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Gijs Peeters en Anastasia Karamperidou 
studeerden beiden af aan de Techni-
sche Universiteit Delft met een master 
in geotechniek en werken nu bij BAM. 

Een gesprek over studeren, werken en ambities.

Nee, je hoeft als kind niet op het strand zand-
kastelen te bouwen om later geotechniek te wil-
len studeren, zegt Gijs Peeters op het hoofdkan-
toor van BAM Infraconsult in Gouda. Hij voegt er 
lachend aan toe dat hij dat als kind wel gedaan 
heeft. De in Griekenland geboren en getogen 
Anastasia Karamperidou bouwde als kind nooit 
zandkastelen, maar wel bruggen van lego. Dat 
kinderen met zand of lego spelen – welke kin-
deren doen dat niet? – voorspelt uiteraard geen 
toekomst in de geotechniek. Er is meer voor no-
dig. Een absolute voorwaarde is interesse in na-
tuur- en wiskunde, zegt Karamperidou. “Vooral 
natuurkunde is belangrijk. Als je niet van dat 
vak houdt, moet je geen geotechniek gaan stu-
deren.” Als je er wel van houdt, staat je een fas-
cinerende studie en boeiend werk te wachten, 
zegt Peeters. Het klinkt als een promopraatje, 
maar hij meent het. Hij legt uit waarom hij dit 
vindt. “Van beton en staal weten we alles. Die 

materialen zijn al zo lang geanalyseerd. Het 
klinkt oneerbiedig, maar daarmee werken is ei-
genlijk minder onzeker. Het mooie van geotech-
niek is de onzekerheid, omdat het gedrag van 
grond nooit helemaal voorspelbaar is. Daarin 
zit de uitdaging.” Karamperidou is het met hem 
eens. “Grond gedraagt zich niet naar de regels 
die wij verzinnen. Daarom zit in projecten altijd 
een zeker risico. Je ontwerpt een fundering, 
terwijl je niet precies weet wat je tegen komt in 
de grond.” Daarbij komt ook nog eens dat geo-
technische projecten vaak volop in de publieke 
belangstelling staan, zodat zaken die misgaan 
breed worden uitgemeten. Karamperidou noemt 
als voorbeeld de Amsterdamse Noord-Zuid lijn, 
maar kan ‘talloze projecten’ noemen. Geotech-
niek is dus geen vak voor mensen die voor abso-
lute zekerheid gaan. Maar juist omdat nog lang 
niet alles bekend is over het gedrag van grond, 
heeft het vak geotechniek een mooie toekomst, 
meent Karamperidou. “Er komt nog veel re-
search aan, want het vak is volop in ontwikke-
ling. Zo heeft structural engineering zich sterk 
ontwikkeld de laatste jaren. In de komende jaren 
verwacht ik sterke verbeteringen van geotechni-
sche ontwerpmethodes.”

These
Peeters en Karamperidou werken beiden bij 
BAM Infraconsult. De weg ernaar begon voor 
Peeters aan de Hogeschool Amsterdam, waar 
hij bouwkunde studeerde. Na zijn examen wilde 
hij niet meteen de praktijk in. “Ik was gemoti-
veerd,  wilde meer leren en ben Civiele Tech-
niek gaan studeren aan de TU Delft.” Na zijn 
bachelor richtte hij zich in zijn master op een 
geotechnisch onderwerp. Voor zijn these deed 
hij onderzoek in het laboratorium van de Dienst 
Gemeentewerken in Rotterdam. “Er is daar veel 
kennis en kunde, zodat ik het probleem tot de 
bodem kon uitzoeken. Vanuit Delft was er su-
pervisie van de afstudeercommissie, die in de 
gaten hield of ik goed bezig was.” Het leidde tot 
de these “Application of stress path method to a 
lateral earth pressure problem”, waarin Peeters 
het verschil liet zien tussen aanvullen aan de 
achterzijde of ontgraven aan de voorzijde bij de 
realisatie van een grondkering. Peeters: “Aan de 
hand van spanningspaden uit eindige elementen 
berekeningen zijn spanningspadproeven uitge-
voerd in een triaxiaalcel om het grondgedrag en 
de parameters te verifiëren. Dit toonde aan dat 
er een verschil is tussen beide bouwmethoden.” 

Sprookje
Het klinkt als een sprookje, maar het is de waar-
heid: na zijn afstuderen in 2010 kon Peeters aan 
de slag bij maar liefst vijf bedrijven. “Ik had de 
mogelijkheden voor het uitkiezen en koos voor 
BAM.” Opmerkelijk, die keuzemogelijkheden, 
omdat de financiële crisis toen al in alle hevig-
heid woedde. Het illustreert de grote vraag naar 
geotechnici, zegt Karamperidou. “In Nederland 
zijn de meeste civiele ingenieurs waterbouwers 
en constructeurs. Er is een tekort aan geo-
technische ingenieurs. Iedereen die zich hierin 
specialiseert, vindt gemakkelijk een baan.” Zelf 
is ze ook een bewijs daarvan. De appel viel bij 
haar niet ver van de boom, omdat haar ouders 
beiden ingenieur zijn. Nadat ze haar bachelor 
en master of science civil engineering in Grie-
kenland had gehaald, kwam ze in 2006 naar de 
TU Delft voor verdere studie. Ze specialiseerde 
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zich in constructief en geotechnisch ontwerp 
van  havenconstructies, met name van kades en 
steigers. Twee jaar later behaalde ze haar twee-
de master of science civil engineering. In haar 
these (“Parametric analysis of quay walls with a 
relieving platform by means of elastic supported 
beam and finite element method”) beschreef ze 
de ontwerpaspecten van diepe kademuren. 

Positief verschil
Net als Peeters deed Karamperidou aan het 
einde van haar studie praktijkervaring op bij de 
Dienst Gemeentewerken in Rotterdam. “Ik ben 
er tien maanden geweest en werkte er aan mijn 
these. Het was leerzaam, want ik zag al die gro-
te Rotterdamse projecten.” Na haar afstuderen 
kon ze meteen aan de slag bij BAM, waarbij het 
werk goed aansloot bij haar studie. “Mijn mas-
ter ging over het soort constructies, die we hier 
ontwerpen en bouwen. Natuurlijk had ik nog niet 
de ervaring van een ontwerper, maar door mijn 
theoretische en praktische achtergrond kon ik 
de discussies hier goed volgen” Karamperidou 
is opgetogen over de samenwerking in Neder-
land tussen universiteit en bedrijfsleven. “In 
Delft hadden we workshops waar bedrijven op 
zoek naar medewerkers zich aan studenten pre-
senteerden. Dat kennen we niet in Griekenland. 
Daar kom je na je afstuderen pas voor het eerst 
in aanraking met de arbeidsmarkt. Je moet er 
echt in je eentje op zoek naar een baan. Dat je 
in Nederland al tijdens je studie met de moge-
lijkheden op de arbeidsmarkt te maken krijgt, is 
erg goed. Een groot positief verschil met Grie-
kenland.” Er is haar nog iets opgevallen. “Ieder 
land heeft zijn geotechnische specialiteit, die af-
hangt van de specifieke omstandigheden in een 
land. Nederland richt zich op hydraulic enginee-
ring en het aardbevingsgevoelige Griekenland 
vooral op seismic engineering.”

Unieke kans
Karamperidou werkt zes jaar en Peeters drie 
jaar bij BAM.  Beiden hebben het er uitstekend 
naar hun zin. Karamperidou werkt vanaf het 
begin bij BAM Infraconsult B.V., Peeters is daar 
eigenlijk net begonnen na, als een soort uitwis-
seling, drie jaar gewerkt te hebben bij BAM Spe-
ciale Technieken. Daaronder valt onder meer 
het heibedrijf. Peeters: “Dat maakt palen en 
past funderingstechnieken toe die BAM Infra-
consult bedenkt en berekent. Ik kreeg de moge-
lijkheid om er een jaar te werken, maar het wer-
den er drie. Die unieke kans greep ik graag aan.” 
Peeters was onder meer betrokken bij de aanleg 
van Maasvlakte 2. “We hebben er speciale hei-
installaties voor moeten bouwen, omdat er pa-
len van zestig meter de grond in moesten.” Ka-
ramperidou: “Bij Maasvlakte 2 was ik betrokken 
bij het ontwerp van de kademuurconstructies, 
en heb ik die MV palen gedi-
mensioneerd. Gijs zat meer 
op de uitvoeringsaspecten 
en was dus meer op de site 
aanwezig. Een groter pro-
ject dan Maasvlakte 2 kun 
je niet krijgen. “De grootste 
containerschepen van de 
wereld moeten er kunnen aanleggen. Alles is 
opgeschaald voor dit project.”
Na Maasvlakte 2 reisde Karamperidou naar 
Australië. “Ik ben net terug. BAM legt er een 
kilometerslange steiger aan, waaraan gastan-
kers moeten aanmeren. Ik ben er nog mee be-
zig.” Peeters werkt nu aan de vernieuwing van 
het winkelcentrum Nieuw Hoog Catherijne in 
Utrecht. Ook dat werk spreekt qua schaalgroot-
te tot de verbeelding, omdat in de grond een 
parkeergarage van vijf verdiepingen wordt ge-
bouwd. Peeters: “Voor die parkeergarage moe-
ten we zeventien meter de grond in. Om droog 
te kunnen werken, maken we gebruik van de 

aanwezige kleilaag op 55 meter diepte. Cement-
bentonietwanden zorgen voor de waterafdich-
ting, waarbij op de helft aangebrachte damwan-
den voor stijfheid zorgen. Met een collega heb ik 
de berekeningen van de grondkeringen en een 
3d som van de fundering gemaakt. Het ontwerp 
is bijna klaar.”

Zekere arbeidsplekken
We hadden het al begrepen uit hun enthousiaste 
verhalen: Karamperidou en Peeters hebben het 
uitstekend naar hun zin bij BAM. Karamperidou: 
“Het werk is uitdagend en je hebt veel mogelijk-
heden. Je kunt je op de BAM Business School 
in iets anders bekwamen, zodat je een andere 
richting op kunt. Natuurlijk kun je geen coastal 
engineer worden als je dat al niet bent, maar je 
kunt wel managementvaardigheden opdoen, zo-
dat je een andere kant op kunt. Ook kun je rou-

leren tussen de afdelingen. 
Ik zit nu drie jaar bij BAM In-
fraconsult op de geotechni-
sche afdeling, maar ervoor 
bij structural engineering. 
Omdat ik de geotechnische 
kant op wilde, ben ik ver-
anderd van afdeling. Ik ben 

zeer tevreden en blijf doen wat ik doe. Dat bete-
kent voor mij uitdagingen aangaan en groeien.” 
Ook Peeters is een tevreden mens. “Door uitwis-
seling van mensen zijn de lijntjes kort bij BAM, 
zodat je makkelijk een netwerk opbouwt. Als ik 
naar het buitenland kan voor het bedrijf ga ik er 
zeker voor, maar het is geen doel op zich. Ik hoef 
niet per se, want ik kan hier nog veel praktijker-
varing opdoen.” Karamperidou heeft op de val-
reep een advies voor studenten, die binnenkort 
op de arbeidsmarkt komen. “Grote bedrijven 
als BAM zijn de meest zekere arbeidsplekken in 
deze financiële crisistijd.”

Gijs Peeters op de bouwplaats van Nieuw Hoog Catharijne

Het werk is 
uitdagend en je 

hebt veel 
mogelijkheden.
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