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Mijn naam is Henrie de Vries. Geboren en 
getogen op Urk. Ik bin ur iene van Klaas 
de Vries (de Kats) van Jansien van de ees-
kelder, en Joke de Vries-ten Napel van 
Hendricus ten Napel, de Urker aannemer.

Ik woon nog bij mijn ouders, rond januari 
2022 verhuis ik naar een appartement in 
de Grootmeester. Opleiding HBO Civiele 
Techniek gevolgd te Zwolle, Windesheim. 
Werkzaam bij Knipscheer Infrastructuur, 
afdeling Civiele Betonbouw. We bouwen 
vooral bruggen of andere ‘kunstwerken’ 
waar beton een element in is.
Zelf ben ik calculator en werkvoorbereider. 
Een calculator bepaald de kostprijs van 
een bouwproject en brengt kansen/risico’s 
in kaart die daaraan kleven. Een werkvoor-
bereider is bezig om het werk zo goed mo-
gelijk voor te bereiden.
Vanaf het moment dat de gemeente Urk 
het project op de markt heeft gezet ben 
ik druk met de Michiel de Ruyterbrug. Een 
droom voor iedereen in mijn vakgebied om 
iets te mogen bouwen in z’n eigen woon-
plaats. De architect heeft bepaald hoe de 
brug eruit moet komen te zien. De aan-
nemer (wij) moet de techniek daarachter 
bedenken en uitwerken.
De brug wordt gebouwd door drie bedrij-
ven met elk hun eigen specialisme, gebun-
deld in Combinatie 2KA; Staal- en werk-
tuigbouw (Knook Staal en Machinebouw te 
Moerdijk); Elektrotechniek en Industriële 
Automatisering (ÆVO te Halsteren); Civiel 
(Knipscheer Infrastructuur te Almere). Zelf 
ben ik volledig ondergedompeld in werk-
discipline Civiel.

Maandag: Van de ochtend tot de avond de 
berekening en werktekeningen gecontro-
leerd van de prefab betonnen brugliggers, 
die geleverd worden door Haitsma Beton. 
Hier zijn echt één of meerdere dagen 
voor nodig. Grondige controle van deze 
stukken is nodig om diverse redenen. De 
maakbaarheid en de overall controle of 
alles is meegenomen ligt merendeel bij de 
aannemer. Een constructeur, leverancier of 
onderaannemer heeft meestal een beperk-
te blik op het (praktische) totaalplaatje. 
Voor mij is het de kunst om overal wat van 
te weten zonder dat ik extreem de diepte in 
ga. Zaken waar ik over twijfel overleg ik met 
de juiste projectcollega’s.
Qua maakbaarheid probeer ik te visualise-
ren hoe een bepaald onderdeel geprodu-
ceerd en gemonteerd wordt. Uiteindelijk 
moet het resulteren in een maakbaar ge-
heel, binnen de planning en het budget dat 

er voor staat.

Dinsdag: Controle prefab randliggers af-
gemaakt. Het ontwerp van het prefab iets 
aangepast om daarmee minder handelin-
gen op de bouwplaats te hoeven verrich-
ten.
Vanuit de onderaannemer die de wapening 
gaat aanbrengen van het beton krijg ik een 
aantal uitdagingen voorgeschoteld, weder-
om in de sfeer van de maakbaarheid. Hier 
moet ik intern bij de constructeur overleg 
over plegen om te komen tot een gedragen 
oplossing die voor iedereen werkt.
’s Ochtends nog een vergadering over de 
technische zaken die binnen onze bouw-
combinatie spelen, via Teams met mensen 
vanuit het hele land. Alle disciplines (Elek-
tra en Automatisering, Staal- en werktuig-
bouw en Civiel) bespreken onderling de 
hoofdzaken die binnen de discipline spelen 
en hoe daar mee omgegaan dient te wor-
den.
Vanuit de uitvoering krijg ik een melding 
binnen van een geconstateerde afwijking. 
De onderaannemer komt ook direct met 
een oplossing, waar ik vervolgens akkoord 
op kan geven. Deze oplossing moet con-
tractueel vastgelegd worden. De onderaan-
nemer doet een voorzet die ik vervolgens 
doorzet naar onze opdrachtgever.
Bij het waterschap navraag gedaan of de 
brug mag afwateren op de Urkervaart. Hier 
moet weer een mooie officiële mail voor 
gedicht worden.
Van de heier krijg ik een heianalyse onder 
ogen. Het ziet er goed uit, het gekozen 
materieel is theoretisch in staat de heip-

alen op diepte te krijgen. De verwachting 
is, dat sommige palen wat moeilijker de 
grond in gaan. De bodem is onderzocht 
middels sonderingen, het spreekt voor zich 
dat heipalen lastiger zijn aan te brengen in 
harde zandlagen dan in zachte kleilagen.
Tussendoor snel naar de bouwplaats om 
te kijken naar de heistellingen die zijn 
aangevoerd. De damwandstelling is zelfs 
al begonnen met het plaatsen van dam-
wanden. Na het nemen van wat foto’s en 
een rondje op de bouwplaats ga ik weer 
terug naar mijn werkplek. Aan het einde 
van de dag schrijf ik nog een stukje voor 
de Bouwapp, ons communicatiemiddel om 
belangstellenden te informeren over onze 
activiteiten.

Woensdag: De dag begint met het op-
stellen van een reeks afwijkingen. Ons 
contract is steeds de basislijn om ons 
werk aan te toetsen, gedurende het werk 
veranderen er altijd zaken of wordt het net 
iets anders uitgevoerd dan bedacht omdat 
de praktijkmensen er een wat andere visie 
op nahouden dan de theoriemensen. Deze 
veranderingen worden vastgelegd in wat 
we noemen Afwijkingen. Een formulier 
waar oorzaak, gevolg en beheersmaatregel 
duidelijk in worden verwoord en eventueel 
uitgebeeld.
Vervolgens heb ik een afspraak in de bouw-
keet met een adviseur van Snagstream, 
onze uitvoerder en onze kwaliteitsman. 
Snagstream is een app om vast te leggen 
wat we eigenlijk allemaal aan het bouwen 
zijn. Dat hebben we al gedaan middels 
tekeningen en berekeningen. We moeten 
echter ook goed controleren of het buiten 
daadwerkelijk zo gemaakt wordt. Kwali-
teitscontrole dus. We zeggen wat we bou-
wen (tekeningen) en we bouwen wat we 
zeggen (Snagstream). De app ziet er goed 
uit en is zo gebruiksvriendelijk mogelijk.
Daarna is er nog een Teams overleg over 
het heien van de eerste paal. Een symbo-
lisch moment waarbij de pers wordt uitge-
nodigd en de wethouder een paar rammen 
mag geven op een heipaal. Het communi-
catieplan ‘De groei van Urk’ komt aan de 
orde en hoe de Michiel de Ruyterbrug daar 
binnen past. Het persmoment en de aan-
dachtspunten die daarbij spelen worden 
doorgesproken.

Donderdag: Vandaag ben ik de hele dag 
op bouwplaats te vinden. Onze uitvoerder 
viert zijn trouwdag. Hij heeft alles op de 
bouwplaats voor vandaag in principe gere-
geld, ik ben er alleen om ad hoc vragen te 
beantwoorden. Alles loopt op rolletjes.
Vandaag koop ik de zinkers in zodat de 
zinkerlegger aan de slag kan. Zinkers zijn 
buizen die in de waterbodem ingegraven 
worden, voor het leggen van kabels. Nor-
maliter leggen we deze kabels in het be-
tonnen brugdek van de ene oever naar de 
andere. Maar omdat dit een beweegbare 
brug is kan dat niet. 
De werktekening voor de zinkers moet 
nog nader uitgewerkt worden. Alle werk-
disciplines moeten hier iets van vinden. 
Mijn belang is vooral maakbaarheid en 
toekomstbestendigheid maar het moet wel 
allemaal passen in de beperkte ruimte van 
de brugkelder. Ik zit zelf te rommelen in de 
werktekening, sommige uitdagingen kan 
ik het beste zelf tackelen en dit is er een 
van. De kunst is zo goed mogelijk rekening 
proberen te houden met ieders belang, 
een hapklare oplossing te fabriceren en te 
presenteren als dé oplossing, tenzij iemand 

een gegrond bezwaar heeft.
Onze Opdrachtgever wordt graag op de 
hoogte gehouden van de voortgang. De 
voortgang van het werk rapporteren we in 
een vierwekelijks rapport. Samen met onze 
bedrijfsleider stel ik de input op en lever 
die aan bij de penvoerder van 2KA.

Vrijdag: Vandaag controleer ik de vormte-
keningen van de brugpijlers. De volgende 
fase in het uitvoeringsontwerp. Doel is om 
alle contracteisen op de tekening te krij-
gen. Daarnaast let ik op of er voldoende in-
formatie en maatvoering op staat waarmee 
de timmerman buiten aan de slag kan.
Op de noordoever van de Urkervaart komt 
een voetgangersonderdoorgang. Daar 
moeten we flink de diepte in graven om die 
te maken. Daarbij moeten we het (grond)
waterpeil in onze bouwput verlagen om 
droog te kunnen werken. Hoe dit alles in 
zijn werk gaat moet vastgelegd worden in 
een bemalingsplan, zodat de Opdrachtge-
ver en vergunningverlener weten wat we 
gaan doen. Een bemalingsexpert komt bij 
ons langs op de bouwplaats om het geheel 
te bespreken. Belangrijkste aandachts-
punt is de nabijheid van de Urkerweg. Hoe 
voorkomen we dat de weg verzakt door het 
plaatselijk verlagen van het grondwater-
peil? Dat is de hoofdvraag die beantwoord 
moet worden.
Dan het hoogtepunt van de dag. M’n vader 
komt vis bakken op de bouwplaats. Alle 
‘vreemden’ doen zich tegoed aan onze Ur-
ker vis, wat een feest.
’s Middag ga ik samen met de stagiair de 
finale test doen van Snagstream. De app 
werkt precies zoals ik voor ogen had, wat 
een uitkomst. Het scheelt me bakken tijd 
t.o.v. de ‘traditionele’ manier om het werk 
te keuren. Tijd is geld. Ik reken voor mezelf 
even uit wat er bespaard wordt door deze 
werkwijze, een bonus lonkt aan de horizon.

OP HET WERK
Urkers vertellen over hun werkweek. Van stucadoor tot stuwadoor, van boekhouder tot boekbinder, van visserman tot visverkoper. 

Meld jezelf (of iemand anders) aan via redactie@urkerland.nl.
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