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Voorwoord 
100 jaar Staal in de IJmond 
 
In 1918 zijn de Hoogovens in IJmuiden opgericht. 100 jaar later nog steeds een van de grote industrieën 
in Nederland. In 1961 was Hoogovens een van de grondleggers van Bouwen met Staal.  

 

 
Het 100 jarige bestaan van Hoogovens in de IJmond is groots gevierd met een bijna twee weken durend 
feest voor personeel, klanten en omwonenden.  Bouwen met Staal mocht ook deel uitmaken van dit 
feest. Dit is gebeurd door de Staalbouwdag van 2018 op het terrein van Tata steel te organiseren. We 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement waarbij we een record aantal deelnemers van 1600 
hebben mogen ontvangen. Van deze groep hebben ruim 500 personen de warmband walserij bezocht. 
De vereniging Bouwen met Staal heeft als dank voor het mogen organiseren van de Staalbouwdag op 
het Tata steel terrein een passend cadeau aangeboden. Een 3D geprint kunstwerk van staal, dat de 
overgang symboliseert van de ronde gewalste buis naar een 3D geprint net.    
 

 
 
2018 kenmerkt zich door het grote werkaanbod in de bouw en ook in de staalbouw.  In de utiliteitsbouw is 
er grote behoefte aan distributie centra en ook aan datacenters. Gebouwen die voornamelijk in staal 
worden uitgevoerd. De Staalbouw kan duidelijk mee liften op de grote groei in internet winkelen.  
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Niet in alle sectoren gaat het goed, zo is het werkaanbod in de offshore markt nog steeds erg laag en is 
ook de inframarkt bescheiden. Bedrijven als Heerema in Zwijndrecht en Hollandia in Krimpen a/d IJssel 
besloten hun Offshore activiteiten te beëindigen 
 
Internationale samenwerking via de IPO ( Independent Promotion Organizations ) is in 2018 samen met 
Worldsteel verder versterkt. Daarnaast werd een samenwerkingsverband met de promotie tak van de 
ECCS opgezet: USP-E United Steel Promotion. Er is gewerkt aan de vertaling van de BmS Eurocode 
boeken naar het Engels, er is een opzet gemaakt voor een internationale informatie website over staal, 
de eerste versie ter informatie van de Easy code is gepubliceerd in het Duits en vertaald naar het Engels.  
 
In 2018 is er ook weer gewerkt aan de accreditatie van de Master Opleiding van BmS, die samen met de 
Betonvereniging wordt georganiseerd. In 2016 is de opleiding BV/BmS voor de tweede keer afgewezen 
door de NVAO ( Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie). In 2018 heeft de opleiding stappen 
gemaakt om in 2019 de accreditatie met zekerheid te gaan behalen. Er zijn externe deskundigen 
aangetrokken om het proces tot accreditatie te begeleiden.  
 
In 2018 heeft de SNS ( Samenwerkende Nederlandse Staalbouwers ) het belangrijke besluit voor BmS 
genomen om per 1/1/2019 SNS landelijk bij BmS onder te brengen. SNS landelijk was vele jaren 
ondergebracht bij de KMU (Koninklijke Metaal Unie ).  
Doordat BmS meer affiniteit heeft met de Staalbouw dan de KMU, en vooral ook meer kennis voor de 
Staalbouw heeft is het SNS bestuur van mening dat er synergie voordelen zijn te behalen door de SNS 
onder te brengen bij BmS. BmS heeft hiervoor een nieuwe branche manager aangetrokken per 1/2/2019. 
Echter vrijwel alle medewerkers van BmS zullen meer of minder activiteiten uit gaan voeren voor de SNS.  
 
Kenniscommissie 
In 2018 is de kenniscommissie officieel van start gegaan op 12 januari 2018.  
 
Door het bestuur zijn verschillende beleidskeuzes gemaakt, o.a.: de focus op staal, niet de verbreding 
naar metaal. Er is een aanzet gemaakt om het doel van de Kenniscommissie te formuleren, o.a. het 
belang van onderwijs, kennis in de breedte en de diepte (volgens het T-profiel), internationale 
ontwikkelingen en de communicatie naar de leden. Over met name dit onderwerp wordt later tijdens deze 
vergadering verder gediscussieerd. In grote lijnen is vastgesteld welke maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen er spelen.  
 
Voor de verschillende kennis domeinen zijn verschillende Domein eigenaren benoemd:  
 
• Wouter Visser, sector manager Structural steel and special structures bij Iv-Consult 
• Willem van Leeuwen, manager Projectmanagement bij Movares, bestuurslid Bouwen 
   met Staal, ‘aanjager’ Kenniscommissie 
• Mic Barendsz, projectleider bij Bouwen met Staal, secretaris BmS-TC7 
  Koudgevormde profielen en beplating en secretaris Kenniscommissie 
• Hans van Pelt, directeur Expericon en voorzitter Bouwen met Staal 
• Bert van Beek, directeur Willems Boven-Leeuwen en lid NEN-commissies TGB Staal 
   en VVSC 
• Rob Stark, directeur IMd en voorzitter BmS-TC3 Brandveiligheid 
• Jan Fennema, directeur Construsoft 
• Ad van den Dool, manager Operations bij Iv-Consult en voorzitter BmS-TC8 Stabiliteit 
• Thijs Huijsmans, project manager bij Royal HaskoningDHV en voorzitter BmS-TC1 
   Duurzaamheid 
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• Michel Pegman, docent Hogeschool van Amsterdam (voorheen Iv-Groep) 
• Frank Maatje, directeur Bouwen met Staal 
• Benny Nieswaag, project- en programmamanager Rijkswaterstaat, bestuurslid 
Bouwen met Staal, voorzitter Kenniscommissie 
 
Als spin-off van de eerste kenniscommissie vergadering is direct een techiekdag georganiseerd op de TU 
Delft in samenwerking met Milan Veljkovic, deze heeft op 21 juni plaatsgevonden. De onderwerpen 
waren circulariteit, Ontwikkelingen van de Eurocodes, Nieuwe verbindingstechnieken, en tenslotte het 3D 
printen van staal.  
 
Hyperloop 
Vanuit Tata steel heeft Joost van der Lans aan de Kenniscommissie gevraagd of zij willen meedenken 
over de te ontwikkelen hyperloop. In 2018 hebben er een aantal sessies plaatsgevonden in verschillende 
samenstellingen ideeën zijn ontwikkeld voor de hyperloop.  
 
TC10 verbindingen 
De verbindingen in een staalconstructie blijven een complex maar essentieel onderdeel vormen van een 
staalconstructie waar veel kosten aan gerelateerd zijn. TC10 heeft de afgelopen jaren een slapend 
bestaan gehad dat in 2018 weer nieuw leven is ingeblazen. Aanleiding van een workshop die BmS 
samen met het NEN had georganiseerd om feed back te krijgen op het verbindingen deel van de nieuwe 
ui te komen Eurocodes. Alle oude leden zijn uitgenodigd en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd. 
De eerste bijeenkomst heeft plaatsgehad in 2018 waarbij een inventarisatie gemaakt is van de mogelijke 
onderwerpen waar aandacht aan besteed zal worden.  
 
TC23  staal- en vezelversterkte kunststof 
Plannen voor invulling van het meerjarig onderzoek zijn gemaakt. 
De subsidie aanvraag bij NWO vanuit de TU Delft met afstudeerders en promovendi is helaas 
afgewezen. In 2019 zal opnieuw een subsidie aanvraag worden ingediend. 
Bij voldoende financiële middelen kan alsnog gestart worden met dit onderzoeksproject. 
 
TC13 Aardbevingsbestendig ontwerpen 
In de 2018 zijn de activiteiten van TC13 voortgezet. In 2018 zijn de rekenvoorbeelden gepubliceerd. De 
werkgroep verbindingen is opgeheven, de deelnemers van deze werkgroep zijn actief geworden bij TC10.  
 
Goldmembers  
In 2018 is er 1 goldmember toegevoegd; Impexstaal uit Gorinchem. Bouwen met Staal heeft 2 
goldmember bijeenkomsten georganiseerd.  
 
Verenigingsactiviteiten  
De activiteiten van vereniging Bouwen met Staal werden erg goed bezocht. Het symposium ‘Voor en door 
staalconstructeurs’ vond plaats bij Arup in Amsterdam. 
• Projectbezoek Stationsplein Oost in Utrecht op 27-3-2019 
• Avondsessie Willems Boven-Leeuwen op 12-4-2019 
• Avondsessie Van Ee staalspecialisten in Barneveld op 18-5-2019 
• Projectbezoek The Green House in Utrecht op 30-5-2019 
• Avondsessie Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht op 12-9-2019 
• Voorlichtingsbijeenkomst Kennisportaal Constructieve veiligheid op 26, 27, 29-11 en 5-12-2019 
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Ledenaantallen per 31 december 2018 
   

  

 
 2015 2016 2017 2018 

studenten 41 36 20 5 

junior/seniorleden 772 702 644 597 

bedrijfsleden 215 210 221 213,5 

gold members 18 19 21 19 

lid via bedrijf 121 117 115 115 

totaal 1167 1084 1021 949,5 
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BESTUUR 
 

Ereleden       
• ir. W.J. ter Brugge 
• ir. J.W.B. Enserink 
• ing. R. Lutke Schipholt 
• ir. F.H. Rolf 
• prof.ir. J.W.B. Stark 
• ir. R. van de Waal 
 
Penninghouder 
• ing. G. de Man 
 
Algemeen Bestuur 
• ing. J.W.J. van den Bersselaar, 
Jos van den Bersselaar Constructie, Udenhout 
•  ir. S.M. den Blanken, 
Arup, Amsterdam 
• ir. W. van den Brink, 
Bilfinger Tebodin Netherlands B.V., Schiedam 
• ir. R.A. Groen, 
Tata Steel, IJmuiden 
• ing. W.M.E. Gijsen, 
ArcelorMittal Staalhandel, Born 
• W. Helmens, 
Mammoet Europe, Schiedam 
• drs.ir. B. Hoekstra Bonnema, 
Tata Steel, IJmuiden 
• drs. ing. N.G.D. Hoogendijk, 
Hollandia 
• dr. ir. M.P. Horikx, 
Hogeschool van Amsterdam 
• P. van Kerchove, 
Iv-Consult b.v. 
• ir. M. Klein, 
Ingenieursbureau gemeente Amsterdam 
• G. de Kwaasteniet, 
Stichting Zinkinfo Benelux, Breda  
• ing. W. van Leeuwen, 
Movares Nederland, Utrecht 
• ir. F. Maatje  /  secretaris, 
Bouwen met Staal, Zoetermeer 
• ing. T. Meert, 
ArcelorMittal Europe 

• ing. B.P. Nieswaag, 
Rijkswaterstaat, Grote Projecten & Onderhoud, 
Amsterdam 
• ing. P.T.W. Nollet, 
Prorail, Utrecht 
• ir. A.B. van Ooijen, 
Bartels Ingenieursbureau, Elst 
• ir. J.F.C. van Pelt  /  voorzitter, 
Expericon, Tiel 
 
• prof.ir. H.H. Snijder,  
TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde 
• B. Soetekouw,   
GB Steelgroup 
• drs. P.P. van ’t Veen, 
TNO 

 
Dagelijks Bestuur 
• ing. J.W.J. van den Bersselaar 
• ir. W. van den Brink 
• drs. ir. B. Hoekstra Bonnema 
• ir. F. Maatje  /  secretaris 
• ing. B.P. Nieswaag 
• ir. J.F.C. van Pelt  /  voorzitter 
 
Secretariaat 
Alle werkzaamheden voor de vereniging zijn  
uitbesteed aan de stichting Bouwen met Staal.  
Ir. F. Maatje is in de stichting Bouwen met Staal 
als secretaris van de vereniging verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. 
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BELEIDSCOMMISSIES 
Kenniscommissie 
• M.A. Barendsz / secretaris, 
  Bouwen met Staal 
• ir. B. van Beek, 
  Willemse Constructie 
• ing. A.D. van den Dool, 
  Iv-Consult 
• ing. J. Fennema, 
  Construsoft 
• L. Hekman, vice voorzitter 
  Movares 
• M. Horikx, 
  Hogeschool van Amsterdam 
• T. Huijsmans,  
  Heijmans 
• J. van der Lans, 
  Tata Steel Europe 
• ir. F. Maatje, 
  Bouwen met Staal, Zoetermeer 
• ing. B.P. Nieswaag  / voorzitter, 
  RWS, Grote Projecten & Onderhoud 
• M. Pegman, 
  Hogeschool van Amsterdam 
• ir. J.F.C. van Pelt, Bouwen met Staal, 
  Expericon, Tiel 
• ing. R.J. Stark, 
  IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam 
• M. Veljkovic, 
  TU Delft 
• ir. W.M. Visser, 
  Iv-Consult, Papendrecht 

 
Commissie Avondsessies 
• ing. J.M. Krielaart, 
  Mercon Steel Structures 
• ir. H.G. Krijgsman, 
  ABT 
• ir. A. Lanser, 
  Iv-Consult 
• ir. F. Maatje / voorzitter en secretaris, 
  Bouwen met Staal 
• ir. J.H. Reusink, 
  Gemeentewerken Rotterdam 
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Technische commissies  
TC-1 Duurzaamheid 
• ir. R. Blok, 
  TU Eindhoven 
• ir. S. Greven, 
  Ingenieursbureau Amsterdam 
• ir. E. den Hartog,   
  Arcadis 
• ir. M. van der Heijde, 
  Movares Nederland, Utrecht 
• ir. J.P. den Hollander  /  secretaris, 
  Bouwen met Staal 
• ir. T. Huijsmans / voorzitter, 
  Royal HaskoningDHV  
• ir. B. van der Kaa, 
  Tata Steel 
• ir. H.J. Kuijer, 
  ABT 
• ir. L. Schetters,  
  Iv- Consult 
• ing. E. Thie, 
  Arup 
• ir. E.R. van Westenbrugge-Bilardie, 
  IMd Raadgevende Ingenieurs 

 
TC-3 Brandveiligheid  
staalconstructies  
• A. Aghaei MSc, 
  Uticon 
• ing. M. Boot, 
  Promat  
• ing. L.H.M. Cleef, 
  Rockwool Benelux 
• R.W. van Druenen, 
  International Paint 
• dr.ir. A.F. Hamerlinck, 
  Bouwen met Staal 
• drs. ir. B. Hoekstra Bonnema, 
  Tata Steel 
• ir. D.W.L. Jansen, 
  Royal HaskoningDHV 
• ir. M. Veerman,  
  Royal HaskoningDHV 
• ing. R. van der Klis, 
  Reppel b.v. 
• N. de Bruin, 
  Reppel b.v. 
• ing. D. Markwat, 
  Hollandia 

• ir. N.J. van Oerle, 
  Peutz b.v. 
• ir. T. Rakovec, 
  Efectis Nederland 
• dr.ir. A.H. van Rossum, 
  DLV Bouw, Milieu en Techniek 
• R. Schage,  
  Brandweer Twente 
• ing. R.J. Stark  /  voorzitter, 
  IMd Raadgevende Ingenieurs 
• ir. P.A.H.J. Steenbakkers, 
  Arup 
• T.G. van der Waart van Gulik  / secretaris,  
  ABT 
• R. Weghorst, 
  Kingspan 
• ir. G. van den Berg, 
  DGMR 

 
TC-8 Stabiliteit  
• prof.ir. F.S.K. Bijlaard, Corresponderend lid, 
  op persoonlijke titel 
• ir. A.W.A.M.J. van den Bogaard, 
  Corresponderend lid, Avans HogeschoolTilburg 
• ir. C.F. Bosveld, 
  Pieters Bouwtechniek 
• ir. E.L.M.G. van den Brande, 
  Indaver 
• ir. R.H.J. Bruins, 
  Ingenieursbureau Wassenaar 
• ing. A.D. van den Dool / voorzitter, 
  Iv-Consult 
• ir. S.W.H. Droste, 
  ABT 
• ir. M. Eversdijk, 
  ABT 
• ir. T. Graafland, 
  Arcadis 
• ir. W. Kragting, 
  Royal HaskoningDHV Nederland 
• ing. M. van Outheusden,  
  Hollandia Structures 
• ir. drs. B. Potjes   /  secretaris, 
  Bouwen met Staal 
• ir. L. Quirijnen, 
  Iemants 
• ir. F. Roebroek, 
  Royal HaskoningDHV 
• prof.ir. H.H. Snijder, 
  TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde 
• ir. H.M.G.M. Steenbergen, 
  TNO, Delft 
• dr.ir. P.A. Teeuwen, 
  Witteveen + Bos 
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• ir. D. Tjepkema, 
  Arup 
• ing. P. Witte, 
  Gemeente Haarlem 
• prof. dr. ir. J. Maljaars,  
  Corresponderend lid 
 

TC-10 Verbindingen 
• M.A. Barendsz, 

Bouwen met Staal 
• A. Van Beelen, 

Oostingh Staalbouw BV 
• E. Belder, 

Iv-Industrie 
• Prof. Ir. F.S.K. Bijlaard 

TU Delft, CiTG 
• R.D. Boom 

Seldenthuis Engineering 
• Ir. J. Bunkers 

Gemeente Rotterdam 
• M.S. Croes 

Hollandia Structures BV 
• C.A. Dol 

C.A. Dol 
• S. van Es, 

TNO 
• Ing. R.J.G. Groenendijk, 

3C Bouwadvies 
• J. van der Kerkhof, 

Hexacon Structures BV 
• J. Lauppe, 

Arup 
• Ir. F. Maatje,  

Bouwen met Staal 
• C. Noteboom, 

Arup 
• Ing. M.B.J. van Odenhoven, 

Staalbouwkundig Adviesburo Van 
Odenhoven 

• Ing. T.J. Oerbekke, 
TSA – Thijs Staal Advies 

• Ing. E.S. Peltenburg, 
MSc Engineering 

• W. Reijenga, 
10.9 Staal Engineering 

• T.M.H. de Ruiter, 
Hollandia Structures BV 

• J. Slobbe, 
Oostingh Staalbouw BV 

• Prof. dr. M. Veljkovic, 
TU Delft, CiTG 

• Ing. D. Wiglema, 
Jef de Meijer BV 

 
TC-13 Aardbevingsbestendig 
ontwerpen  
• Ir. N. Arendsen, 
  Hilti 
• M. Bettonvil, 
  Arcadis 
• prof.ir. F.S.K. Bijlaard, 
  TU Delft, faculteit CiTG, corresponderend lid 
• Ing. H. Boelens, 
  Ingenieursbureau Kwant 
• ing. A. van den Bos, 
  TNO Diana 
• ir. R.H.J. Bruins, 
  ABT Wassenaar 
• dr.ir. A.F. Hamerlinck   /  secretaris, 
  Bouwen met Staal 
• A. Koster, 
  Sweco 
• ir. H. Kraaijenbrink, 
  Royal HaskoningDHV 
• J. Kraus, 
  TNO 
• H. Land, 
  Cibis 
• ir. D.J. Peters, 
  Royal HaskoningDHV, voorzitter 
• J. Popma, 
  Fischer Benelux 
• ir. R.H.G. Roijakkers, Corresponderend lid, 
  ABT 
• M. Spanenburg, 
  BAM Advies & Engineering 
• R. Stoter, 
  Arup 
• R. Wiersum, 
  W2N Engineers 
• prof.ir. S.N.M. Wijte, Corresponderend lid 
  Adviesbureau ir. J.G. Hageman 
• P. Zwetheul, 
  W2N Engineers 
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TC-13 werkgroep Verbindingen 
• C.A. Dol, 
  C.A. Dol Bouwkundig constructeur 
• J. Fennema, 
  Construsoft 
• ir. F. Maatje, 
  Bouwen met Staal 
• ing. M.B.J. van Odenhoven, 
  Staalbouwkundig adviesburo Van    
  Odenhoven 
• W. Reijenga, 
  8.8 Staal Engineering 

TC Smart Steel 
• ir J.R. Faber, 
  Movares 
• J. Fennema / voorzitter, 
  Construsoft 
• K. Flierman, 
  Construsoft 
• A. Flipsen, 
  Produlas 
• F.A.A. Huijben,  
  ABT 
• ir. F. Maatje,  
  Bouwen met Staal 
• ing. M. Pauw, 
  Bouwen met Staal 
• ir. J.F.C. van Pelt, 
  Expericon 
• F.T. Reijrink, 
  Reijrink Constructie 
• A. Rolvink, 
  White Lioness Technologies 
• J. Sol, 
  Movares 
• R.H. Valk, 
  Valk Welding 
• A. Vink, 
  Produlas 
• S. Voerman, 
  Kranendonk  
• M. Voortman, 
  Voortman Steel Group 
 
TC-23 Staal - VVK 
• R. Abspoel, 
  TU Delft, CITG 
• ing. J.W.J. van den Bersselaar, 
  Jos van den Bersselaar Constructie 
• J. van Boheemen,  
  Provincie Noord Holland 

 
• C.H. van Eldik, 
  Bouwen met Staal 
• ing. C.J.A. van IJselmuijden / voorzitter,  
  Royal HaskoningDHV, 
• A. van Kooij, 
  Hollandia Infra 
• ir. F. Maatje,  
  Bouwen met Staal 
• R.P.L. Nijsen, 
  Knowledge Centre WMC 
• dr. M. Pavlovic, 
  TU Delft, CiTG 
• R.G. Renting,  
  Provincie Groningen 
• ir. J.H. Reusink,  
  Stadsontwikkeling Rotterdam 
• J. Schoorlemmer, 
  Jansen Venneboer 
• L. Schaap, 
  Schaap Composities 
• J. Schrama, 
  Poly Products 
• A. Steenbrink, 
  Movares 
• G. Takke, 
  Takke Breukelen 
• E. Thie,  
  Arup 
• dr. ir. M. Veltkamp, 
  Fibre Core Europe 
• J.P. Vorstenbos Krabbe, 
  Rijkswaterstaat 
• J.H. Wattel, 
  Constructiebedrijf Hillebrand 
• M. Zewald, 
  Iv-Infra 
 
Werkgroep BIM 
• M. Barendsz,  

Bouwen met Staal 
• Jan Fennema,  

Construsoft 
• F. Maatje,  

Bouwen met Staal 
• H. van Pelt,  

Expericon / Bouwen met Staal 
• E. van Rees,  

Movares 
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• A. Worp 
Schiphol 

 
Werkgroep Licht Bouwen 
• M. Barendsz, 

Bouwen met Staal 
• C. Van Bentum,  

TNO Bouw & Ondergrond 
• S. Bron-van der Jagt,  

Level Tools 
• N. de Bruin,  

Reppel Bouwspecialiteiten 
• Duivenvoorden, 
  De Groot Vroomshoop 
• D. Groeneveld, 
  Interdam Projects 
• H. de Hek 
  Technisch bureau Afbouw 
• B. van der Horst, 
  Reppel Bouwspecialisten 
• C. Jentink,  

Tata Steel 
• J. Kraus,  

TNO Bouw & Ondergrond 
• Koopman,  

Level Tools 
• S. Lentzen,  

Level Tools 
• A. Maas,  

Saint Gobain Gyproc 
• I. van Rooy 

Saint Gobain Isover 
 
Cocoon Hyperloop 
• M. Barendsz,  

Bouwen met Staal 
• J. van der Lans,  

Tata Steel Europe 
• N. Noorlander,  

SNS Intra 
• R. Visscher,  

Tata Steel Europe 
• W. Visser,  

Iv-Consult 
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CONSTRUCTEURSREGISTER 
 
Het bestuur, de Raad van Toezicht, de 
Toetsingscommissie en de Commissie van 
Beroep zijn gemeenschappelijke commissies 
met de Betonvereniging. 
  
Bestuur 
• drs. ir. M.I.V. Jagroep, 
  Betonvereniging, Gouda 
• ir. P. Hoes,  
  Betonvereniging, Gouda 
• ir. F. Maatje, 
  Bouwen met Staal 
• ir. P. Rijpstra,  
  Pieters Bouwtechniek 
• ir. M.K. Unger   /  voorzitter, 
  Schiphol Group 
 
Raad van Toezicht 
• ir. drs. P.F. Carstens,  
  Prorail en RWS 
• dr. ir. J. Coenders, 
  Kivi 
• J.W. Fokkema, 
  namens VNconstructeurs 
• ing. J.G. van Leeuwen / voorzitter, 
  COBc 
• ing. R. Lensen, 
  VIB 
• ir. J.P.G. Ramler,  
  Betonvereniging  
• J.W.C. Rooijakkers, 
  TIS 
• ir. A.G. van der Sluis, 
  Bouwen met Staal 
• mr. N. Zandvliet, 
  Neprom 
 
Toetsingscommissie RC/RO 
• ir. S.M. den Blanken, voorzitter, 
  Arup 
• ir. P. Hoes  /  secretaris, 
  Betonvereniging 
• ir. J.A. Bolhuis,  
  BAM Infra 
• ir. M.J.G. Hermens, 
  Royal HaskoningDHV 
 

• ir. R.J. de Jong, 
  Ingenieursbureau Wassenaar 
• ir. F.J. Kaalberg, 
  Witteveen + Bos 
• ir. P. Lagendijk, 
  Aronsohn Constructies 
• ir. M. Leguijt, 
  Pieters Bouwtechniek 
• ir. L.D. Molenbroek, 
  Heijmans Infra 
• ir. A.M. de Roo, 
  Arcadis Nederland 
• ir. M.J.M. Takken, 
  Volker InfraDesign 
 
Toetsingscommissie RT 
• D.C.W. Bezemer, 
  Gemeente Rotterdam 
• W. Hoppenbrouwers, 
  Seconed 
• ing. J.G. van Leeuwen, 
  Gemeente Almere 
• ing. A. Vasluianu Main PMSE, 
  Gemeente Den Haag 
• B. Notenboom, 
  BouwQ 
• ir. J.H. Reusink, 
  Gemeente Rotterdam 
• ir. C.A.J. Sterken, 
  BAM Advies en Engineering 

 
Commissie van Beroep 
• mr. R.H. Meeuwse-Simon,  
  jurist 
• prof.ir. H.H. Snijder, 
  specialist staalconstructies 
• ir. J.J.M. Font Freide, 
  specialist betonconstructies 
 
De vereniging Bouwen met Staal heeft relaties 
met en/of een bestuurs vertegenwoordiging in 
de volgende organisaties. Vermeld is welke 
leden van het Algemeen Bestuur zitting hebben 
in het bestuur van de genoemde organisaties. 
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Stichting Bouwen met Staal  
• Ing. J.W.J. van den Bersselaar, 
  Samenwerkende Nederlandse Staalbouw 
• ir. W. van den Brink,  
  Bilfinger Tebodin Netherlands B.V. 
• drs.ir. B. Hoekstra Bonnema,  
  Tata Steel 
• ir. J.F.C. van Pelt, 
• ing. B.P. Nieswaag, 
Rijkswaterstaat, Grote Projecten & Onderhoud 
 
IABSE Nederland  
• ir. F. Maatje  / secretaris en penningmeester 
  Bouwen met Staal 
• prof.ir. H.H. Snijder,  
  TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde 
 

Stumico 
Studievereniging microcomputers, aan- 
gesloten bij Betonvereniging en vereniging 
Bouwen met Staal 
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Constructeursregister RC/RO/RT 
  
Het Constructeursregister bewaakt de kwaliteit van constructeurs en constructieve toetsers en 
bevordert hun deskundigheid. De aangesloten constructeurs en toetsers zijn dé professionals in de 
civiele en bouwkundige sector en willen dit ook blijven. Zij beschikken over aantoonbare kennis en 
kunde. 
Voor een opdrachtgever is het van groot belang dat hij zaken doet met de constructeur die voldoet 
aan zijn eisen, verwachtingen en wensen. Een constructeur die aangesloten is bij het 
Constructeursregister biedt de opdrachtgever de zekerheid dat hij te maken heeft met een 
professional die voldoende kennis en kunde in huis heeft. 
 
Aantal leden per 31 december 2018: 
• kandidaat-leden  425 
• registerconstructeurs  461 
• registerontwerpers    92 
• registertoetser A                        9 
• registertoetser B                      17 
 
 

 
 
Het Constructeursregister RC|RO ziet de registerconstructeur en registertoetser A als een ervaren 
constructeur met voldoende opleiding, kennis en ervaring op het gebied van construeren. De 
registerontwerper en registertoetser B beschikt over ruime kennis en ervaring als ontwerper. Bij 
(complexe) bouwwerken maakt de registerontwerper binnen het ontwerpteam in brede zin de 
technische keuzes en afwegingen. Tevens draagt de registerontwerper de verantwoording om te 
komen tot een goed afgewogen technisch ontwerp.  
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Opleidingen staalconstructies, georganiseerd door de Stichting 
Bouwen met Staal 
 
In 2018 zijn acht opleidingen uitgeschreven: 
04-09-2018 opleiding B-module (8 studenten) 
04-09-2018 opleiding Staalconstructeur MSEng 1e jaar (13 studenten) 
04-09-2018 opleiding Staalconstructeur MSEng 2e jaar (4 studenten) 
04-09-2018 opleiding Staalconstructeur BSEng (12 studenten) 
02-10-2018 opleiding Staalbouwkundig tekenaar/constructeur 1e jaar (14 studenten) 
02-10-2018 opleiding Staalbouwkundig tekenaar/constructeur 2e jaar (19 studenten) 
10-10-2018 opleiding Staalbouwkundig detailleren (7 studenten) 
 
 
Opleidingsstructuur  
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Overzicht per opleiding van niveau, duur, mogelijke functies en 
vooropleiding 
 
Opleiding Niveau Duur Mogelijke functies 

na opleiding 
 

Benodigde 
vooropleiding 

Staalbouwkundig 
detailleren BmS 

MBO 20 
middag-avonden 

medewerker 
teken- of 
ingenieursbureau 

VMBO 

B-module (wiskunde 
en mechanica) 

MBO 4 middag-avonden  aankomend 
tekenaar/ 
constructeur 

MBO Bk, WW of 
Wtb 

Staalbouwkundig 
tekenaar/ 
constructeur BmS 

post-
MBO 

1e jaar: 
26 middag-avonden 
2e jaar: 

(ervaren) 
tekenaar/ 
constructeur 

diploma MBO 
Bk, WW of Wtb 

  26 middag-avonden   
Staalconstructeur 
BV/BmS  

HBO 28 middag-avonden  
( 

projectleider, 
(aankomend) 
constructeur/ 
ontwerper 

diploma HBO 
Bk, WW of Wtb 
(niet 
constructief 
afgestudeerd) 

Constructief 
ontwerper BV/BmS 
 

post-
HBO 

1e jaar: 
32 middag-avonden 
2e  jaar: 
32 middag-avonden 
3e jaar: 
13 middag-avonden 
 

groepsleider, 
projectleider, 
(ervaren) 
constructeur/ 
ontwerper  

diploma HBO Bk, 
WW of Wtb 
(constructief 
afgestudeerd) 

 
 
Korte omschrijvingen van de inhoud van de opleidingen 
 
Staalbouwkundig Detailleren BmS 
Een cursist, die de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen, is in staat zelfstandig 
werktekeningen van bouwkundige en civiele staalconstructies te maken op aanwijzing van de 
(tekenaar-) constructeur; kan eenvoudige verbindingen van constructiedelen uitwerken; heeft 
kennis van maatvoering, detaillering (geen berekeningen), toepassen bouttabellen en bouwkundige 
voorzieningen. 
De opleiding Staalbouwkundig detailleren BmS is bedoeld voor diegenen, die nog niet of sinds kort 
werkzaam zijn in de staalconstructie-branche en/of bouwkundige danwel civiele sector. 
 
B-module (wiskunde en mechanica) 
Met deze opleiding worden MBO-ers op constructief MBO-niveau gebracht met betrekking tot de 
vakken mechanica en wiskunde. Na het behalen van het examen krijgt de cursist een certificaat en 
heeft de cursist toegang tot de tweejarige opleiding Staalbouwkundig tekenaar/constructeur BmS. 
De leerstof omvat het volgende vakkenpakket: 
- wiskunde/rekenvaardigheid  
- mechanica 
De opleiding duurt 4 middag/avonden en wordt afgesloten met een toets. 
 
Staalbouwkundig tekenaar/constructeur BmS  
Na het volgen van de opleiding begrijpen cursisten niet alleen waarom een constructie op een 
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bepaalde manier gemaakt is maar men kan er zelf ook aan rekenen. Geslaagde cursisten kunnen 
de functie van (assistent)-groepsleider vervullen en behoren tot de ervaren tekenaar/constructeurs 
van een bedrijfs-, teken- of ingenieursbureau.  
Naast het geven van theorielessen worden ook veel rekenvoorbeelden klassikaal behandeld. 
Indien nodig, is tijd beschikbaar voor individuele begeleiding. Tekenvaardigheid wordt niet 
gedoceerd. De cursist krijgt echter wel een aantal tekenopdrachten als huiswerk. 
Het eerste jaar is algemeen vormend. In het tweede jaar ligt de nadruk geheel op het ontwerpen en 
berekenen van staalconstructies. 
Gedurende de tweejarige opleiding worden verschillende deelexamens afgenomen. Deze 
deelexamens vormen samen het examen van de opleiding. Het diploma Staalbouwkundig 
tekenaar/constructeur BmS wordt uitgereikt, als het examen met een voldoende resultaat is 
afgesloten. Dit diploma geeft toegang tot de opleiding Staalconstructeur BSEng. 
 
Staalconstructeur BSEng 
Doel van de opleiding is de deelnemers basiskennis bij te brengen, die vereist is om zelfstandig 
constructieberekeningen te kunnen maken. Daartoe wordt de cursist getraind in constructieve 
vaardigheden op HBO-niveau. Om tegemoet te komen aan de behoefte tot snel inzetbare 
constructeurs organiseert Bouwen met Staal, in samenwerking met de Betonvereniging, de 
opleidingen Betonconstructeur BSEng en Staalconstructeur BSEng. 
Aan het eind van de cursus kan de cursist: 
- toetsen aan de hand van de norm; 
- een eenvoudige controle van een raamwerkberekening uitvoeren; 
- computerberekeningen controleren aan de hand van vuistregels. 
 
Het lesprogramma bestaat voor ca. 75% uit algemene vakken (bijv. mechanica en construeren 
algemeen: beton, staal en hout) en voor ca. 25% uit staalgebonden vakken. Geslaagden voor deze 
opleiding hebben toegang tot de master opleiding Staalconstructeur MSEng. 
Vanaf studiejaar 2018-2019 zal de naam van de opleiding veranderen in Staalconstructeur 
BV/BmS. 
 
Staalconstructeur MSEng 
De cursist wordt opgeleid om zelfstandig constructies te ontwerpen en te berekenen. Het 
ontwikkelen van constructief inzicht krijgt tijdens de opleiding veel aandacht. 
Het programma omvat twee gelijkwaardige opleidingen, te weten: Staalconstructeur MSEng en 
Betonconstructeur MSEng. De opleidingen zijn qua opzet en vakkenpakket op dezelfde manier 
opgebouwd. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat de ondersteunende vakken (toegepaste 
mechanica, dynamica, wiskunde, funderingstechniek) voor beide opleidingen gelijk zijn. Een cursist 
die na het volgen van één van de twee trajecten een tweede opleiding wil volgen, bespaart zo bijna 
een jaar. Een belangrijk element van de opleiding is het afstuderen. Voor het afstuderen moet de 
student een constructie ontwerpen, berekenen en detailleren en dit afstudeerwerk verdedigen voor 
de examencommissie.  
 
Vanaf studiejaar 2018-2019 verandert de naam van de opleiding in Constructief Ontwerpen 
BV/BmS. De twee opleidingen Staalconstructeur MSEng en Betonconstructeur MSEng worden één 
opleiding met de afstudeerrichtingen staal en beton. 
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CURSUSSEN 
In 2018 zijn de volgende cursussen uitgeschreven: 
 
17-01-2018 Aardbevingsbestendig ontwerpen (25 cursisten) 
08-03-2018 Brand en brandveiligheid (17 cursisten) 
13-03-2018 Stabiliteit van Staalconstructies (7 cursisten) 
21-03-2018 Juridische aspecten voor de constructeur (12 cursisten) 
22-03-2018 Basis constructieleer steigers (5 cursisten) 
05-04-2018 Staalconstructies (7 cursisten) 
24-05-2018 Corrosiebescherming (8 cursisten) 
01-10-2018 Dynamica van gebouwen (3 cursisten) 
06-11-2018 Moderne bedrijfsgebouwen (9 cursisten) 
 
Cursussen als onderdeel van de opleiding Staalconstructeur MSEng 
16-01-2018 Eindige elementen methode (1 cursist) 
13-03-2018          Staalconstructeur (1 cursist) 
13-03-2018 Verbindingen (15 cursisten) 
11-09-2018 Vermoeiing (11 cursisten) 
25-04-2018 Plooistabiliteit (11cursisten)  
01-11-2018 Windbelasting (15 cursisten) 
 
Brand en brandveiligheid 
Het belastinggeval brand is vaak dominant bij het ontwerpen van een staal- of staal-beton 
constructie. Toch krijgt dit in het ontwerp- en bouwproces vaak onvoldoende aandacht, waardoor 
minder economische oplossingen gekozen worden. De cursist leert hoe optimaal met het 
belastinggeval brand rekening gehouden kan worden.  
 
Juridische aspecten 
De cursus wijst constructeurs de weg door het brede stelsel van regels voor het bouwen in ons 
land. Het accent ligt op de regels voor het ontwerpen. Aan bod komen onder meer contractvormen, 
contractvorming en algemene voorwaarden, en (keten) aansprakelijkheden. 
 
Aardbevingsbestendig ontwerpen 
In de middag-avondmodules worden praktische rekenvoorbeelden gepresenteerd en onder 
begeleiding van de docenten klassikaal uitgewerkt. 
 
Staalconstructies 
Deze cursus belicht de belangrijkste aspecten rondom het ontwerpen en berekenen van 
staalconstructies. De nadruk ligt hierbij op constructies voor industriële toepassingen, maar alle te 
behandelen aspecten zijn ook van toepassing op gebouwen. 
 
Steigers 
De cursus geeft de basis van de constructieleer van steigers. De cursus begint met leren kijken 
naar steigers aan de hand van foto’s uit de praktijk. Wat zien we als we kijken naar elementen als 
ondergrond, materialen en verankering?  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NEN-EN 1090, vervaardigen van staalconstructies 
NEN-EN 1090-2 wordt sinds het verschijnen in 2008 in de meeste staalconstructiebestekken van 
toepassing verklaard, zoals in de Stabu-bestekken hoofdstuk 25, maar ook bestekken van de 
overheid (o.a. de ROK). In EN 1090-2 norm zijn de spelregels voor het vervaardigen van 
staalconstructies vastgelegd. 
 
NEN-EN 1090 lassen in 1 middag 
Een belangrijk hoofdstuk in EN 1090-2 is hoofdstuk 7 over het lassen. In 1090-2 worden eisen 
gesteld aan de lascoördinator, de kwaliteitsbeheersing van het lasproces, de 
lasmethodekwalificaties, de lasserskwalificaties, de lasprocedures, de keuring en beproeving van 
het laswerk, enzovoort. 
 
Hybride bruggen, staal, beton, kunststof 
Tweedaagse cursus ontwerpen van bruggen met (combinaties van) beton, staal en vezelversterkte 
kunststof. 
 
Construeren met RVS 
Uitstraling, lange levensduur en het gemakkelijke onderhoud zijn vaak de argumenten om voor 
roestvast staal te kiezen. Ontwerp van constructies in roestvast staal aan de hand van de 
designmanual en Eurocode 3 
 
Bedrijfsgebouwen in staal 
Door deze cursus bent u in één middag op de hoogte van de actuele eisen in het Bouwbesluit en 
de belangrijkste Europese regelgeving. De cursus bestaat uit twee onderdelen: na de theoretische 
onderbouwing volgt de vertaling naar bruikbare, bouwkundige en constructieve oplossingen. 
 

CURSUSSEN ALS ONDERDEEL VAN DE OPLEIDING 
STAALCONSTRUCTEUR MSEng 
 
Eindige Elementenmethode 
Eindige elementenprogramma’s bieden de mogelijkheid de krachtswerking en het 
vervormingsgedrag van plaat- en schijfvormige constructies te beoordelen. Voordat een 
constructeur een elementenprogramma aanschaft of gaat gebruiken, zal hij zich de principes van 
de elementenmethode eigen moeten maken en daarnaast inzicht verwerven in de mechanica van 
dergelijke constructies. 
 
Stabiliteit van staalconstructies 
Behandeld worden staven belast op:  druk,  buiging, druk en buiging belaste staven met 
rekenvoorbeelden. 
 
Verbindingen 
De cursus behandelt het berekenen van geboute en gelaste verbindingen in raamwerken en de 
berekening van kolomvoetplaatverbindingen. 
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Vermoeiing 
Het lesprogramma bestaat naast de inleiding uit boutverbindingen, lasdetails en vermoeiings-
berekeningen. 
 
Vervaardigen van staalconstructies 
De opbouw van de lessen volgt de norm NEN-EN 1090-2, Vervaardigen van staalconstructies. Elk 
onderdeel wordt afgesloten met een checklist van de meest belangrijke punten van het 
desbetreffende onderdeel. 
 
Plooistabiliteit van plaatvelden 
Behandeld worden: krachtsverdeling, spanningsreductiemethode, doorsnedereductiemethode 
 
Inleiding dynamica 
De noodzaak om van constructies het dynamisch gedrag te beoordelen neemt toe naarmate deze 
slanker worden. Dat veel constructies relatief licht (slank) zijn, komt onder andere door nieuwe 
rekenmethodieken en nieuwe hoogwaardige materialen. 
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Activiteiten voor studenten  
Inleiding 
Bouwen met Staal heeft een scala aan activiteiten, dat zich richt op het reguliere bouwtechnische 
onderwijs. Zo zijn er in 2018 circa 35 (gast)colleges en groepsbegeleidingen gegeven voor in totaal 
bijna elfhonderd studenten. Het studentenprogramma op de Staalbouwdag ontving daar bovenop 
nog eens ongeveer 450 studenten. Er zijn circa 60 studentleden en circa 500 proefabonnees. 
Twaalf studieverenigingen zijn gesponsord, vele honderden studieboeken en brochures zijn 
gebruikt in het bouwkundige en civieltechnische onderwijs. Ter ondersteuning van de vakgroep 
Staalconstructies aan de TU Delft is een promovendus aangesteld die dit jaar is begonnen met zijn 
onderzoek. 
 
Promovendus 
Aan de leerstoel ‘Staalconstructies’ vindt fundamenteel onderzoek plaats door promovendi. 
Bouwen met Staal heeft zich gecommitteerd aan het promotieonderzoek met een contractperiode 
van 4 jaar. BmS betaalt de financiële bijdrage uit de jaarlijkse bijdrage van SNS Intra. Daarnaast 
bedraagt M2i bij. In overleg met de deelnemende partijen richt het promotieonderzoek zich op een 
relevant onderwerp voor de bouwpraktijk. Er is gekozen voor ‘Two-scale modelling of composite 
‘steel-concrete-reinforced-resin’ interaction’. De promovendus Martin Nijgh is gestart en zal in 
2022 zijn promotie afronden. Dit onderzoek borduurt voort op eerder onderzoek naar de 
toepassing van staal-beton constructies met demontabel en remontabel dek. Twee alternatieve 
voor het dek / de vloer worden onderzocht: hoge-sterkte beton en glasvezelversterkte 
composieten. 
 
Kenniscommissie 
Kenniscommissie 
Voor een hechtere samenwerking tussen de praktijk en het onderzoek is de Kenniscommissie 
ingesteld. Deelnemers zijn diverse praktijkmannen met als gezamenlijke doel: “Kennis ontwikkelen 
en overdragen die aansluit op de maatschappelijke behoeften in relatie tot de staalbouw”. 
Hoogleraar van de vakgroep Staalconstructies van de TU Delft, Milan Veljkovic is toegetreden tot 
de Kenniscommissie. In dit regelmatige overleg tussen het onderwijs en onderzoek en de praktijk 
worden diverse onderwerpen besproken, waarvan onderwijs een belangrijk topic is. Door Michiel 
Horickx (Hogeschool van Amsterdam), Michel Pegman (Hogeschool van Amsterdam) en Milan 
Veljkovic (TU Delft) is een memo geschreven, dat uiteenzet waar binnen het kennisdomein 
“Onderwijs” de focus moet liggen bij ontwikkelde activiteiten. 
 
Gastcolleges TU Delft  
Aan de faculteit Bouwkunde wordt sinds 2013 lesgegeven. Vanaf dat jaar verleent Bouwen met 
Staal constructieve assistentie bij het eerstejaars ontwerpvak ON2 en het derdejaars ontwerpvak 
ON6 in de Bachelor-fase. Daarnaast waren er in 2018 een gastcollege ‘Stalen gevels’ (i.s.m. 
ECCA en Tata Steel) en een 1-daagse workshop ‘Bouwkundig detailleren met staalconstructies en 
vliesgevels’ (i.s.m. Octatube en Mei Architecten). 
 
Gastcolleges  
Bouwen met Staal geeft gastcolleges op hogescholen en universiteiten door heel Nederland. In 
overleg met de docenten worden inhoud en omvang van het college bepaald. Populaire 
onderwerpen zijn: cladding, staalbouw algemeen en hallenbouw. Er zijn dit jaar circa 35 
gastcolleges en groepsbegeleidingen gegeven. Zie hoofdstuk ‘3 Gastcolleges’ voor de data, 
opleidingen en aantallen studenten in 2018. In totaal wonen ongeveer 750 studenten per jaar een 
gastcollege bij van Bouwen met Staal, waarvan zo’n 350 één of meerdere keren. Er zijn regels 
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vastgesteld, wanneer een gastcollege gratis is en wanneer er een vergoeding tegenover staat. Dat 
laatste is het geval, als er een reeks van meer dan 2 colleges gegeven wordt of indien Bouwen met 
Staal een externe docent aantrekt. 
 
Bedrijfs- en projectbezoeken 
Aan elke docent wordt de mogelijkheid geboden om aan een gastcollege een bedrijfsbezoek 
te koppelen. Een unieke kans voor het onderwijs om een kijkje te nemen achter de schermen 
van de bouwpraktijk. De overgrote meerderheid docenten geeft aan het handig te vinden om 
de bedrijfsbezoeken te concentreren op bepaalde dagen zoals de Nationale Staalbouwdag. 
Vanwege het overvolle programma, met bezoeken aan de fabrieken van Tata Steel en de in 
aanbouw zijnde zeesluizen van IJmuiden, was daar in 2018 geen gelegenheid voor. Wel zijn 
onlangs verzoeken binnengekomen van de Noordelijke Hogeschool en het Koning Willem 1 
College. Daarnaast werden in 2018 bedrijfsbezoeken aan Tata Steel IJmuiden georganiseerd 
voor de Hogeschool Inholland, de Haagse Hogeschool (zie foto onder) en de TU Delft. 
Bij elk projectbezoek worden student-leden en proefabonnees uitgenodigd van hogescholen 
en universiteiten uit de regio. In 2018 zijn drie projectbezoeken georganiseerd waarbij in 
totaal 15 studenten acte de présence gaven. 
 
Studenten op Nationale Staalbouwdag 
Op woensdag 3 oktober 2018 vond de Nationale Staalbouwdag plaats bij het honderdjarige Tata 
Steel in. Met financiële ondersteuning van hoofdsponsor ASK Romein en sponsoren ABT, Arcadis, 
Pieters Bouwtechniek, SNS Intra en Vic Obdam  is aan de Staalbouwdag gekoppeld een speciaal 
studentenprogramma georganiseerd. In totaal circa 500 studenten Bouwkunde, Civiele Techniek 
en Werktuigbouwkunde van twintig verschillende opleidingen aan mbo’s, hogescholen en 
universiteiten deden mee. Vanwege de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer werden 
studenten aangemoedigd om met de trein te komen. Touringcars werden ingezet voor studenten 
van de Hogeschool Windesheim en voor het bezoek aan informatiecentrum SHIP van de 
zeesluizen in IJmuiden. Er was medewerking van OpenIJ, dat een rondvaart regelde door de 
zeesluizen voor honderd studenten. Na de uitreiking van de StudentenSTAALprijs in de 
congreszaal startte in de romneyloods een speciale workshop over de hyperloop m.m.v. SNS Intra, 
Prorail en TU/e. 
 
Studentenlidmaatschappen en proefabonnementen 
Elke student kan een gratis proefabonnement aanvragen. Hij/zij ontvangt dan een jaar lang 6 
nummers van het tijdschrift Bouwen met Staal. Jaarlijks maken circa 500 studenten gebruik van 
deze mogelijkheid. Voor studenten die zich specialiseren in staalbouw is er de Staalkaart, het 
studentlidmaatschap van Bouwen met Staal. Jaarlijks zijn er circa 50 studentleden. 
 
Sponsoring studieverenigingen 
Sponsoring van activiteiten staat aan de basis van goede contacten met studieverenigingen. De 
studieverenigingen assisteren bij de organisatie van de Nationale Staalbouwdag en bij het werven 
van studentleden en proefabonnees. In Eindhoven zijn er nauwe contacten met vier 
studieverenigingen aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e: Cheops (voor bachelor-studenten), 
KOers (master-studenten constructieve vormgeving en AnArchi (master-studenten architectuur). In 
Enschede is er al vele jaren een samenwerkingsovereenkomst met studievereniging ConcepT. In 
Delft zijn er contacten met studieverenigingen van de faculteiten Bouwkunde en Civiele Techniek: 
Stylos (bachelor-studenten bouwkunde), Bout (master-studenten bouwtechnologie), BOSS 
(master-studenten vastgoed), Practische Studie (bachelor-studenten civiele techniek) en UBASE 
(master-studenten building engineering en structural engineering, zie §1.5). Aan de hogescholen 
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zijn er incidenteel sponsorovereenkomsten met bijvoorbeeld de Utrechtse Technische Vereniging, 
de Avans Hogeschool, de Hogeschool Inholland en studentenvereniging Hestia van de Hanse 
Hogeschool. 
 
Studiebegeleiding 
Studenten die afstuderen op een staalgerelateerd onderwerp kunnen gebruik maken van de 
specialistische kennis bij Bouwen met Staal. Dit kan uiteenlopen van vragen die door de helpdesk 
worden beantwoord en één of meerdere gesprekken tot en met het begeleiden van afstudeerders. 
In 2018 zijn drie studenten afgestudeerd bij of via Bouwen met Staal of met een medewerker van 
Bouwen met Staal in de afstudeercommissie: 
- Dave van den Boogaart, Haagse Hogeschool, Adaptief vermogen van hoogbouwwoningen 
- Giorgio Ramsaroep, Haagse Hogeschool, Zijn staalsoorten met hogere sterkte (S355, S460, 
S690) rendabel voor vakwerkliggers? 
- Alina Gritsenko, TU Delft, Towards demountable composite steel-concrete flooring systems 
 
Studiemateriaal 
Bouwen met Staal geeft diverse studieboeken en brochures uit die in het onderwijs worden 
gebruikt. De uitgeverij is al enkele jaren bezig om al het lesmateriaal op basis van de Euronormen 
te herschrijven en aan de huidige tijd aan te passen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 
aan het boek over Hallen. De meeste hoofdstukken zijn al beschikbaar. Het boek was eind 2018 
gereed. Daarnaast wordt gewerkt aan een Engelse vertaling van het studieboek Krachtswerking. 
Om de docenten beter tegemoet te komen, is er een online service, waarbij zij uit modules over 
verschillende onderwerpen hun eigen dictaat kunnen samenstellen. De gekozen hoofdstukken 
worden in een boekvorm, met de naam van de onderwijsinstelling en de docent er op, en tegen 
een scherp tarief, aangeleverd. Van deze service ‘studieboek-op-maat’ geheten, wordt veel gebruik 
gemaakt. 
 
StudentenSTAALprijs en staalSCHOOLprijs 
De StudentenSTAALprijs wordt ieder jaar georganiseerd en is bedoeld voor studenten bouwkunde 
en civiele techniek aan de Hogescholen, Technische Universiteiten, Academies van Bouwkunst en 
de opleiding Staalconstructeur BmS (Professional Master of Structural Engineering). De 
(afstudeer)prijs waardeert het werk van studenten die tijdens hun afstuderen de mogelijkheden van 
staal in civiele en bouwkundige constructies hebben onderzocht en/of optimaal hebben benut. Aan 
de studentenSTAALprijs zijn geldprijzen verbonden en er is redactionele aandacht in het vakblad 
Bouwen met Staal. De inschrijving is open tot en met medio augustus. Door een directere 
benadering van studenten en docenten is het aantal aanmeldingen de laatste jaren gestegen. In 
2018 waren er 17 deelnemers met 15 projecten; 4 in de Bachelor (waarvan twee inzendingen door 
twee personen), 5 in de Master en maar liefst 6 in de categorie Master Architectuur. Aan zes 
projecten werden prijzen toegekend: 
1e prijs Bachelor Bram Niesen & Peter Thijsse, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Knexeren 
van hoofddraagconstructies 
1e prijs Master Geoffrey van Bolderen, TU Delft, Exploration of stability of 3D-printed steel 
members 
 
2e prijs Master Nelleke Vuik, TU Delft, Structural optimization of the monopile installation frame 
design 
Van Bentum Prijs Haroen Zakhimi, TU Eindhoven, Direct strength method of interacting loads – 
combined bending and web crippling of first generation trapezoidal steel sheeting 
1e prijs Master Architectuur Carlo Leonardi, Wageningen University, Experiencing the post-mining 
wonder 
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2e prijs Master Architectuur Tiemen Anema, TU Delft, Het platte land 
 
De feestelijke huldiging van de prijswinnaars vond plaats tijdens de Nationale Staalbouwdag op 
woensdag 3 oktober 2018 bij Tata Steel IJmuiden. Daar werden in het Studentencafé alle projecten 
geëxposeerd, plus alle inzendingen voor de staalSCHOOLprijs. Dit was inmiddels de derde editie 
bij het Techniek College Rotterdam (voorheen Albeda College) in Schiedam. Winnares was Alisa 
Nguyen met een astronautenopleidingscentrum in Ridderkerk. De 2e prijs ging naar Kevin van der 
Keur met een gestapeld kantoorpand in Zoetermeer. Nieuw was de organisatie van de 
staalSCHOOLprijs bij het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Daar won Tom Fijan met een 
jachtwerkplaats aan de Nieuwe Merwede met als runner up Bas van Heijnsbergen met een 
sporthal in Berlicum. Het is de bedoeling, dat ook in het schooljaar 2018/2019 de 
staalSCHOOLprijs aan beide opleidingen wordt georganiseerd. 
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Avondsessies, PROJECTBEZOEKEN, Excursies en studiedagen 
 
Avondsessies en  
12-04-2018 avondsessie Willems, Boven Leeuwen, 73 deelnemers 
17-05-2018 avondsessie Van Ee Staalspecialisten,  204 deelnemers 
12-09-2018 avondsessie Van Leeuwen Buizen 102 deelnemers 
 
 
Projectbezoeken 
27-03-2018 projectbezoek Stationsplein Oost Utrecht, 52 deelnemers 
30-05-2018 projectbezoek The Greenhouse, 59 deelnemers 
 
 
Studiedagen, seminars en workshops en  
23-04-2018 Studiedag / workshop Herziene norm EN 1993-1-8, ontwerpen van verbinding. 

50 deelnemers 
16-05-2018 Studiedag / workshop 3D printen, 19 deelnemers 
21-06-2018 Seminar duurzame staal-betonbruggen, 33 deelnemers 
21-06-2018 Studiedag Technology day, 80 deelnemers 
27-06-2018 Studiedag Lancering kennisportaal Constructieve Veiligheid, 40 deelnemers 
 
 
Symposia  
30-01-2018 IABSE symposium, 101 deelnemers 
24-05-2018          IABSE Vancouver, Engineering the future, 41 deelnemers 
03-10-2018          Nationale Staalbouwdag, 1500 deelnemers 
01-11-2018          Fire Safety engineering, 77 deelnemers 
21-11-2018          Voor- en door staalconstructeurs, 80 deelnemers 
26-11-2018          Kennisportaal Constructieve veiligheid, dag 1, 34 deelnemers 
27-11-2018          Kennisportaal Constructieve veiligheid, dag 2, 37 deelnemers 
29-11-2018          Kennisportaal Constructieve veiligheid, dag 3, 34 deelnemers 
05-12-2018          Kennisportaal Constructieve veiligheid, dag 4, 52 deelnemers 
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Publicaties  
 
Vakblad Bouwen met Staal 
Het vakblad Bouwen met staal is het officieel orgaan van de vereniging Bouwen met Staal. Leden  
hebben zesmaal per jaar het tijdschrift als onderdeel van hun lidmaatschap. 
 
In 2018 verschenen de nummers: 
261 februari  special: Luifel Utrecht 
262 april  special: Spoorbrug, Zuidhorn 
263 juni    
264 augustus  
265 oktober  special: Nationale Staalprijs 
266 december  
 
Studieboeken 
In 2018 zijn twee nieuwe publicaties verschenen: 
• De kunst van het construeren:  R.H. Wiltjer, P. Peters, R.J. Stark en P.G. Korthagen, 

Zoetermeer 2018 
•    Aardbevingsbestendig ontwerpen (technisch dossier) R.H.J. Bruins, C.A. Dol, B. Elferink,  
     H. Gietema, H.G. Kraaijenbrink, M.B.J. van Odenhoven, P. Ratchatasavee en M.M.J. 
     Spanenburg, Aardbevingsbestendig ontwerpen. Rekenvoorbeelden volgens NPR 9998 (2015)     
    (Technisch dossier 5), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2018, 
 
Tot en met 2017 zijn de volgende Eurocode-publicaties verschenen bij de Stichting Bouwen met 

Staal, met korting voor bedrijfsleden van de vereniging Bouwen met Staal.  
 
• J.W.B. Stark en R.J. Stark, Staal-beton. Toepassing en berekening van staal-beton 

constructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand, Zoetermeer 
2009. 

• A.F. Hamerlinck, Brand. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van 
staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3, Zoetermeer 2010. 

• H.H. Snijder en H.M.G.M. Steenbergen, Krachtswerking. Grondslagen voor het berekenen en 
toetsen van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 0, 1 en 3, Zoetermeer 2011. 

• J.W.B. Stark, Verbinden. Kenmerken van verbindingen in staalconstructies en het berekenen 
van mechanische verbindingsmiddelen en lassen volgens Eurocode 3, Zoetermeer 2012. 

• C.H. van Eldik en B. Potjes (samenst.), Staalprofielen. Technische gegevens, weerstanden en 
brandwerendheid volgens Eurocode 3 van de meest gangbare profielen, Zoetermeer 2012. 

• C.H. van Eldik (samenst.), Wegwijzer constructiestaal, Zoetermeer 2013 (2e druk). 
• B. Potjes, H.H. Snijder en H.M.G.M. Steenbergen (samenst.), GTS 2013. Grafieken en tabellen 

voor staal en staalconstructies voor gebouwen gebaseerd op Eurocode 0, 1 en 2, Zoetermeer 
2013. 

• J.W.B. Stark en J. Wardenier, Knopen. Berekenen van geboute verbindingen in raamwerken 
en in buisconstructies volgens Eurocode 3), Zoetermeer 2014  

• Smartsteel. connecting design, data and material, Zoetermeer 2017. 
• P. Kuindersma, Luchtdicht Bouwen 2. Metalen gevel- en daksystemen, Delft 2017, in 

samenwerking met SBRCURnet. 
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Financieel jaarverslag 2018 
 
In april 2018 heeft Accountable verklaard dat de jaarrekening 2018 van Vereniging Bouwen met 
Staal, in alle van belang zijnde aspecten, is opgemaakt in overeenstemming met de door het 
bestuur gekozen en beschreven grondslagen. 
 



Gerda
ALV/19-01
Agendapunt , bijlage 2a 

Gerda











































