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19  Column  Portretten van wetten. De wet van Noether -  

Wim Reimert
22 Jong NVON Drachtige ooi - Pamela Rood
31	 	Column	KZGW		Zeepokken	flexibel	in	hun	opbouw	-	 

Gerard Heerebout
37 Recensies
42 Het lokaal - Hein Bruijnesteijn
54  Het kabinet
71 Column  Herinneringen - Paula Petunia
74 Jong NVON Het creatieve voedselweb - Yuri Stevens van Swaay
90  Van de bestuurstafel

REDACTIE

Bouwen
In het voorjaar besloten we een themanummer 
te maken met als onderwerp ‘Bouwen’. 
Ik had toen net de schilders gehad voor de bui-
tenboel en een aannemer die een nieuw dak op 
onze dakkapel moest maken. Dat dak was door 
een steenmarter vernield. Hoe ik dat zo zeker 
weet? De aannemer was zo vriendelijk een foto 
te maken van de puinhoop die de marter had 
achtergelaten waaronder veel uitwerpselen. 
De eigenaar van ons tuincentrum had aan die 
foto genoeg om te weten dat het om marters 
ging. Eigenlijk was ik wel klaar met de bouwers 
(en met marters). Liters koffie en cola heb ik 
verstrekt. Ik moest vroeg op, en vreemd genoeg 
was er om half vier geen mannetje meer te zien. 
Dus bouwen?
Tot ik mij realiseerde dat je ook kunt bouwen 
aan zelfvertrouwen en kunt bouwen met water 
en zand, of bouwen aan een nieuw vmbo-curri-
culum. Je kunt bouwen met plastics of met bam-
boe of met moleculen. Of het ventilatiesysteem 
van de school verbouwen zodat het die nare 
aerosolen afvoert. Frank Mol schreef er over. 
Er zijn ook veel interessante mensen die iets 
met bouwen hebben: wij interviewden onder 
meer een interieurarchitecte en haar broer die 
maakt wat zij ontwerpt, een architect van Tiny 
houses, en een NRC-journalist die als passie 
popmuziek en architectuur heeft. 
Ook de recensies staan in het teken van boeken 
die iets te maken hebben met - uiteraard - bou-
wen. De voorkant van het boek ‘Apenrotsen en 
andere nauwe verwanten’ van Bernard Hulsman 
deed mij denken aan dit themanummer: het is 
een bonte verzameling artikelen geworden, 
maar als geheel heel bijzonder! Ik ben er trots op 
en dank de hele redactie voor haar inspannin-
gen. Heerlijk lezen met een kopje thee of koffie 
of met een glas wijn. En een beetje inspiratie 
opdoen voor het tweede deel van het school-
jaar. 
Maar voor nu wens ik u een rustige kerstvakan-
tie en alle goeds voor 2021.

Hoofdredacteur NVOX 

9 Achtergrond  Green PAC - Rolf Soer
12 Achtergrond  Bouwen in en aan de stad - Martha Hoebens
14 Interview  Toch gedaan - Marianne Offereins
16  In de klas  Leg de basis voor bouwen in het basisonderwijs - 

Karianne Djoyoadhiningrat-Hol
20    Achtergrond  Hoe richt je een ziekenhuis in? - Martha Hoebens en 

Jonts van Iterson
24 In de klas  Bouwen met water en zand - Anneke Thurlings
26 Algemeen  Bamboe - Marijke Domis
28  In de klas  Een WoonWerkHuis naast de school - Hein Bruijnesteijn
32 Interview  Bouw eens een autootje - Harrie Jorna
34  Vmbo&onderbouw  Techno- en ander talent - Herman Schalk, 

Gerald van Dijk en Marijn van Nijhuis
41  Achtergrond  Microben en een opwarmende aarde -  

Michiel in ‘t Zandt
44 Interview  Van tekening naar bouwen - Marianne Offereins
46 In de klas  Ontwerpen in schaal 1:1 - Maco Combee
48 Interview  Van je eigen hut tot Tiny House - Marianne Offereins
58  In de klas  Bouw een demoproef - Freek Pols, Rolf Hut, Leanne 

Oosterlaan, Marjolein van Braak en Floor Collenteur
60 Wetenschap  Termietenheuvels - Marijke Domis
62 In de klas  Bouwen op Bewegende Bodem - Harrie Jorna
64  Wetenschap  Bouwen aan bètamotivatie van leerlingen - 

Annemieke	Vennix
66  Achtergrond  Molenwater - Jan van Minnebruggen en  

Marianne Offereins
68  Achtergrond  Duurzame kunststoffen in de bouw - Rolf Soer en 

Priscilla Lips
72  Uit de opleiding  Samen bouwen aan een prettige werksfeer in de 

klas - Christie de Jong
76  Historie  Natuurkundige bouwwerken - Trienke van der Spek en 

Moed de Vries
78  Historie  Renovatie van de Quadenoordse watermolen -  

Maarten Foeken
81 In de klas  Bouwen in het dierenrijk - Maarten Foeken
84   Achtergrond  En de winnaar is... - Anneke Thurlings en  

Marianne Offereins
85 Wetenschap  De verstoorde droom - Coen van der Kamp
86  Interview  Hoe beter de uitleg, hoe slechter de resultaten -  

Marijn van Nijhuis
88  Achtergrond  Zandsuppletie Roggenplaat Oosterschelde -  

Marco Dubbeldam
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