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Verslag bijeenkomst en jaarvergadering STUBECO op 12 mei 2022
Tussen de A20 en A15 ter hoogte van Vlaardingen en Rozenburg wordt hard gewerkt aan een nieuwe
verbinding, de Blankenburgverbinding.

De Stubeco bezocht op een zonovergoten 12e mei in 2022 dit machtige project om aansluitend aan het bezoek
aan het informatiecentrum en bouwplaats, de jaarvergadering te houden in het Delta hotel te Vlaardingen.

Het projectbezoek
Bijna 40 Stubeco leden waren aanwezig en kregen in drie groepen een presentatie over het werk, bezochten
een uitkijkpunt nabij de enorme bouwput aan de Noordkant van de tunnel en kregen een rondleiding in het
interessante informatiecentrum. Wat wordt hier weer veel werk, grond, staal, beton en vele andere
grondstoffen verzet om deze verbinding te realiseren, die zoveel mogelijk het aanzien van het landschap
ontziet. Deskundigheid, ervaring, kennis, kunde en enthousiasme wordt aangewend om dit project te
realiseren.
Veel informatie over dit project is ook te vinden via de volgende links:
https://blankenburgverbinding.nl/home/default.aspx
https://youtu.be/C8xLbNvlhos
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Drie enthousiaste rondleiders namen de aanwezige
leden mee in de bouw. Het project bestaat uit de
aanleg van de nieuwe snelweg de A24 met de
daarvoor benodigde landtunnel (Hollandtunnel),
tunnel onder het Scheur (de Maasdelta tunnel),
een verdiepte ligging, verkeersknooppunten ter
plaatse van de aansluitingen met de A15 en A20,
snelwegverbredingen en aanpassingen en de
daarvoor benodigde kunstwerken. En in 2024 moet
de weg al open! De dagen voor ons bezoek waren
een hoogtepunt voor het project, omdat de tunnelelementen voor de Maasdeltatunnel het bouwdok met
succes hadden verlaten. Deze afzinkelementen worden tot 2023 afgemeerd in de buurt van het project. Zie
ook het filmpje: https://youtu.be/1vw_4aoLSdE
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De jaarvergadering
Na dit interessante bezoek verplaatsten de leden zich naar het Delta hotel te Vlaardingen voor de
jaarvergadering.
Het betonakkoord
Eerst werd het woord gegeven aan Henk Wapperom die de aanwezigen namens de Betonvereniging meenam
in de ontwikkelingen aangaande het betonakkoord. Zie voor meer informatie: https://www.betonakkoord.nl/
De betonsector kan en wil duurzamer worden door meer samen te werken in de keten en met
opdrachtgevers. Daarom is het Betonakkoord in het leven geroepen. Een nationaal ketenakkoord voor
duurzame groei van de sector.
Voor het uitvoeren daarvan wordt een beroep gedaan op de hele keten en juist de Stubeco heeft in haar
netwerk een groot aantal van die ketenpartners. Daarbij komen ook zaken langs die nog niet bij alle
ketenpartners even bekend zijn, zoals bijvoorbeeld de MKI. MKI drukt de milieueffecten van een
(bouw)oplossing over verschillende levensfasen - van grondstoffenwinning tot hergebruik of afval - uit in één
enkele financiële waarde. Door deze omlaag te brengen, doen we stappen in de goede richting voor een
duurzame samenleving.
De Betonvereniging heeft een eerste leergang opgestart om kennis en inzicht op te doen over die MKI. Zie ook
https://www.betonvereniging.nl/nieuws/leergang-mki-aan-de-slag-met-de-uitkomsten-van-hetbetonakkoord/

Verantwoording
Daarna kwamen de traditionele jaarvergadering-agendapunten voorbij als verslagen, financiële
verantwoording, begroting, studiewerk, communicatie en PR. Zie ook het jaarverslag, te downloaden en of in
te zien op de website: https://www.stubeco.nl/stubeco-jaarbijeenkomst-12-mei.html
Ondanks dat er volop de gelegenheid was voor de leden om er wat van te vinden, kwam er weinig
commentaar en was men tevreden met de afgelegde verantwoording.
In de vergadering werd met goedkeuring van de leden, Peter Kraaijeveld benoemd voor een nieuwe
bestuurstermijn.
Bij het noemen van het huidig aantal leden (188) werd aan de leden de oproep gedaan om ieder in hun eigen
netwerk mensen te interesseren voor het lidmaatschap van de Stubeco. We hebben een mooie vereniging,
maar deze kan nog waardevoller worden als er ook weer een ledengroei kan ontstaan in de breedte van de
branche. Daarmee wordt de Stubeco nog aantrekkelijker als kennisnetwerkplatform.
Na bespreking van het financiële verslag werd op voordracht van de kascontrolecommissie aan het bestuur
decharge verleend. Als nieuw kascontrolecommissielid werd Jan Schoonebeek benoemd en werd het
aftredende lid Rob Brinkman bedankt voor zijn deelname in die commissie.
Vervolgens werd ingestemd met de toegelichte begroting voor lopend en komend jaar.
Studiewerk
Er is nog één langer lopende studiecel “Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen (D07-3)”
in uitvoering, De leden van deze studiecel hopen het rapport dit jaar af te kunnen ronden en daarmee een
onderlegger te bieden voor het op praktische wijze berekenen van tijdelijke ondersteuningen.
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De Stubeco wil zich gaan richten op studiegroepjes die kortlopende onderzoeken/studies kunnen doen voor
actuele onderwerpen op het gebied van uitvoeren van betonconstructies. Dit past beter bij de huidige praktijk
waar het vrijwillige studiewerk onder druk staat van veel aandacht en tijd vragende werkomgevingen van de
leden. Te vaak is er dan onvoldoende ruimte voor langer lopende studies, waardoor die aan actualiteit van de
praktijk aan waarde inboeten en slechts moeizaam tot stand kunnen komen. Dan is het veel waardevoller als
vanuit het netwerk kennis en ervaring wordt aangewend om in korte tijd een actueel vraagstuk op te pakken.

Communicatie en PR
De vereniging ‘communiceert’ met name via website en LinkedIn met haar leden en de ‘buitenwereld’.
Aanvullend wordt aan de leden informatie gegeven via e-mail en nieuwsbrieven verspreid via mail, de website
en LinkedIn. Besloten is om te stoppen met de platforms Facebook en Twitter. Middels signalen vanuit de
leden, netwerk en metingen is gebleken dat deze platforms niet tot nauwelijks bereik hebben bij het beoogde
publiek.
Verschillende leden hebben aangegeven niet de e-mails van de Stubeco te ontvangen. Dit kan komen doordat
een SPAM blokkade dwars ligt, of dat niet het juiste e-mail adres bekend is. Daarom is het van belang om met
enige regelmaat de mailbox met ongewenste mail (of spam) te checken en mocht daar een mail van de
Stubeco in terecht gekomen zijn, deze blijvend te markeren als geen ongewenste mail.
De Stubeco is ook partner van het vakblad Betoniek. Zo steunt de
Stubeco het blad met een financiële bijdrage en waar mogelijk
geven we elkaar ondersteuning die kan bijdragen aan verspreiding
en deling van specifieke kennis. Leuk om te melden is dat in de
uitgave van eind juni van het Betoniek magazine een interview met
onze voorzitter zal staan en deze maand zal samen met de Betoniek
onze promotieflyer worden verzonden. Twee keer extra aandacht
voor de Stubeco, gaaf toch.
Plannen en beleid
Terugkijken tijdens een jaarvergadering is belangrijk, zeker om mee te kunnen nemen wat beter kan. Vanuit
dat oogpunt werden vervolgens de plannen gedeeld en de voorgenomen activiteiten van dit jaar. Zo staat er
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nog een Stubeco4U bijeenkomst in die agenda. Een bijeenkomst waar studerende jongeren hun mogelijke
toekomst kunnen ontmoeten in die uitdagende bouwsector. Doorgang is wel afhankelijk, of we tijdig een
geschikt project kunnen vinden, waar we welkom zijn met de studenten. En natuurlijk staat ook de studiebuitenlandreis op de agenda met een top programma. Deze is al vol, maar wil je op de reservelijst komen, dan
kan je je nog aanmelden.
Daarnaast is er het voornemen om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidambities van de bouw in
Nederland. Alleen als daar de hele keten in samenwerkt kunnen ambities ook werkelijkheid worden. En juist
de Stubeco biedt het platform om daar in de keten met elkaar naar te kijken. Zo kan bijvoorbeeld een rondetafel-bijeenkomst een bijdrage leveren aan dat brede gesprek. De Stubeco onderzoekt de mogelijkheden om
dat gesprek vorm te geven.
Ook is de herijking van het verenigingsbeleid in uitvoering; een nieuw beleidsplan is in de maak. Een plan
waarin de visie, missie en de doelstelling van de vereniging wordt geactualiseerd passend bij deze tijd en met
een blik naar de toekomst. Een basis van waar uit
de belangrijke activiteiten kunnen worden
ontplooid.
Het bestuur heeft de ideeën daarvoor eerder naar
buiten gebracht in een speciaal daarvoor gemaakt
filmpje, dat op de website van de Stubeco is te
bekijken:
Zie: https://www.stubeco.nl/verwacht-in-2022.html
of https://youtu.be/XjxJ42e6d20
Na het bekijken van dit filmpje in de vergadering, werd met elkaar gesproken over wat mogelijkheden zijn voor
verbetering. Daarbij kwam ook langs dat we als Stubeco belang hechten aan het met elkaar bezoeken van een
bouwplaats tijdens een bijeenkomst, maar dat het in de praktijk vaak niet mogelijk blijkt om dat met een
grotere groep te doen. Enkele ideeën werden aangedragen om daar toch de mogelijkheden voor op te
zoeken.
Tot slot
De vergadering werd natuurlijk afgesloten met de ruimte om nog in te brengen wat mogelijk nog leefde en
was er daarna volop de gelegenheid om te netwerken tijdens een borrel en eenvoudige maar zeer smakelijke
en voedzame buffetmaaltijd. Juist daar worden veel dingen met elkaar uitgewisseld en verder besproken en
zijn zo nog vele waardevolle meningen, ervaringen en ideeën uitgewisseld.
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