vebo visie
M a g a z i n e

v a n

Ve b o

Terug naar
de schoolbanken
Aftrap voor nieuwe
trapnormering
‘Harmonieuze’
toepassing van
prefab beton
Nieuwe glans aan
voortrekkersrol
Slanke dorpels
van 3 m lang

B u n s c h o t e n

d e c e m b e r

9
2 0 0 2

Wat heeft Vebo met artikel 35b uit de bouw-CAO te maken?

Op het eerste gezicht niets. Toch is er een relatie, waarvan

het nut uit dit verhaal mag blijken.

Artikel 35b geeft iedereen die onder de bouwCAO valt het recht op twee (vak)scholingsdagen
per jaar. Voor de invulling van deze dagen heeft
het Scholingsfonds een groot aantal instituten
erkend. Ze kunnen cursussen geven waarop het
Scholingsfonds vergoedingen geeft. Een van die
instituten is Bouwradius Training en Advies, de
vroegere Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf.
Bouwradius biedt een groot pakket aan verschillende cursussen aan.

Educatief programma
Een aantal cursussen van het Bouwradius-aanbod
vallen onder de noemer ‘Uitvoeringstechniek en
Verwerkingseisen’. Uitgangspunt is dat fabrikanten
van de diverse bouwmaterialen en elementen veel
weten over de eigenschappen en de verwerking
van hun materialen. Daarom werkt Bouwradius
graag samen met gerenommeerde fabrikanten en
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Terug naar
de schoolbanken

worden de cursussen uit het segment

“Daarom zijn de lezingen geen verkooppraatjes,

malen als begeleider van een groep cursisten

‘Uitvoeringstechniek en Verwerkingseisen’ veelal

maar objectieve verhandelingen die specifiek op

bezocht. Wat mij daarbij steeds opvalt, is dat zelfs

bij deze bedrijven gehouden.

het doel van de cursus gericht zijn”, vult de heer

de ervaren man uit de bouwplaatspraktijk na

De heer Romeijn van Bouwradius: “Vebo hoort

Romeijn aan. “Het maakt Vebo dan ook niet uit of

afloop roept “ik heb toch weer wat geleerd”.

daarbij, omdat zij gespecialiseerd is in zowel grote

de cursisten in dienst zijn van hún afnemers of dat

Daarbij heb ik ook gemerkt dat de docent het

betonelementen als betonnen en stalen lateien en

ze bij een bedrijf werken dat bij een concurrent

prettig vindt dat hij op deze wijze rechtstreeks met

geveldragers. Een breed pakket dus.

koopt.”

de verwerker kan communiceren. De toeleverende

Mijn taak voor Bouwradius is, om samen met de

Daarnaast is er, als toelichting op de theorie, een

industrie mag dan braaf verwerkingsvoorschriften

betrokken bedrijven een educatief programma

rondleiding om kennis te maken met de fabricage

bij iedere levering doen, maar dat wil niet zeggen

samen te stellen dat voldoet aan de eisen van het

van het product. Daarbij ligt bij Vebo de nadruk

dat deze de verwerker bereiken of dat hij de tijd

Scholingsfonds, de controle hierop te houden en

niet alleen op de productie van prefab beton, maar

neemt ze te lezen. Deelname aan dit type cursus

de organisatie van de hele dag te verzorgen.

ook op de veilige en juiste verwerking van de

laat het te verwerken materiaal meer leven bij de

Omdat het programma bij Vebo een halve dag

producten in de bouw. Zo kunnen nodeloze

verwerker. De betrokkenheid neemt toe, waardoor

beslaat, zal in overleg met onze klanten (de

schades worden voorkomen. Daarbij hoort ook

men attenter zal zijn op de specifieke eisen van het

opdrachtgevende bouwbedrijven) het andere dag-

aandacht voor veilige arbeidsomstandigheden.

product en men niet klakkeloos aan de gang gaat.

deel over een ander product gaan en ergens anders

Het maken en verwerken van kwalitatief hoog-

Wat dat laatste betreft, en dan blijf ik even bij

worden uitgevoerd.”

waardige producten begint nu eenmaal bij de

lateien en geveldragers, spreken scheuren in gevels

eigen veiligheid. Ook de andere aspecten van de

nog veel te vaak hun duidelijke taal.”

Concurrent

KAM-zorg (waar Vebo zich van het begin af hard

“Het is ook iedere keer leuk om de resultaten van

Elk programma begint in principe met een lezing

voor heeft gemaakt) worden tijdens de scholings-

de evaluatieformulieren te zien. Daaruit blijkt

over het ‘gast’bedrijf, de producten, de verwerkings-

dagen ruimschoots belicht.

steeds weer dat het doel goed is overgekomen en

eisen in relatie met materiaaleigenschappen en

dat men de cursus met een hoog cijfer waardeert.

toepassingsgebied, en (het voorkomen van)

Trakteren

Voor mij als organisator natuurlijk prettig, maar

verwerkingsfouten.

De heer Romeijn: “Omdat Vebo inmiddels al heel

vooral een pluim voor de mensen van Vebo die

De cursisten zijn verwerkers. Praktijkmensen dus,

lang zijn medewerking verleent aan deze vorm

steeds weer enthousiast een groep cursisten ont-

die niet behoren tot het commerciële kader.

van educatie, heb ik dit bedrijf dan ook al vele

vangen en ze op een gedegen verhaal trakteren.”
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Gérard Hagmolen of ten Have,
Productontwikkeling/ Productinnovatie,
rechtstreeks tel.nr.: (033) 299 26 58,

door Gérard Hagmolen of ten Have

Art. 4.21: hoogte van een verblijfsgebied

om zo met moduulmaten verder te kunnen werken.

Naar verwachting zal het geconverteerde Bouw-

De hoogte van een verblijfsgebied en verblijfs-

In de tabel staat de formule in uitgewerkte vorm.

besluit per 1 januari 2003 in werking treden.

ruimte voor nieuwbouw van een woonfunctie is

Ook kan ervoor worden gekozen om de ruimte,

In een serie artikelen zullen enkele voor Vebo

gesteld op 2600 mm. Daarmee is de minimum-

die een trap nu eenmaal inneemt, te beperken.

relevante technische bouwvoorschriften van het

hoogte, ten opzichte van het Bouwbesluit 1992,

Dit zal betekenen dat een trap op zijn minimale

geconverteerde Bouwbesluit worden behandeld.

met 200 mm aangescherpt.

maten wordt uitgevoerd. Een optrede van 185 mm

In dit eerste artikel staat de optrede van een trap

Absolute waarden

betekent een verdiepingshoogte van 2960 mm.

centraal.

Omdat de in het Bouwbesluit voorgeschreven

Er is binnen die maatvoering dan maar een ruimte

maten absolute cijfers zijn, is bij een hoogte van

voor tolerantie en vloerconstructie hoogte

De eisen

2600 mm formeel gezien een gemeten hoogte van

beschikbaar van 360 mm.

De ‘optrede’ van een trap wordt gedefinieerd als het

2599 mm in strijd met het Bouwbesluit.

hoogteverschil tussen twee opeenvolgende

De meting mag niet naar boven worden afgerond,

Geef uw visie

treden. In het geconverteerde Bouwbesluit is de

tenzij een NEN-norm waar het Bouwbesluit naar

Omdat we, zoals vermeld, ons standaard trappen-

maximumhoogte van een optrede bij een woon-

verwijst regels voor afronden geeft. Daarom is het

assortiment moeten ‘updaten’, lijkt het ons zinvol

functie gesteld op 185 mm (art. 2.28). Daarmee is

van belang rekening te houden met toleranties.

om daarin ook uw visie te betrekken. Liever in
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e-mail: ghagmolen@vebo-beton.nl

Januari 2003:
Aftrap voor nieuwe
trapnormering

de maximumhoogte van de optrede, ten opzichte

één keer goed, nietwaar? Via onze website

van het Bouwbesluit 1992, met 25 mm verlaagd.

Voorstel standaard optrede

www.vebo.com kunt u uw mening geven over

Samen met de aanscherping van de eis van de aan-

Uit alle voorgaande punten kan een standaard

de optrede van een trap.

trede wordt hiermee een betere beloopbaarheid van

optrede worden bepaald. In formulevorm:

de trap bewerkstelligd. Dit met oog op het groeiend
aantal ouderen (dat bovendien langer thuis zal

A+B+C
≤ 185 mm
ntreden

wonen) en om vroegtijdige aanpassing van de

waarin:

gebruiksfunctie te voorkomen. Vebo’s standaard

A = totale vloerdikte (inclusief dekvloer) in mm

trappenassortiment zal moeten worden uitgebreid en

B = minimale hoogte van het verblijfsgebied in mm

aangepast aan de verscherpte eisen van het nieuwe

C = benodigde tolerantie in mm

Bouwbesluit. Dit houdt ook in dat er meer bekend

ntreden = aantal toegepaste treden van de trap

moet worden dan alleen de minimale en maximale
De waarde van de teller is de verdiepings-

afmetingen van de trap en zijn onderdelen.

hoogte. De verdiepingshoogte kan
De overige punten die voor het bepalen van de

het best worden afgerond naar de

optrede van een trap belangrijk zijn:

eerste 100 mm daar boven,

Art. 3.18: isolatie-index voor contactgeluid
Dit is vooral van belang voor boven elkaar gelegen
woningen in een woongebouw. De eis voor een
woonfunctie is met 5 dB aangescherpt. Dit betekent
dat vloerconstructies zullen wijzigen. Enkele

Woning

A

B

C

Verdiepinghoogte

n-treden

optrede

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(st.)

(mm)

tot 275

2600

25

2900

mogelijkheden hierin zijn:

16

181,25

17

170,59

• massieve vloerconstructies ca. 750-800 kg/m

Woning / Woongebouw

tot 335

2600

25

2960

16

185,00

• zwevende dekvloer op constructieve vloer

Woning / Woongebouw

tot 375

2600

25

3000

17

176,47

18

166,67

Woongebouw

tot 475

2600

25

3100

17

182,35

18

172,22
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• lichte vloerconstructies met een dubbele,
soms driedubbele laagopbouw die ten
opzichte van elkaar zijn ontkoppeld.

Bij het opstellen van dit artikel was bij Vebo nog niet bekend wat de status van het Bouwbesluit per
4

1-1-2003 is. Daarom kan de openingszin van dit artikel aan de voorbarige dan wel de voorzichtige kant zijn.

Project: Zorginstelling ‘De Hoop’, Dordrecht
Opdrachtgever: Stichting De Hoop Evangelische verslavingszorg en hulpverlening
Aannemer: Van Wijnen Dordrecht B.V.
Architect: Lugten Malschaert Architecten B.V.,
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Dordrecht

In de wapening is de uiteindelijke

E

T

vorm al goed te herkennen.

Aan de Provincialeweg in Dordrecht heeft De Hoop,

Het dorp is, afhankelijk van de beschikbare fond-

De betonnen voet staat rond een centrale paal die

centrum voor evangelische verslavingszorg en hulp-

sen, gefaseerd gebouwd. Daardoor zijn er steeds

de kap van een muziek-/activiteitenpaviljoen

verlening, haar nieuwbouw gerealiseerd.

andere aannemers met de bouw bezig geweest.

draagt. In het beton zijn acht sparingen ingestort

De laatste drie gebouwen zijn neergezet door Van

voor de wapening die uit het podium steekt. De

De instelling is gebouwd als een soort minidorp,

Wijnen Dordrecht B.V. Deze aannemer betrok van

nodige wapening in het beton geven het de extra

dat door de vorm van de daken en de ruim

Vebo het nodige prefab, met als bijzonderheid een

sterkte om alle krachten op te vangen die het dak

bemeten groenpartijen, een licht Provencaalse

achthoekige kolomvoet.

via de paal doorgeeft. De kolomvoet is voorzien

uitstraling heeft gekregen. Naast de nodige thera-

B

‘Harmonieuze’ toepassing van
prefab beton: kolomvoet als zitbank

van diverse leidingdoorvoeren en elektradozen. Zo

peutische hulp geeft De Hoop ook de mogelijk-

Meegestorte voorzieningen

kunnen op het podium allerlei aansluitingen worden

heid opleidingen te volgen en werkervaring op te

Omdat de kolomvoet als zitbank dienst gaat doen,

gemaakt, zoals netspanning, CAI en luidsprekers.

doen in de grafische industrie en metaalbranche.

was een strak aanzien een vereiste. Uit deze eis

Hiertoe beschikt De Hoop over eigen, volledig

volgde ook de voorwaarde dat de bank als één

ingerichte productiefaciliteiten.

stuk zou worden gestort.

Kort na de stort.

De zitplaatsen zijn afgewerkt met tegels.

Ook voor alle bloktreden voor het muziekpaviljoen tekende Vebo.
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Nieuwe glans aan
voortrekkersrol
“Het leuke van mijn functie is dat ik een kijkje in

collega, de heer Zwetsloot, bij Vebo langs geweest

de keuken krijg bij sterk uiteenlopende bedrijven.

om het bedrijf te toetsen aan de laatste normen

Heel afwisselend dus”, vertelt Ton Veldman, senior

van het KAM-zorgsysteem (zie kader).

certificatiedeskundige bij Kiwa Certificatie &

Drie jaar geleden werd Vebo Beton & Staal

Keuringen. “Maar misschien vind ik het nog wel

als eerste KAM-gecertificeerd binnen de branche

leuker dat ik daarbij veel contact heb met personen

van prefab-betonproducten BFBN en staal VLG.

die in die bedrijven werken. Immers, alleen op die

De certificeringstoetsing conform de nieuwe arbo-

wijze krijg ik de informatie boven water die bij

specificatie op basis van OHSAS 18001 was voor

een certificering onmisbaar is. Daarnaast gaan

Vebo dan ook extra bijzonder. Door het positieve

mijn collega’s en ik veel bij elkaar te rade om

resultaat van de toetsing heeft het bedrijf - weder-

zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars

om als eerste in de branche - een gecertificeerd

expertises. De synergie die daarbij tot stand komt,

arbozorgsysteem op basis van OHSAS 18001 in

completeert de menselijke kant van mijn functie,

kunnen voeren.

die ik erg belangrijk vind. Als je dan constateert

Hiermee heeft Vebo haar voortrekkersrol in de

dat alle inspanningen bij elkaar opgeteld leiden tot

KAM-zorg nieuwe glans gegeven. De heer

een hoger niveau van bedrijfsvoering, zoals bij

Veldman: “Tijdens de toetsingen kwam vast te

Vebo, is dat natuurlijk helemaal bevredigend.”

staan dat Vebo’s KAM-zorgsysteem in de drie verstreken jaren op een hoog niveau is aangeland.
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Extra bijzonder

Als ik even voor mijn discipline (arbeidsprocessen

Half oktober jl. is de heer Veldman samen met zijn

- en omstandigheden, red.) spreek, dan kan ik

1

Onder de betonmenginstallatie worden stortresten opgevangen in een put
waar cementwater, zand en grind worden gescheiden voor hergebruik.
Het milieubelang is bij Vebo gedekt door het ISO 14001 certificaat.
Voor goede arbeidsomstandigheden bij Vebo zorgen onder meer schaartafels
en de juiste beschermende kleding. Optimale arbeidsomstandigheden worden
gewaarborgd door het internationale OHSAS 18001 certificaat.
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zonder overdrijven stellen dat Vebo qua arbo op
dit moment koploper is in de branche. Dit uit zich

Voordelen van het KAM-zorgsysteem

bijvoorbeeld in de veiligheidsmaatregelen die het

Het KAM-zorgsysteem is een waarborg voor de opdrachtgever dat een bedrijf met de grootste zorg voor

bedrijf hanteert, zoals die omtrent het machine-

Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu zijn producten fabriceert. ‘Met de grootste zorg’ wil zeggen:

park. Als je bij Vebo in dienst treedt, dien je je

binnen de normen van de drie afzonderlijke certificaten die samen het KAM-zorgsysteem vormen. Het

voor de betreffende functie dan ook stevig ‘in

KAM-zorgsysteem heeft binnen Vebo een werkstructuur opgeleverd die de medewerkers stimuleert de

te lezen’.”

opdrachtgever optimaal te bedienen.
De vernieuwingen binnen de KAM-certificering concentreren zich op de onderdelen Kwaliteit en Arbo.

Ergens in het voorjaar kan Vebo overigens een

Vebo heeft nu een kwaliteitszorgsysteem dat is gecertificeerd volgens de nieuwe ISO 9001:2000 norm.

nieuwe KAM-toetsing door Kiwa tegemoet zien.

Ten opzichte van de oude is de nieuwe norm praktischer en legt deze nog meer nadruk op klantgericht-

De heer Veldman: ”De schaalgrootte van dit

heid en verbetering van de organisatie.

bedrijf, tezamen met de steeds complexer worden-

Daarnaast is Vebo als eerste binnen de branche gecertificeerd conform de nieuwe arbo-specificatie

de bedrijfsprocessen - geen geleding uitgezonderd

OHSAS 18001:1999. OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series. Dit is een

- maken het noodzakelijk twee maal per jaar te

nieuwe internationale specificatie die de nadruk legt op continu en gestructureerd verbeteren van

controleren. Hoewel Vebo op dit moment aan de

arbeidsomstandigheden. Het is de eerste veiligheidsmanagement-specificatie die wereldwijd gelanceerd

normen van de drie KAM-certificeringsgebieden

is en die door de grote (internationale) certificeringsorganisaties wordt ondersteund. Normering op het

voldoet, is het niet ondenkbaar dat dit na verloop

gebied van gezondheid en veiligheid staat centraal. Daarbij wordt van het management van de organisatie

van tijd licht verandert. Over een paar maanden

een volledig commitment voor het uitvoeren van een veiligheids- en gezondheidsbeleid verwacht.

bekijken we de situatie opnieuw. De bevindingen

Bij Vebo heeft Kiwa geconstateerd dat er binnen de onderneming een cultuur is gegroeid waarbij de

die wij en Vebo op die manier opdoen, leiden tot

beleving en het gedrag van alle medewerkers met betrekking tot kwaliteit, milieu, veiligheid en gezond-

een continue verbetering van het zorgsysteem, de

heid een tweede natuur is geworden.

kwaliteit, de milieuprestatie en de arbeidsomstan-

Het milieuzorgsysteem van Vebo blijft geëffectueerd volgens de NEN-ISO 14001. Belangrijke delen van

digheden. Want het blijft natuurlijk een dynamisch

Vebo’s milieuzorgsysteem zijn het energiebeheersysteem, de beheersing van de afvalstromen en het

proces. Ook dát is een aantrekkelijke kant in mijn

monitoringsplan. Voor meer informatie over het KAM-zorgsysteem kunt u bellen met Vebo. Vraag naar

werk en al helemaal als je ziet dat een organisatie

Jan Koelewijn, technisch directeur, of Klaas Huijgen, chef KAM-zorg.

zoals Vebo daarin goed meegaat.”
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Betondag en Bouwbeurs

De een is al geweest, de ander moet nog komen:

Uiteraard was ook Vebo tijdens deze Betondag

Onverwachte gevelbeelden ook, waarin de optimale

de Betondag en de Bouwbeurs. Ook Vebo was hier

weer van de partij, en met succes. De ideeën die

vrijheid van de vormgever duidelijk naar voren

aanwezig, resp. zal hier aanwezig zijn.

Vebo heeft over het combineren van beton, bak-

komt. Door de genoemde traditionele materialen

steen en staal om daarmee tot niet voor mogelijk

te laten versmelten met de kennis van Vebo, kun-

Feestelijke Betondag

gehouden gevelbeelden te komen, spraken zeer

nen gevelbeelden ontstaan die aan de basis liggen

In het licht van 75 jaar Betonvereniging had de op

tot de verbeelding van architecten en construc-

van ‘nieuwe tradities’. De voorbeeldafbeeldingen

21 november jl. gehouden Betondag een extra

teurs. Reden voor Vebo om hieraan veel

alsook tekst en uitleg op de stand zullen boek-

feestelijk tintje. Behalve in de diverse lezingen en

aandacht te (blijven) geven. Zoals tijdens de

delen spreken.

speeches, kwam het jubileumjaar ook duidelijk

aanstaande Bouwbeurs.

naar voren tijdens de groots opgezette feestavond
waar musicals van de afgelopen 75 jaar de boven-

Betere Bouwbeurs

toon voerden.

Van 3 t/m 8 februari 2003 wordt in de Jaarbeurshallen te Utrecht de 24e editie van de Internationale
Bouwbeurs gehouden. De beursorganisatie hanteert
voor deze bouwbeurs het thema ‘Het bestek voor
nieuwe tradities’. Onderdeel daarvan is het op
diverse fronten streven naar een nog hogere
kwaliteit van de beurs.

Het centrale thema op de Vebo-stand is ‘Sprekend
gevelwerk’. In zekere zin sluit dit mooi aan op het
Bouwbeursthema. De stand van Vebo zal zich met
name richten op de vrijwel onbeperkte mogelijkheden die het bedrijf biedt om met beton, bak-
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steen en staalwerk tot nieuwe en verrassende com-

Artist impression van de Vebostand

binaties te komen voor sprekende gevelbeelden.

op de Bouwbeurs 2003

detail tpv hijsvoorziening
tbv in te lijmen schijven

Dit detail staat standaard afgebeeld op een Vebo
producttekening als het product met wafelmotief
moet worden geleverd (dit geldt voor balkons,
bordessen, galerijplaten en eventueel trappen).

Prefab betonproducten moeten in negen van de

hetzelfde wafelmotief aanvragen. Door de tegeltjes

tien gevallen met een kraan op hun plaats worden

van (bij te leveren) lijm te voorzien, ze daarna in

gehesen. De hiervoor noodzakelijke hijsvoor-

de sparingen te leggen en zo te draaien dat het

zieningen (bevestigingspunten) behoeven niet

wafelmotief ononderbroken doorloopt, wordt zeer

alleen uit veiligheidsoogpunt ruime aandacht,

snel een keurige afwerking verkregen. Ook kun-

maar ook uit het oogpunt van esthetica.

nen de tegeltjes er op regiebasis op de bouwplaats

Wat de veiligheid betreft, biedt Vebo ondersteuning

door onze servicemonteurs ingelijmd worden.

door duidelijke hijsvoorschriften beschikbaar

Hiervoor kan contact opgenomen worden met

te stellen. Deze staan altijd vermeld achter op de

onze servicecoördinator Tijmen Ruizendaal,

afleveringsbon.

telefoon (033) 299 27 15. Dit geldt tevens voor

Het esthetisch belang wordt gediend door de hijs-

het vullen met mortel van de hijspunten en

voorzieningen verdiept in het oppervlak aan

eventuele andere reparaties.
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Veilig, mooi,
slim en snel

te brengen. Bij gladde galerijplaten worden deze

De sterk conische vormen van tegel en sparing

afgewerkt door de hijspunten met mortel te vullen

geven minder snelle kans op beschadigingen.

en glad te strijken. Bij galerijplaten met wafelmotief kunt u bij Vebo ronde ‘tegeltjes’ met

9

“Gez. slanke dorpel,
lengte 3 m, gn. breekb.

In Oegstgeest wordt verpleeghuis en reactiverings-

Al prakkiserend kwam men op lateien en dorpels

centrum ‘Van Wijckerslooth’ grondig aangepakt.

tot wel meer dan drie meter lang! Bij normale

De werkzaamheden kunnen ruwweg in tweeën

wapening zouden die nauwelijks te plaatsen zijn.

worden opgesplitst: aanbouw van een nieuw deel

De kans op breuk is dan erg groot.

met plaats voor 120 bedden, en renovatie van het

Extra wapenen dus. Ook vanwege het feit dat de

bestaande deel met alle facilitaire voorzieningen.

slanke lateien een meter metselwerk moeten kun-

Van de nog uit te voeren renovatie maakt op-

nen opvangen.

topping van het bestaande trappenhuis deel uit.

Maar ... voor extra wapening was met de gegeven

Hiervoor gaat Vebo onder meer trappen en

hoogte en breedte geen plaats. De betondekking

bordesplaten leveren. Min of meer het standaard-

(de minimale betondikte rond de wapening) zou

werk. Daarvan is bij de nieuwbouw echter geen

onvoldoende worden.

sprake.

Het antwoord
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Het dilemma

Kortom, een dilemma. Hoe voorzie je dorpels en

De lateien en raamdorpels lopen in min of meer

lateien van voldoende sterkte als ze gemiddeld

aaneengesloten ringen rond de hoekige nieuw-

twee keer zo lang als normaal moeten worden,

bouw. De architect wilde de zeer slanke dimensies

maar voor het overige zeer slank gedimensioneerd

aanhouden van de lateien en dorpels die in de

moeten blijven? Voorspanning bracht de uitkomst.

bestaande bouw zijn toegepast. Dat was dus al een

Het verwerken van de dubbellange, voorgespan-

beperkend gegeven. Bovendien wilde hij zo min

nen betonproducten resulteerde in 50 procent

mogelijk dilataties vanwege het esthetische aspect

minder dilataties. En dilataties die er niet zijn

en de kostenbesparing. De aannemer wilde zo

hoeven ook niet te worden afgewerkt! Bovendien

lang mogelijke betonproducten, om zoveel moge-

kon de aannemer datzelfde percentage besparen

lijk kraantijd te besparen.

op kraantijd.

P

R

O

J

E

C

T

type”

Klik

eerste levering gaf kwalitatief nog wat problemen.

Uitvoerder Van der Lucht: “De lengten van de

We hebben Vebo in al die jaren echter leren ken-

betonproducten zijn in overleg tussen Vebo, de

nen als bedrijf met een luisterend oor. Er is

architect en ons tot stand gekomen, evenals het

respons op je opmerkingen. De mensen komen

besluit ze onder voorspanning te maken. Met

snel in actie, nemen poolshoogte en lossen alles

elkaar nadenken over wat je gaat doen en hoe je

vlot en goed op. Zo ook in dit geval. Onze bouw-

dat denkt te gaan doen, vind ik dan ook uitermate

trein heeft daardoor eigenlijk geen noemenswaar-

zinvol. Daaruit is bijvoorbeeld ook gekomen dat

dige vertraging opgelopen. Gelukkig niet, met een

de dorpels met een hogere klik (opstaande neus

kraan voor de deur die tweehonderd euro per uur

aan de achterzijde van de dorpel, red.) zijn

kost.”

gemaakt, voor een maximale waterkering. Ook de
hoogte van de producten is ietsje verminderd, om
beter in de lagenmaat van het metselwerk uit te
komen. Gelukkig maakte de voorspanning die
verlaging ook mogelijk!”
Project: Renovatie/nieuwbouw verpleeghuis

Kraan

‘Van Wijckerslooth’, Oegstgeest

Als de kwaliteit van het geleverde ter sprake komt,

Opdrachtgever: Stichting Elisabeth-

zegt Van der Lucht: “Voor ons is dit een productie-

Van Wijckerslooth

wijze die afwijkt van wat we gewoonlijk tegen-

Hoofdaannemer: Du Prie bouw & ontwik-

komen. Voor Vebo idem dito. Niet alleen voor-

keling b.v., Leiden

spanning komt in dit soort producten relatief

Architect: Het architectenhuis Borkent &

weinig voor, ook de verstekhoeken aan de lateien

Plug bv, Apeldoorn

en dorpels waren een complicerende factor. De
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