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aan te pas komt, aan te brengen met een

Vebo Waterkering:

simpele enkelvoudige zetting. Toch vra-

te zetten. De waterkering leent zich bij uitstek voor

gen details als de hoeken, de aansluitingen,

nieuwbouw en dús de professionele markt en dús

het plaatsen van de eindschotjes en derge-

winnaar van de

lijke de aandacht van de metselaar. Daarom

Aannemer Innovatie Prijs 2005

hameren wij ook op het volgen van een dagtraining

Het verhaal áchter de waterkering vindt u exclusief in deze Vebo Visie.

een verkoopkanaal dat zich uitsluitend op de
professionele bouwer richt.
Nu, waarom dan Vebo? Omdat dit bedrijf een

die alle ins en outs over waterkerende aansluitingen

groot netwerk en een goede naamsbekendheid in

gemiddelde temperatuur van het binnenspouwblad

behandelt, inclusief uiteraard de juiste toepassing van

Nederland heeft. Het straalt vertrouwen en

zo’n 6°C, met dus alle kans op condens en schim-

deze waterkering.

kwaliteit uit. Bovendien past de waterkering

mels. Diezelfde temperatuur is bij de kunststof water-

Overigens kan ik u een verhaal vertellen van een

perfect in hun programma. Vebo levert recht-

kering 15°C! De tendens is dat dit soort bouwfysische

aannemer die via Vebo enkele honderden univer-

streeks aan de aannemer, heeft een enorme tech-

aspecten bij architecten en voorschrijvers steeds meer

sele waterkeringselementen liet komen. Hij werd,

nische kennis én geeft technische ondersteuning.

aandacht krijgen. Je merkt dat deze waterkering daar

uitdrukkelijk op zijn verzoek, alleen via de telefoon

Eigenlijk alles wat je nodig hebt om zo’n product

Foto: Reinier van Aalsburg van Vebo (links) en Henk Wegkamp van Mendesa.

Over de Vebo universele waterkering zélf is al veel geschreven en gesproken.

de start via de bouwmaterialenhandel in de markt

perfect op inhaakt. Bovendien stelde kunststof mij

geïnstrueerd. Alles is perfect voor elkaar gekomen

succesvol in de markt te zetten. Ook persoonlijk

De bedenker

universele waterkering bracht, was een metselaar

universele waterkering volledig uitontwikkeld is en

in staat een waterkering te ontwerpen waar de hulp-

en hij gebruikt vanaf dat moment niets anders meer!

klikte het zeer goed, wat ik voor het welslagen van

De heer Wegkamp is bouwkundig ingenieur en

in Noord-Holland waar ik een project bezocht.

dus helemaal gereed is om de standaard in de bouw

productjes al in zitten. Eindschotjes om de kering aan

Zijn mensen hebben trouwens later alsnog de dag-

zo’n samenwerkingsverband onmisbaar vind.”

general manager van Mendesa. Dit ingenieurs-

Hij noemde het probleem van lekkage boven

te worden. Je moet de winst van deze waterkering

weerszijden waterkerend te maken en hoekstukken

training gevolgd. Je komt op die manier gewoon veel

bureau ontwikkelt producten die de bouw (in de

de lateien en verzuchtte: “het is ook elke keer

ook zien in het totaalplaatje. De waterkering is, sec

met hetzelfde doel maar dan op de binnen- en

meer te weten over wat wel en wat beslist niet met

De gebruiker

breedste zin van het woord) beter, goedkoper en

anders!” En daarmee sloeg hij de spijker op zijn

materiaal, duurder dan folie, maar goedkoper dan

buitenhoeken, je zaagt het met een normale hand-

de waterkering kan. En dat is belangrijk, omdat de

De basis van Ter Steege als bouwbedrijf werd al in

arbovriendelijker maken. Deze drie aspecten zijn

kop. Constructies die waterkerend moeten zijn,

lood. Belangrijker evenwel is de winst die je haalt

zaag zo uit de waterkering. In verstek zagen, afkor-

continuïteit in toepassing van een nieuw product

1911 gelegd. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid

helemaal terug te vinden in de universele kunststof

zijn altijd anders: boven kozijnen of geveldragers,

door tijdsbesparing, het uitsluiten van reparaties en

ten, dankzij kunststof allemaal geen enkel probleem.”

staat of valt met de júíste toepassing. Ik ken genoeg

tot een multidisciplinaire groep van circa 30

waterkering, waar de heer Wegkamp de geestelijke

platdakaansluitingen, schoorstenen, allemaal met

schadeclaims, en de enorme duurzaamheid. Deze

Klopt het dat uw waterkering zó eenvoudig is aan te

voorbeelden van prachtige producten die het om die

werkmaatschappijen, onderverdeeld in de divisies

vader van is.

hun eigen beëindigingen, binnen- en buitenhoeken.

waterkering is van polypropyleen dat probleemloos

brengen dat iedereen het kan?

reden niet hebben gehaald. En dat vind ik zonde van

Vastgoed, Bouw, Industrie en Handel. Alleen al de

Waarom heeft u deze waterkering ontwikkeld?

Dan moet je van wel heel goede huize komen om

een levensduur van 100 jaar haalt.”

“Dat klopt inderdaad, maar dat betekent níét dat je

de vier jaar die ik erin heb geïnvesteerd. Het is dus

bouwdivisie omvat negen bedrijven, waarvan Ter

“Bijna alle bouwbedrijven hebben met het pro-

onder tijdsdruk altijd een waterdichte kering met

Wat zijn andere redenen om uw waterkering van

geen verstand van zaken hoeft te hebben! Kijk, met

ook in óns belang dat de trainingen worden gevolgd,

Steege Apeldoorn er één is. De heer Spenkelink is

bleem van lekkende gevelwaterkeringen te maken.

lood of folie te kunnen maken. Naar aanleiding van

kunststof te fabriceren?

lood zijn prima waterkeringen te maken. Alleen, lood

daar ben ik heel eerlijk in.”

hoofduitvoerder bij dit gerenommeerde bouwbe-

Jaarlijks lijdt bouwend Nederland vele honderden

zijn verhaal kon ik maar één woord bedenken: stan-

“Een daarvan is het uitsluiten van koudebruggen.

is waterafvoerend en niet waterdicht. Je moet dus

Waarom heeft u Vebo gekozen als exclusief

drijf en reeds ervaren toepasser van de universele

miljoenen euro´s schade door lekkage in gevelwa-

daardisatie! Uit praktijkervaring blijkt namelijk dat

De EPN gaat naar 0,8 waardoor koudebruggen meer

uitermate zorgvuldig zijn in wat je doet, hoe je het

verkoopkanaal voor Nederland?

waterkering.

terkeringen. Oorzaken van die lekkages: moeilijke

standaardisatie tot minder uitvoeringsfouten leidt.

condens- en schimmelproblemen gaan veroorzaken.

aanbrengt, hoe je de loodbakjes maakt, hoe je daarbij

“Nog niet zo lang geleden sprak ik toevallig de

Wat is uw mening over de universele waterkering?

constructies, gevelwaterkeringen worden meestal

Ontwikkel dus een waterkering die zich dwingend

En dat is, buiten de daadwerkelijke lekkages, een

de knikjes in de zettingen maakt, hoe je de onder-

bedrijfsleider van een bouwmaterialenhandel. Hij

“Niets dan lof. Wat dat betreft kan ik het kort

onder tijdsdruk aangebracht, veel verschil in

laat gebruiken, m.a.w. een waterkering die zich maar

enorm probleem! De universele waterkering heeft

steunende spouwvoorziening maakt, enzovoort

stond echt in vuur en vlam voor mijn product,

houden. Maar zo simpel is het gewoon. We gebrui-

opbouw van de voorkomende details. Ik heb zelf

op één manier laat verwerken, maar die daarbij

een hoog isolerend vermogen van ± Rc 3,0 W/m k.

enzovoort. Dat alles is bij de universele waterkering

maar gaf zelf te kennen dat de technische onder-

ken deze waterkeringselementen nu ruim een jaar

op de steigers gestaan, dus ik ken het probleem van

wél alle situaties aan kan. Enfin, dat heeft geleid

En daarmee voldoe je dus altijd ruimschoots aan de

niet nodig. Het product laat zich slechts op één

steuning niet door hen te doen was. Hoewel ik

en hebben het product verheven tot standaard in

haver tot gort.

tot een ontwikkelingstraject van vier jaar. Maar

isolatiewaardefactor, de zogenaamde f-factor, van

manier plaatsen en is daarmee een stuk eenvoudiger

gevleid was door zijn enthousiasme heb ik er geen

ons bedrijf. Ik vind dat dat eigenlijk voor de hele

Degene die mij jaren geleden op het idee voor de

ik durf nu dan ook zonder meer te stellen dat de

het Bouwbesluit. Met een loden waterkering is de

dan lood. Bovendien is het lood dát er eventueel nog

moment serieus aan gedacht de waterkering vanaf

bouw moet gaan gelden! Wij, en daarmee onze
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Het verhaal achter de
universele waterkering

Ondersteunend staalwerk in de gevel:

opdrachtgevers én daarmee de gebouwgebruikers,

van de hele aansluiting teniet te doen. Het mooie is

vraag ons, Wegkamp en Vebo naar ervaringen,

ervaren zó veel voordeel van dit product dat het de

ook dat je in één element alles bij elkaar hebt om de

leg de situaties uit waarvoor u de waterkering zou

status van standaardwaterkering binnen de bouw

aansluiting te maken: de eindschotjes en de binnen-

willen inzetten, volg de training en ga er vanaf dat

gewoon verdient. In dat jaar dat we er nu mee wer-

en buitenhoekse afwerkingen. Je zit nooit zonder,

moment mee aan de slag. U mag naar mij persoon-

ken, heb ik geen enkele klacht gehad over lekkage,

je hoeft er nooit naar te zoeken. Montage-tijdwinst

lijk reageren als mijn oproep tot teleurstelling leidt!”

inetsing van salpeterwater op glas, muffe lucht door

vergeleken met lood: zéker de helft, zo niet veel

schimmels, vochtplekken op muren, wat dan ook.

meer. Ook het maken van de aansluiting tussen de

De aanbieder

Niet één! Daarmee heeft deze waterkering voor ons

kunststofwaterkering en het enkelvoudig gezette

“In onze optiek, en overigens ook die van onze

zijn waarde al bewezen.”

(nóg een verwerkingsvoordeel!) lood met de super-

opdrachtgevers, horen het leveren van lateien en

Deelt u de opvatting van Wegkamp over de

sterke verbindingslijm werkt erg prettig: snel en

waterkeringen als vanzelfsprekend bij elkaar”,

dagtraining?

schoon. En sterk. We hebben een keer bij wijze van

vertelt Vebo’s commercieel directeur Reinier van

“Helemaal. Ik zal het sterker vertellen. Toen ik dit

praktijkproef twee afvalstukjes in verstek gezaagd en

Aalsburg. “Vroeger hadden we veel vraag naar lood.

product, en daarmee Wegkamp, twee jaar geleden

aan elkaar gelijmd. Toen hebben we geprobeerd de

Dit is echter geen optimaal materiaal om een bouw-

leerde kennen tijdens een beurs in Hardenberg,

zaak uit elkaar te trekken. Dat lukte, maar niet op de

kundige aansluiting duurzaam voor 100% water-

was mijn eerste reactie: prachtig product. Maar

hoek. Het materiaal begaf het eerder dan de lijmver-

dicht te maken. Bovendien is het arbeidsintensief en

mijn tweede was: ondersteun je het ook met een

binding! Je merkt aan alles dat dit product vanuit de

duur. Tel daarbij op dat het vaak wordt gestolen op

verwerkingstraining? Ik vind opleiding zeer belang-

praktijk is ontworpen.”

bouwplaatsen, en je begrijpt dat we graag iets anders

rijk. Alleen dan kun je met elkaar de kwaliteit in

Hoe ziet u de toekomst van de Vebo waterkering?

wilden aanbieden.

de bouw steeds hoger krijgen. Als je ziet hoe er

“Voor onszelf met een gouden randje. We willen

Het eerste resultaat in onze zoektocht naar een

met lood, en met folie helemaal, vaak maar wat

niks anders meer. Bovendien heeft de waterkering

deugdelijke waterkering was de vinylslabbe.

aangefrommeld wordt, dan springen de tranen je

onze inventiviteit weer een impuls gegeven. Zo

(Prijs)technisch een beter product dan lood,

in de ogen. En dat alleen omdat mensen niet weten

maken we op dit moment een zwembad, waarvan

maar nog steeds bewerkelijk om aan te brengen.

waarmee ze bezig zijn en wat de gevolgen zijn van

de betonnen bak op een bepaalde hoogte nogal dun

Bovendien vereisen ook vinylslabben een grote vak-

een verkeerd uitgevoerde waterkering! Inmiddels

is. Op die hoogte moet dus rondom het bad een

kennis van degene die ze aanbrengen, met alle kans

zijn al onze metselaars op de dagtraining geweest.

vorstbeveiliging worden aangebracht. Waarschijnlijk

op fouten.

Wegkamp geeft die trainingen overigens persoon-

met de Vebo waterkering: sluit mooi aan op de ove-

Toen de heer Wegkamp ons benaderde met de uni-

lijk, waarmee de mensen ervaringen en oplossingen

rige isolatie van het bad en is een watervaste isolator

versele kunststof waterkering waren we er snel uit:

uit de eerste hand krijgen aangereikt. Ook alle

met een onovertroffen levensduur.

dit is hét product waar we al die tijd naar hebben

materie rondom waterkerende gevelconstructies, de

Ik zou het dan ook zeer betreuren als dit product

lopen zoeken. Temeer daar de kwaliteit en techni-

voorschriften en regels, detailleringen, wat kan wel,

wegens gebrek aan belangstelling zou verdwijnen.

sche uitvoering van deze waterkering ons al vanaf

zowel roestvast als thermisch

voldoen aan het gestelde in BRL 3121. Hiertoe

Metalen lateien en metselwerkondersteuningen

wat kan niet enzovoort, krijgen de mensen op zo’n

De producent blijft de waterkering natuurlijk niet

de eerste presentatie helemaal overtuigde. Ook de

verzinkt staalwerk in gevels worden gecertificeerd

behoren roestvaststalen, stalen en thermisch

Een metalen latei wordt als drager van

dag mee. Bovendien wordt die theorie meteen in

alleen voor ons en een handvol andere bouwbedrij-

veelzijdigheid van dit product is een aspect dat ons

conform Bouwbesluit. Bij het ter perse gaan van

verzinkt stalen lateien (al dan niet met polyester

niet-dragende buiten- en/of binnen-

praktijksituaties aanschouwelijk gemaakt. Echt heel

ven maken. Ik wil dus iedere bouwer oproepen:

zeer aanspreekt. Niet alleen latei- maar ook schuin-

die Vebo Visie was de tekst van de BRL 3121

poedercoating), en geveldragers die worden toe-

spouwbladen toegepast. De belasting

waardevol dus.”

dak-, platdak- en schoorsteenaansluitingen zijn

inmiddels definitief geworden. Wij kunnen u nu

gepast in gemetselde niet-dragende buiten- en/of

wordt via de opleggingen afgedragen.

Wat zijn volgens u belangrijke voordelen voor de

supersnel en met een duurzaamheid van járen 100%

melden dat de BRL 3121 inmiddels ook geëffec-

binnenspouwbladen.

Een metalen metselwerkondersteuning

verwerker?

lekvrij uit te voeren. Bovendien is deze waterkering

tueerd is.

“De Vebo waterkering is licht van gewicht. Daar

wetenschappelijk onderbouwd. Hij is ontwikkeld

begint het mee. De term ‘loodzwaar’ is niet voor

en uitvoerig getest op levensduur, vormvastheid en

niets bedacht. Zeker als je met lood tientallen meters

waterdichtheid door ingenieursbureau Mendesa, in

achter elkaar moet maken, gaat het gewicht tellen.
En in de winter niet alleen het gewicht maar ook
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samenwerking met BASF. Buro Nieman, het

baarheids- en bruikbaarheidseisen zoals gesteld in

BRL 3121, in plaats van twee (de oude BRL’s 2111

werkbelasting over aan de achterliggende

bekende ingenieursbureau voor kwaliteit en bouw-

het Bouwbesluit, gedurende een vooraf gestelde

en 3100). Op basis van de nieuwe BRL 3121

beton- en/of staalconstructie.

de temperatuur. Lood wordt ijskoud, maar om je

fysica, onderzocht de isolatiewaarde. Daaruit bleek

periode. Om de betrouwbaarheid en bruikbaar-

worden KOMO-attest-met-productcertificaten

Zowel de latei als de geveldrager weten

waterkering perfect uit te voeren, heb je toch je

dat de Vebo universele waterkering een veel hogere

heid van niet-inspecteerbare onderdelen als

afgegeven. De eisen in BRL 3121 worden

hun belangrijke constructieve functie

blote handen nodig. Het polypropyleen van deze

isolatiewaarde heeft dan het Bouwbesluit voor-
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waterkering voelt van zichzelf warm aan, ook al

schrijft, waardoor de f-factor altijd gehaald wordt.

(nader aan te duiden als geveldragers, zie kader)

productcertificatie voor metalen lateien en meta-

onzichtbare, gemakkelijke en kostenbe-

is het koud. En nu ik het over lange lengten en

De Vebo universele waterkering heeft niets dat in

te kunnen beoordelen, werden tot voor kort twee

len geveldragers. Dit zijn enerzijds prestatie-eisen

sparende verwerking in het metselwerk.

temperatuur heb: een ander voordeel van de Vebo

zijn nadeel spreekt. En we merken al zoetjesaan dat

Beoordelingsrichtlijnen gehanteerd die op punten

die van toepassing zijn op bepaalde eigenschap-

Dit heeft ertoe geleid dat de metalen

waterkering is dat hij niet werkt. Hoe langer de

meer bouwers daarvan overtuigd zijn. Het lijkt er

van elkaar afweken.

pen van het bouwdeel zelf. Anderzijds betreffen

lateien en geveldragers, zowel thermisch

afstand waarover lood wordt verwerkt, hoe groter

dan ook op dat we een groot probleem in de bouw

het producteisen aan de hand waarvan waarden

verzinkt alsook thermisch verzinkt

de kans op werking. Zeker in de zomer bij hoge

kwijt zijn.”

Om hieraan een einde te maken, is, met mede-

worden vastgesteld voor de eigenschappen van de

gepoedercoat, op grote schaal worden

werking van de Vereniging van producenten

toegepaste producten in het bouwdeel.

toegepast.

temperaturen gebeurt het vaak dat lood gewoon

N

In de gastschrijvers-

scheurt. Weg is je waterkering. Want dat hoeft maar

Download de folder via onze website, of vraag meer

van metalen Lateien en Geveldragers (VLG), de

Belt u voor meer informatie met Vebo Staal,

op één plekje te gebeuren om de waterkerendheid

informatie via (033) 299 26 00, afdeling Verkoop.

BRL 3121 opgesteld. Deze is bedoeld voor het

telefoon (033) 299 26 85.
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Staal met de straal
van beton

In het landelijk gelegen Eemnes verrijst een woningbouwproject.
De bouwstijlen, de omvang en het planologische ontwerp zijn echter
zodanig gekozen dat het groene karakter van het Eemlandse stadje niet
wordt aangetast. Geheel in lijn met de naam van het project, ‘De Weiden’.

betonafdeling. Zo konden we de leuningen perfect

‘Wijkende’ gevels

elke woning dan ook nog zijn eigen hoekjes,

afstemmen op het betonwerk. Door de lengtemaat

Een ander deel van De Weiden is hedendaagser

nissen, uitbouwen etc., waardoor het voor ons een

van de buissteunen te vergroten, konden we het

van aanzien. Puntige daken met flinke dakover-

grote kunst was alle bouwhandelingen naadloos

geheel op Bouwbesluithoogte brengen.”

stekken die, hoe hoger ze komen, steeds verder

op elkaar te laten aansluiten. Vebo ging in die

uitsteken. Daardoor lijken de gevels optisch naar

continue stroom goed mee, leverde keurig per

Steunafstanden

achteren te wijken. Het aparte effect dat daardoor

blok (ongeveer 10 woningen) genummerd en

De heer Becker: “Wat Vebo eveneens zorgvuldig van

ontstaat, wordt versterkt door de wisselende met-

gemerkt uit, en onderhield het nodige contact met

tevoren overdacht, was de plaats van elke steun op de

selwerkverbanden in de gevels. Deze worden van

onze werkvoorbereiding om het schema van de

betonbanden. Er zitten nogal wat naden tussen die

elkaar gescheiden door grijze spekbanden die de

bouwtrein op tijd te laten verlopen. Mijn ervaring

banden, dus de kans is groot dat je met een of meer

gevels als een betonlint ‘doorsnijden’. Het kleur-

is dat ze onder elke tijdsdruk een knap stuk werk

steunen precies boven een naad uitkomt. Het bepa-

verschil in de stenen accentueert het verschil tus-

blijven leveren. Het recept daarvoor is meedenken

len van het vereiste aantal steunen en het nauwkeurig

sen staand en halfsteens metselwerk eens te meer.

(niet alleen van tevoren maar gedurende het

opdelen van de radius resulteerde in steunafstanden

De heer Becker: “Alleen dit deelplan al bestaat

gehele bouwproces!), een grote flexibiliteit en een

Wat bij een deel van het project opvalt, is de jaren-

“Aandachtspunt bij de jaren-30-woningen waren

die een esthetisch mooi plaatje opleverden én waarbij

uit 14 verschillende woningtypen. Daarbij heeft

groot probleemoplossend vermogen.”

30-stijl die in dat deel consequent is doorgevoerd.

de borstweringen met buisleuningen, voor de ronde

elke steun houvast vindt in beton.”

Bepaalde hoekwoningen hebben een ronde, serre-

balkons. De totale hoogte, die moet voldoen aan

“Na het inmeetwerk door ons montagebedrijf”, gaat

achtige uitbouw van de woonkamer, met daarbo-

het Bouwbesluit, bleek namelijk niet in een vroeg

de heer Hoebé verder, “volgden het walsen van de

venop eveneens rondlopende balkons.

stadium vast te leggen. Naar aanleiding van eerdere

buisleuningen in de juiste radius en het verzinken

goed lopende klussen op het gebied van afdekkers

en coaten. Dit leverde, door de late vaststelling van

Project: woningplan ‘De Weiden’, Eemnes

Te laag

en buisleuningen belde Vos & Teeuwissen ons met

de totaalhoogte, een flinke tijdsdruk op. Vanwege

Opdrachtgever: LATEI projectontwikkeling,

“Vebo leverde voor De Weiden al het klein prefab,

het verzoek om ook voor De Weiden te kijken naar

de veiligheid kon Vos & Teeuwissen uiteraard niet

Amersfoort

van spekbanden en vorstranden tot muurafdekkers,

het eventueel leveren van de stalen leuningen. Het

eerder opleveren dan dat de leuningen op de borst-

Aannemer: Vos en Teeuwissen BV, Huizen

van raamdorpels tot staal- en betonlateien”, vertelt

leuke en aparte aan deze klus was het met de stalen

weringen waren aangebracht. Door alles van tevoren

Architect: A12 architecten uit Veenendaal en

Oscar Becker, projectleider bij bouwbedrijf Vos &

leuningen exact volgen van de rondingen van de

goed met elkaar door te spreken, is het ons gelukt in

Kokon uit Rotterdam

Teeuwissen B.V., onderdeel van Heijmans.

muurafdekkers. Dit laatste was zeer precies te reali-

zeer krappe tijd de leuningen te produceren, te con-

Henk Hoebé, van het bedrijfsbureau staal van Vebo:

seren, door het opvragen van de tekeningen bij de

serveren én af te monteren.”
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gehele bouwproces!), een grote flexibiliteit en een

Wat bij een deel van het project opvalt, is de jaren-

“Aandachtspunt bij de jaren-30-woningen waren

die een esthetisch mooi plaatje opleverden én waarbij

uit 14 verschillende woningtypen. Daarbij heeft

groot probleemoplossend vermogen.”

30-stijl die in dat deel consequent is doorgevoerd.

de borstweringen met buisleuningen, voor de ronde

elke steun houvast vindt in beton.”

Bepaalde hoekwoningen hebben een ronde, serre-

balkons. De totale hoogte, die moet voldoen aan

“Na het inmeetwerk door ons montagebedrijf”, gaat

achtige uitbouw van de woonkamer, met daarbo-

het Bouwbesluit, bleek namelijk niet in een vroeg

de heer Hoebé verder, “volgden het walsen van de

venop eveneens rondlopende balkons.

stadium vast te leggen. Naar aanleiding van eerdere

buisleuningen in de juiste radius en het verzinken

goed lopende klussen op het gebied van afdekkers

en coaten. Dit leverde, door de late vaststelling van

Project: woningplan ‘De Weiden’, Eemnes

Te laag

en buisleuningen belde Vos & Teeuwissen ons met
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Opdrachtgever: LATEI projectontwikkeling,

“Vebo leverde voor De Weiden al het klein prefab,
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het eventueel leveren van de stalen leuningen. Het

eerder opleveren dan dat de leuningen op de borst-
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Architect: A12 architecten uit Veenendaal en

Oscar Becker, projectleider bij bouwbedrijf Vos &

leuningen exact volgen van de rondingen van de
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Kokon uit Rotterdam

Teeuwissen B.V., onderdeel van Heijmans.
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zeer krappe tijd de leuningen te produceren, te con-

Henk Hoebé, van het bedrijfsbureau staal van Vebo:

seren, door het opvragen van de tekeningen bij de

serveren én af te monteren.”
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Welke staalconstructies?

gespecialieerde bedrijven. In die gevallen dat we

Recapitulerend: Vebo Staal kan u nu, door het

borstweringssteunen/ballusters en staalconstruc-

de koppeling zelf konden verzorgen, gebeurde dat

kunnen leveren van staalconstructies waaraan

ties. Het loopt zo vanzelfsprekend mee in dit rijtje.

door toepassing van speciale geveldragers. Onze

bijvoorbeeld geveldragers moeten worden opge-

En in eerste instantie lees je er dan ook overheen.

opdrachtgevers verlangen vandaag de dag steeds

hangen, de totale werkvoorbereiding en enginee-

Maar dat laatste woordje ‘staalconstructies’ is wel

meer ‘meedenkwerk’ in het oplossingstraject van

ring uit handen nemen. In de praktijk betekent dit

Woeste VINEX-architectuur

materiaal, anders dan toegepast in de draagcon-

degelijk een nieuwe discipline die Vebo Staal zich

deze specifieke beton-/staalkoppelingen. De voor

het voor u oplossen van de specifieke problemen

Een rondgang door een willekeurige VINEX wijk

structie, te kennen. Was beton nog geen 20 jaar

Nu wij beschikken over een keur van nieuwe tech-

eigen heeft gemaakt. “Hoezo? Waarom?” zijn dan

Vebo kortste weg naar dit soort oplossingen is het

die de kop op kunnen steken bij het koppelen van

leert dat architecten en stedenbouwkundigen de

geleden ook niet het dominante materiaal in de

nologieën in het ‘constructieve beton’ worden deze

gerechtvaardigde vragen waarop we hieronder ant-

gaan aanbieden van de specifieke staalconstructies

dit soort staalonderdelen. Van elk prefabbetonele-

laatste tijd veel in de gelegenheid worden gesteld

utiliteitsbouw? Werden door allerlei vooraan-

nog niet toepast in het ‘architectonische beton’.

woord proberen te geven.

waaraan het prefab beton moet wordt bevestigd.

ment, zoals bordessen die aangestort of opgelegd

om een vormgevend stempel te drukken op onze

staande architecten niet bepaalde oppervlakte-

Ervaring met hogesterktebeton, beton met andere

L

U

M

gende constructie vrijwel altijd uit bij andere,

Vebo Staal uit hoeklijnen, speciaal ankerwerk,

Op die manier kunnen wij ‘in-house’ de beste ver-

moeten worden, zijn bij Vebo de exacte specifi-

toekomstige leefomgeving. Het lijkt erop alsof men

behandelingen toegepast waarmee het materiaal

soorten wapeningssystemen en nieuwe methoden

De beste verbindingen
ontstaan ‘in-house’

bindingen tot stand brengen, rekening houdend

caties, details en berekeningen bekend. Op basis

elkaar de loef probeert af te steken met de realisatie

zijn positie als architectonisch goed bruikbaar

van afwerking en verduurzaming zijn nog niet

met de staalconstructie zelf en onze betonproduc-

daarvan kan Vebo Staal redelijk eenvoudig, doch

van bijzondere bouwkunstige vormen en details. Ik

materiaal kon verdedigen? Nu lijkt beton aan

doorgedrongen op het terrein van de betonele-

Steeds vaker worden wij geconfronteerd met

ten met hun eigen bouwkundige specificaties en

met de grootste precisie, bepalen aan welke speci-

wil het beslist geen architectuur noemen omdat het

populariteit te hebben ingeboet. In de GWW-

mentenhandel en -productie. Ik voorzie geweldige

gecombineerde, specifieke toepassingen van beton

detailleringen.

ficaties de opleggingen en de hoeklijnen moeten

gebodene vaak te bizar van compositie en detail-

sector ‘staat’ beton nog steeds en wordt het door

mogelijkheden voor deze sector als zij in staat is

voldoen om de betonproducten in alle opzichten

lering is en het te weinig getuigt van een volwassen

vele verrassende nieuwe toepassingen bij de tijd

de architecten van vandaag in beton te leveren

en staal. Zoals u weet, kunnen wij bijna alles in
prefab beton realiseren. Vanwege bedrijfspolitieke

Meer beheersing is meer voordeel

verantwoord te kunnen monteren aan de staalcon-

vormgevend vermogen van de ontwerper.

gehouden. In de B&U-sector zit beton in het ver-

wat zij in andere materialen willen toepassen. Een

redenen besteedden wij de koppeling, door middel

Met name in het voortraject van het bouwproces

structie. Ook bij prefabbetonnen luifels en banden

Dit laatste slaat niet alleen op de architectonische

domhoekje. In Nederland in ieder geval.

gevelelement hoeft zo allang niet meer het zware

van staal, tussen ons prefab beton en de achterlig-

kan Vebo nu gecombineerde toepassingen in zowel

krijgen wij dikwijls de vraag hoe deze te bevestigen

vormgeving, maar vooral ook op de manier waarop

beton als staal aanbieden. Doordat wij, met het ons

aan de achterliggende constructie. Bundeling van

de details ‘in elkaar gepeuterd’ lijken. Hoewel de

Promotie van ‘architectonische beton’

we dat kennen. Het is nu reeds technisch mogelijk

kreet ‘duurzaamheid’ niet van de lucht is, moet

Ik neem aan dat architecten in de landen van

gevelelementen te maken die echt als plaatmate-

toch worden vastgesteld dat de uitvoering van

Europa dermate veel naar elkaar kijken en een

riaal op de gevel worden toegepast. Het is echter

eigen maken van deze tak van staalbouw, meerdere
disciplines van het bouwproces beheersen,
zijn wij in staat die disciplines meer en

de diverse ‘gebakjes’ niet bepaald het predikaat

zelfde opleidingsniveau hebben, dat de antipathie

een commercieel lastige markt. De te stellen archi-

‘duurzaam’ mag dragen. Nieuwe materialen op een

tegen een bepaald materiaal niet primair door

tectonische eisen worden steeds gecompliceerder.

te voegen. De voordelen zijn

nog niet beproefde experimentele wijze toegepast,

architecten wordt gekoesterd. Het ontbreken van

Bovendien zijn overtuigingen van vormgevers aan

traditionele materialen op een functioneel en tech-

beton in het domein van vormgevers moet dus

‘snel bederf’ onderhevig. Als de industrie in staat

nisch onmogelijke manier aangebracht.

aan de verschaffer of de producent van het mate-

is in samenwerking met vormgevers een nieuwe,

U zult begrijpen dat ik me niet altijd vrolijk

riaal liggen.

eigentijdse catalogus van ‘architectonische beton’ in

gestemd in een nieuwe wijk begeef.

In de jaren ’60-’70 waren betonelementen in de

de etalage te krijgen, vermoed ik dat er ook gretig

massaproductie van woningen nog veel gebruikte

aftrek voor zal bestaan.

meerdere bouwdisciplines,
besparing op (want verkorting van) het werkvoorbereidingstraject,
besparing op enginee-

engineering van Vebo Beton en Vebo Staal maakt

Waar is het beton?

alternatieven om op redelijk kostenniveau tot aan-

ring en onvoorziene

het mogelijk op creatieve wijze oplossingen te creë-

Hetgeen me echter bovenal opvalt, is de betrek-

vaardbare oplossingen te komen. Dit werd moge-

kosten, verkorting

ren voor constructies die op het eerste gezicht níet,

kelijk weinig dominante positie van een wel

lijk gemaakt door de betonwarenindustrie die

Prof. dr. ir. Rudger A.F. Smook,

van productieproces-

óf lastig óf alleen erg duur te realiseren zijn.

degelijk en beproefd materiaal, namelijk beton.

een voor die tijd redelijk uitgebreide ‘catalogus’

Oud-hoogleraar

sen, combineren van

Het lijkt slechts te figureren in de constructie van

van elementen op de markt wist te brengen. Nu

Bouwprocessen Faculteit

logistieke vraagstukken,

Vebo Staal maakt alle staalconstructies geheel op

de gebouwen, maar wordt tegenwoordig zelden of

zouden we die inspanning niet langer voldoende

Civiele Techniek en

betere beheersing van

maat, in diverse mogelijke conserveringen en

nooit meer toegepast als geëxposeerd materiaal in

vinden en verwachten wij meer initiatieven van

Geowetenschappen,

desgewenst inclusief bevestigingsmiddelen en zelfs

de constructie of als bekledingsmateriaal.

de betonwarenindustrie. Toch lijken deze uit-

TU Delft,

montage. Neemt u contact op met Geurt Maters,

Wat kan daarvan de reden zijn? (Jonge) archi-

dagingen niet echt te worden herkend door die

Directeur Smook Consultants b.v.

telefoon (033) 299 24 02.

tecten lijken te weinig de mogelijkheden van het

industrie.

Dordrecht

het bouwproces
(kleinere kans op
bouwfouten).
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Overtuigende proeve van
toekomstige grandeur

Het is een herfstachtige zomerdag, de dag dat we het Gildenkwartier in
Amersfoort bezoeken. Enfin, interview en detailfoto’s kunnen in ieder
geval gemaakt worden, voor een overzichtsfoto moeten we op een mooie
dag nog maar eens langsrijden.

metselwerkpatronen en -kleuren alsook de

is bovendien dusdanig dat we de rest van de ZBB-

vertande overgangen tussen bepaalde geveldelen

lateien al hebben ingekocht voor andere projecten

zijn aandachttrekkers: de architect heeft de kans

die we in het Gildenkwartier gaan bouwen.”

gepakt zich behoorlijk uit te leven. Dankzij een

Koppelpoort, de poort
ter verdediging

kundige hoofdaannemer (én een dito prefab-

Wisselende neggematen

beton-fabrikant …) is het resultaat net zo

Een andere moeilijkheid betrof het ondersteunen-

Amersfoort heeft nog steeds verschillende

magnifiek geworden als het ontwerp is uitgedacht.

de staalwerk voor de loggia’s en alle verschillende

middeleeuwse stadspoorten, waarvan de

“In eerste instantie was al het metselwerk

raampartijen. De heer Nieuwboer: “Inderdaad

Koppelpoort de beroemdste is. De stad is

uitgewerkt in traditionele uitvoering, inclusief de

verspringt het metselwerk van de gevels continu

terecht trots op de poort. Vijf jaar geleden

metersbrede overspanningen van de entrees”,

van naar voren stekend naar terugliggend en vice

werd de gemeente zelfs beloond met een

vertelt Henk Nieuwboer, projectleider bij Bouw-

versa. Daar komen steeds wisselende spouw- en

Europese prijs voor de secure restauratie

en Aannemingsmaatschappij Van Zwol bv.

neggematen uit voort, immers: de gietbeton-

van de Koppelpoort.

“Dat bleek echter veel te begrotelijk te worden.

wanden achter het metselwerk zijn gewoon

Ooit was de poort onderdeel van de

Door het miserabele weer heeft het nieuwe

prachtige fysieke toegang vormt tot het eeuwen-

Bovendien was in bepaalde overspanningen

recht. Voor het overbruggen van de steeds ver-

stadsmuur. De eerste verdedigingsmuur

stadsplan nog weinig van de grandeur die de

oude Amersfoortse stadshart.

gebogen metselwerk gepland. Het maken van

schillende spouwbreedten tussen betonwanden

om de stad dateert uit 1200. Ongeveer

schenkels en het in het werk metselen daarvan

en metselwerkbladen heeft Vebo stalen lateien

200 jaar later was Amersfoort zo sterk

makelaarsbrochures beloven. Temeer daar
Project: ‘De Zeven Provinciën’,

het nog volop in aanbouw is. De potentie tot

Geen optie

zou veel te veel ophouden. Daarnaast zou op deze

met en zonder bodemplaten geleverd. Daar

gegroeid dat men een tweede muur, met
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vebo visie

Een strijd is nooit verloren
als je je niet gewonnen geeft.

vebo visie
M a g a z i n e

v a n

V e b o

Het verhaal achter de
universele waterkering
nieuwe nationale
BRL 3121 in werking
Staal met de straal
van beton
Niet bang voor
beton(elementen)
Overtuigende proeve
van toekomstige
grandeur

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