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Waardering en stimulering. Daar was het de vereniging Bouwen met Staal om te doen bij het uitschrijven van de studen-
tenSTAALprijs (voorheen: Afstudeerprijs Staal). Het mag dan niet storm lopen bij de jaarlijkse competitie rond deze 
materiaalafhankelijke medaille, de keerzijde is een onophoudelijk klimaat voor jong talent. De prijs reikt veel verder dan 
die ene, heuglijke dag in oktober. Zo blijkt uit een rondgang langs negen van de vele (bijna)winaars. ‘Onlangs nog wilde 
een architect eerst een gesprek voordat hij met mij als constructeur in zee ging. We kwamen er al gauw achter dat we 
in hetzelfde jaar prijswinnaars waren en samen op de foto stonden. We deelden dezelfde passie voor staal.’ 

25 jAAr studENtENstAAlPrijs

Altijd�prijs
I. ter Borch 

ine ter Borch is zelfstandig bouwjournalist 

bij Archispecials in Amsterdam.

Fotografi e: Vincent Basler, met dank aan Probin van 

dijk, sassenheim.

 • Mick Eekhout van octatube space structures bouwt zijn  eigen bedrijfsgebouw in delft.

vervolg van 1983
• Het renault-distributiecentrum voor 
onderdelen in het Engelse swindon, 
een ontwerp van  Foster en Arup, wordt 
opgeleverd. 
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Voor mij is de essentie van constructieve vormgeving de synergie met de 
beeldtaal van de architect. de constructie kan het architectonisch ont-
werp versterken. dat probeer ik de studenten te leren.’

Volg je de studentenSTAALprijs nog? 
‘ik probeer altijd naar de staalbouwdag te gaan en dan even de prijsuit-
reiking mee te maken. Vooral doorgaan met de studentenstAAlprijs, 
zou ik adviseren. Zo’n beloning werkt enorm stimulerend en het levert 
kennis en aandacht op voor het vakgebied. Wel vind ik, en dat geldt nog 
sterker voor de Nationale staalprijs, dat die prijzen teveel accent leggen 
op de architectuur. iets wat er misschien niet direct zo spannend uitziet, 
kan wel heel vernuftig zijn op constructief detailgebied. Er moet meer 
aandacht zijn voor het echte vakmanschap!’ •

‘Een enorm stimulerende beloning’

Ir. Roel de Jong won in 1985 (samen met ir. J.H. Voorrips) de tweede 
prijs in de categorie onderzoek op universitair niveau met het project 
‘Statische analyse van het centrale knooppunt van een Tripod Tower 
Platform’.

Het afstudeerproject aan de faculteit Civiele techniek van de tu delft 
betrof de opzet van een analyse van een offshore constructie met de 
eindige-elementenmethode. Het onderzoek concentreert zich op een 
met schotten versterkt complex buizenknooppunt.

Waarom koos je voor dit afstudeeronderwerp?
‘Construeren is mijn passie, ook toen al. Het berekenen met de eindige-
elementenmethode stond nog in de kinderschoenen. Het was spannend 
om de mogelijkheden van computers te verkennen bij het berekenen van 
constructies. We hebben een zesde van het knooppunt geschematiseerd, 
gebruikmakend van symmetrie. in die tijd moesten we erg zuinig zijn met 
het aantal knooppunten. om de uitkomsten van de computerberekeningen 
te controleren, hebben we ook handmatig berekeningen uitgevoerd. Het 
ging ons daarbij om meer inzicht in de krachtswerking in constructies, 
met name voor het bepalen van de piekspanningen voor het opzetten van 
vermoeiingsberekeningen.’

Je kreeg de prijs uit handen van toenmalige minister van Verkeer en 
Waterstaat, Neelie Smit-Kroes. Heeft de prijs iets voor je betekend?
‘Eigenlijk had ik niet eerder van de studentenstAAlprijs gehoord, maar 
mijn toenmalige professor Van douwen moedigde ons aan om het onder-
zoek in te zenden. ik werkte al bij ingenieursbureau Wassenaar toen 
het bericht kwam dat we een prijs hadden gewonnen. de prijs heeft me 
dus niet aan een baan geholpen, maar het afstudeeronderwerp wel. Er 
waren nauwelijks specialisten op het gebied van de eindige-elementen-
methode en toevallig zochten ze die vlak na mijn afstuderen bij Wasse-
naar. toch heb ik er veel profijt van gehad en eigenlijk nog steeds. Bij 
het binnenhalen van opdrachten, bijvoorbeeld in japan geeft het aan-
zien. onlangs nog wilde een architect eerst een gesprek voordat hij met 
mij als constructeur in zee ging. We kwamen er al gauw achter dat we 
in hetzelfde jaar prijswinnaars waren en samen op de foto stonden. 
We deelden dezelfde passie voor staal.’ 

Wat doe je nu? Kies je nog steeds voor staal?
‘Feitelijk ben ik nog steeds met mijn eerste baan bezig! Eén van mijn 
eerste klussen bij Wassenaar was het berekenen van het groninger 
Museum. Vooral het deconstructivistische deel van Coop Himmelb(l)au 
was wat je noemt een uitdaging. Wolf Prix wilde chaos in vorm, maar 
ook in constructie; iedere vorm van schematiseren druiste in tegen zijn 
uitgangspunt. in 1999 heb ik Bureau Wassenaar met twee compagnons 
overgenomen. staal heeft nog altijd mijn voorkeur. staalconstructies zijn 
interessant, omdat je met staal zoveel mogelijkheden hebt. je kunt echt 
innovatief zijn. Mijn werk is eigenlijk ook mijn hobby; in vakanties maak ik 
een omweg om naar bijzondere bruggen te kijken. ik geef ook les in con-
structieve vormgeving aan de Academie van Bouwkunst in groningen. 

de beurt; door de groei van passagiers zijn dit knelpunten. uitzonderlijk: bij de viersporige 
 hefbrug over de gouwe wordt op de vallen de bovenleiding doorgetrokken. de treinen vanuit 
station gouda zijn bij het passeren van brug namelijk nog aan het optrekken. stroomonder-
breking is niet acceptabel.

• in 1984 wordt zeven-bruggenprogramma voltooid, een tienjarenplan van de Ns voor de 
 vervanging van verouderde spoorbruggen en noodbruggen over de ijssel, Maas, lek, Waal 
en over de Beneden Merwede. Ns-architect K. van der gaast – daar is hij weer – bouwt een 
 gedenkteken uit de resten van de oude Culemborgse brug, die aan de zuidelijke oever een plekje 
krijgt. Vanaf midden jaren ’80 zijn nieuwe bruggen bij gouda en over de delfshavense schie aan 

1984
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‘Goed voor je zelfvertrouwen’

Ir. René van Zuuk kreeg in 1986 een eervolle vermelding in de  
categorie architectuur op universitair niveau met het project  
‘Tema, een tentoonstellingsmachine’.

In het verlengde van de nieuwe Willemsbrug is een buis geprojecteerd 
die de voetgangers- en fietsverbinding met de overkant van de Konings-
haven vormt. De buis dient tegelijkertijd als tentoonstellingsruimte. Van 
Zuuk: ‘Het was niet mijn afstudeerproject maar een derdejaars project, 
bij Bouwkunde in Delft, en vooral een vormgevingsexperiment. 

De uitdaging was het ontwerpen van een zo groot mogelijk tentoonstel-
lingoppervlak in een kleine ronde ruimte. Hiervoor heb ik de ‘tentoon-
stellingsmachine’ ontwikkeld met projectiebakken die 24 uur per dag 
ronddraaien. De bezoeker kon worden opgehesen om de projectie van 
dichtbij te bekijken. Nog steeds vind ik dit een goede oplossing, want 
een buis is eigenlijk ongeschikt als tentoonstellingsruimte, tenzij je er 
iets slims op vindt. Het project is in staal gedacht omdat zo’n expres-
sieve vormgeving eigenlijk alleen in staal mogelijk is.’
‘De jury vond het jammer dat de constructie niet was uitgewerkt. Ja,  
dat kon natuurlijk niet in de negen weken die er voor zo’n derdejaars-
project staan. Let wel, dit was nog voor het digitale tijdperk. Nu zou  
je het ontwerp gemakkelijk in een 3D-programma kunnen uitwerken.  
Grappig was dat ik het in hetzelfde jaar inzond voor de Archiprix en  
ook daar een eervolle vermelding kreeg. Ik won niet de eerste prijs,  
vanwege die ontbrekende constructieve uitwerking.’ 

Heeft het winnen van de prijs iets voor je betekend?
‘Moeilijk te zeggen, want de Archiprix en de studentenSTAALprijs vielen 
samen. Het project kreeg daardoor nogal wat aandacht in de bladen. Van-
wege de expressieve vormgeving haalde het ook vaak de cover. Voor 
een student is een prijs natuurlijk leuk en goed voor het zelfvertrouwen.’

Kies je nog altijd voor staal?
‘Eigenlijk kies ik best vaak voor staal in onze projecten, bij mijn eigen  
bureau hier in Almere. Staal is een veelzijdig materiaal dat goed past  
bij onze expressieve vormentaal. Het is sterk, je kunt er slank en licht 
mee bouwen. Trouwens, in 1996 hebben we de Nationale Staalprijs  
gewonnen met de Ajaxtribune. Dat licht bouwen is bij ons geen doel  
op zich, maar komt vooral voort uit de expressieve vormgeving. Zo kon 
het Paviljoen in Roosendaal uit 2007 constructief alleen in staal, maar 
heeft een houten gevelbekleding. Het is dus bij ons niet zo dat staal  
per se ook in de architectonische expressie meedoet.’ 

Volg je de studentenSTAALprijs?
‘Eigenlijk niet. Ik vind het jammer dat er zo weinig spraakmakende archi-
tectuur tussenzit. Dat was vroeger zo en is nu nog zo. Aardig zou zijn  
om studenten in workshops een ontwerp te laten maken dat ook wordt 
uitgevoerd. Daar doen studenten graag aan mee, mits inpasbaar in de 
studie. Tegenwoordig is er in de studieprogramma’s geen ruimte meer 
voor het meedoen aan prijsvragen, jammer genoeg.’ •

• Ontwerptabellen staalplaat-betonvloeren verschijnt bij het Staalcentrum Nederland.
• De eerste vraag van de rubriek ‘Vraag en Antwoord’ verschijnt in het vakblad: ‘Hoe moet 
de  kniklengte worden bepaald van een gedrukte staaf die wordt gesteund door een andere 
 gedrukte staaf.’

vervolg van 1984
• De afstudeerprijs ‘Staal’ wordt voor de eerste keer uitgereikt door staatssecretaris 
Gerrit Brokx.
• 27 April: prof.ir. van Douwen wordt gelauwerd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw vanwege zijn voorzitterschap en ‘veelzijdige, indringende en stimulerende 
 betrokkenheid bij het Nederlandse en Europese staalconstructiegebeuren’.
• De Fantasie van Jan Benthem wint de prijsvraag ‘Ongewoon wonen’ (1982) in Almere. Eisen: 
géén fundering en verplaatsbaarheid. De woning, die ook de Van Eck-prijs wint, staat op een 
ruimtelijk vakwerk via  pootjes op stelconplaten.
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zelf geldt dat de vormgeving bepalend is. Wat is het beste materiaal en 
constructie bij een bepaalde vorm. soms ontstaat een spannende syner-
gie tussen constructie en vorm. Kortgeleden hebben we de Canton toren 
in guangzhou opgeleverd. Het leuke is dat ik voor dat constructieve ont-
werp eigenlijk weer terug ben gegaan naar mijn afstudeeronderwerp. 
dat ontwerp hadden we niet kunnen maken zonder de diepgaande kennis 
van mijn promotie-onderzoek. die toren is 600 m hoog en heeft een ge-
tailleerd silhouet met een twist. Een constructief stalen netwerk opge-
bouwd uit buizen en diagonalen vormt de buitenschil. Van de 1200 net-
werkknopen is er niet één gelijk. toch heeft dat geen nadelige invloed 
gehad op de productie, dankzij een slim ontwerp.’

Volg je de studentenSTAALprijs nog ?
‘jazeker, ik kijk altijd even naar de onderzoeken en projecten die een prijs 
kregen. We zijn bij Arup altijd op zoek naar talent en soms vinden we die 
zo. sinds kort werkt Mariëlle rutten bij ons; zij won de inventiviteitsprijs 
in 2009. daar zijn we allemaal erg trots op. Er werken overigens nog vier 
mensen bij ons die de studentenstAAlprijs hebben gewonnen.’ •

‘Een peilstok voor talent’

Prof.dr.ir. Joop Paul MBA won in 1989 de derde prijs in de categorie 
onderzoek op universitair niveau met het afstudeerproject ‘The static 
strength of circular multiplanar double T-joints’.

Het experimentele onderzoek aan de faculteit Civiele techniek in delft 
betrof de krachtswerking in complexe knopen van ruimtevakwerken. 
tot dan toe beperkten de rekenmethodieken zich tot verbindingen in één 
vlak, waardoor sterkteberekeningen in complexe ruimtelijke knopen niet 
nauwkeurig waren. Via computersimulaties zijn nieuwe rekenformules 
voorgesteld die de werkelijkheid beter benaderen. 

Waarom koos je voor dit onderwerp?
‘ruimtelijke vakwerken werden in die periode steeds vaker toegepast, 
maar de kennis over de krachtswerking in complexe knopen was nog 
beperkt. Er was weinig experimenteel onderzoek naar gedaan, vanwege 
de hoge kosten van proefopstellingen. dat maakt het natuurlijk voor 
een onderzoeker interessant. Het onderwerp was behalve actueel ook 
uitdagend vanwege de complexe materie. ik was overigens erg teleur-
gesteld dat ik de derde prijs kreeg. ik vond dat ik de eerste prijs had 
verdiend.’

Betekende de studentenSTAALprijs iets voor je carrière? 
‘Nee, maar het onderwerp des temeer. ik ben gepromoveerd op hetzelfde 
onderwerp. Via mijn afstudeerprofessor jaap Wardenier kwam ik 
in contact met twee prominente japanse hoogleraren binnen het vak-
gebied. Met een japanse staatsbeurs en een sponsorschap kreeg ik de 
kans om drie jaar te promoveren in japan. Via mijn promotor yoshiaki 
Kurobane kreeg ik een baan in tokio bij obayashi. Na vijf jaar onderzoek 
naar hetzelfde onderwerp besloot ik een andere richting uit te gaan. 
Bij obayashi heb ik gewerkt aan de constructie van speciale projecten: 
hoge torens en grote overdekte stadions. op een gegeven moment 
werkten obayashi en Arup samen aan een groot project in China. Na 
dit project ben ik bij Arup in tokio gaan werken. Maar na lang in japan 
te hebben gewoond en gewerkt, begon ik last te krijgen van de cultuur-
verschillen. de integratie met japanners is moeilijk. je blijft uiteindelijk 
altijd een buitenlander. ik ben toen in 1995 teruggekeerd en bij Arup in 
londen gaan werken. sinds 2000 werk ik bij Arup in Nederland.’
 
Wat doe je nu? Kies je nog altijd voor staal?
‘ik ben verantwoordelijk voor alle Arup-activiteiten in Nederland en heb 
een paar Europese rollen binnen Arup. We vieren dit jaar ons tienjarig 
bestaan in Nederland. Arup werkt vaak met staalconstructies. We ma-
ken veel extreme hoogbouw en complexe vormen, dan is de keus voor 
staal gauw gemaakt. Bij de materiaalkeuze voor onze projecten is een 
aantal aspecten doorslaggevend. Niet onbelangrijk is de marktsituatie 
in het land waar het bouwwerk moet komen. in Engeland bijvoorbeeld 
ligt staal veel meer voor de hand omdat er weinig prefabbeton wordt 
geproduceerd. ook de rekentechnische kennis van ontwerpers kan een 
belangrijke factor zijn. Als die er niet voldoende is, wordt er in een mate-
riaal geconstrueerd waarvan zij wel kennis hebben. Voor het bouwwerk 

• sir donald Coleman Bailey, ontwerper van de bekende Bailey-bruggen – de meccano-brug 
die in en vooral na de tweede Wereldoorlog de wereld veroverde – overlijdt op 3 mei.
• station Amsterdam sloterdijk wordt gebouwd. Een ruimtelijke vakwerkconstructie in het dak 
zorgt voor een minimum aan kolommen, zoals geëist.
• 30 Mei: C.W. Bierens de Haan neemt afscheid van staalcentrum Nederland. Hij was ‘geen 
 stilzittertje, beminnelijk en enthousiast’. onder het mom ‘fading way’ old soldiers’ blijft hij nog 
aan als adviseur.
• Excursie naar de schuiven en bewegingswerken in de stormvloedkering oosterschelde. 
Met 286 deelnemers is dit de meest succesvolle excursie in het bestaan van het sg.

1985
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Met de resultaten van het onderzoek zijn de sterkte en stijfheid bij  
brand te bepalen, evenals het maatgevende mechanisme van de ligger. 
de rekenmethode is met brandproeven bij tNo gevalideerd. 

Waarom koos je voor dit onderwerp?
‘ik wilde graag afstuderen op een wetenschappelijk onderzoek. Mijn  
afstudeermentor was professor stark. die werkte destijds bij tNo  
Bouw en raadde me het onderzoek naar brandveiligheid aan. ik had  
colleges brandveiligheid gevolgd en raakte geïnteresseerd in het  
gedrag van staalconstructies bij brand. staal als draagconstructie 
moest je bijna altijd inpakken of behandelen met een brandwerende  
verf. Het is interessant als de invloed van de combinatie met beton  
er toe kan leiden dat de brandwerendheidseisen ook gehaald kunnen 
worden zonder bekleding. de resultaten van het onderzoek maakten  
het mogelijk het bezwijkgedrag van de constructie te berekenen en  
aan te tonen of deze voldoet aan de gestelde eisen.’ 

Heeft het winnen van de studentenSTAALprijs iets betekend voor je 
carrière? 
‘Afstudeeronderzoek doen bij tNo is voor tNo sowieso een succesvolle 
methode om werknemers te werven. Na mijn afstuderen ben ik dan ook 
gaan werken bij het Centrum voor Brandveiligheid van tNo Bouw. ik ben 
vervolgens gepromoveerd in betonconstructies bij brand, waarvoor ik 
ben beloond met de internationale fib-prijs voor promovendi op het ge-
bied van onderzoek aan betonconstructies. later ben ik gaan werken als 
fire safety manager bij infosteel België, een vergelijkbare organisatie als 
Bouwen met staal. Bij die sollicitatie was het winnen van de studenten-
stAAlprijs misschien wel van invloed en de contacten met Bouwen met 
staal kwamen goed van pas. ook toen ik later in duitsland ging sollicite-
ren, waar ik geen contacten had, was het prettig de prijs op mijn cv te 
kunnen zetten.’

Wat doe je nu? Speelt staal daarbij een rol?
‘Na jaren in de brandveiligheid wilde ik mijzelf in een andere richting 
ontwikkelen en me meer met milieu en energie bezighouden. ik ben naar 
duitsland gegaan en aangenomen bij het MaxPlanck instituut om te  
werken aan een experimentele kernfusie-centrale. uit oogpunt van  
milieu en veiligheid is kernfusie veel interessanter dan kernsplijting. Er 
ontstaat geen gevaarlijk kernafval. Alleen de constructie om de ruimte 
heen waarin de fusie plaatsvindt wordt radioactief en dat is binnen af-
zienbare tijd afgebroken. om het kernfusieproces te kunnen beheersen, 
vindt dit plaats in een krachtig ringvormig magneetveld. Hiervoor zijn 
giga elektrische spoelen nodig van een paar meter doorsnede. de sterke 
stroom door wikkelingen van vingerdikke supergeleidende kabels leidt 
tot enorme elektromagnetische krachten. tegelijkertijd mogen de spoe-
len nauwelijks vervormen om het magneetveld niet te veranderen. de 
spoelen zijn daarom gewikkeld in massieve roestvrijstalen huizen van tot 
wel 60 mm dik. Bovendien worden de spoelen sterk afgekoeld tot vlakbij 
het absolute nulpunt (4 K) vanwege de supergeleiding. ik doe onderzoek 
naar het gedrag van verschillende staalsoorten bij deze extreme om-
standigheden. Eigenlijk ben ik hiermee weer terug bij waar het ooit alle-
maal mee begon, alleen nu niet bij extreme hitte maar bij extreme kou.’ •

‘Goed voor je cv‘

Dr.ir. Joris Fellinger won in 1994 de eerste prijs in de categorie onder-
zoek op universitair niveau met het afstudeerproject ‘Brandwerendheid 
geïntegreerde liggers’.

doel van het onderzoek naar de brandwerendheid van geïntegreerde  
liggers aan de faculteit Civiele techniek van de tu delft was om de  
temperatuurverdeling in dit type ligger beter in kaart te brengen. Voor 
slimFloorBeam liggers (sFB) is een numeriek model ontwikkeld via  
de eindige-elementenmethode waarmee de temperatuurverdeling  
tijdens een standaardbrand kan worden berekend. 

• Prof.ir. j. Wardenier volgt prof.ir. A.A. van douwen op als hoogleraar staalconstructies aan 
de tH delft.
• de staalconstructie van de dompelverzinklijn van Hoogovens wordt geplaatst. deze continue 
bandverzinkering betekent een ommekeer in Hoogovens’ bedrijfsvoering en strategie, namelijk 
het productaanbod voor dak- en gevelbekleding.
• Het lesboek Bouwen in Staal door ir. P. Wilhelm verschijnt.
• op 30 mei wordt de eerste Nationale staalgolfdag gehouden in Zandvoort.
• Een groep architecten – jan Brouwer, cepezed, rosdorff en Moshé Zwarts – werkt aan 
een prototype tankstation. de tekeningen worden rijkelijk voorzien met auto’s van Citroën.

• ir. j.W.B. (jan) stark wordt benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de staalbouw aan 
de afdeling Bouwkunde van de tu Eindhoven.
• de overkapping van metrostation spijkenisse, geleverd door Kaal staalkonstrukties in didam, 
krijgt de Nationale staalprijs. Kaal begint rond 1980 met de fabricage van raatliggers en past 
deze ook zelf toe in een eigen bedrijfshal in 1988, dat als een schoolvoorbeeld de boeken ingaat. 
ook grünbauer in diemen is er al vroeg mee en ontwikkelt een eigen methode, de ‘scherp 
 gebogen’ raatliggers. Een goed voorbeeld van de parabolische gekromde raatligger vindt zijn 
weg in een voetgangersbruggetje op de Floriade in 1981.

1986
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‘Het heeft me wel geholpen’

Ir. Lars Courage won in 1995 de tweede prijs in de categorie archi-
tectuur op universitair niveau met het afstudeerproject ‘Orchomenos, 
pitstraat voor een racecircuit’.

de ‘pitstraat’ is opgebouwd uit repeterende gebouwelementen. om de 
fabricage- en montagetijd te minimaliseren is de constructie gereduceerd 
tot één element dat seriematig wordt toegepast. de inspiratiebron voor 
het ontwerp vormde de heldere, functionele vorm van schakel vorken 
van Corage’s eigen, oude motor. Hij studeerde aan de tu delft, faculteit 
Bouwkunde en Civiele techniek.

Hoe kwam je bij dit afstudeeronderwerp?
‘Mijn passie voor techniek en de Formule 1-race heb ik eenvoudigweg 
gecombineerd. ik ben gefascineerd door machines, auto’s en motoren, 
en ook de werktuigbouwkundige tekeningen van machines uit de 
eerste helft van de vorige eeuw. Zelf, als arme student , reed ik motor 
die ik vaak moest repareren. die schakelvorken zijn prachtige stukken 
techniek. Het is één ding. Eén krachtige vorm. door mijn passie voor de 
racerij kwam ik in contact met de internationaal gerespecteerde heer 
Hans Hugenholtz sr., ontwerper van vele internationale racecircuits en 
race-veiligheidsadviseur. ik kreeg van hem een aanbevelingsbrief waar-
mee ik racecircuits kon bezoeken voor vooronderzoek. Mijn opvatting 
over ontwerpen is dat je van ‘binnen naar buiten’ moet ontwerpen. 
licht speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe wil je het licht in het gebouw 
ervaren. ook vind ik het boeiend als de techniek van het gebruik aflees-
baar is aan de buitenkant. in dit geval staat de schakelvork model voor 
de structurele prefab glasgevelcomponenten waaruit de glasgevel van 
het circuitgebouw is samengesteld. ik heb voor dit project een prototype 
ontwikkeld. daarmee was ik de eerste die productontwikkeling combi-
neerde met architectuurtechniek.’

Heeft het winnen van de studentenSTAALprijs iets betekend voor je 
carrière? 
‘Na mijn afstuderen werd ik gevraagd om bij octatube Engineering in 
delft te komen werken. ik ben afgestudeerd bij Mick Eekhout en heb 
daar met plezier veel staal- en glaservaring voor specials in de bouw 
op mogen doen. Maar mijn hart lag meer bij de stalen en glazen prefab 
gebouwen. op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen aange-
trokken en heb ik bij cepezed gesolliciteerd. ik denk dat de studenten-
stAAlprijs me daarbij heeft geholpen. ik werd aangenomen. Een droom 
kwam uit. in 2000 heb ik samen met cepezed-collega jan Willem Vis-
scher de Europese architectuurprijsvraag Europan gewonnen met een 
lichtgewicht staalconstructie voor diverse stedenbouwkundige en 
architectonische vraagstukken. dat was het startpunt om een eigen 
bureau in delft op te richten: Courage Architecten. om persoonlijke 
redenen besloot ik in 2003 om te verhuizen naar Apeldoorn en daar 
opnieuw te beginnen.’

Waar ben je nu mee bezig? 
‘inmiddels is het bureau gegroeid en zijn we gevestigd in een woonwerk-
atelier naar eigen ontwerp. door dat gebouw, uitgevoerd in glas en staal, 
volgden meer stalen woningen in Apeldoorn. We hebben de eerste 
woonwijk met staalframebouwwoningen gerealiseerd. in 2006 kregen 
we veel publiciteit met ons project ‘2 dezign’, een aantrekkelijke combi-
natie van wonen en werken op een bedrijventerrein in rijnsburg. Nu zijn 
we bezig met het verder ontwikkelen van ‘cataloguswoningen’ voor de 
startersmarkt; de eerste ‘Bag-A-Box’ is in Almere opgeleverd. inmiddels 
hebben we daarnaast veel grote opdrachten. Nog altijd ontwerp ik in 
staal en glas. ik interesseer me voor lichtgewicht bouwen, ook vooral in 
energetisch opzicht. ik ben fervent voorvechter van bouwen zonder veel 
massa. dat heeft de toekomst.’ •

• Het gebouw heeft een modulair staalskelet, voor de gevels worden BsC Colorcoat panelen 
toegepast en op het dak ligt een volgelijmde polystyreen/spaanplaat of een polystyreen/
staalplaat: het hallenbouwsysteem dat unidek Volumebouw (gemert) in 1987 succesvol op de 
markt zet, krijgt in 1992 een broertje, een modulair unidek-kantoorgebouw. unidek is de eerste 
die turn-key projecten op de markt zet.

• Het ‘strategisch Plan’ voor technologische ontwikkeling, kennisoverdracht en structuur-
versterking voor de staalconstructiebranche verschijnt. oprichting van de sg-commissies 
 Kennisoverdracht en richtlijnen en initiëring onderzoek. de research-activiteiten van het sg 
gaan over naar het Centrum staal.

1987
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onderhoudskosten wegen nu mee in het ontwerp.
Misschien is dat wel de reden dat studenten aarzelen om hun ontwerpen 
in te zenden. Verder zijn de winnende inzendingen de laatste jaren heel 
technisch en gericht op het constructief ontwerp, terwijl in het onder-
wijs de nadruk veel meer ligt op de ontwikkeling en organisatie van het 
ontwerp- en uitvoeringsproces.’ •

‘Erkenning van je kwaliteit’

Ing. Bert Hesselink werd in 2000 eerste in de categorie techniek op 
niveau van staalconstructeur PMSE met het project ‘Vrije kruising 
staal-beton alternatief’.

de meesterproef bestond uit het ontwerpen van een staal-beton alter-
natief voor vrije spoorwegkruisingen die tot dan toe meestal in beton 
werden uitgevoerd. Het onderzoek vergelijkt een staal-beton brug met 
een betonnen of een stalen variant. Hierin zijn ook de kostenramingen 
meegenomen. Volgens de jury was het een interessant onderzoek en 
waren de conclusies ten voordele van de staal-beton variant zeer nuttig 
voor de praktijk.

Heeft het winnen van de studentenSTAALprijs iets betekend voor je 
carrière?
‘Het was niet mijn eerste keer: in 1987 kreeg ik een eervolle vermelding 
voor mijn afstudeerproject aan het HBo. dat was ook al een ontwerp 
voor een spoorbrug. ik ben na mijn afstuderen gaan werken bij Movares 
Nederland Constructies, waar grote stalen bruggen worden gemaakt. 
de prijs heeft bijgedragen aan erkenning voor mijn professionele kwali-
teiten. Mede door het onderzoek voor de meesterproef ben ik specialist 
geworden op het gebied van stalen bruggen. de Hsl fly-over bij lombar-
dije is uitgevoerd naar aanleiding van het prijswinnende onderzoek. 
Het principe dat toen is ontwikkeld, is nog steeds in gebruik.’

Waarom koos je destijds voor een specialisatie in staal?
‘ik houd van het ontwerpen van constructies. staal is een leuk materiaal 
om mee te construeren. Wat ik interessant vind, is dat het krachtenspel 
in een staalconstructie helder afleesbaar is. in beton is dat veel minder 
zichtbaar. daarom blijf ik een staalfan.’

Wat doe je nu? 
‘ik werk nog steeds bij Movares en ben betrokken bij bijna alle grote 
spoorbruggen die in Nederland worden gebouwd. je zou kunnen zeggen 
dat ik inmiddels expert op dit gebied ben. Voorbeelden zijn de brug over 
de Maas bij dordrecht en de spoorbrug over het twentekanaal bij Eefde. 
daarnaast begeleid ik afstudeerders aan de tu delft en geef ik les in 
fabricage en montage van stalen bruggen.’

Volg je de studentenSTAALprijs nog en wat vind je er van? 
‘omdat ik afstudeerders begeleid, kijk ik er met belangstelling naar. 
Het valt op dat de constructies van nu veel geavanceerder en complexer 
doorgerekend zijn dan in het jaar waarin ik won. de computermogelijk-
heden zijn ongekend. Wel vind ik dat er daardoor te weinig aandacht is 
voor de basiskennis. Het begrip bij studenten van hoe het krachtenspel 
in een constructie werkt, verdwijnt. Het karakter van de inzendingen 
beweegt mee met de vraag uit de markt. Een paar jaar geleden was 
bijzondere vormgeving populair. Het leek een wedloop om de mooiste 
constructie van Nederland. daarna kwam de aandacht voor het samen-
spel van constructie en vormgeving, het integraal ontwerpen. Nu zal 
de nadruk op duurzaamheid liggen. de Co2-voetprint, productie- en 

• staalcentrum Nederland wijzigt de naam in Centrum staal.
• de funderingswerkzaamheden van de spraakmakende uitbreiding aan het Concertgebouw 
van Amsterdam begint. de opbouw heeft een stalen hoofddraagconstructie.
• ir. W.A.C. de Vries robbé treedt af als secretaris van het staalbouwkundig genootschap 
en wordt opgevolgd door ing. r. lutke schipholt.

vervolg van 1987
• in plaats van zelf met een ontwerp te 
 komen nodigt rijkswaterstaat in 1987 enkele 
aan nemerscombinaties uit te komen met 
een  eigen ontwerp, begroting, uitvoering 
en plan van onderhoud voor de eerste 5 jaar 
voor de Maeslantkering: design & Build. 
in 1990 wordt voor de nieuwe brug over 
de Waal bij Zaltbommel het eerste design 
& Manage-contract gesloten.
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‘Veel aandacht en reacties’

Ir. Sandra E. Pel won in 2002 de eerste prijs in de categorie techniek 
op niveau van staalconstructeur PMSE met het project ‘Horizontaal 
gekromde voetgangersbrug’.

de meesterproef bestond uit een in horizontale richting zo krom moge-
lijke voetgangersbrug. Er is gekozen voor een statisch onbepaald sys-
teem. Een plaatliggerbrug en een kokerliggerbrug zijn vergeleken. uit het 
onderzoek bleek dat een kokerligger tot een kromtestraal van 75 m kan 
worden toegepast. Bij kleinere kromtestralen nemen de vervormingen 
onaanvaardbaar toe. Een plaatliggerbrug blijkt bij een kromtestraal van 
127,5 m al niet voldoende stijf te zijn. de kokerliggerbrug is verder uitge-
werkt. de jury roemde de passie voor het construeren en oordeelde dat 
de uitkomsten van het onderzoek door de gevolgde methodiek bruikbaar 
zijn voor iedere constructeur die een gekromde brug wil ontwerpen.

Heeft het winnen van de studentenSTAALprijs iets betekend voor je 
carrière?
‘Het was niet de eerste keer dat ik een prijs kreeg van Bouwen met 
staal. in 2000 won ik de Van Bentumprijs voor mijn afstudeerwerk aan 
de Hts. dat was een onderzoek naar de schijfwerking in daken met 
als doel het weglaten van windverbanden. Het winnen van zo’n prijs 
doet het natuurlijk goed op je cv, maar veel impact had dat niet. Van 
het geld van de prijs heb ik een fiets gekocht en daar rijd ik nu nog 
steeds op! Na mijn afstuderen aan de Hts twijfelde ik tussen werken 
of naar de tu delft gaan. ik koos voor werken bij iv-infra. daar kon ik 
de PMsE-opleiding doen. Voor het winnen van de eerste prijs voor 
mijn PMsE meesterproef kreeg ik heel wat meer aandacht en reacties. 
Mijn inte resse voor complexe techniek werd bij iv-infra groter; ik wilde 
vooral meer rekenen met het eindige-elementenpakket ANsys. Met 
dat programma heb ik gerekend aan de bruggen van Calatrava in de 
Haarlemmermeer en de Enneüs Heermabrug in Amsterdam. uiteindelijk 
heb in 2002-‘04 ook nog de tu delft gedaan.’

Wat doe je nu? Kies je nog altijd voor staal en waarom?
‘Na mijn afstuderen in delft ben ik onderzoeker geweest bij tNo. ik 
deed onder andere onderzoek naar de invloed van botsingen op scheeps-
constructies en de sterkte van speciale composieten. inmiddels ben ik 
senior structural engineer bij Allseas. ik hou me bezig met het ontwer-
pen van stinger-constructies: uithouders aan schepen die nodig zijn bij 
het leggen van pijpleidingen op de zeebodem. Kennis van vermoeiing 
en breukmechanica zijn hierbij van groot belang, vanwege de vele be-
lastingwisselingen en enorme krachten die deze constructies moeten 
weerstaan. daarbij kijken we breder dan staal. Behalve bijvoorbeeld 
hogesterktestaal komt tegenwoordig het gebruik van kunststoffen meer 
in beeld vanwege het lichte gewicht.’

Volg je de studentenSTAALprijs nog ?
‘Niet echt nee, dat komt omdat er meestal geen inzendingen zijn die 
te maken hebben met mijn vakgebied. Maar het is goed dat die prijs 
bestaat. Het levert erkenning op in de vakwereld.’ •

• Centrum staal organiseert met Bureau dakadvies en het sg de cursus ‘Metalen gevels 
en  daken’ dat uit drie modulen bestaat.

1988
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staalconstructie. in het algemeen vereist het werken met koudgewalste 
profielen een volledig andere techniek op het gebied van detailleren en 
dient er gerekend te worden met interacties tussen verschillende typen 
materialen. Met het afstudeeronderzoek is aangetoond dat koudgewals-
te profielen in de hallenbouw veel voordelen opleveren, zoals gewichts-
besparing, prefabricage, assemblagesnelheid en dergelijke. inmiddels is 
het toepassingsgebied voor mij veel breder getrokken en lijken de moge-
lijkheden onbegrensd.’

Volg je de studentenSTAALprijs nog ? 
‘ja, ik volg deze in zekere zin wel, met name als ik denk dat er een weten-
schappelijke link te leggen is naar het gedachtegoed van de koudgewalste 
profielen. ik probeer altijd de staalbouwdag te bezoeken en daar ook de 
studentenstAAlprijs te volgen.’ •

‘Bekendheid in de vakwereld’

Ir. Cor van Zandwijk won in 2006 de eerste prijs in de categorie onder-
zoek op universitair niveau met zijn afstudeerproject ‘Lightweight 
cold rolled steel construction systems’.

Het onderzoek aan de faculteit Civiele techniek en geowetenschappen 
van de tu delft vergelijkt hoofddraagconstructies van koudgewalste 
(staal)profielen met die van warmgewalste profielen. Voor dit doel 
zijn twee typen referentiehallen uitgewerkt. om voor koudgewalste 
pro fielen snel de effectieve doorsnede te kunnen bepalen, is een soft-
ware tool geschreven. Met de gereduceerde-doorsnedemethode zijn 
de profieleigenschappen berekend.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat in de hallenbouw een significante 
gewichtsbesparing haalbaar is door de toepassing van koudgewalste 
profielen in plaats van warmgewalste profielen. 

Hoe kwam je op het idee voor dit onderzoek?
‘ik kwam al vroeg in aanraking met staalconstructies. Mijn vader heeft 
een ingenieursbureau en ik heb een jaar of zes een bijbaantje gehad als 
constructiebankwerker bij een staalconstructiebedrijf. Het idee om me 
in koudgewalste profielen te verdiepen ontstond via mijn vader die een 
specifieke vraag uit de markt kreeg. ik zocht naar een afstudeeronder-
werp van het type ‘prikkelend en innovatief’. daarvoor was dit onder-
werp uitermate geschikt. omdat ik diverse colleges gevolgd had over 
de theoretische achtergronden van de koudgewalste profielen, was er 
enige basiskennis aanwezig om me verder in de materie te kunnen ver-
diepen. Het vernieuwende en de complexiteit van het onderwerp was 
voor mij de uitdaging van het onderzoek.’

Wat betekende het winnen van de prijs voor je carrière?
‘Professor Vambersky moedigde mij aan het onderzoek in te zenden voor 
de studentenstAAlprijs. door het winnen van de prijs werd ik gevraagd 
een artikel te schrijven voor Bouwen met Staal. die publicatie raakte 
bekend in de vakwereld. Al snel werd duidelijk dat ik, in ieder geval in 
Nederland, een van de weinigen was die op dit specialistische gebied 
opereerde. Het construeren met koudgewalste profielen vergt een hele 
andere manier van denken. Behalve de hoofdlijnen van de constructieve 
berekeningen is met name de wijze van detaillering totaal afwijkend van 
de traditionele staalbouw.’ 

Wat doe je nu?
‘in mei 2007 besloot ik, naast mijn vaste baan als constructeur op de af-
deling r&d van een productiebedrijf voor koudgewalste profielen, mijn 
eigen adviesbureau te beginnen: C(old) F(ormed) P(rofiles) Engineering. 
uiteindelijk ben ik begin 2008 helemaal voor mezelf gaan werken. door 
naamsbekendheid in de vakwereld en mond-op-mond-reclame heeft het 
me aan werk nooit ontbroken. Het grootste deel van de opdrachten, on-
geveer 95%, bestaat uit constructies of innovatieprojecten in de woning- 
en utiliteitsbouw. Het construeren met koudgewalste profielen is een 
apart vakgebied. je kunt het als hoofddraagconstructie toepassen maar 
de stabiliteitsvoorzieningen wijken weer totaal af van een traditionele 

Vier jaar later start in Nederland de bouw van een soortgelijke bruggebouw boven de 
utrechtse baan in den Haag. de overkluizing op een dubbel stalen draagboog wordt 
 gebouwd door  Hollandia.
• de eerste stumicodag wordt georganiseerd door de studievereniging MicroComputers.
• de eerste versie van de brandsoftware BrAWEstA verschijnt naar aanleiding van 
een oproep in Bouwen met Staal. Het programma is op door iBBC-tNo ontwikkelde 
 rekenregels gebaseerd en op de ArBEd-profi elen reeks.

• dipl.-ing. j.N.j.A. (jan) Vambersky wordt op 26 mei benoemd tot hoogleraar in de utiliteits-
bouw aan de tu delft. Prof.ir. de Back houdt zijn uittreerede getiteld ‘Fundamenteel of 
 toegepast’.
• Hollandia bouwt in 1989 samen met Victor Buyck een fameus project: Broadgate Fase 11, een 
ontwerp van skidmore, owings & Merrill. Het kantoorgebouw van 10 verdiepingen plus een onder-
gelegen lobby overspant kolomvrij de tien treinsporen van liverpool station en hangt aan vier 
 dragende bogen: twee aan de buitenwanden en twee binnen, aan weerszijden van een atrium.

1989 
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overkapping, maar ook een bijzonder esthetisch beeld waarbij de 
‘staven’ lijken te zweven.  

Hoe kwam je op dit bijzondere afstudeeronderwerp?
‘Constructief ontwerpen, creatief zijn met techniek, heeft mij altijd al 
gefascineerd. ik heb gezocht naar een eigentijds onderwerp waarin ik 
mijn creativiteit kwijt kon. daarbij wilde ik een nieuwe techniek ontwik-
kelen, een nog niet bestaand constructieprincipe uitvinden. Eerst heb ik 
een uitgebreide literatuurstudie naar lichtgewicht constructies gedaan. 
Hierbij ontstond het idee om twee principes te combineren. door de 
drukstaven in een tensegrity-systeem te vervangen door pneu’s ontstaat 
een ultralichte constructie die ingepakt weinig ruimte inneemt en dus 
heel mobiel is. Via computermodellen heb ik onderzocht en aangetoond 
dat de pneumatische staaf kan functioneren als drukelement. Voor mij 
is de esthetische waarde van een constructie belangrijk; de constructie 
moet zichtbaar deel uit maken van het totale architectonische beeld. 
tot op detailniveau heb ik het geheel kunnen vormgegeven vanuit het 
esthetische totaalbeeld dat ik voor ogen had. de bolvormige knoop 
van de koppeling tussen pneu en kabels ondersteunt het effect van 
‘dansende’ staven. Met je afstudeerwerk kun je laten zien wat voor type 
constructeur je bent. ik ben een constructeur die niet voor standaard-
oplossingen kiest. Voor mij betekent constructief ontwerpen nauw en 
creatief samenwerken met architect en andere adviseurs. Alleen zo ont-
staat een optimale wisselwerking waarbij de verschillende disciplines 
elkaar versterken. ik wil ook laten zien dat ik veel plezier heb in ontwerpen. 
dat laatste is door de jury van de studentenstAAlprijs gezien. dat vind 
ik echt hartstikke leuk.’

Heeft het winnen van de studentenSTAALprijs iets betekend voor je 
carrière? 
‘ik zie het winnen van zo’n prijs als een manier om je afstudeerwerk 
onder de aandacht te brengen. in Eindhoven worden studenten gestimu-
leerd om hun afstudeerwerk in te sturen. direct na mijn afstuderen werd 
ik fulltime bij Arup aangenomen. Mijn afstudeermentor Arjan Habraken 
werkt bij Arup en dan zijn contacten gauw gelegd. tijdens mijn afstu-
deren ben ik er al parttime gaan werken. door het winnen van de prijs 
kreeg ik veel erkenning van collega’s. Er werken bij Arup overigens meer 
studentenstAAlprijswinnaars.’

En, bevalt het? 
‘ik heb eerst Hts gedaan en naast mijn studie altijd parttime gewerkt 
bij een ingenieursbureau, uit nieuwsgierigheid naar de praktijk. ook 
voor mijn studie aan de tu heb ik daar veel aan gehad. de overgang van 
studie naar het echte werk verliep dan ook soepel. Bij Arup werken we 
aan bijzondere projecten. ik heb bijvoorbeeld aan de staalconstructie 
van het nieuwe stedelijk Museum in Amsterdam gewerkt. dankzij grote 
stalen vakwerken in de gevel van de bovenbouw rust het gebouw op 
slechts zes steunpunten. Hierdoor ontstaat een grote open ruimte voor 
exposities. Mijn afstudeerwerk komt me trouwens goed van pas. op 
het moment werk ik aan de herinrichting voor de grote Marktstraat in 
den Haag. de verlichtingsobjecten zijn gebaseerd op het tensegrity-
principe. Een bijzonder project om aan te werken.’ •

‘Erkenning van collega’s’

Mariëlle Rutten MSc won in 2009 de eerste prijs in de categorie tech-
niek op universitair niveau het project ‘Pneu-Tensegrity’, waarvoor ze 
ook de Inventiviteitsprijs kreeg.

Het afstudeerproject aan de faculteit Bouwkunde (constructief ontwerpen) 
van de tu Eindhoven omvat het ontwikkelen van een mobiele lichtgewicht 
overkapping. Aan de basis liggen twee constructietypen: een tensegrity 
en een pneumatische constructie. Ze zijn gecombineerd tot een nieuw 
principe: de pneu-tensegrity. 
Het discontinue systeem van drukstaven van de tensegrity is uitgevoerd 
met opblaasbare staven met een huid van carbonvezel. Met deze con-
structieve oplossing ontstaat er niet alleen een praktische lichtgewicht 

• technische grondslagen voor Bouwconstructies (tgB 1990).
• de commissie Erfgoed in ijzer en staal, opgericht door het sg, is een feit per 25 mei. ‘Kennis 
van de geschiedenis is onontbeerlijk, om vooruit te blikken’, is het belangrijkste argument.
• op 6 november passeren de eerste treinen het nieuwe traject bij gouda. Mede dankzij de 
 hefbrug is er geen hinderlijke stremming door scheepvaart. 

• in 1990 groeit een ongevraagd ontwerp uit tot rotterdams 
beeldmerk. de eerste lijnen van de Erasmusbrug worden al in 
1987 geschetst. de tuibrug in samenwerking tussen de 
 rotterdamse gemeentewerken en architect M. struijs wordt 
echter overklast door de Zwaan, hoewel die naam het niet haalt. 
Nog een ongevraagd ontwerp komt van Hollandia-Kloos, een 
372 m lange boogbrug met één boog. Architect Carel Weeber 
 tekent voor de schets. ‘Kwaliteit mag best wat meer kosten’, 
spreekt toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Hanja 
 Maij-Weggen bij de start bouw van het uiteindelijk ontwerp 
van Ben van Berkel, geboren uit rotterdamse ouders.

1990
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