
Mijn hart ligt bij het ontwerpen 
van infrastructurele werken 
en dat doet Mobilis.

“
“
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Mobilis is één van de toonaangevende 
civiele bouwers van Nederland. Een 
gesprek met de ervaren leider van 
de ontwerpafdeling Herman van den 

Noort en de jonge geotechnicus Stijn Biemans 
over werken bij Mobilis.

Wie met de auto of trein door Nederland rijdt, 
of er met een boot doorheen vaart, komt onver-
mijdelijk in aanraking met het werk van Mobilis. 
Met een multi-disciplinaire aanpak realiseert de 
civiele bouwer wegen, bruggen, tunnels, viaduc-
ten, ecoducten, kademuren, stations met om-
liggende infrastructuur, energiecentrales, zui-
veringsinstallaties en parkeergarages. Daarbij 
profiteert Mobilis als zelfstandige onderneming 
binnen TBI Holdings van de ervaring, kennis en 
slagkracht van één van Nederlands grootste en 
meest solide concerns in techniek, bouw en in-
fra. Het wordt wel eens vergeten, maar die er-
varing en kennis zit in mensen. Zoals in Van den 
Noort, die vijfendertig jaar bij Mobilis werkt. Hij 
draagt een schat aan ervaring met zich mee. 
Dat kan Biemans nog niet zeggen, want hij kent 
het bedrijf nog geen twee jaar. Hij is druk bezig 
zich het vak eigen te maken. Beide mannen zijn 
op verschillende manieren in de geotechniek 
beland. Van den Noort startte als trainee, toen 
hij als HBO-student Weg- en Waterbouw een 
stageplek zocht. “Ik ben doorgegroeid in het be-
drijf met als laatste stap het leiden van de ont-
werpafdeling.” Op die afdeling werken zo’n vijf-
entwintig mensen in vaste dienst, zegt Van den 
Noort. “Twintig in onze vestiging in Apeldoorn en 
vijf in ons bedrijf in Capelle aan de IJssel. Daar-
naast hebben we nog een aantal inleners, die 
meestal als zzp’er werken. Er zitten geotechni-
sche specialisten bij, maar ook constructeurs. 
We hebben zelfs een ontwerpleider die via een 
detacheerder is binnengekomen.” Het ontwerp-
bureau van Mobilis moet uiteindelijk doorgroei-
en naar veertig á vijftig medewerkers, zegt Van 
den Noort. Als leider van het ontwerpbureau 
is hij betrokken bij de praktijk, maar hij heeft 
meer taken. “Ik oefen in interne trajecten aller-
lei functies uit, van tender manager tot integraal 
ontwerpleider. Ook treed ik op als troubleshoo-
ter als het in projecten even niet goed gaat. En 
ik houd me bezig met beleid en strategie. Ik kan 

er tijd voor vrijmaken, omdat twee mensen de 
dagelijkse gang van zaken aansturen.”

Traineeprogramma
Stijn Biemans staat aan het begin van zijn car-
rière. Hij studeerde aan de TU Delft Civiele 
Techniek en deed zijn Master in geotechniek. 
Zijn afstudeerscriptie over een theoretisch  se-
dimentatiemodel bevond zich op het grensvlak 
van grondmechanica, baggertechniek en wa-
terbouw. Hij zocht er de grenzen mee op, zegt 
Biemans. “Cees van Ree was mijn afstudeerprof 
op de TU. Hij is gespecialiseerd in baggertech-
niek, maar ook grondmechanisch uitstekend 
onderlegd.” Voor zijn scriptie deed Biemans 
onderzoek bij een baggeraar. Toch heeft hij er 
bewust voor gekozen om niet bij een baggeraar 
aan het werk te gaan. “Omdat ik leergierig en 
nieuwsgierig ben, wil ik mijn kennis verbreden. 
Er zijn veel soorten bedrijven waar ik met mijn 
opleiding terecht kan. Daarom wil ik ontdekken 
welk werk het beste bij mij past, waar ik mijn 
energie kwijt kan.” Het werd dus het traineepro-
gramma van TBI Holdings, waarvan Mobilis deel 
uitmaakt. “Ik zit in een groep van tien trainees. 
Anders dan de anderen rouleer ik niet drie keer 
acht maanden tussen de zusterbedrijven van 
TBI, maar alleen binnen Mobilis. Ik begon op de 
ontwerpafdeling, waar het werk uitstekend aan-
sloot op mijn opleiding. Ik kende de ontwerp- en 
rekenprogramma’s waar Mobilis mee werkt. Na 

acht maanden stapte ik over naar werkvoorbe-
reiding. Dat was een stuk praktischer gericht. 
Ik hield me bezig met bouwen in plaats van 
met uitrekenen. En nu maak ik voor de laatste 
acht maanden de overstap naar uitvoering. Ik 
ga nu echt naar buiten.” Dat buiten bevindt zich 
in Friesland, waar Mobilis betrokken is bij het 
wegenbouwproject de Centrale As. Het project 
betreft de aanleg van een dubbelbaans autoweg 
Van Dokkum in Noord-Friesland tot Nijegea in 
Zuid-Friesland. De weg vergroot de bereikbaar 
van Noordoost-Friesland en ontlast de dorpen 
waar het doorgaande verkeer nu door rijdt, zodat 
de leefbaarheid en de veiligheid wordt vergroot. 

Mobilis:
Talent is altijd welkom

De heren Biemans en Van den Noort

Haak om Leeuwarden - CT de Boer Schuiven

Jos van der Burg
Journalist
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Mobilis is betrokken bij het deel Midden 2 van de 
Centrale As. Biemans: “We leggen er een aqua-
duct, een brug en een stuk snelweg aan. Ik ben 
er als planner en werkvoorbereider bij betrok-
ken.” De kans dat Biemans na het traineepro-
gramma door Mobilis in dienst wordt genomen, 
is groot, want beide partijen zijn tevreden. Van 
den Noort: “Het is de bedoeling dat Stijn blijft.” 
Biemans: “Mijn hart ligt bij het ontwerpen van 
infrastructurele werken en dat doet Mobilis.”
Mobilis is naast de Centrale As in Friesland 
ook betrokken bij de realisering van de Haak 
om Leeuwarden, zegt Van den Noort. Dit we-
genbouwproject maakt onderdeel uit van het 
programma Vrij-Baan, dat de bereikbaarheid 
van Leeuwarden moet verbe-
teren. Het bestaat uit de aan-
leg van een weg van twee keer 
twee rijstroken, die de A31 
bij Marsum ten westen van 
Leeuwarden verbindt met de 
N31 bij Hemriksein en de A32 
ten zuiden van de stad. Het middendeel van de 
nieuwe rijksweg en de westelijke invalsweg (een 
verbindingsweg tussen de stad en de Haak) wor-
den gerealiseerd door Grutte Fier; een samen-
werkingsverband van Mobilis en andere civiele 
bouwers. De Haak om Leeuwarden Midden om-
vat onder andere het ontwerpen en bouwen van 
een circa 1 kilometer verdiepte autoweg (N31), 
de aansluiting van de autoweg op de provinciale 
en gemeentelijke wegen en twee spooronder-
doorgangen. Het projectdeel Westelijke invals-
weg omvat het ontwerpen en bouwen van drie 
spoorkruisingen en aansluitende gemeentelijke 
wegen. In de zomer van 2015 zal het werk zijn 
afgerond.

Betrouwbare voorspellingen
Het traineeprogramma waaraan Biemans mee-
doet, is één van de opleidingsprogramma’s van 
TBI Holdings. De achterliggende gedachte is dat 
TBI en haar ondernemingen het belangrijk vin-

den om zichzelf te profileren als aantrekkelijke 
werkgever, zegt Van den Noort. “Om dit te be-
werkstelligen investeren deze bedrijven inten-
sief in de ontwikkeling van (toekomstige) me-
dewerkers en leidinggevenden. De TBI Acdmy 
is het instrument om dit te realiseren. Ze faci-
liteert meerdere opleidingsprogramma’s, zodat 
de deelnemers succesvol kunnen functioneren 
en doorgroeien naar sleutelposities binnen de 
TBI bedrijven. Voor deze programma’s werkt TBI 
samen met erkende opleidingsinstituten zoals 
De Baak en Rotterdam School of Management 
van de Erasmus Universiteit. Een van de pro-
gramma’s is het Talent Programma, waarin de 
deelnemers zich ontwikkelen tot vakspecialist 

en cultuurdrager binnen 
TBI.” Hij voegt eraan toe 
dat los van deze TBI-op-
leidingen Mobilis jobro-
tation programma’s or-
ganiseert. “Ze bieden de 
mogelijkheid om als net 

afgestudeerde korte periodes op verschillende 
afdelingen bij Mobilis te werken. Hierdoor krij-
gen afgestudeerden een goede basis en ontdek-
ken zij in samenspraak met de werkgever waar 
hun toegevoegde waarde ligt.” Van den Noort 
heeft door zijn jarenlange ervaring een goed oog 
voor de specifieke vaardigheden van jong talent. 
“Ik word hier gezien als de technische vraag-
baak. Ik weet wat een geotechnicus beweegt en 
waar zijn kansen en mogelijkheden liggen. Ook 
weet ik redelijk goed hoe ik een geotechnicus 
moet uitdagen. Welke zaken hij leuk vindt.” Maar 
ook geotechnici leven niet in een ideale wereld, 
voegt hij eraan toe. “Het is heel simpel: de 
markt, de prijzen en het ontwerpen staan onder 
druk. Het moet allemaal ‘lean and mean’. Er is 
een eenvoudige regel: als je iets met grond kunt 
doen, moet je geen beton gebruiken. Als je dat in 
je achterhoofd houdt, liggen er nog genoeg kan-
sen.” Er is nog iets dat geotechnici nooit moeten 
vergeten, voegt hij eraan toe. “Geotechniek biedt 

geen wiskundige zekerheid, maar brengt altijd 
een zekere mate van onvoorspelbaarheid met 
zich mee. Als je rekening houdt met de risico’s 
zijn ze beheersbaar, maar als je ze wegrede-
neert, kom je jezelf ooit goed tegen. Met testen 
en metingen kun je redelijk betrouwbare voor-
spellingen doen. Als het toch misgaat, kom je er 
technisch altijd wel uit, maar voor het imago kan 
het fnuikend zijn. Veel mensen zijn nu eenmaal 
altijd in voor slecht nieuws.”

Prachtig vak
Slecht nieuws is ook dat geotechniek niet be-
paald populair is onder studenten. Biemans: 
“Tijdens mijn studie aan de TU studeerden er 
misschien tien studenten per jaar af in geo-
techniek. Toen ik in het bestuur zat van de mas-
tervereniging geotechniek was ons enige doel 
meer studenten voor geotechniek interesseren. 
Het imago van de studie is op de een of andere 
manier stoffig. Misschien speelt ook een rol dat 
de vakken grondmechanica en funderingstech-
niek tijdens je bachelor worden aangeboden op 
een manier die velen niet aanspreekt. Water-
management en waterbouw spreken meer tot 
de verbeelding. Projecten als de Maaslandke-
ring en dijkbouw ogen spectaculairder.” Van den 
Noort: “Ik kan me voorstellen dat, als je net van 
het VWO komt, zaken die het Journaal halen je 
meer aanspreken, maar het is wel jammer. Geo-
techniek is een prachtig vak, waarin je als je een 
vakman bent de banen voor het uitzoeken hebt. 
Bij Mobilis kunnen we altijd goede mensen ge-
bruiken.” Biemans: “Toch moet je geotechniek 
niet alleen gaan studeren omdat er genoeg werk 
in is. Je moet het vak interessant vinden. Ik denk 
dat het er bij mij al vroeg in zat, want ik speelde 
thuis op het boerenerf altijd in een grote hoop 
zand.” Van den Noort: “Ik was al jong in bouwen 
geïnteresseerd. Het zal geen toeval zijn, want 
mijn vader was metselaar.”

Voor meer info over Mobilis: www.mobilis.nl

3D impressie van Brug Burgum

Ik word hier gezien 
als de technische 

vraagbaak.“
“

Tacitusbrug A50 bij Ewijk-Valburg
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