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Geachte relatie,
Voor u ligt een prachtig vormgegeven uitgave ter gelegenheid van
60 jaar Vebo Beton.
Het terugkijken naar het verleden
via een krant als deze is meer dan
het oproepen van nostalgische gevoelens over ‘hoe goed, mooi en
gezellig’ het vroeger was. Het is ook
daadwerkelijk van belang om te
kijken naar het verleden en te zien
welk DNA er in een bedrijf door de
jaren heen is ontstaan.
Vebo blijkt de kunst te verstaan om
met inventieve en kwalitatieve producten al 60 jaar de uitdagingen in
een veranderende bouwwereld te
weerstaan. Radicale, grote besluiten
zijn er door de grondleggers van het
bedrijf genomen. Door tijdig de veranderingen in de markt op te merken, werden nieuwe werkwijzen geïntroduceerd en nieuwe producten
in het assortiment opgenomen.
De Vebo-geschiedenis leert – u kunt
dat in deze uitgave ervaren – dat het
inspelen op veranderingen in het
collectieve DNA van de VEBO-medewerkers ligt opgesloten. Die eigenschap zal goed van pas komen bij
het overwinnen van de uitdagingen
die voor u en ons liggen.
Niemand kan de toekomst écht
voorspellen, maar grote veranderingen dienen zich ook in deze tijd aan:
Nederland vergrijst; de samenstelling van de bevolking zal wijzigen;
het wonen in de stad zal toenemen;
bestaande en leegstaande gebouwen
krijgen een (woon)functie; de duidelijke afbakening van de rol van de
ontwerper, de aannemer en de producent zal door digitalisering verder
vervagen.
Vebo is actief in de woningbouw
en dus zullen we in de nabije toekomst keuzes maken met het oog
op deze ontwikkelingen. Dat doen
we om partijen in het bouwproces
nog beter te bedienen en om zo een
succesvolle partner te blijven in het
bouwproces. Voor u dus.
Namens de BTE-directie wil ik u
danken voor het vertrouwen gedurende vele jaren in Prefab Beton
Vebo B.V. / Vebo Staal B.V. We zullen
er alles aan doen om de standaard
die u van ons gewend bent ook in de
toekomst te waarborgen. Ik wens u
veel kijk- en leesplezier.
Jan Kroon
Directeur Woningbouw/
Utiliteitsbouw (CCO)
BTE Nederland B.V.

Van aanrechtblad
tot hogesterktebeton

Verbondenheid en kwaliteit:
rode draad in 60 jaar Vebo
Het is Vebo gegeven in 2016 haar
60e verjaardag te mogen vieren.
Reden om even stil te staan bij wat
we zoal hebben bereikt. We zijn in
60 jaar een goed bedrijf geworden
met de ambitie nog beter te worden.
Die stevige, in 60 jaar opgebouwde
basis was een belangrijk deel van
onze levenslijn ten tijde van de
financieel-economische crisis die
we de afgelopen 7 tot 8 jaar heb-

ben moeten doorstaan. Het economische herstel dat inmiddels is
ingezet en dat voor de bouw een
opgaande lijn laat zien, geeft ons
weer ouderwets vertrouwen in de
toekomst.

60 jaar Vebo
De overname van een Spakenburgs aanrechtfabriekje, in 1956,
gaf de aanzet tot de ontwikkeling

van de bekende ‘Vebo-latei’ en de
doorontw ikkeling daarvan. In 1970
be
gon
nen we met de opzet van
een mallenbestand, ook voor onze
nieuwe voorgespannen zelfdragende neuslatei.
In 1971 verhuisden we naar een
grote locatie op industrieterrein
De Kronkels. De in 1980 gebouwde extra productiehal moesten we
al in 1981 met 23 m1 verlengen.

Er gebeurt, kortom, heel veel in
60 jaar. Denk daarbij ook aan de
oprichting van de Ondernemingsraad en van Vebo Staal (1992), en
het behalen van het NEN-ENISO-9001 kwaliteitscertificaat.
We evolueerden tot een hightechbedrijf dat een enorme variatie
aan producten op de (deels internationale) markt brengt. Wat gaan
de volgende 60 jaar ons bieden?

Het begon met
aanrechtbladen
In oude keukens komt u ze nog
wel eens tegen. Die granito aanrechtbladen met een geblokte
gootsteen. Met de productie van
dit aanrechtblad begon het succes van Vebo in 1956. Immers, in
dat jaar ontstond Vebo uit een
fusie van vier kleine Spakenburgse aannemers.
Het idee voor die fusie kwam van
Jaap Dijkhuizen, de boekhouder
van twee van die aannemers. Een

bundeling van krachten zou de
algemene kosten beperken. Daardoor konden de aannemers zich
volledig concentreren op de explosieve, naoorlogse huizenbouw die
de steeds groeiende bevolking
moest huisvesten. Onder de naam
Verenigde Bouwbedrijven vestigde
het bedrijf zich in 1957 in een
voormalige boerderij in Spakenburg.
Lees verder op pagina 2
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Kwaliteit verbonden
aan verbondenheid

Vervolg van pagina 1

Productverandering
Aanvankelijk richtte de Verenigde
Bouwbedrijven zich alleen op de
woningbouw. Al snel kwam daar
de productie van aanrechtbladen
bij. Het aannemersbedrijf kocht
een met faillissement bedreigd
fabriekje in aanrechtbladen op,
dat zich enkele maanden eerder in
de oude werkplaats van aannemer
Frank van den Bos vestigde. In de

tussentijd begon het in de gefuseerde bedrijven te broeien. Het verwachte rendement van de samenwerking bleef uit en twee van de
vier aannemers wilden weer zelfstandig werken. De nieuwe vorm
van samenwerking was blijkbaar
te hoog gegrepen. Bij ontbinding
van het samenwerkingsverband
zou de aanrechtbladenfabriek wederom verkocht worden. Steven
van den Bos (zoon van Frank), aannemer Steven Koelewijn en boek-

houder Jaap Dijkhuizen zagen wel
brood in het vervaardigen en verkopen van aanrechtbladen.
Nog voordat de Verenigde Bouwbedrijven in 1958 ter ziele ging,
maakten zij van de fabriek een
zelfstandig bedrijf. Onder de
naam Vebo, gevestigd aan de Oude
Schans, steeg de productie van
aanrechtbladen van 25 in het begin naar 200 stuks per dag in 1965.
Het personeel was intussen uitgegroeid tot 35 man.

Doorontwikkeling naar beton

In 1966 raakt het granito aanrechtblad uit de mode. Eigentijdse consumenten gingen massaal
over op roestvast
stalen bladen.
Om te voorkomen dat een groot
deel van het personeel ontslagen
moest worden, werd naarstig gezocht naar een nieuw product.
Het kunststof aanrechtblad, het
zogenaamde Vebokon aanrechtblad, bleek niet voldoende met
zijn roestvaststalen variant te
kunnen concurreren.

De inmiddels beroemd geworden
Vebo-latei bood soelaas. Deze dragende betonnen balk, die voor de
overspanning van raam- en deuropeningen gebruikt wordt, werd
een groot succes. Het personeel
kon blijven en er was zelfs ruimte
voor uitbreiding.

Huisvestingsproblematiek
Vebo werd gaandeweg een autoriteit op het gebied van betonproducten. Aan opdrachten geen gebrek.
Aan ruimte wel. De mogelijkheden
uit te breiden op het terrein aan
de Oude Schans raakten, ondanks
vele creatieve oplossingen, uitgeput. In 1971 verhuist het bedrijf

naar de Pascalweg op industrieterrein De Kronkels in Bunschoten.
Maar ook hier steekt ruimtegebrek
de kop op. Een nieuwe hal in 1980
(met 23 meter verlengd in 1982)
biedt maar tijdelijke verlichting.
Opdrachten moesten zelfs overgeheveld worden naar de firma Boumeester in Barneveld dat in 1986
van concurrent naar dochteronderneming ‘promoveert’.
Na vele uitbreidingen van het kantoor- en de fabrieksruimte kan het
personeel van dit bedrijf in 1990
eindelijk naar Bunschoten over
komen. In 1993 verhuist het kantoor naar het huidige pand aan de
Röntgenweg.

wijze leidt uiteindelijk in 1996 tot
het behalen van het felbegeerde
NEN-EN-ISO-9001-certificaat,
het kwaliteitskeurmerk van
keuringsinstituut KIWA.

Harde werkers
Goede productkennis is niet de
enige garantie voor kwaliteit. Ook
verbondenheid maakt kwaliteit.
Dat heeft Vebo al vroeg begrepen.

In de afgelopen 60 jaar is er veel veranderd. Vebo is niet alleen een grote producent van beton en staal geworden, ook het assortiment
veranderde.

In de moeilijke beginjaren zorgde
verbondenheid van de medewerkers met Vebo ervoor dat zij zich
volledig inzetten om het bedrijf
goed te laten draaien. En dat is nog
steeds zo. Een Vebo-medewerker
voelt zich verbonden met het bedrijf en met het product en streeft
net zo goed als de directie naar de
hoogste kwaliteit.

In 1974 wordt de productie van
kunststofproducten afgestoten en
worden er alleen nog betonproducten gemaakt. Later komen daar
staal- en steenproducten bij.
Kwaliteit en betrokkenheid staan
al die tijd hoog in het vaandel. Om
iedereen te motiveren het werk
goed te blijven uitvoeren, schoolt
Vebo het personeel vanaf de jaren
zeventig regelmatig bij. Deze werk-

De Vebo-verbondenheid wordt door
alle medewerkers gekoesterd. Bij
de opening van het kantoor aan
de Röntgenweg in 1993 biedt het
personeel een zelf ontworpen en
gemaakt kunstwerk aan van drie
betonnen schakels. Hiermee drukt
het zijn verbondenheid met het bedrijf en met elkaar uit. Het succes
van Vebo schuilt precies in die verbondenheid.

Geaccrediteerd door de
Raad voor Accreditatie
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Al 17 jaar MVO met veel overgave
Zeventien jaar geleden werd maatschappelijk verantwoord ondernemen waarschijnlijk nog niet zo
genoemd. Toch was Vebo er toen
al volop mee bezig. In de Vebo
Visie van oktober 1999 stond bijvoorbeeld een artikel over Vebo’s
KAM-zorgsysteem. Daarin werd ook
melding gemaakt van het feit dat
Vebo, als eerste in de branche, voor

de KAM-onderdelen Arbeid en Milieu het KIWA-certificaat en het ISO
14001-certificaat in de wacht sleepte: “[...] maar ook het milieu vraagt
tegenwoordig de nodige en terechte
aandacht. Met het ISO 14001-certificaat neemt Vebo milieufactoren
als recycling en beperking van afvalstromen uiterst serieus. En dat
moet ook. Als (groot) bedrijf maakt

Vebo nu eenmaal deel uit van de
maatschappij in al z’n facetten.
Dan is een logische redenatie dat
we ook de daaruit voortvloeiende
maatschappelijke verantwoordelijkheden dragen.” En dit schreven we
dus al in 1999 ...We zijn er trots op
te kunnen melden dat Vebo onlangs
weer ISO 14001 goedgekeurd is voor
het komende jaar!

Als van oorsprong Spakenburgs
bedrijf heeft Vebo vanzelfsprekend
diezelfde genen. Dit uit zich in een
diepgewortelde lokale betrokkenheid van het bedrijf. Bijvoorbeeld
door op niet-commerciële basis bij
te dragen aan lokale bouwprojecten. Hieronder een voorbeeld.

Korenmolen De Hoop

Vebo toont lokale
betrokkenheid
Vebo komt uit een omgeving waar
de mensen elkaar van oudsher
door dik en dun steunen. Spakenburg was in zijn levensonderhoud
afhankelijk van wat de visserij opbracht en leverde daartoe menig

gevecht met de Zuiderzee. Dat die
gevechten ook regelmatig werden
verloren, had een sterke gemeenschapszin tot gevolg, een belangrijke voorwaarde om het hoofd
boven water te kunnen houden.

Voor het onderste deel van de romp
van de herbouwde korenmolen De
Hoop, in Bunschoten, leverde Vebo
de wandelementen. Nieuwbouw
vond plaats op een andere plek dan
waar de oorspronkelijke korenmolen stond. Toen die molen eind
zestiger jaren werd gesloopt, was er
een flink hiaat in de ‘skyline’ van
Bunschoten ontstaan. Het idee dat
de molen moest worden herbouwd,
bleef dan ook altijd sudderen. De in
2001 opgerichte Stichting Korenmolen concretiseerde de plannen
waarbij flink op sponsoring werd
ingezet. Vebo sponsorde zowel geldelijk als in natura, dat laatste in de
vorm van zestien wandelementen
voor de onderbouw, acht voor de
begane grond en acht voor de eerste verdieping.

Wat je met baksteenstrips
al niet kunt doen
Al zo’n 20 jaar is de Zelfdragende
BaksteenBetonlatei niet meer weg
te denken binnen Vebo’s productaanbod. We hebben inmiddels
een flinke naam op te houden
op dit gebied. Dat is ook niet zo
vreemd, gezien de talloze varianten, vormen en uitvoeringen die
we hebben geleverd. Om nog maar
te zwijgen over de veelheid aan
verschillende baksteenstrips en
plakpatronen die in die tijd onze
revue gepasseerd zijn.

De strips kunnen als rol- of strekkenlaag worden gelijmd, combinaties hiervan of andere plakpatronen. Ook kunnen vrijhangende
metselvormen gerealiseerd worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
galerijplaten die aan de onderzijde en voorzijde zijn beplakt. Een
mooie ontwikkeling op deze galerijplaat, die in 2009 het licht zag,
is onze prefab baksteenplafondplaat. Deze bestaat uit een met
steenstrips beplakte vezelcement-

plaat van eternit. De baksteenplafondplaat is met 85 kg/m 2 maar
liefst 70% lichter dan de betonnen
versie. Hierdoor kunnen vloeren
waaraan het plafondsysteem moet
worden opgehangen lichter – en
dus goedkoper – worden uitgevoerd.

Rond 2000 intrede
contramaltechniek
Rond 2000 begon Vebo zich ook
toe te leggen op het maken van
zuilen in de meest ingewikkelde
vormen. Er ontstond namelijk de
mogelijkheid mallen van piepschuim - polystyreen - te maken.
Gecombineerd met rubber bleek
dit hét vormvrije materiaal om er
bijvoorbeeld Korintische, Dorische
en Ionische zuilen mee te maken.
Bovendien hoeft het natuurlijk

niet alleen bij zuilen te blijven.
We dagen u dan ook uit met uw
‘onmogelijke’ 3D-vormen te komen. De prijs van een mal volgens
deze techniek is weliswaar hoger
dan die van eenzelfde mal in hout.
Toch zijn de productprijzen uiteindelijk min of meer gelijk aan elkaar. Dat komt door de kortere tijd
die nodig is om een polystyreenmal te maken.

‘Beton’ en ‘Staal’
een gouden paar
Prefab Beton Vebo B.V. / Vebo Staal B.V.
heten we voluit. Inderdaad maken
prefabbetonproducten nog altijd
de hoofdmoot van ons leveringsprogramma uit. Maar sinds 1992
onze staaldivisie Vebo Staal, kortweg ‘Staal’ genoemd, zijn partijtje
meeblaast, zijn onze leveringsmogelijkheden flink toegenomen.
Net als bij ‘Beton’ begonnen we bij
‘Staal’ met lateien, gevel
dragers
konden daar al snel aan worden toegevoegd. Het aantal mogelijkheden
voor deze productsoorten groeide
snel. Niet alleen qua functionaliteit
en constructie, maar ook qua conserverings- en kleurmogelijkheden.
Bovendien vindt u bij Vebo Beton &
Staal een enorme knowhow als het
aankomt op het naadloos combineren van beide productgroepen

binnen uw project. En daarmee zijn
‘Beton’ en ‘Staal’ niet alleen een
gouden paar, ze vormen een unieke
combinatie in de bouw.

Elk gevelontwerp
‘Beton’ en ‘Staal’ zijn dus al 24 jaar
een gouden paar. Een paar bovendien dat enorm heeft bijgedragen
aan waar we nu als bedrijf staan.
Het kunnen fabriceren van vrijwel elk gevelontwerp is voor het
grootste deel te danken aan de samenwerking tussen onze beton- en
staaldivisies. En daarmee is onze
‘beton-staalcombi’ – samen met
onze innovatiedrang – onmisbaar
geweest voor de levensvatbaarheid
van Vebo tijdens de afgelopen 7
tot 8 jaar. Kom maar op met dat
nieuwe decennium!

In 2003 ook aluminium
in het assortiment
Werd Vebo Beton in 1992 Vebo uitgebreid met de divisie Staal, in 2003
werden er aluminiumproducten aan
ons assortiment toegevoegd. Een
ontwikkelingsdrang die in eerste
instantie leidde tot de voorbereiding
en introductie van de Aluminium
Afdekkappen.
De kappen waren een aantrekkelijke
aanvulling op het brede assortiment
van betonnen afdekbanden. Ze werden toegepast als in het oog springende dakrandafwerking, muurafdekker of als een fraaie afwerking
op borstweringen van balkons.
In die jaren hielden we het niet alleen bij afdekkappen. De producten bleken zo goed aan te slaan dat
we uitbreidden met waterslagen

en overbruggende gootvulstukken. Maar ook hier sloeg de crisis
toe. Om kosten te sparen, werd het
productassortiment de laatste jaren
teruggebracht tot beton- en staalproducten, van oudsher de corebusiness
van Vebo. Inmiddels hebben we
afscheid genomen van onze alumi
niumproducten.
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‘Verbouwde’ mallen
De mallenmakerij van Vebo heeft
gaandeweg de jaren een uit
ste
kende reputatie opgebouwd. Zowel in hout als in staal worden
ware kunststukjes bedacht en
uitgevoerd. Ook BTE-breed wordt
van de kennis en kunde van onze
mallenmakerij gebruikgemaakt,
zowel voor standaard- als buitenstandaardmallen.

Bimmen? Natuurlijk.
Onder de kop “‘Bimmen’, het nieuwe werkwoord in de bouw”
besteedden wij in november 2010 in de Vebo Visie aandacht aan
BIM-ontwikkelingen. Dat wij hier toen al een flink deel van de
redactionele ruimte aan spendeerden, geeft aan hoezeer wij
aan het belang van deze ontwikkeling hechtten én hechten.

Voortrekkersrol
Veel bouwbedrijven hebben de
voorbije jaren veel tijd en moeite
gestoken in het stevig in het zadel
krijgen van allerlei interne (ICT-)
processen. Ook bij Vebo was dit het
geval. Een van die ontwikkelingen
is BIM. Door te ‘bimmen’ kan nog
optimaler worden samengewerkt
binnen de bouwketen. Vebo vervult hierin een voortrekkersrol.
We voerden onderzoek uit naar de
gevolgen van ‘bimmen’ bij producenten en toeleveranciers en wat
de mogelijkheden daartoe zijn.
Ook maakten binnen ons bedrijf
meerdere personen deel uit van
een BIM-werkgroep.
Inmiddels is ons 3D-tekenpakket
Tekla succesvol geïmplementeerd
en draait het naar volle tevredenheid. Het pakket blinkt uit in
tijdwinst: het functioneert praktisch en eenvoudig, en gegevens
kunnen sneller en beter worden
geïm- en exporteerd in IFC (Industry Foundation Classes, een internationale uitwisselstandaard voor
BIM-modellen).

Actuele situatie
Hoe is nu de actuele situatie?

Binnen Vebo worden de programma’s Tekla en AutoCAD
nog naast elkaar gebruikt en
dat is niet voor niets. Veel
constructeurs maken bij het
nalopen van de posities nog
gebruik van de 2D-overzichten. Deze zijn overzichtelijker en daardoor zijn posities
eenvoudiger te achterhalen.
In de eenvoudigere 2D-weergave plaatst de aannemerij opmerkingen die in het
definitieve 3D-model worden
verwerkt. De 2D-weergave
kan ook uit Tekla worden gegenereerd.
Binnen de markt lijkt de terughoudendheid aangaande
3D/BIM voorbij. Iedereen, ook
bij Vebo, gaat de komende
jaren de stap naar 3D/BIM
verder doorzetten. Daarmee
zijn we volop bezig met de
verdere ontwikkeling van
Tekla. Ook willen we onze
mensen verder bekwamen
en zullen diverse opleidingen
worden gevolgd. VEBO wil in
2019/2020 compleet ingericht
zijn voor 3D/BIM.

De Lateiservice : unieke samenwerking Vebo en Calduran
®

Betonnen lateien en kalkzand
steenblokken zijn twee van de
meest gebruikte bouwmaterialen
in Nederland. Het zijn bovendien
bouwmaterialen die rechtstreeks
met elkaar te maken hebben, invloed op elkaar uitoefenen en
daardoor dus beide van de hoogste
kwaliteit moeten zijn voor een optimaal bouwresultaat. Zou het dan
niet logisch zijn dat twee van de
grootste spelers op de Nederlandse betonlatei- en kalkzandsteenmarkten met elkaar zouden gaan
samenwerken?

voordeel oplevert. Dit heeft zich
voor de aannemerij vertaald in
de Lateiservice® voor dragende
en niet-dragende wanden. Met de
Lateiservice® laat u de berekening,
tekening en bestelling van de (constructieve) lateien in dragende en
niet-dragende wanden in kalkzandsteen over aan Calduran.

Dat dachten Vebo en Calduran
ook. In 2006 ontstond daaruit
een duurzame samenwerking die
voor alle betrokken partijen veel

De Lateiservice® is al 10 jaar een
begrip in de markt en nog steeds
groeiende: we zien er steeds meer
aannemers gebruik van maken!

Gezamenlijk werken de beide partners de wanden en lateien uit, zodat de aannemer de afstemming
niet zelf hoeft te doen. Daardoor
heeft hij een contactpartij minder.

Want al in 1999 stelden we vast:
alles is betrekkelijk, ook het begrip ‘standaard’. Volledig standaard, dus zo voor het grijpen, is er
vrijwel niets. Elk project heeft z’n
eigen maten en specificaties, waar-

door ‘op afroep’ leveren niet al te
vaak voorkomt.
Het programma dat Vebo standaard
noemt, groeit dan ook wekelijks.
Maatwerkproducten uit verschillende projecten die veel op elkaar
lijken, worden door Vebo met elkaar
vergeleken. Uit alle maten wordt de
grootste gemene deler gekozen en
dit element wordt in volgende projecten als voordeliger alternatief
aangeboden. Zo ontstaat regelmatig
verbreding van het standaardassortiment. Bovendien behoort prijsvriendelijk speciaal maatwerk sneller tot de mogelijkheden.

Documentatie gaat met de tijd mee
Ook wat publiciteit en reclame betreft, is Vebo altijd met haar tijd
meegegaan. Zo bleef het nut van
verzorgde documentatie voortdurend onder de aandacht. In 1999
verscheen bijvoorbeeld een gloednieuw vormgegeven documen
tatiereeks met brochures, folders,
informatiebladen en verwerkingsinstructies. Het thema dat door
de hele documentatie was terug
te vinden, was ‘vakmensen’. Dit
menselijke aspect heeft Vebo altijd
bewust in haar documentatie aangebracht. Juist door communicatie
en menselijke kennis ontstaan
uiteindelijk goede producten. Producten die ook aansluiten op een
markt die steeds meer maatwerk
verlangt.

advertentie

Zelfverdichtend
beton bij Vebo
sinds 1999
Ons betonlaboratorium zette in
1999 serieuze stappen op het pad
van zelfverdichtend beton. ZVB
geeft architecten en ontwerpers
namelijk meer mogelijkheden
om hun fantasie de vrije loop te
laten. Ons laboratorium trad in
overleg met onze mallenmakerij
om te brainstormen over de gevolgen voor de mallen en daarmee de vormvrijheid. Complexe
vormen zijn met ZVB immers zowel beter als makkelijker te realiseren. De mallen voor dit soort
betonwerk zullen zich eenvoudig
door de dunvloeibare betonmassa
laten vullen. Daarnaast bereikt
men met zelfverdichtend beton
fraaiere producten: de zichtzijden
bevatten minder gaatjes (luchtbellen) en de kleur is gelijkmatiger.
Bovendien is er, door de verminderde bekistingsdruk, minder
overlast van lekkende bekistingsnaden. Terwijl de uiteindelijke
druksterkte van ZVB nagenoeg
gelijk blijft aan die van een traditioneel betonmengsel.
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Succesvol eerste project
van Vebo in HSB
den een bepaalde trapsgewijze profilering die ze ondanks hun dikte
toch een slanke uitstraling geven.
Omdat hier niet minder dan 111
balkons zijn aangebracht, heeft
de architect die vorm in de balkonplaten laten terugkomen. Het
is een statig gebouw, de balkons
in bijpassende slanke vormgeving
geven het extra jeu. Vebo kon de
balkonplaten in zowel C80-95 als
in C95-105 leveren. Gezien de bescheiden afmetingen van de balkons zijn ze uiteindelijk in C80-95
gemaakt.

Vebo werkt al jaren met HSB,
hogesterktebeton. De eerste jaren
waren de activiteiten op de theorie
gericht, denk aan inventariseren
van voordelen, technische ontwikkelingen, te stellen eisen, uiteindelijke receptuur etc. In de Vebo Visie
van december 2013 staat hierover
een lijvig artikel, te vinden op
onze website.
De theorie kreeg begin 2014
zijn beslag in een schitterende

praktijk
opdracht: de transformatie tot 185 appartementen van een
kantoorpand aan de Molenwerf
in Amsterdam. Daarvoor leverde
Vebo balkonplaten in HSB.

95 mm ‘dun’
De bestaande betonnen raamkaders zijn min of meer leidend geweest in het ontwerp van de zeer
slanke, gemiddeld 95 mm ‘dunne’
balkonplaten. De raamkaders had-

Volgens de aannemer is samen
met Vebo een topprestatie neergezet, helemaal gezien de korte realisatietijd (185 appartementen in
14 maanden). Ook opdrachtgever
en architect denken er zo over. Dat
bleek ook wel uit de vele mensen
die na de oplevering maandelijks
werden rondgeleid. Zelfs de gemeente Amsterdam kwam regelmatig met gasten langs. Project
Molenwerf is dus een ‘HSB-visitekaartje’ dat Vebo nog steeds vol
trots ronddeelt.

Overname door BTE
Aan het begin van deze eeuw werd
Heijmans het moederbedrijf van
Vebo. In 2006 verkocht Heijmans
ons bedrijf door aan de BTE-holding. BTE heeft met de gezamenlijke bedrijven heel veel kennis
in huis op het gebied van beton
en constructie. Dat verklaarde
meteen ook de verkoop: Heijmans
voer een projectgerichte koers, terwijl de koers van BTE industrieel
gericht is.

Praktisch voordeel
De aankoop van Vebo opende voor
de BTE-bedrijven de markt in de
woning- en utiliteitsbouw. Immers,
binnen BTE waren er omtrent deze
markten onvoldoende kennis en
weinig tot geen netwerken. Het

mes sneed bij deze overname dus
aan twee kanten, want Vebo kreeg
met de kennis en de netwerken
van de BTE-holding toegang tot de
markten van de weg- en waterbouw
en andere infrastructurele projecten. De overname had voor beide
partijen ook een ander praktisch
voordeel. Zo kunnen partijen van
elkaars productiecapaciteiten gebruikmaken, of het daarbij nu gaat
om tijd, middelen of organisatie.
Kortom, met het binnenhalen van
Vebo binnen de gelederen werd
het voor de BTE-holding mogelijk
op betongebied een nog completer
project aan te bieden. Van allereerste begin tot en met oplevering.
Van heipaal tot en met bestrating
dus.

Vebo ook actief
op beurzen

De Rietveld Zig-Zag stoel

Een ander knap
HSB-staaltje
Niet alleen liep in 2014 ons eerste
commerciële project met HSB
balkonplaten (zie project Molenwerf elders in deze krant), tegelijk liep er een testcase waartoe
we in staat zouden zijn met deze
voor ons nieuwe betonsoort. Dat
was het project ‘Hogesterktebeton, dat zit Vebo als gegoten’,
waarbinnen we de welbekende
Zig-Zag stoel van Gerrit Rietveld
hebben nagemaakt. Niet eenvoudig. Want je kunt de vorm wel bedenken, maar hoe kun je alles zo
construeren dat met een zo dun
mogelijke materiaaldikte een zo
sterk mogelijk geheel ontstaat?

Constructie en engineering
Een van de uitdagendste breinbrekers bij de Zig-Zag stoel was
het voldoende stevig maken van
de verbindingen van de diverse
constructiedelen. Uit schetsen en
vormtekeningen konden we gaan
maatvoeren, het ruwe ontwerp
werd in ons 3D-teken- en rekenprogramma ingevoerd. Hieruit
volgden onmisbare constructieve
inzichten, bijvoorbeeld over waar
materiaal toe te voegen of te verminderen, en over de hoeveelheid
en de optimale dikte van het wapeningsstaal bij een zo minimaal
mogelijke dekking.

Ontkisten
Na een uithardingsperiode van
vier dagen (normaal is dat één dag)
konden we de mal voorzichtig lossen. Daarbij natuurlijk de grote
vragen: is de mal helemaal gevuld,
ondanks de krappe ruimten en
de taaiheid van het HSB? En hoe
zit het met gaten en luchtbellen?
Geen van onze zorgen komt uit: de
Zig-Zag stoel ziet er uitstekend uit.
Uiteraard hebben we de stoel getest op zowel statische als dynamische belastingen, waarbij ook het
uithoudingsvermogen is getoetst.
Is uw fantasie geprikkeld? We nodi
gen u graag uit de wereld van HSB
samen verder te verkennen. Zo kun
nen we tot mooie, nieuwe producten in hogesterktebeton komen.
Producten die de (beton)bouw nieuwe impulsen kunnen geven!

Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw kwam de assortimentsuitbreiding van Vebo in een stroomversnelling. Om die stroom in goede
banen te leiden, werd het Amerongense reclamebureau Grafito in de
arm genomen. Dit bureau verzorgde niet alleen allerlei advertentie- en
publiciteitsmateriaal, maar er ook voor dat Vebo zich op beurzen steeds
professioneler ging profileren.
Dat begon met beurzen in ZuidLaren en Amsterdam (BouwRAI),
maar ook werd de gang naar Utrecht
gemaakt, voor acte de présence op
de tweejaarlijkse Bouwbeurs in het
Jaarbeurscomplex. Door beursdeelname kwam Vebo in één klap onder
de aandacht van duizenden bezoekers. In 2003 trok de Bouwbeurs
zelfs meer dan 100.000 bezoekers.

Een krachtig medium dus. Dat dergelijke stands torenhoge investeringen met zich meebrengen - investeringen bovendien die vaak over een
week al worden afgeschreven - zal
duidelijk zijn.
Daarom werd in 2011 voorlopig
afscheid genomen van dit promotiemiddel. De reden zal elke bouwer
bekend zijn ...

In 1999 wint Vebo
de Kennisprijs
De Betondag is van oudsher niet
alleen een netwerkdag, maar ook
dé dag voor kennisoverdracht in
de (beton)bouwwereld. De editie
van november 1999, met als thema Kennis en Kennisoverdracht,
kreeg voor Vebo een belangrijke
meerwaarde door het winnen van
de Kennisprijs.

De Kennisprijs is door de Betonvereniging ingesteld om kennismanagement in beton- en betongerelateerde bedrijven te bevorderen.
De inzending van Vebo werd met
45% van de publieksstemmen duidelijk als beste gewaardeerd vanwege de structurele aanpak van
kennismanagement bij Vebo.
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Eerste Vebo website in 2002
Uiteraard ging Vebo ook mee in
de revolutie die internet heet. We
claimen ons digitale domein al
sinds 2003 en in de loop van die
13 jaar is onze site een aantal
malen flink op de schop genomen.

was, was het integreren van de
output van de Productselector in
digitale werkomgevingen. In versie
2014 werd het ook mogelijk deze
output in 3D binnen te halen. Hiervoor werd de 3D CAD-configurator
aan de Productselector toegevoegd.
Vebo liep hiermee voorop: we waren een van de eerste bedrijven binnen onze branche die deze functionaliteit aanbieden.

2007 – 2014
In 2007 was er een grote cosmetische update van de site. Maar nog
belangrijker was de toevoeging van
onze Productselector. Hier vindt u
via overzichtelijke rolmenu’s alle
standaardproducten van Vebo, zowel beton als staal. De basispagina
van de Productselector geeft een
visueel overzicht van al onze standaardproductgroepen. Bovendien
kunt u ook via een zoekfunctie naar
het door u gewenste product zoeken. Via duidelijke stappen komt
u steeds dieper in de database, tot
u uw specifieke product gevonden
heeft. Ook aan het toevoegen van
bestekteksten en CAD-formaten
werd gedacht.
In 2014 werd de site weer sterk
verbeterd. Zo werd de structuur,
met daaraan gekoppeld een totaal
vernieuwde vormgeving, geheel
vernieuwd, voor een eenvoudigere navigatie. Ook de socialmediaintegratie werd flink opgepoetst en
de zoekfunctie geoptimaliseerd.
Verder werd vanaf 2014 het gehele

Vebo Visie-archief ontsloten. Zelfs
het prille begin van dit medium,
in 1999, is nu terug te zoeken en te
lezen.

Productselector met 3D
CAD-configurator
belangrijkste vernieuwing
Wederom was de Productselector
het belangrijkste van de vernieuwingsronde in 2014. Want was
het met de oude Productselector al

redelijk eenvoudig mogelijk alle ins
en outs van het door u benodigde
product in te zien, in de nieuwe
versie kost dit niet meer dan drie
muisklikken. Dit is bereikt door,
heel ingrijpend, de Productselector
van de grond af aan opnieuw op te
bouwen en te vullen. Bovendien
maken nieuwe 3D-presentatietekeningen in kleur meteen duidelijk
waar elk product wordt toegepast.
Wat in de oude versie al mogelijk

Universele waterkering

Lean bouwen en plannen:

we schuiven graag bij u aan

Conceptueel bouwen, met de lean
filosofie als belangrijk gegeven,
is niet meer weg te denken. Veel
bouwbedrijven geven inmiddels
hun eigen invulling aan conceptueel bouwen. Dat Vebo hieraan al 50
jaar bijdraagt, is voor onze klanten
eigenlijk vanzelfsprekend. Niet dat
conceptueel dan wel lean bouwen
toen al bestond, toch maken bijvoorbeeld just in time-leveringen en het
nakomen van je afspraken daar zeker deel van uit. We doen dit zoals
gezegd al zeker een halve eeuw, en
inmiddels draaien we ook in lean
bouwprojecten volwaardig mee. Zoals vrij recentelijk nog in Zwolle. Hegeman Bouwgroep Almelo bouwde
er een woningproject volgens hun
concept Inno Concept Bouwen (ICB).

Betrokkenheid en respect
Hegeman noemt ICB “een innovatieve vorm van integraal ontwerpen
en bouwen”. Samengevat is ICB een
projectoverschrijdende samenwerking tussen álle bij het bouwproces
betrokken partners in het gehele
traject, ondersteund door BIM-software.
Een belangrijk onderdeel van ICB is
lean bouwen en daarmee lean planning. Wat is lean planning? Aan het
begin van het plantraject nodigt een
bedrijf alle deelleveranciers uit voor
een planningsessie op kantoor. In de
planruimte hangt op de wanden de
oningevulde planning met alleen de
start- en opleverdatum. Vervolgens
krijgen de deelleveranciers – voor
dit project ook Vebo – de gelegen-

heid om hun eigen planning in te
tekenen binnen de tijd die voor het
totale project staat. Zo zien deelleveranciers elkaars planningen en kunnen meteen reageren. Gevolg: veel
meer betrokkenheid. Planningen
sluiten veel beter op elkaar aan en
deelplanningen zijn voor iedereen
inzichtelijk. Zo kweek je begrip voor
elkaars werksituaties.
Hegeman zei naar aanleiding van
dit project dat het er, in vergelijking met traditioneel gerealiseerde
projecten, “heel ontspannen aan
toe ging. Terwijl in negen maanden
toch 65 woningen zijn gerealiseerd.
Betrokkenheid en respect zijn woorden die je steeds terugleest in relatie
tot lean bouwen, maar in de praktijk merk je dat die woorden echt
inhoud hebben. Met lean is het veel
meer één ‘familie’ die iets realiseert
dan een cluster van onafhankelijke
eilandjes.”
Ook Vebo levert de nodige inspanningen op BIM-gebied, denk bijvoorbeeld aan het integreren van
BIM/AutoCAD Architecture binnen
onze werkvoorbereiding. Dit, maar
ook het al tientallen jaren (kunnen)
werken volgens deelprincipes van
lean bouwen, hebben ertoe geleid
dat we ons nu snel kunnen aanpassen aan welke conceptuele bouwmethode dan ook. Kortom, lean en
conceptueel bouwen: we schuiven
graag bij u aan.

Productontwikkeling en -innovatie ligt Vebo al vanaf de start in
1956 na aan het hart. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van
de zelfdragende neuslatei, rond
1970. Dit product was een logische aanvulling op en doorontwikkeling van de toen uiterst succesvolle ‘Vebo-latei 60 x 100 mm’.
Daarnaast hebben we altijd ruim
baan gegeven aan externe partijen
die een oplossing aandroegen voor
hardnekkige problemen in de bouw.
Zo’n probleem was bijvoorbeeld het
waterdicht maken van aansluitingen van gebouwdelen. Traditioneel
worden waterkeringen nog veel van
lood of folie gemaakt. Het van tevoren aanbrengen van dit soort waterkeringen resulteert vaak in schade

door wind, vandalisme of diefstal.
Tevens is het goed aanbrengen ervan moeilijk en tijdrovend. Onder de
tijdsdruk die daardoor ontstaat, worden veel waterkeringen niet goed
aangebracht.
Henk Wegkamp van ingenieurs
bureau Mendesa ontwikkelde daarvoor in de beginjaren van deze eeuw
een kunststof waterkering die samen
met Vebo, onder de naam Vebo universele waterkering, in 2005 op de
markt werd gezet. Wegkamp vond
in Vebo het goede verkoopkanaal
voor zijn vinding, omdat hij er mensen trof die ook de technische ondersteuning voor hun rekening konden
nemen. Bovendien vond Wegkamp
dat zijn waterkering zich bij uitstek
leende voor nieuwbouw. En dus voor
de professionele markt, en dus voor
een verkoopkanaal dat zich uitsluitend op de professionele bouwer
richt. Kortom: Vebo. “Een bedrijf
met een groot netwerk en een goede
naamsbekendheid in Nederland. Het
straalt vertrouwen en kwaliteit uit.
[...] Vebo levert rechtstreeks aan de
aannemer, heeft een enorme technische kennis én geeft technische
ondersteuning. Eigenlijk alles wat
je nodig hebt om zo’n product in de
markt te zetten”, aldus Wegkamp.
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In 2005 profileert Vebo zich
weer als sponsor van een bijzonder project: K.O.E. Deze ontwerpwedstrijd, bedacht door de Studievereniging Bouwkunde van
de TU Eindhoven, staat voor
Kunstobject, Ontmoetingsplaats,
Eindhoven. De wedstrijd moest
uiteindelijk resulteren in een
openbare, multifunctionele ontmoetingsplaats op de universiteitscampus.

50-jarig
jubileum
In het programmaboekje ter
ere van het 50-jarig jubileum
in 2006 memoreerden we:
“Ze zijn voorbij gevlogen, de
50 jaar dat Vebo nu bestaat!
Om niet te vluchtig aan deze
mijlpaal te refereren, organiseren we op donderdag
8 juni de Vebo Botterrace.

Bijzonder MVOproject in 2005
Van Bar tot Bank werd - als eerste
project in Nederland - uitgevoerd
in ‘zelfreinigend beton’. Het bestaat uit een nabehandeling met

De borstweringssteun,
al 10 jaar een topper
Sinds de oprichting in 1992 van
Vebo Staal is deze divisie nauw
verweven met Vebo Beton. Waar
ze elkaar kunnen completeren,
zullen ze dat doen. Zo zag in 2006
de stalen borstweringssteun het
licht. Deze slim ontworpen stalen
kokersteunen zijn bedoeld als ondersteuning van een borstwering.
Ze worden veelal op dakranden
gemonteerd en nadien geheel opgenomen in de borstwering die
opgemetseld wordt.
De eerste typen hadden nog aangelaste spouwankers. Dit functioneerde prima, maar wel werd na
verloop van tijd duidelijk dat er
veel snelheidswinst te behalen was
als die spouwankers verstelbaar
zouden zijn. Het bleek namelijk
dat de vaste spouwankers regelmatig niet overeenkwamen met
de lintvoegen in het metselwerk.
De ankers werden dan bijgebogen,
wat niet altijd ideaal bleek.

Doorontwikkeling
In 2007 werd de stalen borstweringssteun dan ook ingrijpend doorontwikkeld. Een ander
struikelblok was namelijk ook de
beperkte flexibiliteit in het bevestigen van afdekbanden, waarvan

de positie vaak niet overeenkwam
met het bevestigingspunt van de
steunen.
Vebo vond de oplossingen in een
flexibele koppeling met de afdekband, middels een draadstang.
Bovendien kreeg de borstwerings
steun traploos verstelbare spouw
ankers. Het grote voordeel is dat
die spouwankers tot de exact benodigde hoogte om de koker kunnen worden geschoven. Dus altijd
precies op lagenmaat zonder te
buigen.

Ontwikkeling in 2016:
2 typen nu nog sneller
leverbaar!
Omdat de vraag naar Vebo borst
weringssteunen steeds groter wordt,
is het standaardassortiment in 2016
uitgebreid. U hoeft in de meeste
gevallen dus niet meer lang te
wachten voordat u erover kunt
beschikken. Het betreft de voorraadtypes borstwerings
steun met kopplaat en borstweringssteun met
voetplaat.
Deze types zijn in meerdere lengten verkrijgbaar. Ook uit voorraad
leverbaar zijn losse spouwankers
70 x 40 x 4 mm.

Géén traditionele receptie,
géén toespraken. Wél een
lekker actieve dag die we met
elkaar gaan doorbrengen op
de grootste historische bottervloot die Nederland nog rijk
is! Dit unieke gegeven laat u
iets beleven van de oude heroïek die de lokale bevolking
van Spakenburg regelmatig
aan de dag moest leggen om
te voorzien in haar levensonderhoud. De strijd tegen, maar
ook de liefde voor het water is
in de loop der tijd deel geworden van het karakter van onze

streekgenoten. Gehard door weer
en wind, en (ook letterlijk) rechtdoorzee!”
Karaktertrekken die na 50 maar
ook na 60 jaar nog steeds in Vebo
terug te vinden zijn. En dat willen
we zo houden. We zijn er namelijk
van overtuigd dat dit een groot
deel is van de reden dat we zijn
wat we zijn: een krachtig bedrijf
met mooie producten, fijne werknemers en een prachtige klantenkring. Op naar de 70!
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Primeur: zelfreinigend beton

een product dat het betonoppervlak nóg geslotener maakt, aangevuld met het aanbrengen van
titaandioxide.
Deze stof reageert op uv-straling,
waardoor vuil wordt afgebroken.
Dit wordt vervolgens door hemelwater weggespoeld. Titaandioxide
is een katalysator en wordt zelf
niet afgebroken. Daardoor hoeft
het maar één keer te worden aangebracht.
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elementen en zorgde Heijmans
IBC Bouw Best voor het in het werk
storten van de funderingsplaat,
het plaatsen van de elementen en
het aanstorten van de verbindingen.
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Het ontwerp ‘Van Bar tot Bank’
werd de uiteindelijke winnaar van
de wedstrijd. Het bestaat uit vijf
betonnen zitelementen en een bar
die met elkaar zijn verbonden door
een groter object dat in dezelfde
‘vormanalogie’ ligt. Sponsoring
was het uitgangspunt voor daadwerkelijke realisatie. Zo rekende
constructiebureau ABT, samen
met Vebo, de constructie door,
fabriceerde Vebo de prefab-beton
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Innovaties in 2008

Nieuwe stelplaat en ECO geveldrager
Het precies goed uitgelijnd monteren van
geveldragers is (of liever, was) geen eenvoudig
werkje. Bouwtoleranties moeten binnen deze
relatief kleine constructie-elementen worden
opgevangen. Om het monteren van gevel
dragers te vergemakkelijken, bedacht Vebo
in 2008 de open stelplaat.

Een andere ‘Staal’-innovatie die
gelijktijdig liep, was de dooront-

wikkeling van het ECO console- en
geveldragersysteem. Een van de
vernieuwingen was fabricage uit
thermisch verzinkt staal in plaats
van rvs, een andere innovatie was
dat het systeem nog preciezer en
veelzijdiger instelbaar werd. De ECO
heeft een grove hoogteverstelling
door een vertanding in de lus, de
fijne hoogteverstelling gebeurt door
het verschuiven van de hiervoor
beschreven stelplaat met schuin geplaatst slobgat.
Nog een noviteit was de ontwikkeling van het type ECO-3D. Dit type
heeft als extra een fijnverstelling
waarmee de hoeklijn ook horizontaal kan worden uitgelijnd. Dus:
geen losse drukplaatjes meer! Vooral
bij niet-vlakke vloerranden is dit een
waardevolle optie gebleken.
In de praktijk blijkt het ECO geveldragersysteem een grote tijdwinst
op te leveren. Niet alleen bij de montage van het systeem zelf, maar ook
van de steen- en betonproducten die
er nadien aan worden gekoppeld.

het onderscheidend vermogen nog
meer komen te liggen op zaken als
innovatie, kennis, dienstverlening

en kostenbeheersing. Lees meer in
het uitgebreide artikel in Vebo Visie
36, op onze website.

Het probleem
De stelplaat is een van de belangrijkste dragende componenten van de
geveldrager. Het is een stalen plaat
tussen de verankering en de con
sole + hoeklijn. Als de stelplaten niet
het vereiste stelbereik geven, moeten ze over hun lengteas worden gedraaid. Dit wordt extra lastig omdat
het vaak om geveldragers van enkele meters gaat en dus om meerdere
consoles. Blijkt het tijdens de montage nodig om een of enkele stelplaten
te moeten draaien, dan moet de héle
geveldrager van zijn verankeringen
worden getild. Extra handelingen,
extra tijd, extra kosten.

De oplossing:
de open stelplaat
Het voorgaande werd dankzij Vebo’s
innovatieve open stelplaat verleden
tijd. De exacte uitlijning van geveldragers kan met de open stelplaat
makkelijker, sneller en preciezer
verlopen. Dankzij de open sleuf is
het mogelijk elke stelplaat afzon-

derlijk vanuit de console te verwijderen, te draaien en er weer in te
schuiven. En dat alles zonder dat
de geveldrager van zijn verankeringen moet worden getild. “Het is een
kwestie van de bout in de ankerrail
losdraaien, uithalen van de stelplaat,
deze omdraaien en weer inschuiven,
geveldrager op hoogte stellen, bout
aandraaien, klaar. Deze stelplaten
besparen ons echt veel tijd”, aldus
een enthousiaste uitvoerder in 2009.

ECO-geveldrager

ASCEM exclusief
voor BTE-bedrijven
Bereiding van hoogwaardig beton
voor een stijgend aantal toepassingen wordt steeds complexer, grondige betontechnologische kennis
wordt steeds belangrijker. ASCEM,
het betontechnologische onderzoeks- en kennisbureau van BTE,
heeft de ambitie alle BTE-bedrijven te kunnen laten beschikken
over het beste beton. De expertise
op materiaalkundig en productie-

technisch gebied kan van een duidelijke toegevoegde waarde zijn
voor elk BTE-bedrijf. Het mooie is
dat het onderzoeksinstituut haar
kennis en mogelijkheden exclusief
ter beschikking stelt aan de BTEbedrijven, waardoor deze betontechnologisch een voorsprong kunnen
nemen op de directe concurrentie.
Immers, produceren kunnen veel
bedrijven, maar in de toekomst zal

ZHSB, als HSB niet sterk genoeg is
Elders in deze uitgave kunt u lezen over Vebo’s stappen op de weg van
HSB, hogesterktebeton. De overtreffende trap van HSB is ZHSB, zeerhogesterktebeton. Door onder andere staalvezelwapening zijn hiermee weer
sterkere en dus dunnere betonproducten realiseerbaar dan met HSB. Een
voorloper op dit gebied is Vebo’s BTE-collegabedrijf Romein Beton. Het
bedrijf zet zich al jaren in voor de doorontwikkeling van ZHSB en zelfs
UHSB, ultrahogesterktebeton.

3 x voordeel
ZHSB en UHSB danken hun enorme druksterkte voor een belangrijk deel aan staalvezels die in de
betonmenger worden toegevoegd.
Het voordeel is drieledig:
• veel slanker ontwerpen
• 
betonproducten van ZHSB en
UHSB zijn veel duurzamer, lagere
life cycle costs
• 
de mogelijkheid van vrije vormen die een zekere constructieve
sterkte moeten hebben

De praktijk
Van de projecten die Romein Beton
met ZHSB heeft uitgevoerd, springen er twee in het oog. Het eerste is
de Gooisebrug in De Meern in 2011.

Opdrachtgever gemeente Utrecht
stelde toepassing van ZHSB als eis.
Toentertijd waren er voor deze nieuwe betonsoort nog geen NEN-normen. De brug is dan ook uitgetekend
en berekend door bouwkundig ingenieurs van de gemeente. Toch was
dit geen reden voor Romein e.e.a.
zomaar aan te nemen: het bedrijf
belastte het brugdek na ontkisting
over de gehele lengte met bigbags
vol zand. De brug functioneert inmiddels al vier jaar probleemloos.
Het tweede voorbeeld betreft een
zigzagvormige trap (een soort ‘muizentrap’) gemaakt voor een woning
in Amstelveen. Hij is 95 cm breed
en 280 cm hoog. Alleen is de trap
niet dikker dan zes cm. Ook dit pro-

duct functioneert nu al jaren zonder mankeren.
Vebo heeft inmiddels ook een
project in UHSB uitgevoerd. Het
betreft een 50 (!) mm dunne muizentrap in UHSB, naar een ontwerp
van JHK Architecten. Voor deze speciale trap hebben we weer intensief
samengewerkt met alle participerende partijen, waaronder ingenieursbureau ABT. Zie ook de meest
recente uitgave van onze elektronische nieuwsbrief de Vebo Visie E-zine, nr. 7, mei jl. (ook te bekijken op
onze website).
Dus wat de toekomst voor deze
spectaculaire nieuwe betonsoorten

Nawoord

Vebo 60 jaar!
In bijna alle woningen in Nederland is wel een product van Vebo
verwerkt. Dat bereik je alleen als
je al 60 jaar op deze markt actief
bent en je je steeds opnieuw weet
te onderscheiden, weet te vernieuwen en doet wat je afspreekt. Vaak
lijkt dit heel vanzelfsprekend,
maar dat is het zeker niet. Echter,
als je in Bunschoten bent en je
door het bedrijf loopt, dan begrijp
je waarom Vebo al 60 jaar een begrip is in de Nederlandse markt.
De medewerkers van Vebo hoef
je niet uit te leggen dat een klant
belangrijk is, dat de kwaliteit goed
moet zijn en dat afspraak ook echt
afspraak is. Dat is de kracht van
Vebo. De medewerkers weten wat
hun te doen staat, in goede tijden
maar ook in crisisjaren.
Dat dit niet alleen voor Vebo zelf
geldt, merk je aan de toeleveranciers en partners waar Vebo al
jaren mee samenwerkt. In Bunschoten zijn ze in staat partijen
aan zich te binden die in dezelfde geest samenwerken. Daardoor
voelt het als één. We mogen dan
ook trots zijn op het feit dat zo’n
bedrijf onderdeel uitmaakt van de
BTE Groep.
Mijn dank is groot aan allen die
hieraan hebben bijgedragen. Klanten, leveranciers, medewerkers
én oud-medewerkers. Voor de komende jaren zien we vele kansen
en mogelijkheden om de volgende
mijlpaal te bereiken. Ik kijk dan
ook met vertrouwen naar de toekomst.
Vebo gefeliciteerd!
Bart van Melick
CEO BTE Nederland B.V.

Colofon
kan gaan inhouden ... de sky lijkt de
limit. Zeker als u weet dat in laboratoria op dit moment wordt geëxperimenteerd met druksterkten van
C450-C500(!).
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