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Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het verleden gaat do

Als van oorsprong Spakenburgs bedrijf is
⌦Vebo betrokken bij diverse bouwprojecten in
Bunschoten-Spakenburg.

Ten grondslag hieraan ligt een diep-

heeft opgebouwd, is het bedrijf zich

gewortelde lokale betrokkenheid van

terdege bewust van wat het aan

het bedrijf. Dat deze betrokkenheid

Spakenburg, Bunschoten en hun

over en weer is, blijkt onder meer uit

bewoners te danken heeft. Het is

het uiterst geringe personeelsver-

dan ook logisch dat Vebo de band

loop.

met het verleden stevig onderhoudt

Vebo komt uit een omgeving waar

door sponsoring van lokale projec-

de mensen elkaar van oudsher door

ten. Hiervan zijn de onderstaande

dik en dun steun(d)en. Spakenburg

projecten ⌦duidelijke voorbeelden.

was in zijn levensonderhoud afhan-

bedrijven en giften van particulieren. Toen
halverwege de jaren negentig de fundraising

leverde daartoe menig gevecht met

‘Onderweg’ van Parijs ⌦naar
Bunschoten

de Zuiderzee. Dat die gevechten ook

Op het oude terrein van de ijsbaan in

begin ook de lokale bedrijven bij betrokken,

regelmatig werden verloren, had een

Bunschoten-Spakenburg staat het splinter-

waaronder Vebo. Als plaatselijke onder

sterke gemeenschapszin tot gevolg.

nieuwe onderkomen van de Stichting

neming voelde Vebo zich direct maatschap-

Die gemeenschapszin werd een

Woonvormen Ongerweges. Het betreft een

pelijk betrokken bij dit initiatief en heeft

belangrijke voorwaarde om het

appartementencomplex voor mensen met

voor de nieuwbouw diverse prefab-

hoofd boven water te kunnen

een verstandelijke handicap. ‘Ongerweges’ is

beton- en staalproducten onder

⌦houden.

dialect voor ‘onderweg’, een toepas-

sponsoring geleverd. Grandioos

selijke naam omdat het complex

natuurlijk. Ook heeft onze stichting

Band met het verleden

precies op de voormalige scheiding

allerlei acties op touw gezet om de

Het verleden zet zich voort in het heden.

tussen de twee dorpen ligt. Op deze

bouw te financieren. Voorbeeld

Nog steeds vindt Vebo een sterke gemeen-

plek is men dus altijd onderweg van

daarvan is een fietstocht van de

schapszin de basis voor gezond ondernemen,

het ene naar het andere dorp.

plaatselijke fietsclub van Parijs naar

ook in moreel opzicht. Daarbij neemt Vebo

“Het unieke aan dit gebouw”, vertelt

Bunschoten, waarbij men ⌦per

de factoren mens en milieu uiterst

voorzitter Van de Geest van de

gereden kilometer een bedrag kon

serieus. Dat blijkt uit de afdeling

stichting, “is dat het een volledig

⌦sponsoren.”

KAM-zorg en in het bijzonder uit

particulier initiatief is, zonder over-

het KIWA ISO 14001 certificaat op

heidsbemoeienis. De financiering

arbo- en milieuzorg. Aan de hand

van het gebouw is voor een belangrijk deel

De uitstraling van een ⌦schaaktoren

van wat Vebo in de loop der jaren

tot stand gekomen met sponsoring door

Vóór de bouwvak moet de huisvesting van

kelijk van wat de visserij opbracht en

⇠

ter hand werd genomen, zijn daar vanaf het

oor in het heden
d
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Appartementencomplex

de Bunschotense schaakvereniging en dam-

mede een gemeentesubsidie, kregen

Botterzeilen als gevels

vereniging zijn opgeleverd. Op initiatief van

de doordenkers de financiën voor de

Vroeger had Spakenburg een grote botter-

de meer dan 60 jaar oude schaakvereniging

nieuwbouw rond. Het gebouw krijgt

vloot. De authentieke botterwerf is nog een

‘En Passant’ zijn de denksporters gaan prak

een toepasselijke uitstraling. Een

tastbare herinnering aan de visserij, die na

kiseren over mogelijkheden voor een eigen

gedeelte wordt gebouwd als schaak-

het afsluiten van de Zuiderzee praktisch is

onderkomen. Het verhuizen van

stuk, in de vorm van een toren,

verdwenen. Onlangs is de werf gerestau-

zaaltje naar schooltje naar kamertje

compleet met kantelen. Van een

reerd. Nu worden er oude botters hersteld.

waren ze beu. Bovendien stuitte het

ander gedeelte van het gebouw wor-

inschikken vanwege de vele gecom-

den de buitenbladen opgemetseld in

De werf, die met financiële middelen

bineerde activiteiten van de vereni-

lichtgrijze en donkergrijze stenen, in

van onder meer Vebo is gerestau-

gingen op steeds meer bezwaren.

een dambordpatroon.

reerd, ligt aan de oude haven, vlak-

Door brede steun uit de plaatselijke

Voorzitter De Reus van En Passant:

bij het onlangs opgeleverde appar-

bevolking en het bedrijfsleven, als-

“Vebo was als regelmatige adver-

Project ‘Ongerweges’
tementencomplex
Kerkemaat. Het
Aannemer: Bonneveld Bouw B.V.
complex biedt plaats aan negen luxe
Architect: Klaas van de Berg
appartementen.
de historische
omgeving
Opdrachtgever:InStichting
Woonzorg
Ongerweges
zijn Vebo’s betonproducten (waaronder bal-

teerder in ons clubblad al een oude
bekende van ons. Stilletjes hoopten
we dan ook wel op een bijdrage van
hun kant, maar dat ze alle prefab voor ons
gebouw met meer dan 50% korting hebben
geleverd, ging zelfs onze verwachting te
boven. Vandaar op deze plaats nog even een
welgemeend ‘Vebo bedankt!’”
Clubgebouw Schaak- en Damvereniging
‘En Passant’.

konplaten,
bordesplaten
Project ‘En
Passant’ en lateien) tot een
Aannemer:
Visser
& Hopman
fraaie
eenheidBouwbedrijf
met het gebouw
gevormd.
Architect: Blokhuis & Braakman
Uniek
aan het gebouw
zijn de vier ‘botter
Opdrachtgever:
En Passant
zeilen’ die in de gevel zijn verwerkt.
Project ‘Kerkemaat’
Daarmee heeft de uitstraling van het gebouw
Aannemer: Bouwbedrijf Visser & Hopman
een
directe link
met de&botterwerf
Architect:
Blokhuis
Braakmanen houdt
Opdrachtgever: Visser & Hopman
⇠
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Tunnel ingepakt ⌦in
woonwijk
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is zoiets niet te maken.

c

Onze afdeling werkvoorbereiding en

t

die van Vebo hebben er dan ook een
stevige kluif aan gehad om de prefab betonelementen tot in detail
nauwkeurig te krijgen.
Aan de hand van de tekeningen van
de architect heeft Vebo voor elk element een werktekening gemaakt. De
moeilijkheid daarbij was dat veel
elementen afwijkende ⌦radiussen
hadden. Heeft een cirkel maar één
straal, een ellips kan er wel drie of

Waterrandwoningen (project Zijdesigt) in Voorburg.

vier ⌦hebben, waarbij Vebo dus
Om de drukke doorgaande weg

was hij nog uitvoerder bij dezelfde

voor iedere straal een andere mal moest

Leidschendam-Scheveningen te ont-

aannemer “en zodoende direct

maken. Al die verschillende krommingen

zien, wordt een nieuwe randweg

betrokken bij de bouw van de

aangelegd. In een deel daarvan zijn

Waterrandwoningen.”

Project: 32 Waterrandwoningen te

tunnels gepland die liggen in een

Theodoliet

Voorburg (onderdeel van het plan

woon- en winkelgebied in Voorburg.

Bij de Waterrandwoningen gaat het om vijf

‘103 nieuwbouwwoningen

De tunnels zijn gebouwd om omwo-

blokken van luxe woningen die, zoals de

Zijdesigt’)

nenden geen geluidsoverlast te laten

naam al doet vermoeden, aan waterpartijen

Opdrachtgever: Sijtwende b.v.,

hebben, en om het autoverkeer het

grenzen. Aan begin en eind van elk blok

Voorburg

riviertje de Vliet te kunnen laten

staat een

kruisen. Om de tunnels aan het oog

ellipsvormige

te onttrekken, worden ze ‘ingepakt

‘kopwoning’.

in een nieuwe woonwijk, waarvan 32

Deze is alleen

zogenaamde Waterrandwoningen

met de garage

⇠

deel uitmaken.

aan de ernaast

“Een hoge aarden

gelegen

wal zal de huizen

woning ver-

die het dichtst op

bonden. “Met

de tunnels staan,

een elektroni-

beschermen

sche theodo-

tegen het

liet en de

verkeerslawaai”’,

computer is

vertelt orga

letterlijk elk

nisatiedeskundige

metselprofiel

Bouke van de

van deze acht

Vusse van Bam

woningen uit

Wilma. Recentelijk

gezet. Anders

O n t w i k k e l i n g

Even bijpraten over
⌦zelfverdichtende
Al in oktober 1999 publiceerde Vebo
Visie over zelfverdichtende beton
(ZVB) en het samenwerkingsverband
waarbinnen Vebo onderzoek doet
naar dit zeer vormvrije en innovatieve materiaal. Dit artikel werd afgesloten met: “Door regelmatig ervaringen uit te wisselen tussen alle
betrokken partijen, komt het einddoel (productierijpe zelf
verdichtende beton met constante
eigenschappen) steeds dichterbij.”
Hoe dichtbij dit stadium al was,
bleek uit ⌦de Vebo Visie van april
2000. Hierin werd gemeld dat Vebo
“eind 1999 heeft aangetoond aan de
eisen te voldoen die samenhangen
met het mogen leveren van ZVB-
producten”. Naar aanleiding hiervan
heeft Vebo dan ook het KOMO
Productcertificaat Zelfverdichtend
Beton uitgereikt gekregen.
Dit artikel geeft de laatste ontwikkelingen en het toekomstperspectief
van ZVB (ofwel Self Compacting
Concrete, zoals de Engels
sprekenden zeggen).

Met ZVB is nu ook dit soort producten makkelijk te storten.

Even opfrissen

boxylaat.

Zelfverdichtende beton volgt de vrije loop

De grootste voordelen van ZVB:

van de fantasie van architect en ontwerper

- complexe vormen zijn zowel beter

lekkende bekistingsnaden minder snel op
- arbeidsomstandigheden verbeteren sterk m.b.t. tot lawaai en stof.

tot in detail. Dat komt door de zeer hoge

als ⌦makkelijker te realiseren

vloeibaarheid van dit materiaal. Kort gezegd

doordat de mallen zich eenvoudig

Druksterkte

verkrijgt ZVB deze vloeibaarheid door een

door de dunvloeibare betonmassa

De druksterkte van ZVB is minimaal gelijk

hoog poedergehalte (cement en

laten vullen

aan die van traditionele beton. Vebo pro

kalksteenmeel) en door te kiezen

- met ZVB worden fraaiere produc-

voor een andere verhouding tussen

ten verkregen, de zichtzijden

zand en grind. Ook wordt een speci-

bevatten beduidend minder gaat-

aal voor ZVB ontwikkelde superplas-

jes (luchtbellen) en de kleur is veel

tificeerder van de ‘nieuwe generatie’

gelijkmatiger

gebruikt, gebaseerd op polycar-

- door de verminderde bekistingsdruk treden

duceert met een druksterkte van minimaal
B45N/mm2 na 28 dagen. In de praktijk
komt de betondruksterkte van ZVB uit op
een zeer veilige 65 N/mm2. 24 Uur na de
Lees verder op pagina 6.
⇠

omstandigheden en de mooie eindproducten die deze betonsoort oplevert, zal eraan
⌦worden gewerkt dit percentage
nog verder op te voeren.
Daarvoor moeten de nodige aanpassingen in het bedrijf worden gedaan.
Zo is in de ZVB-storthal de gehele
vloer uitgelijnd vanwege het sterk
zelfnivellerende karakter van ZVB.
Vervolg van pagina 5.

Dat Vebo hier al twee jaar in slaagt, blijkt uit

Daarnaast zullen transportkubels

stort wordt daarvan al zo’n 32 N/mm2

het reeds genoemde KOMO-

een voorziening moeten krijgen die

bereikt.

certificaat op ZVB-producten.

het ZVB in beweging houdt. Zo

Ook op het gebied van de consi-

wordt voorkomen dat het beton tij-

stentie is het nodige bereikt. Was

Aanpassingen

dens de rit van de aanmaakplaats

het in het begin nog ⌦lastig om

Bij ZVB ontbreken mechanische verdich-

naar de mallen ontmengt. Om dit

ZVB met constante eigenschappen te

tingsmethoden als trilunits en trilnaalden.

effect al bij de ‘bron’ aan te pakken,

maken, de doorontwikkelde appara-

Het lawaai en de stof die hiermee gepaard

zal de centrale opslagbak worden voorzien

tuur en verbeterde componenten

gaan, blijven bij ZVB-productie uit. Vebo’s

van een wormwiel.

waarover de mengmeester tegenwoordig

streven is dan ook om aan het eind van dit

beschikt, maakt het makkelijker een pro-

jaar 45% van alle betonproducten in ZVB ⌦te

Wegdrijven

duct met constante kwaliteit aan te bieden.

storten. Vanwege de gunstige arbeids

De hoogvloeibaarheid vraagt ook om innova

S

Wat heb je aan staal dat
niet nodig is?

t
a
a

Onmisbaar in de bouw: stalen latei-

duur. Maar ook geredeneerd vanuit

opbouw van latei, geveldrager en

l

en en geveldragers. Bij dit soort

de arbeidsomstandigheden op de

console komt.

producten tikken de kilo’s staal en

bouwplaats (en ook die bij Vebo

zink al snel aan. Dik en zwaar is

Staal zelf, werkend met het KIWA-

Objectiviteit

certificaat) zijn zo dun mogelijke

Vebo Staal is in 1992 in het leven geroepen

staalproducten te prefereren.

om de almaar stijgende vraag naar stalen

Bovendien is rank staalwerk vaak ook

lateien en geveldragers effectief het hoofd te

wenselijk uit esthetisch oogpunt.

kunnen bieden. In die begintijd is meteen

Dikke klompen staal zijn dan wel

gezocht naar een berekeningsprogramma

sterk, fraai zijn ze in de meeste

voor het staalwerk. Omdat Vebo geen

gevallen niet. Elk staalproduct van

⌦ingenieursbureau is, en boven-

Vebo wordt dan ook ‘gedragen’ door

dien om de objectiviteit van de

een computerprogramma dat de

berekeningen naar de opdrachtge-

producten van alle kanten doorre-

ver toe te garanderen, is besloten om de

kent en zo tot de meest optimale

kennis voor het ontwikkelen en schrijven

⇠

van een berekeningsprogramma ⌦in te
kopen.
De goede naam en de in de branche
geroemde betrouwbaarheid van ABT,
een bouwtechnisch constructie- en
adviesbureau in Velp, waren voor
Vebo de aanleiding met dit bureau
in zee te gaan. Een aantal aspecten
van het voor Vebo gemaakte berekeningsprogramma zijn ook nog in
overleg met een ander ingenieursbureau uitgewerkt. Het rekenprogramma geeft resultaten, die volledig in
overeenstemming zijn met de later
opgestelde ⌦toepasselijke beoordelingsrichtlijn ⌦BRL 2111/3100.

Dik en zwaar = goed?
Naast kwaliteit en objectiviteit koos Vebo
om een derde reden voor ABT. Waar andere
bouwtechnische adviesbureaus nog wel eens
de neiging hebben uit te gaan van alleen de
constructieve sterkte (‘dik en zwaar = goed’),
betrekt ABT een belangrijk ander element in
zijn programmaontwikkeling. Namelijk
commercialiteit. Want ‘dik en zwaar
= goed’, maar ook duur! Het berekeningsprogramma dat ABT voor

Vebo Staal in elke vorm en kleur.

Vebo ontwikkelde, geeft de mogelijkheid naar de lichtste en dus

te zoeken. Door RVS of toepassing

Het woord ‘berekeningsprogramma’ geeft

eventueel de goedkoopste oplossing

thermisch verzinkt en coating is ook

het al aan: de computer was al vanaf het

voor dergelijke lichte constructies

begin onmisbaar vanwege de steeds hogere

een hoge duurzaamheid gegaran-

bouwtempo’s. Daarnaast is de flexibiliteit

deerd. Op basis van allerlei data (over

vele malen groter. Zeker in een tijd waarin

spanning, verankering, doorbuiging,

geen bouwproject hetzelfde is, wordt dank-

constructieve sterkte-eisen, wette-

baar gebruik gemaakt van de mogelijkheden

lijke normen etc.) worden afmetin-

parameters te veranderen, toe te voegen of

gen voor geveldragers en lateien

weg te halen om zo tot een wellicht nog

berekend bij een zo gering mogelij-

betere oplossing te komen.

ke materiaaldikte. Want waarom

De eerste versie die ABT voor Vebo

betalen voor (en moeten werken

Staal ⌦ontwikkelde, had de mogelijkheid

met!) producten met voor hun toepassing

zo’n zes parameters in te voeren en gaf op

overbodige capaciteiten?

basis daarvan een berekening die met gemak
op één A4’tje kon. Constant overleg tussen

Eén A4’tje

Vebo ⌦en ABT resulteerde in meerdere ver⇠

(Prefab) beton houd
Het nieuwe cellenhuis, naast
⌦het politiebureau aan de Meer
⌦en Vaart in Amsterdam, ziet er
niet alleen degelijk uit, dat is
⌦het ook.
Decimeters dikke binnenwanden van

Hoofdaannemer J.P. van Eesteren

gevelbeeld zou gaan ontstaan”, zegt de heer

beton en dito binnen- en buitenbla-

heeft Vebo benaderd om te onder-

Meegdes, bedrijfsleider bij Van Eesteren.

den stelt iedere onverlaat die het

zoeken wat het zou gaan kosten als

“Daartoe moesten we samen diverse

‘huis’ van binnen mag bewonderen,

er, in plaats van losse banden, grote

knopen ontwarren. Zo zijn de kant-

in uitermate verzekerde ⌦bewaring.

platen met dezelfde tranenplaat-

planken voor het onderlinge ver-

Het complex is een combinatie van

structuur gemaakt zouden worden.

band met een hol-en dol-

prefab beton en betongietbouw. Na

Dit bleek vooral aantrekkelijk uit het

constructie halfsteens op elkaar

de met minerale wol gevulde spouw

oogpunt van het besparen van

verlijmd. Hiervoor is gekozen omdat

volgt het buitenblad van betonnen

arbeidskosten op de bouw.

anders de 50 kg zware elementen

kantplanken met een ‘tranenplaat-

Uiteindelijk is het voorstel door de

op de natte lijm van elkaar af zou-

structuur’. Deze zijn nadien allemaal

architect om esthetische redenen

den kunnen glijden.

blauw geschilderd.

afgewezen. Door het beduidend

Een ander knelpunt was de bevesti-

lagere aantal naden die de grote

ging van de kantplanken aan het

Project: Nieuwbouw centraal cellenhuis

platen te zien zouden geven, zou

binnenblad. De 2 mm brede lijm-

Meer ⌦en Vaart, Amsterdam-Osdorp

een te strak vormgegeven gevel ont-

naadjes lieten geen ruimte voor

Opdrachtgever: Politie Regio

staan.

standaard spouwankers. Vebo heeft

Amsterdam-Amstelland

hiertoe spijkerklosjes ingestort

Aannemer: Aannemingsmaatschappij

Ontwarde knopen

waaraan we eenvoudig de lijmankers

J.P. van Eesteren B.V., vestiging

“Vanuit dat gegeven zijn we met Vebo om de

konden bevestigen.”

Amsterdam

tafel gaan zitten om de kantplanken zo te

Architect en bouwdirectie: Van Mourik

detailleren dat voor alle partijen op de beste

Bon voor bouwkeet?

en efficiënst mogelijke wijze het bedoelde

“Een ander knooppunt - bijna letterlijk! -

⇠
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waar we mee te maken hadden, was de zeer

Scharnierende mallen

beperkte opslagruimte om het complex

Voor de productieafdelingen van Vebo was ‘Meer en Vaart’ een speciale opdracht, omdat voor

heen. Rondom hadden we maar een strook

deze banden rondom een tolerantie van slechts +/- 2 mm geldt. Normaal is bij prefab beton

van twee meter breed ter beschik-

banden een tolerantie van 4-5 mm toegestaan,

king. Het was zelfs zo nijpend dat

maar vanwege de afmetingen van de gevels (zo’n

we de bouwkeet op de garages van

40 meter lang) zou dat te veel invloed hebben op

het politiebureau hebben geplaatst.

de maatvoering van het gebouw. Er was bijvoor-

Een bon voor foutparkeren ⌦heb-

beeld een elementtype nodig in een oplage van

ben we gelukkig niet gehad …

2000. Daarvoor zijn maatmallen gemaakt met

Om de beperkte ruimte zoveel

daarin vaste kopschotten. Per mal konden drie

mogelijk vrij te houden voor opbouw

elementen tegelijk gestort worden. Deze metho-

van de gevelconstructie moesten de

de voerde de productiesnelheid op met als grote

materialen, en dan vooral de prefab

voordeel dat in de lengte geen verschillen kon-

elementen, just-in-time geleverd

den ontstaan. De L-vormige hoekstukken zijn gestort in speciaal geconstrueerde stalen mallen. Ze

worden. Vanuit de werkvoor

konden opengeklapt worden omdat anders de hoekstukken er niet uit te halen waren.

bereiding was er dan ook continue
afstemming met Vebo en onze uit-

Hele tranen

voering voor een optimale leve-

De binnenkant van de bekistingen was bekleed met rubber matten voorzien van een ‘tranen-

ringsplanning van de kantplanken.

plaat’motief. De wijze waarop de tranen over het oppervlak zijn verdeeld, is bepaald in overleg

Knelpunt hierbij was de combinatie

tussen Vebo en de mattenfabrikant. Ze zijn precies zó verdeeld dat over de volle hoogte van de

zichtwerk-ongewapend beton. Met andere

elementen alleen maar hele tranen te zien zijn. Eis van de architect was namelijk dat de tranen

woorden, er hoefde tijdens het transport

⌦op de boven- en onderrand van de kantplanken niet ‘doormidden mochten worden gehakt’.
⇠

“Het venijn zat ’m

“Hoewel, misschien is ‘ingewikkeld’

bouwrijp gemaakt en de funderingen uitge-

bereidings-inspanningen als aannemer

niet het goede woord, maar ‘tijdvre-

zet. Toen de hele werkvoorbereiding rond

‘beloont’ ziet door een leverancier

tend’. Wat dat betreft zat het venijn

was, konden we dan ook echt aan de slag,

die net zo nauwgezet werkt. En ik

‘m bij dit project niet in de staart,

met het grote voordeel dat alles

draai lang genoeg mee om inmid-

maar juist in de kop. Door goed op

maar dan ook alles van tevoren

dels te weten dat dat lang niet altijd

tijd van start te gaan, heeft dit ons de

bekend was. Dat vertaalt zich in, ik

het geval is bij andere toe

kop ⌦echter niet gekost”, vertelt

kan het weer niet anders zeggen,

leveringsbedrijven in de bouw.”

Martin Hagedoorn, hoofduitvoerder

perfect lopende ⌦uitleveringen. Met

bij Plegt-Vos Bouw B.V. uit

het gevolg dat we snel en zonder

Toch een probleem?

Oldenzaal. Vebo Visie is op een zon-

vertragingen kunnen doorbouwen.

“Wat wel even een probleem gaf, was de ⌦pro-

nige vrijdagochtend te gast bij het
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op het werk proefblokken gestort en die ter

Bovendien moesten we aan het lossen van

controle naar een bouwfysisch laboratorium

de mallen extra aandacht geven, omdat er
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Lees verder op pagina 12.
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Het spook dat er niet was
Naast alle luifels, afdekbanden, raamdorpels, neuslateien en trappen, zijn de zes immense
kolommen waarmee een deel van het gebouw wordt opgevangen het extra vermelden waard.
Met hun kopse maten van 50 x 100 cm en hun lengte van 6 meter beslist geen kleine jongens.
Hagedoorn: “Bij dergelijke maten overweeg je eerst om ze in het werk te storten, maar dat is voor
zes stuks nooit rendabel. Ook hier was prefab dus weer het antwoord. Het knelpunt voor Vebo
zou ‘m kunnen zitten in de lengte, ware het niet dat vierzijdig schoonwerk niet per se nodig was.
Ze konden dus gewoon liggend gestort worden, met de aantekening de stortzijde zo glad mogelijk af te werken. Dat is ze, door deze zijde af te rollen, goed gelukt. Om de stortzijde zo onopvallend mogelijk te houden, zijn de kolommen op de smalle zijde gestort. Zo kwamen ze ook de
kist uit, en zo kwamen ze op de bouwplaats van de vrachtwagen ook op de grond: liggend op de
smalle zijde. Ons probleem was nu om ze omhoog te takelen zonder dat de hijsvoorzieningen het begaven. Daartoe waren in de koppen van
de kolommen vier hijsogen aangebracht. Maar wat krijg je als je de vier aan die hijsogen bevestigde kettingen omhoog takelt? Doordat de
bovenste hijsogen niet eerder gewicht te verduren krijgen dan dat de kolom verticaal staat, komt het volle gewicht tijdens het omhoog kantelen volledig op de onderste twee ogen te staan! Navraag bij Vebo en hun constructeur bleek dat ik een spook zag dat er niet was.
Over spoken gesproken: om te voorkomen dat de kolommen tijdens het hijsen zouden kantelen - waarmee het gewicht volledig op één oog
zou komen te hangen! - heb ik van hoekijzers een ‘antikantelbok’ gelast.”

Vebo, postbus 8, 3750 GA Bunschoten, Röntgenweg 3,
telefoon (033) 299 26 00, fax (033) 299 26 10, info@vebo.com

