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Lef, geduLd, een fLinke portie inLevingsvermogen en een beetje geLuk. dat kenmerkt de genomineerden voor 

de verkiezing van de ingenieur van het jaar. met een eigen visie weten ze in van oudsher behoudende 

 sectoren ruimte te maken voor vernieuwing.

resultaat boeken in behoudende sector

Dwarsdenkers
teur. ‘We stoppen veel ener
gie in het opbouwen van een 
nieuw netwerk van onder
aannemers die fris kunnen 
denken. We kopen zelf geen 
dure bouwkranen; onze fo
cus ligt op bouwcoördinatie.’ 
Met zijn eigen bouwbedrijf 
kan Bruggink voor zijn klan
ten een aantrekkelijke prijs 
neerzetten zonder onver
wachte extra kosten of ver
tragingen tijdens het bouwproces. ‘Ons ei
gen bouwbedrijf huurt nu bijvoorbeeld de 
leemstukadoor rechtstreeks in. En omdat we 
zelf weten dat leemstuc niet binnen een jaar 
van de muren valt, hoeven we geen risico
premie te rekenen.’

gedrevenheid
Zijn aanpak bleef in de traditionele bouw

wereld niet onopgemerkt. Juist vanwege zijn 
visionaire kijk en gedrevenheid kreeg hij in 
2013 de Bouwprijs 2013 in de categorie  
Talent met Toekomst. Dat geeft de burger 
moed, want een koerswijziging richting  
biobased in de hele bouwsector is waar  
Bruggink van droomt.

Als industrieel ontwerper in  
dienst treden van een ziekenhuis om samen 
met artsen én mkb’ers nieuwe medische 
technologie van de grond te tillen in een sec
tor die van oudsher huiverig is voor innova
ties. Als ecologisch en biobased architect zelf 
een duurzaam bouwbedrijf beginnen om de 
eigen ontwerpen echt ecologisch te kunnen 
laten bouwen. En als civiel ingenieur bij een 
gemeente durven kiezen voor risicovolle 
 innovaties, zoals een fietsbrug van ultra
hogesterktebeton waar nog geen landelijke 
normen voor bestaan. Dat deden de genomi
neerden voor de verkiezing van de Ingenieur 
van het Jaar. Ze werken alle drie in van ouds
her behoudende sectoren. Met een onalle
daagse aanpak weten ze daar toch ruimte 
voor vernieuwing te maken.

De eerste genomineerde, architect ir. 
Daan Bruggink, doet dat in de bouwsector. 
Aannemers krabbelden vaak terug nadat ze 
een prijs hadden neergelegd voor de bouw 
van een biobased woning, vertelt hij, of na
dat ze een prijsopgave deden voor de bouw 
van een bedrijfsgebouw van natuurlijke en 
biobased materialen, zoals hout, houtvezel, 
vlas, biologisch gipsplaten en biofoam. Dan 
melden ze zich ineens weer bij Bruggink: 

‘We hebben er nog eens naar gekeken, maar 
we kunnen toch geen garanties geven bij het 
gebruik van deze natuurlijke materialen.’ Of 
de aannemers vonden de materialen te moei
lijk verkrijgbaar of de werkwijze toch te las
tig. ‘Dan hadden ze bijvoorbeeld een flinke 
risicopremie bijgeplust voor het leemstuken, 
omdat ze bang waren dat dat eraf zou vallen 
en ze het opnieuw moesten doen. Of de 
bouw liep vertraging op, omdat ze een bij
zonder materiaal niet op tijd hadden besteld.’

Deze ervaringen brachten Bruggink tot 
een voor een architect ongebruikelijke stap: 
zelf een bouwbedrijf beginnen om aanne
mers die hun hakken in het zand zetten te 
omzeilen. Klanten heeft hij genoeg: zijn be
drijf ORGA architect groeit ondanks de crisis 
in de bouw en verdubbelde afgelopen zes 
jaar elk jaar bijna qua omzet. Duurzaam 
bouwen is de nichemarkt aan het ontgroei
en. En zijn ontwerpen vallen ook in de 
smaak vanwege de architectuur die is geïn
spireerd door vormen uit de natuur. Klanten 
zijn bovendien gecharmeerd van het aantrek
kelijk binnenklimaat dat het gebruik van na
tuurlijke materialen biedt.

Voor ORGA bouw trok Bruggink een erva
ren vakman uit de aannemerij aan als direc

formaat van een koelkast maakte ze een 
handzame en gebruiksvriendelijke variant 
samen met een kinderlongarts en met het 
Centre for Concepts in Mechatronics en 
WeLL Design, beide mkbbedrijven. Dat 
smaakte naar meer. Met een succesvol aan
gevraagde overheidssubsidie van twee mil
joen euro en steun vanuit de raad van be
stuur van het UMC Utrecht kon Lindenhovi
us Pontes Medical oprichten, waarmee ze 
ook samenwerking zocht met het AMC en 
het VUmc in Amsterdam.

‘Samen met onze artsen en veelal mkb’ers 
komen we tot oplossingen die de partijen in 
hun eentje nooit konden bedenken. Iedereen 
participeert in zijn eigen tijd met zijn eigen 
geld en dat zorgt voor veel commitment.’  
Samenwerken met het mkb levert slag
kracht, is de ervaring van Lindenhovius.  
‘Je zit meteen met de beslissers aan tafel.’ 
Haar aanpak lijkt te werken, want Pontes 
Medical heeft inmiddels zeven producten  
op de markt gebracht, al is er nog wel wat 
marketing nodig om de verkoop echt goed  
te laten lopen.

Opvallend is dat er dit jaar twee ingeni
eurs in dienst van de overheid zijn genomi
neerd die gedurfde keuzes maken. Ing. 
 Mozafar Said is de tweede. Zijn motto: ‘Als 
de overheid niet beweegt, komen innovaties 
in de civiele techniek niet tot stand.’ Als pro
jectleider was Said de afgelopen vijf jaar 

innovatie zien. Dat is allesbehalve een van
zelfsprekendheid, omdat arts een conserva
tief beroep is met grote risico’s. Veel artsen 
doen dingen daarom graag zoals ze die altijd 
al deden. ‘Onze longfunctiemeter, de Whist
ler, kan bijvoorbeeld iets meten dat voor
heen bij kinderen niet kon’, licht Lindenho
vius toe. ‘De eerste reactie van artsen was: 
‘Dat kan niet, want het heeft nooit gekund.’ 
Heel jonge kinderen kun je inderdaad niet 
vragen om eventjes een paar keer hard te 
blazen. Maar met ons nieuwe apparaat hoeft 
dat ook niet. Een paar keer rustig ademen is 
genoeg voor een betrouwbare meting, die 
kan voorkomen dat bijna de helft van de kin
deren die met luchtwegklachten bij de huis
arts komt, onnodig antibiotica of astmame
dicijnen krijgt.’

rugdekking
Nieuwe techniek brengt artsen soms zelfs 

in verlegenheid. Bijvoorbeeld als ze in het 
verleden handelingen niet optimaal konden 
uitvoerden, bijvoorbeeld door te opereren 
met endoscopen die nu en dan een troebel 
zicht hebben. ‘Er was echt geen rocket science 
nodig om een apparaat te ontwikkelen waar
mee vóór een operatie is te controleren of 
een endoscoop niet is beschadigd.’ 

Lindenhovius startte in 2006 op detache
ringsbasis aan haar eerste klus. Van een pro
totype van een longfunctiemeter met het 

Ook de tweede kandidaat voor de verkiezing 
van de Ingenieur van het Jaar ging oncon
ventioneel te werk. Ir. Karianne Lindenho
vius zei zeven jaar geleden het bedrijfsleven 
vaarwel –  ze werkte eerst bij Philips en later 
bij het mkbbedrijf WeLL Design – om als 
ingenieur aan de slag te gaan bij het UMC 
Utrecht – geen alledaagse stap voor een in
dustrieel ontwerper. Het ziekenhuis had 
commerciële denkers nodig om in huis be
dachte technische ideeën breder toepasbaar 
te maken, zodat meer patiënten er baat van 
zouden hebben. ‘Daar heb je bedrijven voor 
nodig en die stappen pas in een ontwikkel
traject als je ze kunt overtuigen van de 
marktpotentie van een nieuwe vinding’, ver

klaart Lindenhovius. 
De kracht van haar 

aanpak is dat de ideeën 
grotendeels bij vooruit
strevende artsen zelf van
daan komen. ‘De arts die 
vanaf het begin af aan bij 
de ontwikkeling van een 
nieuw product is betrok
ken, vervult later ook een 
belangrijke ambassa
deursfunctie voor de 
nieuwe technologie.’

Marktpotentie is er 
immers alleen als artsen 
het nut van een nieuwe 
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daan bruggink

Ir. Daan Bruggink (37) is eigenaar 
van ORGA architect, een modern 
ecologisch architectenbureau dat 
hij op 31-jarige leeftijd oprichtte. 
In 2012 startte hij met ORGA 
bouw. In totaal werken ze met 
zijn zevenen bij ORGA. Zijn 
vrouw is partner in het bedrijf. 
Afgelopen jaar was hij alumnus 
van het jaar van de TU Delft, 
waar hij Bouwkunde studeerde. 
In datzelfde jaar was hij ook win-
naar van de Nederlandse Bouw-
prijs 2013, categorie Talent met 
Toekomst, vanwege zijn inzet 
voor biobased bouwen.

Een tandartsenpraktijk van ORGA architect in aanbouw. Een parkwoning in Almere.Appartementen in een zorgboerderij.

Daan Bruggink toont verschillende 
stukken biobased bouwmateriaal.
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 betrokken bij het vervangen van meer dan 
 honderd bruggen waarbij de keuze viel op 
innovatieve materialen als vezelversterkte 
kunststof (composiet) en ultrahogesterkte
beton (UHSB).

Hij was de eerste civiele ingenieur die het 
aandurfde om een superslanke fietsbrug van 
UHSB te laten maken. De constructie heeft 
een dikte van 6 cm in plaats van de gebrui
kelijke 50 cm. Dit terwijl er nog geen natio
nale norm was voor dragende constructies 
van UHSB. Dat gaf dus obstakels bij de ver
gunningsaanvraag. Toch hield hij vast aan 

zijn visie dat er met ultrahogesterktebeton 
betere bruggen te maken zijn, ook toen het 
lastig bleek een partner in de markt te vin
den die het aandurfde zo’n nieuw type brug 
te ontwikkelen.

Said zocht als civiel ingenieur in dienst 
van het ingenieursbureau van de gemeente 
Rotterdam zowel extern experts die hem 
steunde als interne rugdekking. ‘Intern heb 
ik steeds duidelijk gezegd dat er een kans 
was dat het project mislukte. Maar ik zei 
ook: als het wel lukt, hebben we echt iets 
moois, zoals ook het geval is bij de reeds ge

realiseerde composietbruggen.’ Alleen al in 
Rotterdam zijn honderden fiets en voet
gangersbruggen met een lengte tot 20 m 
aan vervanging toe; in heel Nederland gaat 
het naar schatting om enkele duizenden. 

Voor UHSBbruggen is minder beton no
dig, ze zijn onderhoudsvrij en ze hebben een 
geschatte levensduur van maar liefst 100 
jaar. Dit terwijl een gewone betonnen brug 
gemiddeld 50 jaar meegaat en een houten 
brug 25 jaar. Over de gehele levensduur ge
zien zijn UHSBbruggen goedkoper. De 
brug die FDN Engineering, dat zelf ook al 

met ideeën voor een dergelijke brug rond 
bleek te lopen, uiteindelijk maakte voor de 
gemeente Rotterdam weegt ongeveer 25 ton 

karianne lindenhovius
Ir. Karianne Lindenhovius (42) is innovatiemanager bij het UMC Utrecht, waar ze 
Pontes Medical heeft opgezet om vanuit de zorg samen met bedrijven medische 
technologie te ontwikkelen tot vermarktbare producten. Ze heeft een bul van de 
opleiding Industrieel Ontwerpen op zak. Na twee keer te zijn uitgeloot voor deze 
Delftse opleiding wist ze via een brief aan de decaan met haar motivatie alsnog 

een plek te bemachtigen. Lindenhovius zat ook zelf achter de tekentafel als 
 design engineer bij Philips Competence Center Plastics en deed ervaring op  
met samenwerken met het mkb als ontwikkelmanager bij Philips Lighting New 
Business Creation. Vanuit haar baan bij het ontwerpbureau WeLL Design nam  
ze zelf het initiatief voor haar detachering bij UMC Utrecht.

MoZaFar said
Ing. Mozafar Said (46) won in 2013 de Betonprijs 
en in 2014 de International FIB Award for Outstan-
ding Concrete Structures voor zijn bijdrage aan de 
rea lisatie van een superslanke fietsbrug van ultra-
hogesterktebeton. Hij vluchtte in 1994, ten tijde  
van de burgeroorlog, uit Afghanistan, waar hij 
 Civiele Techniek had gestudeerd aan de technische 
universiteit in  Kabul. Inmiddels heeft hij ook een 
 bachelorsdiploma Civiele Techniek van de Hoge-
school Rotterdam op zak en is hij bezig met een 
MBA- opleiding bij de TSM Business School van de 
Universiteit Twente. In 1996 kon hij, na goedkeu-
ring van zijn asielaanvraag, als betontekenaar aan 
de slag bij Ingenieursbureau Rotterdam. Later 
kreeg hij de rol van constructeur en ontwerpleider, 
en groeide hij door naar zijn huidige functie van 
projectleider.

Karianne Lindenhovius toont de ScopeControl, die opereren met 
endoscopen met troebel zicht voorkomt.

Mozafar Said op de superslanke brug van 
ultrahogesterktebeton.
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en is met een relatief kleine kraan in één 
keer te plaatsen. ‘Een brug vervangen kost 
nu geen drie weken meer, maar slechts drie 
tot vier dagen. Een verademing voor de om
geving.’ Hetzelfde geldt voor onderhoudsar
me en lichtgewicht composietbruggen die de 
voorkeur hebben op plaatsen waar het heien 
van funderingspalen tot schade en te veel 
hinder kan leiden.

Een van de sleutels van zijn succes was 
om al vroeg in het proces in conclaaf te gaan 
met de afdeling Vergunningen over de 
bouwvergunning, over hoe je een vertaalslag 
naar wel bestaande normen maakt. ‘Hier
door wisten we al snel dat we belastingsproe
ven moesten doen. Die heeft de TU Delft uit
gevoerd. Bij externe partijen heb ik boven
dien van meet af aan begrip gevraagd voor 
het feit dat alles langer zou duren doordat er 
nog geen norm bestond.’

dreMPel
Voor Said is de drempel om bij de afde

ling Vergunningen binnen te stappen veel 
lager, omdat het zijn collega’s zijn. ‘Om in
novaties meer ruimte te geven adviseren wij 
soms ook marktpartijen over hoe ze om kun
nen gaan met nietbestaande normen.’ Zelf 
in dienst zijn van het ziekenhuis heeft voor 
Lindenhovius ook zo zijn voordelen. ‘Ik ben 
echt een collega van de artsen. Dat schept 
vertrouwen en je kunt hen gemakkelijker  
benaderen dan wanneer je in het bedrijfs
leven werkt.’

Said deelt zijn kennis ook graag met an
dere gemeenten. ‘We zijn al in Den Bosch, 

Den Haag en Amsterdam geweest en het 
plan is om bij nog meer gemeenten langs te 
gaan.’ Maar eerst moet hij naar Mumbai om 
de FIB 2014 Award for Outstanding Con
crete Structures in ontvangst te nemen, 
 samen met de mensen van FDN Enginee
ring, die hun nek uitstaken door de brug 
daadwerkelijk te ontwerpen én zelf te produ
ceren. Eerder wonnen ze ook al de Beton
prijs 2013. ‘Onze brug is de eerste dragende 
constructie ter wereld met die slankheid.’

Van de drie genomineerden investeert 
Bruggink het grootste deel van zijn tijd – 
meer dan anderhalve dag per week – aan het 
uitdragen van zijn visie naar de buiten
wereld. ‘Ik wil biobased bouwen echt van de 
grond krijgen en dan moet je laten zien wat 
er mogelijk is. Dat doe ik via blogs, semi
nars, colleges en het deelnemen aan verga
deringen van allerlei commissies. Ik bel ook 
regelmatig onderzoekers op om een mon
stertje te vragen van een nieuw materiaal 
waar ze aan werken om erover te kunnen 
bloggen, want bekendheid van nieuwe bio
based materialen is de belangrijkste bondge
noot voor innovatie.’

Ook Lindenhovius heeft plezier in het  
uitdragen van haar aanpak. ‘Het verhaal  
achter Pontes Medical maakt artsen er be
wuster van dat er wat is te veranderen aan 
werkzaamheden die nu onhandig, tijdrovend 
en/of duur zijn. Wij maken mooi ogende, 
simpel te bedienen apparaten, maar als inge
nieurs moeten we wel ook aan de buiten
wereld blijven vertellen wat voor slimme 
techniek erin zit.’ 
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De Whistler meet de longfunctie bij baby’s en peuters.

Met de ScopeControl zijn 
endoscopen vóór de operatie te controleren.

De VascuLuminator biedt hulp bij 
het aanprikken van bloedvaten.

Proefbelasting met bakken water gevuld tot een 
hoogte van 60 cm.

Rotterdam had de primeur van de eerste  
UHSB-brug.

Plaatsing van een UHSB-brug kan met een  
relatief kleine kraan.
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