
Direct na school ben ik aan de slag 
gegaan. Na drie maanden tekenen (ja 
achter het schot!) werd ik aan het re-
kenen gezet. Ik ben begonnen met het 
uitrekenen van rijtjeswoningen op 
palen en berekenen van de wapening 
van funderingen. Ook het keuren van 
wapening op de bouwplaats hoorde 
erbij. En de woningen staan er tegen-
woordig nog steeds…!

Zo ging het treintje rijden en ont-
stond er steeds meer contact met de 
andere bouwpartners zoals architect, 
opdrachtgever en aannemer. Ieder-
een heeft zijn eigen creatieve ideeën, 
belangen, stokpaardjes en kennis.
De beste herinneringen bewaar ik aan 
de projecten waarbij je eendrachtig 
samenwerkt, ieder met zijn eigen 
specialisme inbreng heeft, en waar 
je goed naar elkaar luistert. In een 
dergelijk proces word je persoonlijke 
belang deel van het gemeenschappe-
lijke belang. Je werkt samen aan een 

mooi project met esthetische kwa-
liteit, goede functionaliteit, heldere 
constructie, wat goed maakbaar is 
en uiteraard voor de juiste prijs. Dan 
ben ik trots als het af is! De praktijk is 
weerbarstig, dat weten we allemaal, 
maar zo zou het toch moeten gaan, 
niet?

De ontwerpopgaven kunnen heel 
divers zijn. Hoe ga je om met een kel-
der in binnenstedelijke vernieuwing 
waarbij je vlak langs oude bebouwing 
moet bouwen. Welk bouwsysteem 
gebruik je voor een appartementen-
complex. Denk je gelijk in traditio-
neel beton of zou een staalskelet met 
slimline-vloeren ook kansen geven 
ten aanzien van de herindeelbaarheid 
naar de toekomst? Of moet het een 
prefab bouwsysteem worden? Hoe 
verwerk je de constructieve veiligheid 
in de uitstraling van balkons en gale-
rijen zoveel mogelijk overeenkomstig 
met de architectonische wensen?

De ervaring leert dat hoe eerder we 
als constructeur bij het ontwerppro-
ces betrokken zijn, hoe effectiever, 
veiliger en goedkoper het project 
wordt. Moeilijke, gekunstelde en dus 
dure oplossingen worden zo immers 
vermeden.

Kortom, ik denk graag met u mee in 
uw ontwerpopgave! 

Medewerker aan het woord

Henk van Harn

Constructies ontwerpen is één van de mooiste onderdelen van het vak van constructeur. 
Maar voor het ontwerpen heb je veel kennis en ervaring nodig.


