romp uit het water te liften. Door het verlagen van de weerstand, 

kunnen er hogere snelheden behaald worden met dezelfde kracht. 

Om mogelijk te maken dat de roeiboot daadwerkelijk boven het water kan “vliegen”, is de romp 

versterkt om niet door te breken als deze niet meer ondersteund is door het wateroppervlak. Een 

normale roeiboot breekt namelijk op het moment dat roeiers in de boot gaan zitten als deze niet 

op het water ligt. Om de massaverplaatsing door de boot te verlagen en daardoor op een constante 

snelheid te kunnen varen, wordt er gebruik gemaakt van rolriggers. In een conventionele boot 

beweegt de roeier door de boot en zitten de voeten stil bij de rigger, bij onze boot zit de roeier 

juist stil. RISE heeft met deze boot gevaren op de Schie in Delft. In een filmpje is te zien dat de 

boot loskomt van het water en op de draagvleugels verder vaart. 

Nieuw project  

Na het varen met de vier-persoonsroeiboot, is een nieuw team opgestart om in een jaar tijd een 
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nieuwe boot te ontwikkelen en te bouwen. Dit jaar is er besloten om voor een eenpersoons 

roeiboot, een skiff, te gaan. De kennis over de draagvleugels, rolriggers en versterking van de 

romp zijn weer toegepast in het ontwerp en een stap verder ontwikkeld. 

Draagvleugels 

Zoals enigszins te zien is op de foto van de dubbelvier, worden er nogal wat golven gemaakt. Die 

golven ontstaan door de voorvleugel en hinderen enigszins de achtervleugel. Dat komt omdat de 

spanwijdte van de voorvleugel nogal groot is. In het nieuwe ontwerp voor de skiff is de 

voorvleugel klein en de achtervleugel groot. Ruim 2,5 meter. Er moet dus aan een drijvend vlot 

worden ingestapt, zodat de vleugel eronder kan. Voor een acht zou de vleugel 4 meter moeten 

worden. Dat is niet handig, vandaar de beperking tot een skiff. 

Scharnieren 

Een extra ontwikkeling is dat de vleugels ook scharnieren. Net als bij een vliegtuig wil je bij het 

opstijgen meer lift en dus een grotere hoek. Dit wordt gerealiseerd door de vleugels te laten 

scharnieren. Via een stang en een drijver op het water wordt geregeld, dat de hoek groot wordt bij 

varen (veel lift) en klein bij “vliegen” (minder lift nodig en minder weerstand). Een probleem is 

nog dat het scharnier veel weerstand levert. Het doel wordt om de 2 km in ongeveer 4½ minuut te 

varen. Het record ligt nu nog rond de 6½ minuut. 

 

Kroniek van de bijeenkomsten in 2017 
 

340 11 januari:               Nieuwjaarsbijeenkomst en lezing Verbouwing Velser tunnel, Theehuis Cruquius 

Spreker: Stephan van der Horst (projectleider civiele techniek bij Rijkswaterstaat) 

De Velsertunnel is misschien niet de oudste tunnel van Nederland – die eer gaat naar de 

Maastunnel in Rotterdam – maar wel de oudste snelwegtunnel. De bouw van de tunnel begon 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd gestart en in 1957 kon de tunnel open en werd het 

noorden en zuiden met elkaar verbonden. De Velsertunnel is bekend vanwege zijn monumentale 

ventilatietorens die in de volksmond ook wel ‘de hyacinten’ heten. 

Vanaf half april 2016 onderging de Velsertunnel een grootscheepse renovatie. De tunnel is negen 

maanden helemaal dicht geweest. Rijkswaterstaat vergroot de doorrijhoogte, moderniseert de 

vluchtwegen en vernieuwt vrijwel alle tunneltechnische installaties. In een lezing vertelt Stephan 

van der Horst, projectleider civiele techniek bij Rijkswaterstaat, u meer over de betekenis van de 

tunnel in de regio, de bouw in de vijftiger jaren en de renovatie van de oudste snelwegtunnel naar 

de moderne eisen van deze tijd. 

Geschiedenis 

Voor de 2e wereldoorlog waren er al plannen voor een enkele tunnelbuis. Begonnen werd in 

1941, maar in 1942 moest gestopt worden wegens oorlog en materiaalgebrek. In 1952 werd 

begonnen met de dubbele buis en de spoortunnel en op 28 september 1957 werd de tunnel 

officieel geopend door koningin Juliana. Er werden leuke foto’s getoond, ook van de bouw. Na 

de opening stonden er gelijk enorme files omdat een grote massa door de tunnel heen en weer 

wilde rijde. 

De bouwwijze was ook bijzonder. Niet boren of afzinken van delen, maar bouwen in een open 

bouwput. Het Noordzeekanaal was toen veel smaller, zodat de helft van de breedte van nu 

gebruikt kon worden voor een open bouwput. Als die helft klaar was werd daar het 

Noordzeekanaal doorgetrokken en kwam er een bouwput aan de andere kant. 

Ventilatie 

Omdat wordt overgegaan van verticale naar horizontale afzuiging, worden de oude 

ventilatietorens overbodig. Maar na de opening van de tunnel (16 januari 2017) worden ze 

opgeknapt en krijgen ze een andere functie. Ventilatie voor andere ruimtes. Sinds 2014 zijn de 

‘hyacinthen’ rijksmonument. De nieuwe ventilatie bestaat uit 21 ventilatoren aan de uitrit van de 

buis. Die blazen de rook in de rijrichting naar buiten. Om plaats te maken voor de 

ventilatiebuizen worden de lichtroosters bij de entrees omgebouwd en deels verwijderd. 
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Doorrijhoogte 

Hoewel de wettelijke hoogte voor vrachtauto’s maximaal 4 meter is waren er toch ontzettend veel 

te hoog. Doorrijhoogte 4,23 m. Dat heeft allerlei oorzaken: te hoge lading, wapperende zeilen, 

onaangepaste vering na ontlading, enz. Nu wordt de doorrijhoogte 12 cm meer, dus 4,35m. 

Tevens wordt een extra tunnelbescherming voor de intree gemaakt, lager dan de laagste 

doorrijhoogte, om schade aan plafond en vastlopen te voorkomen. Dit is bereikt door een nieuw 

plafond en dunner asfalt en beton op bodem. 

Vluchtroutes 

De huidige vluchtroutes gaan met trappen naar boven. Nu komen er een aantal grote 

vluchtkamers in de middenkoker. In elke kamer kunnen zoveel passagiers als een grote 

dubbeldekbus kan bevatten. De (schuif-)deuren kunnen altijd open, behalve aan de kant waar nog 

auto’s rijden bij een incident. Die kunnen open als de andere rijbaan na 2 minuten (dat is de 

leegrijtijd) leeg is. De vluchtweg is dan via de andere tunnelbuis. Bij een incident wordt met 

lichtsignalen en geluid aangegeven wat te doen staat: uit auto, naar aangegeven vluchtkamer. Dit 

punt leverde veel discussie op. Want helaas, het is alleen mogelijk de kans op ellende zo klein 

mogelijk te maken. 100% veilig is onmogelijk. 

Diversen 

Uiteraard is er veel meer verbeterd. De besturing vanuit De Wijde Blik is volledig aangepast aan 

de huidige stand van de digitale technieken. Ook de verlichting is vernieuwd, rekening houdend 

met grotere doorrijhoogte en alle bekabeling. De aanleg en afbouw van keerlussen en 

calamiteitenbogen werd kort besproken evenals de extra veiligheidsmaatregelen bij de 

Wijkertunnel. 

 

341 15 februari:  bedrijfsbezoek Damen Scheepsreparatiewerf, Amsterdam Noord-West 

Damen Ship Repair Amsterdam is een onderdeel van de Damen Groep en heeft een jaarlijkse 

turnover van Euro 500 miljoen. met circa 1500 projecten. De totale  jaarlijkse omzet van de 

International Damen Groep is 2 Miljard. In één generatie is de Groep gegroeid van 5 naar 9000 

man. Tjeerd Schulting, begonnen in 1998 als stagiair, is nu Managing Director van Damen Ship 

Repair. Hij gaf in zijn presentatie een overzicht van het ontstaan in 1915 tot de  huidige 

scheepswerf. Een aaneenschakeling van fusies, faillissementen en overnames (NSM; NDM; 

NDSM; Verolme; INCA groep). In 2013 neemt Damen het bedrijf over. Er werken 110 mensen 

in vaste dienst met veelal 200  krachten van vaste toeleveranciers. 

Naast reparatie en onderhoud komen momenteel het zuiveren van Ballast water en Luchtuitstoot, 

Scrubbers, Pijpenleggers en nieuwbouw opdrachten voor. 

Er bestaan plannen om de kleine dokken te overkappen en mogelijk jachtenbouw. 

Na de presentatie was er een rondleiding in de bedrijfshallen en over de werf. 

De veerboot Princess Seaways van IJmuiden naar New Castle v.v. lag in het grote dok voor 

onderhoud en kleine reparaties. Indrukwekkend om onder dit schip te kunnen lopen. 

De excursie was op de dag dat KIVI Noord-Holland 40 jaar bestaat. Er waren 70 !!! deelnemers. 

 

342 15 februari:  8e lustrum: borrel, diner + keynote speech, Kapitein Anna radarboot 
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Het 8e Lustrum van KIVI Regio Noord-Holland werd op 15 februari 2017 gevierd met 2 

activiteiten. Een bedrijfsbezoek aan Damen Ship Repair Amsterdam (ref apart verslag), gevolgd 

door borrel, buffet en lezing op de nabijgelegen 106 jaar oude, fraai gerestaureerde en 

onderhouden radersalonboot Kapitein Anna. 

In zijn keynote speech ging Gerald Schotman, President van het KIVI, in op de uitdagingen voor 

een engineering society als het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Wij leven in een snel 

veranderende wereld met brede maatschappelijke en politieke vraagstukken, waarin het KIVI 

geen speciale rol heeft te vervullen. Maar wel op het vlak van de techniek, waar ook het nodige 

staat te gebeuren! KIVI draagt als beroepsvereniging van ingenieurs substantieel bij aan de 

duurzame samenleving van de 21e eeuw en hanteert een drietal speerpunten: 

• het versterken van ingenieurs in hun beroepsuitoefening, 

• inzet voor de kwaliteit van technisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en 

• het bevorderen van de interactie tussen het beroepsveld, kennisinstellingen en de samenleving. 

Eén van de grote uitdagingen is het KIVI aantrekkelijk maken/houden voor een breed palet van 

ingenieurs, variërend van studenten/net afgestudeerden tot bijna of al gepensioneerde leden – 

generaties die zeer verschillende behoeften en communicatiemethodes hebben. Met 58 gasten 

kunnen we terugkijken op een geslaagde lustrumviering! 

 

343 15 maart:  Windmolenpark Wieringermeer: bezoek boerderij Leven van de wind 

Het bezoek begon met een gastvrije ontvangst met een broodjeslunch. Mevrouw Marbel en de 

heer Jacco de Graaf, eigenaar van de Boerderij, verzorgden een inleiding over het reilen en 

zeilen ervan. Het is een traditioneel agrarisch bedrijf met aardappelen, uien, tarwe en 

suikerbieten. Maar daarnaast zijn zij ook energieleverancier. Er draait een 0,9 megawatt 

windmolen dagelijks haar rondjes en er liggen 180 zonnepanelen op het dak van de schuur. Jacco 

is tevens Bestuurslid Windplan Wieringermeer. Dit plan voorziet in een sanering van een aantal 

bij boeren opgestelde windmolens. Samen met anderen wordt een nieuw park  gerealiseerd , 

zodat de alleenstaande molens kunnen verdwijnen. 

Piet Warnaar, Senior Business Developer ECN, verzorgde vervolgens een presentatie - zie 

onderstaande link naar de powerpoint file - over de ontwikkelingen op windenergiegebied bij 

ECN. Er werken op dit moment ca. 600 medewerkers aan dit onderwerp. Dit betreffen o.a. 

strategische en technologische studies. Oplossingen zoeken voor voorkomende problemen met 

windmolens en ontwikkeling van technologie voor prototypes. ECN wil het wereld leidend 

instituut op windenergiegebied zijn. Ook de ontwikkelingen op zee maken hier een groot aandeel 

van uit. Met vragen als: Hoe kunnen wij de kosten verder reduceren, hoe kunnen de molens 

verder verbeterd worden, wat zijn hierbij de kritische succesfactoren enz. ? Een enthousiast en 

boeiend verhaal wat vele vragen opwierp. Het door Piet Warnaar genoemde filmpje over het 

ECN windturbine testpark kunt u vinden via de 

volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=nUEuh8sIWXE 

Tot slot werd een bezoek aan de molen van De Graaf en het testpark van ECN gebracht. 

Een geslaagd bezoek waaraan 41 personen deelnamen. 

Aangezien dit de laatste activiteit was die Rien Vos organiseerde als bestuurslid van KIVI Noord-

Holland, werd hij van harte bedankt voor zijn enthousiasme en inzet voor de vereniging 

gedurende maar liefst 12 jaar! 

 

344 19 april:  bedrijfsbezoek Tom Tom, Amsterdam 

30 KIVI leden bezochten de excursie TomTom in Amsterdam. 

In een indrukwekkend Engelstalig programma met presentaties over de TomTom geschiedenis,  

kaarten ontwikkeling,  een traffic demo, automotive achtergrond en een uitleg over TomTom 

autonoom rijden werden de aanwezigen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. 

https://www.youtube.com/watch?v=nUEuh8sIWXE
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De zes fasen autonoom rijden van 0 (volledige controle door bestuurder)  tot 5 (geen stuurwiel 

meer) werden toegelicht en uitgelegd dat de ontwikkeling nu in fase 4 zit; met behulp van een 

auto (cockpit) simulator en een virtual reality presentatie konden de deelnemers ervaren hoe 

autonoom rijden zich ontwikkelt en welke kaarten, sensoren en route informatie daarin een rol 

speelt;  GPS informatie is te onnauwkeurig en niet op alle plekken op aarde beschikbaar zodat er 

nieuwe technieken voor plaatsbepaling nodig zijn. 

De stand van zaken bij de diverse auto fabrikanten werd toegelicht en de filosofie van TomTom 

dat ze nooit de auto zullen gaan bouwen maar wel de software/techniek om autonoom rijden 

mogelijk te maken; hun samenwerking met NVIDIA en overname van AUTONOMOS maken 

samen met de enorme kaart techniek van TomTom dat ze tot de wereldleiders op het gebied van 

autonoom auto rijden gerekend worden. 

Tijdens de presentaties was er voldoende gelegenheid om vragen te stellen maar de animo aan het 

eind van de middag, om onder het genot van een drankje en het prachtig uitzicht op de zesde 

etage met alle experts te kunnen na praten, was heel groot. 

 

345 14 juni:  bedrijfsbezoek Contest Yachts, Medemblik 

Op een zonnige dag verzamelden 28 KIVI-leden zich op het uitgebreide fabrieksterrein van de 

Contest Groep, dat bestaat uit Contest Yachts (nieuwbouw), Contest Brokerage (in- en verkoop) 

en Medemblik Yacht Service (MYS voor reparatie, onderhoud en (winter)opslag). Naast een 10-

tal grote opslag- (materialen, mallen en schepen), reparatie- en fabricage- (composiet gieten, 

spuit schilderen, houtbewerking, meubelmakerij, teakbedekking en afmonteren) hallen is er een 

groot kadeterrein, inclusief ligplaatsen voor Contest schepen.  

Managing Director Alfred de Bood begon met een inleiding over het familiebedrijf, in 1959 

opgericht als Conyplex door Ed Conijn en nu geleid door kleinzoon Arjen.  

Al deze jaren zijn de Contest schepen volledig gebouwd op de Medemblik locatie, met 

voortdurende innovaties en verbeteringen zoals van ‘handmatig composiet spuiten’ naar ‘vacuüm 

composiet injecteren’, van ‘serie’ naar ‘individually tailored, semi-custom’ bouw en van 25 tot 31 

voet tot de huidige 42 tot 85 voet range. Van het laatste model werd ten tijde van de excursie de 

romp gefabriceerd voor de eerste levering (in 2018). 

Tijdens de rondleiding werd het bouwproces geïllustreerd aan de hand van de volgende fasen 

1. Voorbereiding, design & engineering 

Het startpunt van een nieuw Contest schip is het basis ontwerp van een bepaald model/lengte, 

ontwikkeld met de scheepsarchitect (tegenwoordig Judel/Vrolijk), inclusief laatste technische 

ontwikkelingen en aanbevelingen van leveranciers. Het individuele karakter van het nieuwe schip 

wordt bepaald door de wensen en suggesties van de klant, in samenspraak met de Contest 

specialisten en waar nodig de scheepsarchitect. 

2. Composiet romp en opbouw 

Voor de fabricage van het nieuwe schip maakt Contest gebruik van de in 1995 in samenwerking 

met TNO ontwikkelde ‘vacuum resin infusion’ methode, die zowel voor de gezondheid van de 

medewerkers als voor de technische sterkte en kwaliteit grote voordelen biedt. Ook voor het 

aanbrengen van teak dekken wordt een vacuüm techniek toegepast. Doordat er geen metalen 

bouten gebruikt hoeven te worden is de kans op toekomstige dek lekkage miniem.  

3. Interieur en verfwerk 

Naast hooggekwalificeerde timmermannen en meubelmakers spelen moderne CNC (Computer 

Numerical Control) bewerkingsmachines een grote rol in het vervaardigen van het interieur. Verf 

spuitwerkzaamheden voor interieur en exterieur vinden ook plaats op eigen locatie, hetgeen de 

kwaliteitscontrole bevordert. 

4. Technische installatie 

Moderne schepen vereisen uitgebreide technische systemen en vele honderden meters draden, 

kabels en pijpen. Het ontwerpen en installeren hiervan in een zeilschip met beperkte ruimte is 

dan ook een uitdaging. Naast een ‘hete’ machinekamer met hoofdmotor, generatoren en air 

conditioning systeem, is er ook een gekoelde ruimste voor de meer gevoelige apparatuur. 
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5. Zeilinrichting 

Last but not least voor de zeilschepen worden mast, verstaging, lieren, vallen en schoten 

geïnstalleerd. 

6. Aflevering  

Voordat het nieuwe schip overhandigd wordt aan de klant worden uitgebreide proefvaarten 

uitgevoerd om zeker te stellen dat het product voldoet aan de strenge Contest eisen. 

 

346 13 september:  lezing over Big Data, Theehuis Cruquius 

Hein Brat – voorzitter van KIVI afdeling Informatica – voor 33 KIVI-leden in Noord-Holland 

een lezing over het veel omvattende begrip Big Data. Het werd al snel duidelijk dat het woord 

‘Big’ de lading niet volledig dekt aangezien het niet alleen de hoeveelheid data betreft, maar 

vooral de complexiteit van het verzamelen, opslaan, toegankelijk maken en analyseren van grote 

informatiestromen. Bovendien zijn er naast de technische aspecten vele maatschappelijke, 

juridische (b.v. privacy en security) en commerciële uitdagingen die in goede banen geleid 

moeten worden. Een simpele manier om deze complexiteit te definiëren is aan de hand van de 

volgende eigenschappen: 

·         Variety – verscheidenheid 

·         Verocity – agressiviteit (in deze context mutatie graad, dus data is voortdurend aan  

wijzigingen onderhevig)  

·         Volume – hoeveelheid 

·         Veracity – waarachtigheid 

·         Variability – veranderlijkheid 

·         Visualisation – zichtbaarheid 

·         Value – waarde 

Vanwege deze technische en maatschappelijke relevantie is Big Data binnen het KIVI een 

belangrijk speerpunt. Zo is in 2015 de KIVI Leerstoel Big Data Science benoemd aan de TU 

Delft en zijn er al diverse werkgroep sessies en master classes gehouden. Op 4 oktober 2017 

wordt op de zolder van het historische KIVI-gebouw in Den Haag een hypermodern Information 

Technology laboratorium – genaamd KIVI-0070Lab – geopend voor het ontwikkelen, testen, 

leren, kennis uitwisselen en het verbinden van partijen op het gebied van Big Data en met name 

de bijbehorende security aspecten. Deze partijen kunnen zijn technische en financiële bedrijven, 

onderwijs- en kennisinstellingen, nationale en internationale (b.v. The Hague Security Delta) 

overheden, etc. 

 

347 18 oktober:  lezing HIsarna duurzame staalindustrie, Theehuis Cruquius 

Spreker: Johan van Boggelen Operations Manager HIsarna Pilot Plant Research & 

Development, Tata Steel 

Inleiding 

HIsarna is een nieuw proces om vloeibaar ruwijzer te produceren uit erts en kolen. Het proces 

wordt gekenmerkt door een lager energie verbruik en dus een lagere CO2 uitstoot dan het 

conventionele proces en de mogelijkheid om erts en kolen direct in te zetten zonder de noodzaak 

tot agglomeratie of verkooksing. Proeven uitgevoerd met de HIsarna proefinstallatie hebben 

aangetoond dat het proces werkt en dat het efficiënt een breed scala aan grondstoffenkwaliteiten 

kan verwerken. De ontwikkeling heeft nu het punt bereikt waar aangetoond moet worden dat het 

proces ook langdurig efficiënt en stabiel kan blijven werken, wat noodzakelijk is alvorens 

opschaling naar industriële schaal uitgevoerd kan worden. Om dit te bereiken zal de 

proefinstallatie voor langere tijd continu bedreven moeten worden, waarbij de productie van ijzer 

voor een periode van meerdere weken 24 uur per dag plaatsvindt. 

De naam HIsarna is een samensmelting van HiSmelt – het smeltproces van Rio Tinto – en Isarna, 

Keltisch voor ijzer. Vandaar de twee hoofdletters. Rio Tinto (rode rivier) was oorspronkelijk een 

Spaanse kopermijn, nu een Australische mijnbouwmultinational. 
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Geschiedenis 

1990. Hoogovens IJmuiden is begonnen met de ontwikkeling van cycloon technologie voor het 

directe reductieproces. 

2004 begin van onderzoek in IJmuiden naar smeltproces en directe reductie. 

2007 Samenwerking met Rio Tinto (HiSmelt) en ULCOS (=Ultra Low CO2 Steelmaking). 

2010 Dan wordt gestart met de bouw van de proeffabriek. 

In 2011 heeft de eerste (A) campagne plaatsgevonden. Eerste ton ruwijzer staat op terrein. Heeft 

wel 20 miljoen gekost. 

2012 De B-campagne. Hier werd 80% van de doelstelling gehaald. 

2013. De C-campagne. Toen kon al kolen met 23% vluchtige delen worden toegepast. Steam 

Coal (= ketelkool) met 23% VM. 

2014. De D-campagne. Toen is al 30% van het Geproduceerde ijzer naar de staalfabriek gegaan 

en omgezet in staal. 

2017 Nu wordt gestart met de E campagne. Hopelijk wordt nu langere tijd ononderbroken 

geproduceerd. Doelstelling 6 maanden achter elkaar. Tevens is Rio Tinto nu uitgekocht. Alle 

kennis is nu eigendom van Tata Steel. 

Techniek 

Grofweg bestaat de oven uit 2 delen. Het onderste deel is het reductie/smelt gedeelte SRV 

(=Smelt Reduction Vessel). Hierin vallen de gesmolten ijzerertsdeeltjes en wordt poederkolen 

geïnjecteerd om de reductie tot Fe te bewerkstelligen. Heet gas (CO) stijgt op. 

Het onderste deel, waarin vloeibaar ijzer en slak zich bevinden, is bekleed met vuurvaste steen. 

Daarboven is watergekoelde wand. Eventueel later voor stoomproductie. Het vloeibare ijzer 

stroomt continu door de aftapgoot naar buiten in een menger. Slak wordt rond elk uur met boren 

afgetapt. Zuurstof wordt hier geïnjecteerd voor naverbranding. Dat levert dus die hoge 

temperatuur, waardoor erts smelt. 

Het bovenste deel is de CCF = Cyclone Converter Furnace. Erts wordt gesmolten en extra 

zuurstof zorgt voor naverbranding tot CO2. In dit proces wordt 20% minder CO2 geproduceerd 

dan in het hoogovenproces. Dat komt door het ontbreken van kooksfabrieken en 

ertsvoorbereiding (pelletfabriek en sinterfabriek). Als de CO2 opgevangen en gerecycled kan 

worden (CCS = Carbon Capture Storage) bespaart dit zelfs 80%. 

Het erts wordt al gemalen tot de juiste grootteverdeling door de ertsleveranciers. Kolen moeten 

nog apart gemalen worden voor inzet in HIsarna mogelijk is. Momenteel wordt dit gedaan bij een 

malerij in Limburg, maar voor het eind van het jaar moet de eigen kolen maal en droog installatie 

van HIsarna operationeel zijn. In het eindproduct ruwijzer zit nog 4% koolstof. Lager gaan tot 

staalkwaliteit betekent te hoge temperaturen. 

Financiën 

Het totale project zal ongeveer 75 miljoen zijn. 25 miljoen voor de laatste campagne en 

investeringen. EU geeft 7,4 miljoen subsidie en Nederland 1,5 miljoen. 

 

348 15 november:  lezing/bezoek Nieuwe zeesluis voor het Noordzeekanaal, SHIP IJmuiden 

Na de lezing in november 2013 door Wouter van der Wiel van Ingenieursbureau Iv-Group over 

het voorontwerp, was het nu tijd om te horen over het uiteindelijke ontwerp en de voortgang van 

de bouw van de nieuwe zeesluis. De bijeenkomst is goed bezocht door 42 aanwezigen. 

Antoine Feddema, senior specialist geotechniek bij Open IJ, begon de presentatie met een 

overzicht van de werkzaamheden. 

Met de afmetingen van 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep zal het Noordzeekanaal 

weer over de grootste zeesluis ter wereld beschikken. De redenen om een nieuwe zeesluis te 

bouwen zijn het feit dat de huidige Noordersluis bijna het einde van haar technische levensduur 

heeft bereikt (in de tweede wereldoorlog is de sluis ernstig beschadigd), te klein is geworden voor 

een vlotte en veilige doorstroming, het behoud en de ontwikkeling van de Amsterdamse 

havenregio, de behoefte aan een gedegen waterkering en het beperken van de verzilting van het 
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Noordzeekanaal. Het besluitvormingsproces heeft lang geduurd maar in de zomer 2016 kon men 

dan toch met de bouw beginnen. 

De sluis wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd door de aannemerscombinatie Open 

IJ bestaande uit o.a. de aannemersbedrijven Bam en VolkerWessels, Van Oord en Boskalis voor 

de baggerwerkzaamheden en PGGM voor de financiering. De sluis wordt medegefinancierd door 

de Europese Unie. Er is gekozen voor een Design, Build, Finance & Maintain contract (DBFM) 

voor het ontwerpen en realiseren van de nieuwe sluis. Vanaf de oplevering in 2019 dient de sluis 

26 jaar te worden onderhouden.  

Aan het ontwerp zijn de volgende eisen gesteld. Het moet een dubbel waterkerende sluis worden, 

uitbreidbaar naar de toekomst met robuuste constructies voor de deuren en de sluishoofden 

(vanwege aanvaringsgevaar). Een andere uitdaging is dat de werkzaamheden zo min mogelijk 

trillingen mogen geven vanwege de ondergrond en de staat waarin de huidige Noordersluis 

verkeert. Tevens dienen zettingsvloeiingen te worden vermeden. 

De oplossingen die Open IJ heeft aangedragen bestaan uit het nivelleren door de deuren i.p.v. het 

gebruikmaken van omloopriolen. Het ontwerpen van een dubbel waterkerende sluis met identieke 

deuren en één reservedeur. De deurkassen worden gerealiseerd door het pneumatisch afzinken 

van caissons. Het grootschalig toepassen van diepwanden i.p.v. combiwanden om trilling schade 

en geluidshinder te voorkomen. Diepwanden worden niet ingetrild maar uitgegraven. Dit betreft 

de wanden van de sluiskolk, de fuikwand en de noordelijke wand van de tussendam. De 

tussendam is de verbinding tussen de nieuwe sluis en de Middensluis. 

Vanwege de logistiek zijn op het werkeiland twee betoncentrales geplaatst. Een complicerende 

factor is de zeer beperkte bouwplaats want tijdens de bouw moet de Noordersluis gewoon 

gebruikt kunnen worden terwijl de nieuwe sluis op een afstand van 15 meter wordt gebouwd. Dit 

maakt dat er voor de verankering van de noordelijke wand van de nieuwe sluis niet de gewenste 

ruimte is. De ankers komen dus zeer stijl tegen de wand te staan. In het najaar van 2015 is men 

met de voorbereidende onderzoeken gestart. Men moest o.m. uitzoeken of er niet gesprongen 

explosieven en kabels en leidingen aanwezig waren en er is proef geheid. 

Vervolgens kreeg Pieter van Lierop, ontwerpleider deur & bewegingswerk bij Iv-infra, eveneens 

deel uitmakend van Open IJ, het woord. Hij ging dieper in op de deuren. De deuren worden 72 

meter lang en 11 meter breed omdat ze water moeten keren, er verkeer over moet rijden en 

binnenin de nodige installatiesystemen worden geplaatst. 

Ze zijn te beschouwen als een schip, kunnen drijven en bestaan uit compartimenten. 

Ze worden plat – op hun kant – gemaakt van staal in Zuid-Korea vanwege de verhouding prijs-

kwaliteit. Omdat het een complexe klus is is er tijdens het bouwen een team van Open IJ op 

locatie. Alleen het bouwen van het staalwerk vindt plaats in Zuid-Korea. Daarna gaan de deuren 

per schip naar Nederland en kan de afbouw beginnen. Het schip waarmee de deuren worden 

vervoerd kan zichzelf half afzinken waardoor het dek grotendeels onder water kom te staan, de 

deuren gaan drijven en op de kant kunnen worden getrokken. Dit alles gebeurt in de Afrikahaven. 

De afbouw bestaat uit het aanbrengen van het bewegingswerk, elektra en verlichting en de onder- 

en bovenrolwagens waarmee de deuren over een rail lopen. 

Men hoopt najaar 2018 de deuren in te varen. De deurkas aan het binnenhoofd is het grootst 

omdat daar ook de reservedeur in moet. 

Voor de sluis is de planning dat men medio 2018 de kolk gaat ontgraven.  

Najaar 2019 hoopt men de sluis open te stellen voor de scheepvaart. 

Na afloop van deze boeiende presentatie was er nog gelegenheid om in SHIP de tentoonstelling te 

bekijken en/of het dak op te gaan om naar de bouwplaats te kijken. 
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Kroniek van de bijeenkomsten in 2018 
 

349 10 januari:               Nieuwjaarsbijeenkomst en lezing Van stoomwerktuigfabriek A.F. Smulders 

tot scheepswerf Gusto: succesvol ondernemen in de 19-de eeuw, Theehuis Cruquius 

In een boeiende lezing gaf ons mede regio lid professor Bart Boon een overzicht van zijn 

gedetailleerde onderzoek naar de activiteiten door ondernemer A.F. Smulders in de periode 1862 

tot de eerste wereldoorlog. Omdat industriële archieven uit die tijd veelal niet bewaard zijn 

gebleven is dit onderzoek grotendeels gebaseerd op het uitpluizen van literatuur en digitaal 

opgeslagen krantenberichten.  

In de ‘ijzeren’ (19e) eeuw werden veel bedrijfjes opgericht die dat materiaal toepasten. In het 

begin waren zij meestal kleinschalig met 10 of minder arbeidskrachten. Gieten, smeden en enkele 

verspannende bewerkingen (boren, draaien, zagen) waren de belangrijkste gebruikte technieken. 

In 1862 begon A.F. Smulders een dergelijk bedrijf in ’s Hertogenbosch. Stoommachines en 

stoomketels behoorden tot zijn belangrijkste producten. Het succesvolle bedrijf breidde gestaag 

uit. Na 10 jaar waren er al ongeveer 100 arbeiders in dienst. Omdat hij vrijwel geen fysieke 

uitbreidingsmogelijkheden had, greep Smulders zijn kans toen hij in 1872 de Utrechtsche 

IJzergieterij kon overnemen. In Utrecht zette de groei door en ging men ook andere zaken 

bouwen zoals diverse (stoom)machines, bruggen en overkappingen. Echt furore, ook 

internationaal, werd gemaakt toen de bouw van baggermolens en excavateurs ter hand werd 

genomen. Teneinde minder afhankelijk te zijn van toeleverende bedrijven kocht Smulders in 

1894 een bestaande werf in Slikkerveer. Dit veranderde langzamerhand het karakter van de 

firma, van machinefabriek tot scheepswerf. Om de voortgaande groei te kunnen accommoderen 

werd door Smulders en zijn twee zonen in 1905 een volledig nieuwe werf in gebruik genomen in 

Schiedam, de Werf Gusto (afkorting van de voornamen van het echtpaar Smulders: Augustinus 

en Catharina, roepnaam Toos). In het begin van de 20e eeuw was dit bedrijf wereldwijd bekend 

om de baggerschepen die het bouwde en behoorde de familie Smulders tot de meer welvarende in 

Nederland.  

Dat alles werd binnen een halve eeuw bereikt.  

Heel waardevol in professor Boon’s presentatie was de samenvatting van slaag- en faalfactoren.  

A.F. Smulders was niet alleen een technisch professional, maar bovenal een commercieel 

entrepreneur – die kansen zag en benutte en leerde van gemaakte fouten – en organisator die 

dingen voor elkaar kreeg. Eén van zijn sterkste punten was ongetwijfeld zijn vermogen om naar 

de klant te luisteren en te ontwikkelen wat die klant wilde. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door 29 personen, zowel KIVI- als niet KIVI-leden, inclusief 

een lid van de familie Smulders. 

Naschrift: 

Al tijdens de voorbereidingen voor deze lezing was professor Boon in een heftig medisch traject 

verwikkeld, maar wou persé de lezing nog een keer geven. Hij had nog vele plannen, maar is 

helaas op 4 juni 2018 overleden.  

 

350 14 februari:               Excursie Marine Luchtvaart Dienst complex op maritiem vliegkamp De  

Kooy, Den Helder 

In een wervelende/wervende introductie door de heer W.F.C Muilwijk (KTZ b.d.) werden de 

bezoekers ingewijd in het ontstaan en de ontwikkeling van afgelopen 100 jaar Marine Luchtvaart 

Dienst. Het recht van bestaan, de verschillen tussen Luchtmacht en Marine als wel welke 

specifieke “gereedschappen” dit onderdeel van de krijgsmacht heeft gebruikt en momenteel 

gebruikt werd uitgelegd. Door aanpassingen van taken binnen defensie en de NATO was er een 

multi-purpose helicopter nodig welke gevonden werd in de Euro helicopter NH 90 maritiem. Een 

samenwerkings project van 4 landen (Leonardo Italië 32% , Airbus Duitsland 31,5%, Airbus 

Frankrijk 31,5% en Nederland 5,5% Fokker) uitgerust met 2 Rolls Royce gas turbine motoren. 
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Welke taken met deze NH 90 maritiem, waar de MLD er nu 20 van bezit, worden uitgevoerd zijn 

terug te vinden op de link: https://www.defensie.nl/onderwerpen/materieel/vliegtuigen-en-

helikopters/nh90  

De NH90 vloot zal binnenkort uitgebreid worden naar 24 toestellen. 

Een rondleiding door de hangar waar de NH 90’s onderhouden worden gaf aan de deelnemers 

een goed beeld van hoe de ontwikkeling van helicopters de afgelopen jaren is verlopen; naast alle 

(geheime ) radar apparatuur voor opsporen van onderzeeërs waren de twee gas turbines 

indrukwekkend compact. 

Een demonstratie van de MLD-Luchthaven brandweer om binnen twee minuten elke grote airport 

brand onder controle te krijgen, overtuigde alle deelnemers dat op De Kooy weinig aan het toeval 

wordt overgelaten. Een afsluitend bezoek aan de “traditie kamer” (museum) gaf aan iedereen 

naar eigen interesse de mogelijkheid zich meer te verdiepen over historie aspecten van de 

Militaire Luchtvaart Dienst. 

Voor  geïnteresseerden was er een mogelijkheid in de souvenir winkel diverse modellen 

of herinnering objecten te kopen als wel het jubileum boek: EEN EEUW MARINE 

LUCHTVAARTDIENST 1917-2017 (ook te bestellen via info@traditiekamermld.nl ) 

De excursie werd bijgewoond door 31 KIVI leden. 

 

351 14 maart:               lezing Koude (kern)fusie herboren, Theehuis Cruquius 

Spreker: Rudy Meiner, een Zwitserse fysicus voorheen werkzaam bij ESTEC 

Inleiding 

Koude fusie was een hype in 1989, dook daarna in de ondergrond om pas recentelijk weer naar 

boven te komen. Nu is de hele wereld er mee bezig, o.a. NASA, Boeing, Airbus, Mitsubishi, 

India, China, Rusland etc. maar de media houden het nog onder de pet. Waarom? Een belangrijke 

reden kan zijn dat het wel resultaat oplevert, maar er nog geen duidelijke theorie bestaat. 

Veelbelovende resultaten in de laboratoria, maar nog geen commerciële producten. Eigenlijk een 

heel simpel apparaatje, maar bijzonder moeilijke productie en besturing. Grote problemen met 

controle en certificering. Toch worden er nu door ABB twee fabrieken gebouwd voor massa 

productie. Hoe zal de wereld energie industrie reageren? 

Splitsing en fusie 

Traditionele kernenergie is het SPLITSEN van ZWARE atomen (Uranium etc.) Er zijn op 

moment ca. 448 kerncentrales in bedrijf op aarde en ca. 224 in planning/aanbouw 

Fusie is het VERSMELTEN van LICHTE atomen (Waterstof, Deuterium, Helium etc.). Voor 

fusie zijn extreem hoge temperaturen nodig en pas daarna komt veel energie vrij. Maar de 

vrijkomende energie bij fusie is per nucleon (=proton of neutron) veel meer dan bij splitsing 

(fission). 

Fusie is nog niet normaal op aarde, maar wel in de ruimte. Zon en alle andere sterren! 

Historie 

In maart 1989 gaven 2 geleerden, Martin Fleischmann & Stanley Pons, een persconferentie. Zij 

zouden kernfusie gemaakt hebben. Echter, het kon niet gereproduceerd worden en niemand 

begreep wat er gebeurde. Daarom werd het niet geloofd. 

In oktober 2011 kwam Andrea Rossi met de E-Cat (Energy Catalyser). In een kleine zeecontainer 

een groot aantal kleine units, die de kernfusie zouden aankunnen. In heet waterstof wordt nikkel 

omgezet in koper. Maar hij kreeg geen patent, want zijn vinding was een "offend against the 

generally accepted laws of physics and established theories". Een groot probleem van een octrooi 

is, dat je alles nauwkeurig moet beschrijven. En dan kan het nagemaakt worden. Controleer dat 

maar eens. Ook had Rossi wat andere problemen met overheid en rechtszaken. Weer een dood 

spoor. Toch is Rossi nog actief en het systeem heet nu LENR (Low Energy Nuclear Reaction). 

Maar in Maart 2014 werd een goede test gedaan in Lugano en kon 1,5 MWh geproduceerd 

worden in 32 dagen. De unit ziet er uit als een kleine “dogbone” (hondenbot). Er is interesse van 

Stanford Research Institute (Rudy heeft aan Stanford University gestudeerd), van US Navy, 

NASA en MIT. Zie e-catworld.com. ABB produceert de kleine units, maar mogen alleen aan 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/materieel/vliegtuigen-en-helikopters/nh90
https://www.defensie.nl/onderwerpen/materieel/vliegtuigen-en-helikopters/nh90
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OEM’s geleverd worden als onderdeel van andere producten, dus nog niet aan particulieren. 

Rossi heeft op 24 november 2017 weer een openbare conferentie gegeven die op Internet staat. 

De firma’s BLP (Briljant Light Power) en Brioullin zijn er ook mee bezig, maar zijn zeer discreet. 

Toekomst 

Mocht dit systeem gaan werken, dan is dat een enorme revolutie: 

ECAT voordelen: 

• Geen radioactieve straling/afval 

• Geen CO2 productie 

• Geen grote infrastructuur/transporten 

• Ni, H en Li goedkoop en verspreid vindbaar 

• Reactor vervanging elke 6-12 maanden 

• Brandstof 98% recycleerbaar 

Wereldwijde gevolgen: 

1. Fossiele brandstoffen: olie, (schalie-)gas, kolen 

2. Verkenning, winning, transport, verwerking, distributie 

3. Kerncentrales (kan ECAT huidige reactor vervangen?) 

4. (Scheeps-) transporten, vliegtuigen, (vracht-)autos 

5. Elektriciteitscentrales en (-netwerken) 

6. CO2 reductie/beperking als dat ECHT moet (?) 

7. Zoetwaterproductie, landbouw (mest productie) 

8. Windmolens, zonnepanelen etc. 

9. (Geo-)Politiek 

10. Economie, werkplaatsen 

11. Wetenschap, b.v. ITER, NASA ….. 

 

352 18 april:               excursie MX3D 3D printen van brug voor Oude Zijds Achterburgwal,  

Amsterdam 

Het bezoekers centrum van MX3D  was een heerlijk koele ruimte in de oude NDSM hal waar 28 

KIVI leden  een boeiende presentatie kregen van Gijs van de Velde. 

In een presentatie op twee beeldschermen werd aan de hand van een intrigerend out of the box 

denk filmpje en duidelijke plaatjes de aanwezige dame en heren ingewijd in het pop-up bedrijf 

van de kunstenaar Joris Laarman. Joris heeft grote  bekendheid gekregen met zijn ”bone chair” 

welke in vele musea op de wereld tentoongesteld wordt. Deze bone structuur is een Laarman Lab 

kenmerkende denkwijze om in plaats van de oude bekende vakwerk constructie sterkte te geven 

aan gebruiksvoorwerpen. Zo ook nu aan een wereld primeur roestvast stalen 3D robot geprinte 

brug. In de presentatie werden de hick-ups, de probleemstellingen en de beperkingen uitgelegd 

evenzo dat de wereld primeur van een 3D geprinte brug recent door de TU Eindhoven behaald 

werd met een betonnen fietsbrug. 

Aan de hand van voorbeelden werd het aspect van materiaalsterkte bij printen toegelicht en een 

bronzen 3D geprinte (en daarna gepolijste) scheeps schroef  bewees dat door het 3D print (las) 

proces de materiaal sterkte van het gebruikte las materiaal niet of in verwaarloosbare mate 

veranderen. De kennis van o.a. de bedrijven ARUP en Arcelor Mittal hebben MX3D daar bij 

geholpen. 

Het brug ontwerp van Joris Laarman wordt uitgeprint door ABB robot las printers. Deze worden 

aangestuurd door speciaal door MX3D ontwikkelde software waarmee de bijzondere gekromde 

en gekrulde brugvormen gelas print kunnen worden. De hele brug bestaat uit enkel delen die aan 

elkaar gelast worden en voor plaatsing (planning oplevering oktober 2018) zal er op het loop vlak 

een staal plaat constructie aangebracht worden omdat de gemeente Amsterdam niet akkoord kon 

gaan met een voorgestelde glazen wandel vloer. Na sterkte testen en een coating zal de brug op 

een ponton naar zijn eindbestemming vervoerd worden waar het in de zeer speciale omgeving 

van Amsterdam naast een verbindingsfunctie ook een nieuwe attractie zal vormen. 
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In de werkplaatst konden de KIVI leden een hands-on aan de brug doen en ook een door Delft 

studenten geprinte MX3D fiets bekijken. Na de excursie omstreeks 16.15 ging het gezelschap 

voor een drankje en een na bespreking naar de horeca gelegenheid PLLEK vanwaar een ieder een 

hem /haar geschikte pontveer tijd koos om huiswaarts te keren. 

 

353 16 mei:               excursie Circl paviljoen, Amsterdam 

Een groep van 21 personen bestaande uit leden en een enkele introducee heeft na de lunch 

deelgenomen aan de rondleiding door het Circle paviljoen aan de Zuidas te Amsterdam.  

De rondleiding begon op de onderste verdieping (kelder) waar een aantal afgesloten 

vergaderruimtes zijn. Daarin zijn naast stoelen ook tribunes gemaakt, overdekt met vilt, zodat 

men daar ook op kan zitten. Dit vilt bevat evenals de wanden oude bedrijfskleding.  

Stilgestaan werd bij diverse voorbeelden van circulaire inputs zoals de hoog-rendement 

zonnepanelen en de experimentele zonneboiler aan de gevel. Om energieverlies te vermijden, 

wordt vrijwel geheel gebruikgemaakt van gelijkspanning voor de verlichting en andere apparaten. 

Warmte uit de parkeergarage wordt teruggewonnen. De wandafwerking is van resthout. Het 

isolatiemateriaal in de plafonds is gemaakt van 16.000 oude spijkerbroeken. De hardhouten 

parketvloer is gerecycled. De kabelgoten zijn hergebruikt uit sloop-, refit- en 

transformatieprojecten. 

Na dit alles bekeken te hebben gingen we naar buiten om naar de gevel te kijken die remontabel 

is en bedekt met plantenmodules. Tenslotte gingen we buitenom, met de trap, naar het dakterras 

en de daktuin die zijn voorzien van waterberging en vaste beplanting. De excursie eindigde waar 

die begon namelijk in de Rooftop bar. 

Hierna was er voor de liefhebbers de mogelijkheid een wandeling te maken door het Zuidas 

gebied met op markante plekken enige toelichting. De wandeling eindigde in het 

informatiecentrum van de Zuidas waar een maquette van het hele gebied met omgeving staat. 

Hier kon men een indruk krijgen hoe dit deel van Amsterdam er in de (nabije) toekomst uit zal 

zien. 

 

354 31 augustus:               lezing Transport van 16-de eeuws Altaarstuk, Alkmaar 

Dankzij de suggestie van ons mede regio lid Pieter Hoogcarspel konden 25 KIVI-leden, inclusief 

enkele genodigden, op vrijdag 31 augustus in het Stedelijk Museum Alkmaar genieten van een 

interessante en zeer enthousiast gebrachte lezing door Dr. Christi Klinkert, conservator Oude 

Kunst. 

In 1538-1543 maakte Maarten van Heemskerck, één van de belangrijkste renaissancekunstenaars 

van de Nederlanden, een immens altaarstuk voor de Grote of Sint-Laurenskerk: het zogenoemde 

Laurentiusaltaar. Dit altaarstuk is het grootste drieluik dat in de Noordelijke Nederlanden is 

gemaakt. Na de Reformatie verloor het meesterstuk zijn functie; in 1581 werd het dan ook 

verkocht. Via een tussenpersoon kwam het in handen van de koning van Zweden, die het in de 

kathedraal van Linköping plaatste. Daar staat het nog steeds. In het kader van het vijfhonderdjarig 

bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk zijn de zijluiken tijdelijk teruggekeerd naar Alkmaar. 

Dit klinkt simpel, maar het is een project dat al in 2010 begon met een eerste bespreking met de 

huidige eigenaar, de (Lutherse) Zweedse Kerk, om te onderzoeken of een bruikleen tot de 

mogelijkheden behoorde. Na een positieve reactie was het wachten op een geschikte gelegenheid, 

die zich voordeed in de organisatie van het feestelijk 500 jaar bestaan van de Grote of Sint-

Laurenskerk kerk in 2018. 

Een eerste stap was een onderzoek – op kosten van Alkmaar – naar de conditie van het Altaarstuk 

om te kijken of vervoer überhaupt wel mogelijk was. Nadat ook dit bevestigd werd was de 

volgende uitdaging de grootte van het Altaarstuk – in uitgeklapte vorm ca 6m hoog en 8m breed! 

Vanwege een bestaande grote scheur, die bij vervoer alleen maar groter zou kunnen worden, 

werd besloten om het middenstuk van 6m bij 4m in Linköping te laten. De focus was dus op de 

zijpanelen, ieder bestaande uit een groot bovengedeelte met 3 scharnieren en een kleiner 

benedengedeelte met 2 scharnieren. Omdat niet zeker was of alles wel goed los zou kunnen 
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komen was de ‘fallback’ om alleen de 2 kleine onderpanelen te vervoeren (het persbericht lag al 

klaar in geval dit zou moeten gebeuren……). 

Normaalgesproken – omdat de paneellatten meestal verticaal zijn – zou zo’n paneel staand, 

verticaal vervoerd moeten worden, hetgeen alleen mogelijk zou zijn met een speciale dieplader 

vrachtwagen en bekisting (zou +/- 3x duurder zijn). Gelukkig bleken de paneellatten horizontaal, 

zodat vervoer zou kunnen gebeuren op de zijkanten met de scharnieren. 

Ook het gewicht was een grote onbekende. Schattingen liepen uiteen met een verwachting van 

750kg, maar bleken uiteindelijk +/- 300kg per zijpaneel te zijn. 

Het project werd gepland en gecoördineerd door Dr. Christi in samenwerking met de 

kunstadviseur van de Zweedse Kerk. Paneelschilderkunst specialisten werden geraadpleegd en 

één ervan begeleidde het feitelijke werk, dat uitgevoerd werd door een team van een 

specialistisch bedrijf in het vervoeren van kunst, bestaande uit vijf man + een geklimatiseerde 

vrachtwagen + speciale kraan en hoogwerker (die in opgevouwen stand door een normale deur 

kunnen……). 

Dat er zorgvuldig te werk gegaan werd blijkt wel uit de tijdsduur: 2 dagen voor het verwijderen 

en inpakken in Linköping en 1 dag voor het uitpakken en ophangen in de Grote of Sint-

Laurenskerk. 

Totale kosten voor heen- en terugreis bedragen ca €150,000. 

Zoals Dr. Klinkert het samenvatte: haar interessantste, uitdagendste én leukste project tot nu toe. 

 

355 12 september:               lezing Restauratie Schilderijen Mauritshuis, Theehuis Cruquius 

22 toehoorders (waarvan 5 dames) konden genieten van een lezing over genoemd onderwerp. 

Bob van Wingerden heeft vanuit Shell geassisteerd met de verbouwing van het Mauritshuis. Er 

is een RDS (Royal Dutch Shell) vleugel bijgekomen in het gebouw van Sociëteit De Witte. Via 

een tunnel kom je in het Mauritshuis. De verbouwing vond plaats van 2012 tot 2014. Tevens zijn 

schilderingen en Grisailles van Pellegrini in de Gouden Zaal gerestaureerd. Het Mauritshuis heeft 

het hele project in eigen beheer gedaan. Keurig op tijd en binnen budget. Shell hielp financieel en 

met techniek (microscopie enzo). Belangrijk was ook de goede samenwerking 

tussenkunstkenners-restaurateurs en technici. Niet uitbesteden, maar naast elkaar naar technische 

resultaten kijken. 

Het Mauritshuis is gebouwd voor Maurits ‘de Braziliaan’ Graaf/Vorst van Nassau-Siegen, een 

achterneef van Willem de Zwijger (kleinzoon van Willem’s broer Johan de Oude) van 1631 –37. 

Deze Maurits heeft er maar 2 jaar gewoond, want hij was acht jaar lang gouverneur van Brazilië 

en later stadhouder van Kleef. Het huis kwam in handen van de famile Maes, die het verhuurde 

aan de staat als Hotel van Staat. Maar in 1704 brandde het volledig af.. Met de opbrengst van een 

loterij en sponsoring van de Staten van Holland kon het in 1708 herbouwd worden. Die herbouw 

duurde tot 1718. De ontvanstzaal op de begane grond werd met bladgoud en messing versierd en 

werd daarom de gouden zaal genoemd. Toen heeft Pellegrini de schilderijen voor deze gouden 

zaal gemaakt. Giovanni Antonio Pellegrini was een Italiaanse schilder, die door Europa 

rondreisde om opdrachten te krijgen. In 1822 werd het een Koninklijk Kabinet van Schilderijen. 

De gouden zaal heeft schilderingen op muren, plafonds en boven de haard van Pellegrini. Die zijn 

van de muur  en het plafond gehaald ter restauratie. Na de eerste poging tot weghalen van de 

vernislaag bleken ze grijs te worden. En de schilderingen boven de schouwen werden wit. Toen is 

er het nodige onderzoek gedaan naar de verflagen. In innige samenwerking tussen Shell en 

restaurateurs konden - zeer voorzichtig genomen - monsters onderzocht worden. Dat ging met 

elektronen microscopen, massa-spectrometrie en Fourier transformaties [1], waarmee de 

chemische samenstelling kon worden bepaald. Vooral lood (Pb = wit), zwavel (S), kwiksulfide 

(HgS) en allerlei andere metalen werden gevonden. Dat zwavel is erin gekomen door het stoken 

van het huis met kolen- en houtkacheltjes. Die zwavel bindt zich met lood en kwik en andere 

verfmetalen. Dat geeft de grauwe of witte sluier. Vervolgens kon er een speciale gel worden 

ontwikkeld om de grauwsluier te verwijderen en de kleuren terug te krijgen. Dat is gebeurd met 

medewerking van enige universiteiten. 

https://www.kivi.nl/admin/event/6185#_ftn1
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Ook werd ontdekt, dat het verguldsel op de bloemen tondo's gedaan was met messing (Zn & Cu) 

in plaats van goud. Dat is gecorrodeerd en heel donker geworden. Helaas is dit niet te veranderen, 

omdat het om de onderlaag gaat. 

Prachtig resultaat! Op internet is de gouden zaal te zien voor en na restauratie en ook een 

simulatie van hoe het geweest moet zijn. Dus met “vergulde” tondo's. 

 
[1]    Massaspectrometrie is het bepalen van chemische elementen door ionisatie en detectie met 

elektrische en magnetische velden. Met Fourier transformatie wordt een frequentie analyse 

gemaakt.. 

 

356 17 oktober:               Bedrijfsbezoek BioWarmteCentrale de Purmer, Purmerend 

Na een enthousiaste en veelomvattende introductie door directeur Gijs de Man, bezochten 28 

KIVI-leden BioWarmteCentrale De Purmer.  

In 1981, kort na de 2e oliecrisis, startte de Gemeente Purmerend met Stadsverwarming. Initieel 

werd de warmte geleverd door de NUON 68 MW WarmteKrachtCentrale (STEG – Stoom en Gas 

turbines). Om bedrijfsvoerings en financiële redenen werd het bedrijf per 1 januari 2007 omgezet 

in de private Besloten Vennootschap SVP ‘Stads Verwarming Purmerend B.V.’ – met de 

Gemeente als 100% aandeelhouder.  

Sinds medio 2014 is de WKC vervangen door de 44 MWth BioWarmteCentrale, bestaande uit 4 

verbandingsovens, inclusief randapparatuur om zo schoon en efficiënt mogelijk te werken. 

DENOX systemen (inspuiting met Ammoniakwater) zorgen voor toelaatbare NOx concentraties 

in de rookgassen, Doekenfilters verwijderen vliegas uit de rookgassen, Bodemas wordt 

opgevangen en afgevoerd, Rookgas condensors worden gebruikt om het water voor te 

verwarmen, etc. 

Circa 100,000 ton houtsnippers worden per jaar verstookt. Deze worden geleverd door 

Staatsbosbeheer en zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. 

Hiermee wordt op jaarbasis ruim 50,000 ton CO2 uitgespaard. De aanvoer van houtsnippers kan 

in de winter oplopen tot 25 vrachtwagens van 80 m3. De opslagbunkers kunnen in totaal 12,500 

m3 bevatten, goed voor 1 week brandstof op vol vermogen. 

De BioWarmteCentrale levert 80% van de warmtebehoefte voor de 25,000 klanten – 24,000 

huishoudens en 1,000 bedrijven. De piekbehoefte wordt nu nog geleverd door 2 gas gestookte 

hulp centrales. Plannen worden uitgewerkt om deze te vervangen door een uitbreiding van de 

BioWarmteCentrale. 

 

https://www.kivi.nl/admin/event/6185#_ftnref1

