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Het smeermiddel
van het uurwerk
Informatie, informatie en nog eens
informatie is kort gezegd de basis van
het orderrouting-systeem van Vebo.

ʻSchoonʼ huzarenstukje
te water
Over hoe een vrijstaande liftschacht

B u n s c h o t e n
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Pergola van 76 ton
komt op
z'n pootjes terecht
In het nieuwe centrum van Ridderkerk verkeert

voor ons als voor Vebo écht speciaal maakte, zijn

de bouw van een luxe kantoor- annex apparte

de geprefabriceerde, gootachtige elementen

mentencomplex in de eindfase. Opdrachtgever

waarmee de pergola is gebouwd. Je moet dit

Stichting Woonvisie Ridderkerk zag met dit

zien als een aaneenschakeling van een soort

project een mooie kans om haar over twee loca

v-achtige elementen die op dikwandige stalen

ties verdeelde kantoorruimten te centraliseren.

kolommen rusten. De kolommen hebben een

"Luxe en uitstraling, daar draait het om bij dit

doorsnede van ca. 200 mm. Ze kunnen dus een

project", zegt projectmanager Lammé van de

en ander hebben. En dat moet ook wel, want het

uitvoerende partij, Van Wijnen Dordrecht B.V.

totaalgewicht van de negen elementen loopt,

"En variatie niet te vergeten. Ik geloof dat we

met een gemiddeld gewicht van ± 8,5 ton per

zich in een waterrijk gebied staande

hier zoʼn beetje elk product dat Vebo Beton

stuk, op tot niet minder dan 76 ton.

houdt.

maakt, toepassen. Maar wat het project zowel

Over de constructieve oplegging van de elemen

Voor bijzonder
gevelmetselwerk
Ook ʻsimpeleʼ rijtjeshuizen zijn
door een leuke, speelse, creatieve
detaillering van een eigen gezicht te
voorzien.

Op elk malletje past een deksel.
ten op de kolommen is heel wat af gepraat bin
nen het team van architect, opdrachtgever, con

lijn staan. Een groot deel van de stabiliteit komt

structeur en aannemer. Let wel dat geen van de

voort uit het feit dat de vrijstaande pergola op de

elementen op enig punt aan de gevel gemon

punt van het gebouw de hoek om loopt (zie

teerd is en dat de dragende kolommen in één

3D-illustratie, red.). Het geheel krijgt extra ver

Nauwkeurig afwerken van lasnaden.

band door de elementen onderling aan de

dekselachtige bovenconstructie. Rayonmanager

bovenzijde met stalen strips te koppelen.

Floris van Dam van Vebo: "Door de grootte en

Niettemin komen er enorme dwars- en

zwaarte van de elementen kwamen we bijna

wringkrachten vrij bij de aansluitingen

automatisch uit op staal als bekistingsmateriaal.

tussen de kolommen en de elementen.

Een houten kist zou door de geweldige druk uit

Ter plaatse van de opleggingen is het B45

elkaar geperst worden. Bovendien speelde bij de

beton dan ook extra zwaar gewapend.

afweging staal versus hout de repetitiefactor van

Deze wapening, gecombineerd met zware

de kisten een grote rol. De mallen zijn uit ver

staven die in het verlengde van de kolom

schillende staaldelen geconstrueerd, wat het

men op de kop zijn gelast en die dwars

nodige slijp- en polijstwerk van vooral de lasna

door de opleggingen lopen, gaat deze

den met zich meebracht." Vanwege de com

krachten het hoofd bieden. Uiteraard

plexe, bijna gesloten malvorm is gekozen om te

worden de staven onlosmakelijk verbon

storten met zelfverdichtende beton (ZVB). Deze

den met de elementen door het aanstor

hoogvloeibare betonsoort kruipt mooi tot in de

ten met snelhardende gietmortel."

kleinste uithoeken van de kist. "Maar ook het
feit dat ZVB veel minder luchtbellen bevat dan

Zelfverdichtende beton

traditioneel beton, was een doorslaggevende fac

De elementen hebben een breedte van ca.

tor", vult Van Dam aan. "De kistzijde van de ele

2400 mm, de rechte elementen zijn ca.

menten is daardoor zo glad als een babyhuidje.

7500 mm lang. Ze zijn gestort in stalen

Het passerende publiek kijkt dus tegen een

mallen met een onderconstructie en een

prachtig ʻplafonnetjeʼ aan.
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Er zat echter wel een adder onder het gras. ZVB

ʻInstortingsgevaarʼ van een
andere kant bekeken
ʻPas op, instortingsgevaar!ʼ Vebo staat in meer
dan één opzicht voor het voorkomen van dit
gevaar. Zorgvuldige werkvoorbereiding en
moderne, gecontroleerde productiemethoden
zorgen voor een hoogstaande (constructieve)
kwaliteit van onze prefab betonproducten.
Maar ook op een ander terrein geven we
ʻinstortingsgevaarʻ geen kans.

Tientallen varianten
De behoefte aan verdergaande prefabricering is
de belangrijkste oorzaak van het almaar uit
dijende gamma aan prefab betonproducten.
Met de dag lijken nieuwe vormen en toepas
singen te ontstaan. Daarbij worden detaille
ringen evenredig complexer. De koppeling
van bouwdelen in prefab beton speelt een
steeds grotere rol. Het gevolg is dat er steeds

Hemelwaterzijuitlaat, speciaal ontwikkeld voor

meer voorzieningen in prefab betonproduc

instorten.

ten ingestort moeten worden. Schroefhulzen,
schroefstekken, ankerrails, doorvoeren en

ʻoverzichtelijkerʼ te maken, heeft elke variant

elektradozen zijn bekende voorbeelden. Van al

weer zijn beperkingen waarmee de prefab

dit soort voorzieningen zijn weer tientallen

betonfabrikant rekening dient te houden.

varianten verkrijgbaar. En om het nog

Denk bijvoorbeeld aan de maximale belast
baarheid van een schroefhuls of een elektra

ment instortvoorzieningen breed genoeg is om

doos. De fabrikant moet dan ook kunnen

de meeste situaties het hoofd te kunnen bie

Korte hulzen en spreidplaten, speciaal voor

garanderen dat de juiste voorziening beant

den. De risicoʼs die kleven aan alles wat buiten

dunne betonplaten.

woordt aan alle relevante en vaak wettelijke

dit assortiment valt, willen wij als bedrijf niet

eisen die in de bouw worden gesteld.

nemen en u als opdrachtgever niet aandoen.

Zal-ʼie ʼt wel houden?

Oók buitenstandaard oplossingen

Vebo kent haar grenzen. Wij zullen dus nooit

Buitenstandaard oplossingen zijn ook deel van

voorzieningen instorten waarvan wij dénken

dit pakket. Zo kunnen wij voor dunne beton

ʻdat ʻie ʼt wel zal houdenʼ. Zeker weten, is ons

platen hijsvoorzieningen instorten die zijn

devies. Daarom hebben wij in nauw overleg

voorzien van speciale korte hulzen en spreid

met onze leveranciers een pakket instortvoor

platen. Een ander voorbeeld is de hemelwater

zieningen samengesteld waarvan we kunnen

zijuitlaat, speciaal ontwikkeld voor het instor

garanderen dat het aan elke regelgeving en eis

ten in bergingsdakplaten. Ook dit type

voldoet. In de praktijk blijkt dat ons assorti

doorvoer is geen standaard in de markt ver
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Het smeermiddel
van het uurwerk
Opschuivende levertijden? Niets aan de hand,

tijdsverlies, is arbo-onvriendelijk en kan zelfs

als je er maar van op de hoogte bent. Het lijkt

voor stremming in het bouwproces zorgen.

zo simpel, maar toch blijft op tijd uitleveren
aan de bouw een heikel punt. Sterk vereenvou

Slijpen en trechteren

digd is het niet meer of minder dan een kwes

Midden jaren negentig heeft Vebo daarom het

tie van terugtellen vanaf de levertijd naar aan

roer omgegooid. Vanaf die tijd is er enorm

vang productie, aanvang reken- en tekenwerk,

veel tijd en personele kracht geïnvesteerd om

aanvang werkvoorbereiding enzovoort.

een routingsysteem te ontwikkelen dat zowel

Iedereen die bekend is met bulkfabricage van

voor de opdrachtgever als voor Vebo alleen

prefab betonproducten weet dat de werkelijk

Elk te storten onderdeel wordt uitgetekend en naar

maar voordelen heeft. Want noch de opdracht

heid veel complexer in elkaar steekt. Bij Vebo

de opdrachtgever gezonden. Ook hierop zijn de

gever noch Vebo zit te wachten op stagnaties.

zijn verhalen bekend van collega-bedrijven die

klanteigen merkaanduidingen weer terug te vinden.

Dit ontwikkelingsproces heeft vijf jaar

nog nooit zoʼn goed gevulde orderportefeuille

geduurd. Een periode van onophoudelijk bij

hebben gehad, maar het nog nooit zo rustig in

king van aannemer naar toeleverancier zorgt

slijpen en trechteren totdat uiteindelijk, zoʼn

de productie hadden. Externe factoren als ver

vaak voor stagnaties. Zelfs cruciale informatie

anderhalfjaar geleden, een systeem was gebo

gunningverlenende instanties, ontwerpers,

over opschuivende levertijden wordt veelal

ren dat geen ruimte voor onduidelijkheden

hoofdopdrachtgevers kunnen zelfs het rader

niet eens teruggekoppeld.

laat en waarvan er (al zeggen we het zelf) geen

werk van de best geoliede organisatie lamleg

Dat was bij Vebo niet anders. Ook hier werd

tweede in de Nederlandse prefabbetonwereld is.

gen. Ook een gebrekkige gegevensverstrek

vaak ad hoc uitgeleverd wat er uitgeleverd kon

Basis voor goed functioneren van het systeem

worden. Het feit dat deze werkwijze zowel bij

is de kwaliteit en hoeveelheid informatie die

Kenmerken Vebo routesysteem

prefab-beton-fabrikanten als bij hun opdracht

de opdrachtgever aan Vebo verstrekt. Hoe

• zowel voor opdrachtgever als Vebo louter

gevers voor problemen zorgde, werd deson

completer en duidelijker, hoe beter. Maar min

danks met veel tandengeknars getolereerd.

stens zo belangrijk is dat deze informatie up-

• kwaliteit, actualiteit en compleetheid van

Met alle gevolgen van dien. Het in de juiste

to-date wordt gehouden! Hoe vroeger er bijge

aangeleverde informatie moet goed zijn

volgorde en op de juiste plaats uitleveren van

stuurd kan worden, hoe gelijkmatiger en met

• klanteigen merkaanduidingen reizen mee in

de vaak loodzware prefab betonproducten was

minder kans op fouten alles zal verlopen.

routesysteem en zijn gekoppeld aan de Vebo-

bijvoorbeeld vaak een ondergeschoven kindje.

Hierbij hoort ook de informatie over verschui

nummering

Terwijl de mate waarin een aannemer zijn pro

vende levertijden. Want iedere ondernemer is

ject economisch runt wel degelijk óók hiervan

het erover eens dat bedrijfsprocessen in bewe

afhangt. Immers, omstapelen of verleggen geeft

ging moeten blijven. Zo ook bij Vebo. Als de

kans op beschadigingen van de producten, geeft

mallenmakerij regelmatig moet wachten op

voordelig

• belangrijk zijn de drie, in het voortgangsschema
vastgelegde, meetpunten
• Vebo-productsticker vermeldt naast het klant
merk ook de deellevering en het aantal per serie
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tekenwerk dat niet op tijd af is door te laat door
gegeven wijzigingen, dan mag het duidelijk zijn
dat het bedrijfsresultaat daar niet mee gediend is.

Klanteigen merkaanduidingen
ʻreizen meeʼ

Zwitsers precisie-uurwerk
Juist omdat het routingsysteem afhankelijk is

Per werkdag worden er bij Vebo enige dui

vertegenwoordigt bij elke opdracht een uniek

van de informatie van en het bijstellen door de

zenden producten gefabriceerd, van groot tot

product. Het regelnummer komt terug op het

opdrachtgever, heeft Vebo in het systeem een

klein, standaard en buitenstandaard. Waarbij

tekenwerk, op de deelopdrachten en uiteinde

zekerheidsclausule ingebouwd. Deze zekerheids

ʻstandaardʼ overigens een relatief begrip is.

lijk op het product zelf (op de productsticker).

clausule komt neer op het begrip ʻregie in eigen

Standaard producten hebben dan wel vastge

handʼ. Anders gezegd: Vebo gaat niet zitten

stelde doorsnede-specificaties, de lengte- en

Gaten vullen

afwachten of en wanneer informatie boven water

afwerkspecificaties (verstekken, sparingen,

Doordat al in deze beginfase van de opdracht

komt, maar neemt het initiatief naar de

ankerbussen voor hekwerk, etc.) verschillen

bij elke afdeling binnen Vebo de data bekend

opdrachtgever toe om op gezette momenten in

per product. Wat er dus op neerkomt dat er

zijn waarop er aan de betreffende order

het proces te checken of de volgende stap in het

enorme aantallen maatwerk-producten per

gewerkt gaat worden, is het des te gemakke

proces genomen kan worden.

dag gemaakt worden, elk product met het

lijker om (bijvoorbeeld naar aanleiding van

nodige voorbereidingswerk. Denk daarbij aan

het verschuiven van een leverdatum) tussen

al het teken- en rekenwerk.

tijds bij te sturen. Zo komen de productieaf

Lees verder op pagina 6

delingen nooit voor verrassingen te staan.
Mocht tijdig bekend worden dat een opdracht
om wat voor reden ook verschuift, dan kan er

A

B

tijdig voor ʻvulling van het gatʼ worden

C

gezorgd.
Na het doorlopen van de drie meetpunten (zie
hiernaast staande hoofdartikel) kan het rekenen tekenwerk worden afgesloten om vervol
gens via de afdeling Logistiek zijn weg te
vinden naar Productieplanning, Mallen
makerij en Wapening. Via deze laatste drie
bedrijfsonderdelen komen de producten uit
eindelijk fysiek tot stand tijdens het storten.

Meereizen
De klanteigen merkaanduidingen ʻreizen
meeʼ in het routingsysteem en zijn gekoppeld
aan de Vebo-nummering. Op deze wijze is er

A Al vanaf de basisopdracht zijn de bestelde pro-

Bij het ʻin de molen gaanʼ van een opdracht

binnen Vebo nooit onduidelijkheid over pro

ducten middels positienummers ʻgeoormerktʼ.

wordt elk product voorzien van een positie

ducten die zeer sterk op elkaar lijken, bijvoor

nummer, te beginnen bij 001, 002 etc.

beeld bij gespiegelde uitvoeringen. De merk

Voorbeeld: het onderdeel spekbanden krijgt

aanduidingen zijn uiteindelijk ook op de

merkaanduidingen vermeld om een gemakkelij-

positienummer 001. Dit is het

stickers terug te vinden die op de correspon

ke controle mogelijk te maken.

ʻparaplunummerʼ waaronder de totale hoe

derende producten worden geplakt. Daardoor

veelheid strekkende meters van dat product

is het mogelijk de producten te bundelen en

valt. Elke afzonderlijke spekband die wordt

op de uitleveringsvolgorde klaar te leggen die

Dit is de tweede wijziging, dus het derde sche-

gemaakt om tot de totale lengte te komen,

aansluit op de voortgang van het betreffende

ma, waarin de laatste muteringen in data zijn

heeft een regelnummer. Een regelnummer

bouwproject.

B Op de deelopdrachten worden ook de klanteigen

C Het Voortgangsschema Reken- en Tekenwerk.

verwerkt. De kleurvakjes geven het tweede en
derde meetpunt in het routingsysteem aan.

Vervolg pag. 4

Dit pro-actief informeren heeft geresulteerd in
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drie meetpunten binnen het routingsysteem van

opdrachtgever wordt doorgespeeld. Dit is een

elke opdracht waarvoor getekend en gerekend

continu proces met een parallel aan een Zwitsers

wordt. Dit systeem en de drie meetpunten wor

horloge: één zandkorreltje kan het nauwkeurig

den vastgelegd in het voortgangsschema, waar

ste precisie-uurwerk stilzetten.

op de opdrachtgever precies kan zien in welke
fase zijn producten (mét de klanteigen merkaan

De meetpunten van Big Brother

duidingen!) verkeren. Geeft de opdrachtgever

Het eerste meetpunt is ingebouwd in de ver

(plannings)wijzigingen aan of komen deze door

koopfase, de verkoper spreekt immers de aller

navraag van Vebo aan het licht, dan worden de

eerste leverdatum af. Die datum (die wellicht

niet eens in behandeling worden genomen. Het

wijzigingen direct in een nieuw voortgangssche

naderhand nog wordt bijgesteld) mag niet in de

tweede meetpunt vindt plaats nadat de

ma verwerkt wat desgewenst weer naar de

gegevens ontbreken, want anders kan de order

opdrachtgever de vorm voor akkoord heeft

Productsticker met o.a. opdrachtnummer en klant-

ʻSchoonʼ huzarenstukj
drie wanden die zijn samengesteld uit prefab
betonelementen. De totale hoogte van elke
wand is zoʼn 9 meter. Verder heeft de schacht
een dakplaat en een achtergevel van glas, gevat
in houten kozijnen.
Het bouwwerk is dus van zichzelf nauwelijks
een constructie. Het enige bindende element is
de dakplaat, maar daar hadden we, om een
reden die nogal voor de hand ligt, tijdens de
bouw niets aan. En toch moesten we met de
Het water in de verte omspoelt straks de liftschacht. In rode cirkels: ʻvulopeningenʼ voor stekkengaten.

gemiddeld 10 ton zware elementen het gevaarte
in elkaar zetten. Met schoren werd een tijdelijk

Boskoop ligt in een waterrijk gebied. En dat is

gebouw. Natuurlijk is de ruimte rond de lift

ʻnoodverbandʼ aangelegd, de enige manier om

dan ook precies de naam van een nieuwbouwplan

schacht nu nog gewoon grond. Maar als een en

dit huzarenstukje te klaren.

aldaar: ʻWaterrijkʼ. Het plan doet zijn naam eer

ander over een paar maanden is opgeleverd, dan

aan. Veel woningen staan midden in (kunstma

kunnen de mensen de lift bereiken via een loop

tig aangelegde) waterpartijen. Maar niet alleen

brug die vanaf de straatzijde onder het gebouw

woningen. Van Waterrijk maakt een woon

doorloopt. Die loopbrug zal ook over water

complex deel uit, waarin 28 appartementen

komen te liggen. Er moet dus

gerealiseerd worden. Om en nabij de helft van

straks nogal wat gebaggerd worden. Zijn de

dit aantal heeft de voordeur op hoogte van het

bewoners of bezoekers op verdiepingsniveau,

maaiveld, de daarboven gesitueerde appartemen

dan lopen ze over een nog in het werk te storten

ten hebben de woningtoegang aan een galerij die

brug vanuit de liftkooi de galerij op."

onder meer met een lift is te bereiken. En de vrij
van het woongebouw geplaatste liftschacht staat

Schoren als noodverband

midden in ... het water, inderdaad. Uitvoerders

De liftschacht is eigenlijk een heel simpele con

Gijs Boot en Martin Bolwerk zijn werkzaam bij

structie. Om deze constatering schiet Boot in de

Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V.. Boot vertelt:

lach: "In feite wel, maar juist daardóór zo gecom

"De liftschacht staat aan de achterzijde van het

pliceerd om te bouwen! De schacht bestaat uit
6

De nog te maken brug verbindt de schacht met de galerij.

gecontroleerd en geretourneerd. Tijdens het ver

Het lijkt bijna op ʻde grote broer die je in de

wordt gevolgd, weer terug is bij af. En dus de

werken van dit akkoord neemt de werkvoorbe

gaten houdtʼ. Maar niet voor niets. Teken- en

opdrachtgever ook. Vebo brengt het routingsy

reiding van Vebo contact op met de opdrachtge

rekenwerk, mallenmakerij, bestellen van wape

steem tijdens bedrijfsbezoeken telkenmale weer

ver, waarbij tevens de levertijd nog wordt

ning zijn voorbeelden van disciplines die dusda

voor het voetlicht. Dat zowel deze ʻvoorlichtingʼ

gecheckt. Het derde meetpunt is gelijk aan het

nig nauw op elkaar aansluiten dat Vebo, als het

als het systeem zélf hun vruchten afwerpen, mag

tweede, maar dan betrekking hebbend op de

rou

wapening. Pas als alle gegevens die hieruit vol

tingsy

gen, verwerkt zijn, gaat een order daadwerkelijk

steem

de productie in. Aan de hand van de meetpun

niet

ten kan Vebo de actuele stand van zaken bij de

(nauw

opdrachtgever in de gaten houden.

keurig)

je te
We zijn begonnen met het storten van de funde

moest

ring met grondplaat. Daaruit staken grote

worden

ankerstaven omhoog, waaroverheen we de eerste

uitge

elementen hebben laten zakken. Het eerste ele

voerd

ment was het ʻdeurelementʼ met de opening die

de

toegang geeft tot de liftcabine. Haaks daarop

reden

schoonwerk ziet er inderdaad erg ʻschoonʼ uit,

plaatsten we de eerste elementen van de zijwan

om

om het maar eens op zʼn Belgisch te zeggen.

den, die we met zware hoek-ankers aan het deu

voor

Ook de door Vebo geleverde halfronde balkon

relement bevestigden. Bovendien werden de

prefab

platen, lateien, galerijplaten, banden en trappen

gaten waar de ankerstaven in kwamen, via een

te kie

zien er erg goed uit. Bovendien geschiedde

soort vulopeningen (zie foto, red.) volgestort

zen en

uitlevering in de juiste bouwvolgorde en zon

met gietmortel. In de bovenkant van de elemen

niet

der beschadigingen. Ook dat maakt voor ons

ten werden ook weer ankerstaven aangebracht,

voor

een groot deel uit van de totale kwaliteit van

waaroverheen de volgende elementen werden

giet

een toeleverancier."

geplaatst enzovoort."

bouw.
En het

Bij windstilte los te stapelen
In theorie kan de hele schacht opgebouwd wor
den door de elementen los op elkaar te stapelen.
Ze zijn er met hun 250 mm dik genoeg voor.
Basisvoorwaarden zijn verder een volkomen
vlakke ondergrond en absolute windstilte. Maar
ook kopse vlakken die 100% zuiver haaks zijn.

Schoren

"Dat is bij deze dikte onmogelijk te realiseren",

voor

vervolgt Boot. "Vebo heeft, met enkele plaatse

brood

Project: woongebouw 28 apparte

lijke afwijkingen van 1 tot 2 mm over de totale

nodig

menten Waterrijk fase VI in Boskoop

dikte, op haar beurt voor een huzarenstukje

Opdrachtgever: Trifolium Woondiensten Boskoop

gezorgd. Naast het prijsplaatje was het schoon

Aannemer: Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V.

werk waarin de buitenzijde van de schacht

Architect: Architektenatelier uit Boskoop
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ʻNieuw, oud en frisʼ
Op basis van een stevig fundament volop verder
bouwen. Dat is het elan waarmee de nieuwe directie
van Vebo Beton en Staal
zich stort op een actief

Omgekeerde stalen
trappetjes voor
bijzonder
gevelmetselwerk

beleid om de continu ver
anderende markt zo goed
en klantgericht mogelijk te
kunnen bedienen. Dat ste
vige fundament is neerge
legd onder de bezielende

H. van Diermen

leiding van algemeen direc
teur
H. van Diermen. Eind
maart heeft hij afscheid
genomen van zijn personeel

steuning", dacht Vebo Staal op verzoek van

en bedrijf om, na zijn hele

de architect mee. Paul Weijsenfeld is de

werkzame leven in dienst

constructeur van de trapsgewijze geveldra

van Vebo te zijn geweest, te

gers. Hij zegt: "De eerste en meest naar

gaan genieten van de VUT. Hij werd hierin voorge

binnen springende laag is opgevangen door

gaan door H. Duyst, directeur inkoop, die in sep

een u-vormig profiel. De stenen daarboven

tember vorig jaar afscheid nam. De directiewisse

worden toegepast in tegelverband. Elke

ling is al enkele jaren in voorbereiding om een

steen heeft zijn eigen ondersteuning en zit

soepele overgang te garanderen. In oktober a.s.

Ook ʻsimpeleʼ rijtjeshuizen zijn door een

daarmee meteen op lagenmaat en op diep

mag financieel directeur drs.

leuke, speelse, creatieve detaillering van een

te. De gehele constructie is opgehangen

J.W.A. Dekker namelijk óók

eigen gezicht te voorzien. In het deelplan

aan de vloer en kan met variabele stelpla

vervroegd uittreden.

ʻLaaglandʼ, onderdeel van de Vinex-locatie

ten op de juiste hoogte worden gebracht."

Veldhuizen in Vleuten-De Meern, zijn 94

Een ingenieuze oplossing die bovendien

De nieuwe directie van Vebo

woningen uitgevoerd met dergelijke detaille

economisch uitvalt door besparingen in

Beton en Staal wordt

ringen in het metselwerk. Bij deze woningen

stelwerk en ondersteuning van het metsel

gevormd door F. van den Bos,

heeft architectenbureau Faro uit Lissebroek

werk.

algemeen directeur,

gekozen voor een diepe negge bij de entree

F. van den Bos

J.W.A. Dekker

R. van Aalsburg, com

van de woningen. Het metselwerk loopt daar

mercieel directeur en

door naar onder toe trapsgewijs terug. Op

J. Koelewijn, technisch

andere plaatsen in de voorgevels kraagt het

Project: 94 woningen plan

directeur. De heren

metselwerk over eenzelfde afstand trapsgewijs

Laagland-Veldhuizen in Vleuten-

Van den Bos en Van Aalsburg

naar buiten toe. De fotoʼs spreken voor zich.

De Meern

maakten reeds deel uit van

Opdrachtgever: Amstelland Vastgoed B.V.,

de directie. De heer

Economisch maatwerk

Amsterdam

Koelewijn maakt het drietal

Deze bijzondere vorm van metselwerk vraagt

Architect: Faro, Lissebroek

om een al even bijzondere ondersteuning.

Aannemer: Wilma Regio Utrecht B.V.

"Dan maken wij toch zoʼn bijzondere onder

R. van Aalsburg

compleet, na een loopbaan
bij Vebo via productie,
betontechnologie en hoofd
kwaliteitszorg. De drie nieu
we directieleden zijn al vele
jaren actief bij Vebo.
ʻFrisheidʼ is het sleutelwoord
in de benadering van nieuwe

Vebo bv, Postbus 8, 3750 GA Bunschoten. Röntgenweg 3,
telefoon (033) 2992600, fax 2992610.

uitdagingen die op hun pad
liggen.

