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P R O J E C T

Trappenhuizen
als bakens in de duisternis

De zuidoever van de Oosterschelde wordt (met enig gevoel voor overdrijving)
ook wel de ‘Rivièra van het noorden’ genoemd. Niet voor niets heeft de
voormalige zeearm de status van Nationaal Park gekregen. Een park dat sinds
kort vanuit de luie zithoek panoramisch bekeken kan worden, met links de
contouren van de Zeelandbrug en rechts zicht op de haven van Yerseke.

Een ander verhaal

elementen in één stuk wist te storten”, vervolgt de heer

Daar waren de dubbelhoge elementen van Vebo natuur-

Rayonmanager Peter Duyst van Vebo: “De opdracht-

Koole, projectleider bij Bouwbedrijf Flipse. “Daarom

lijk ook debet aan. Met een horizontale schijnvoeg in het

gever en architect hebben op basis van die kalkuitslag

volstond het de torens, middels relatief lichte ankers, ter

midden van elk element geven de torens toch de indruk

besloten om naturelgrijze elementen te laten leveren en

hoogte van de twee verdiepingsvloeren te koppelen aan

te zijn opgebouwd uit 50 cm hoge elementen.

die in het werk te gaan keimen (schilderen, red.). En

de hoofdconstructie. Belangrijk was uiteraard dat het

Ze zijn onderling verbonden met een koppelwapening.

toen kwam het verhaal anders te liggen natuurlijk. Wij

onderste element zuiver waterpas gesteld werd, maar

De stekeinden zijn via de bovenkant van de elementen

hebben dan ook meteen het advies gegeven om de ele-

daarna was het in feite een eenvoudig op elkaar stapelen

aangegoten. Op die manier hadden we geen gaten in

menten in dat geval dubbel zo hoog te maken, waar-

van de 35 andere elementen. Deze hadden overigens

de zijkanten die we nadien weer hadden moeten aan-

door het aanvankelijke nadeel toch in een voordeel

een stelruimte van 10 mm, dus we konden waar nodig

smeren. Zo bleef het oppervlak mooi egaal. De elemen-

kon worden omgebogen. Met dubbelhoge elementen

met uitvulblokjes de torens weer in het gelid krijgen.

ten zijn door Vebo nagenoeg onbeschadigd uitgeleverd,

was de aannemer per element in verhouding veel eco-

Het bouwen van de eerste toren duurde zo’n twee à drie

wat het aansmeerwerk sowieso tot een minimum

nomischer uit, niet in de laatste plaats doordat hij de drie

dagen (met aanbrengen van trappen en bordessen een

beperkte. Dat vind ik toch wel het noemen waard bij dit

trappenhuizen nu twee keer zo snel kon bouwen: hij

week), de twee andere torens stonden nog sneller.

soort afmetingen”, besluit de heer Koole.

hoefde in plaats van 72 slechts 36 elementen te stapelen
(per trappenhuis 12 elementen van elk 1 m hoog).
Project: appartementencomplex ‘Residentie

Die zithoek dient dan wel gesitueerd te zijn in een

trappenhuizen die in vorm en kleurstelling lijken op

Uiteindelijk hebben wij de elementen op basis van

D’n Nieuwendiek‘, Wemeldinge

van de acht appartementen of vijf penthouses van

vuurtorens. Daartoe zijn de trappenhuizen voorzien

ons advies en het eraan gerelateerde kostenvoordeel

Opdrachtgever: Sea Sight (combinatie van

het luxe appartementencomplex ‘Residentie D’n

van horizontaal zwart-witte banden van 500 mm

mogen leveren, inclusief de trappen en bordesplaten.

projectontwikkelaars Theelen & Van de Weele,

Nieuwendiek’, in het Zeeuwse dorp Wemeldinge.

hoog. In eerste instantie was het de bedoeling van

We hebben de elementen gestort in ZelfVerdichtend

de architect 500 mm hoge trappenhuiselementen

Beton, omdat dit een veel gelijkmatiger, egaler opper-

Minnaard Makelaardij en Kramer Makelaars)
Aannemer: Bouwbedrijf Flipse B.V.,

Vuurtorens

te maken. De elementen zouden uit wit en antraciet-

vlak oplevert. Dat is met deze drie vuurtorenhoge

Koudekerke en Bouwbedrijf Rijk BV.,

Het antracietkleurige, kofschipachtige dak, de patrijs-

kleurig beton worden gestort, om ze vervolgens om en

‘visitekaartjes’ ook wel nodig!”

Heinkenszand

poortvormige rondingen in de gevels, het onderste

om op elkaar te stapelen. Diverse fabrikanten stuurden

Architect: Architecten Alliantie de Putter van

gedeelte van de gevel uitgevoerd in stoer basalt; alles

betonmonsters naar de opdrachtgever. Ze werden

In het gelid

Bebber Minnen bv., Goes

draagt bij aan de opvallend maritieme uitstraling van

echter allemaal afgekeurd omdat ze na verloop van tijd

“De trappenhuizen hebben van zichzelf al een grote

het gebouw. Die uitstraling wordt versterkt door drie

allemaal te veel kalkuitslag lieten zien.

stabiliteit, mede dankzij het feit dat Vebo de U-vormige
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omgebouwd tot multifunctioneel gebouw. Het enige wat bleef staan,
was het betonskelet. Op de begane grond is onder meer een amusementshal gevestigd, op de eerste verdieping een parkeergarage. De tweede en

Omdat het een droogstapelsysteem is, krijg ik nog wel

op ons voorstel, kijken. We krijgen immers nogal wat

eens reacties als “hoe zit het met het kantelmoment

Wat we er in de loop van de tijd bij leerden, was dat

aanvragen voor ClickBrick.

van de latei, krijg je geen buik in de gevel” of “dat

we niet alleen qua dikte onderscheid moeten maken

Het project staat er dan ook zeer strak bij, mede te dan-

doorbuigende staalwerk zal zich wel aftekenen in

in ‘gewoon’ staal en staal voor ClickBrick. Dat laatste

ken aan het zuivere staalwerk van Vebo. We deden hier

wijkende naden tussen de stenen”. Door het ontbre-

moeten we namelijk na het thermisch verzinken nog

voor het eerst zaken met ze, waarbij het even aftasten

ken van mortel wordt de ruimte tussen de rug van de

beter poetsen dan het standaardstaalwerk. Want wat

was van wat we van elkaar verwachtten. Gaandeweg

latei en de stenen niet opgevuld, zoals bij traditioneel

gebeurt er tijdens het thermisch verzinken? Er kunnen

liep dit steeds beter, wat uiteindelijk resulteerde in

gemetselde buitenbladen. Er zou dus een voorwaartse

uitgeharde onregelmatigheden ontstaan in de vorm van

een intensief contact met Paul Weijsenfeld. Vebo Staal

kanteling van de latei kunnen ontstaan. Tests bij Vebo

druppels aan de uiteinden van de producten. Dit geeft,

moest hier op korte termijn leveren, waarbij het staal-

hebben uitgewezen dat dat niet nodig is, mits men

mits met mate, bij gewoon metselwerk geen probleem,

werk ook nog eens gecoat moest worden. Toch was de

er bij de positionering van de spouwankers rekening

daar wordt de latei immers ingebed in specie. Onder

kwaliteit ondanks de tijdsdruk perfect, na uitlevering

mee houdt dat sowieso elke rij stenen die boven een

andere om de druk en uitzettingen beter te verdelen,

was het staalwerk zonder de minste problemen in de

latei of geveldrager uitsteekt, wordt verankerd aan het

ligt een latei bij ClickBrick op glijfolie (en dus niet op

gevels te verwerken. Eigenlijk verwacht je ook niet

binnenblad. Het belang daarvan is dat de ankers die

oplegvilt). Glijfolie vangt uitgeharde onregelmatigheden

anders van een bedrijf waarvan we de betonproducten

rij naar achter trekken. Daardoor zullen de stenen een

aan de onderkant van het staal niet op, en druppels aan

zeer regelmatig in onze werken tegenkomen. Ook dat

eventuele voorwaartse kanteling van de latei of gevel-

de bovenzijde doen de stenen omhoog wippen. Poets

is altijd prima voor elkaar.”

drager niet volgen. Uitbuikende ClickBrick gevels zul

je niet alle druppels weg, dan zie je dat de koud gesta-

derde etage bestaan uit kantoorruimten.

je dan ook niet tegenkomen.”

pelde stenen van een ClickBrickgevel iets gaan wijken.

Bouwbesluitwaardig

Het luistert allemaal dus nogal nauw.”

Dat Vebo Staal de hele ClickBrick-materie inmiddels

Hoe minder, hoe fraaier!

volledig meester is, onderschrijft ook ingenieur Harrie

Het volledige ‘ClickBrick-pakket’ van Vebo

Vekemans van het eerder genoemde adviesbureau.

Staal omvat, naast de speciale lateien en gevel-

De parkeergarage kreeg binnenbladen van kalk-

is qua vorm standaard. Wel is het vaak dikker,

zandsteen en buitenbladen van ClickBrick. Het

om te kunnen voldoen aan de eis voor maximale

Even aftasten

hoogbouwdeel van het project, met daarin het

doorbuiging. We moeten ons daarbij houden aan

JMS Bouwgroep uit Dongen is de aannemer van het

De heer Vekemans was zeer nauw betrokken bij de

dragers, alle benodigde bevestigingsmiddelen,

trappenhuis en de lift, is op gelijke wijze gereno-

de ‘BRL1015 Gevelsysteem met droog gestapelde

werk Brede Hilledijk. Directeur Jan Snoek: “Een van

ontwikkeling van het Daas ClickBrick systeem.

diverse glijfolies (ook typen waarmee lateien op

veerd. ClickBrick is een droogstapelsysteem voor

bakstenen’. Daarin staat precies de doorbuigings-

onze specialiteiten is metsel- en lijmwerken. Vanuit

“Inmiddels zijn wij als bureau zo’n 3,5 jaar met

hoogte kunnen worden gesteld) en advies over

Project: multifunctioneel gebouw

baksteengevels met een zeer aparte uitstraling,

norm waaraan ondersteunend staalwerk moet

die disciplines hebben wij al jarenlang contact met

ClickBrick bezig en Vebo niet zoveel korter. Je kunt dan

welke dilataties beslist nodig zijn. Hierbij worden

Brede Hilledijk, Rotterdam

variërend van hightech tot hout- en kurkachtig.

voldoen voor ClickBrick, namelijk eenduizendste

MetselwerkAdviesbureau Vekemans in Tilburg (zeer

ook spreken van een volkomen uitontwikkeld gevel-

zaken gecombineerd als overspanningen, de

deel van de totaal te overspannen afstand, met een

nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Daas

bekledingssysteem. Bovendien hebben we de BRL1015

plaatsen van de sparingen in het gevelvlak

Opdrachtgever: NIJVO Projectontwikkeling
Aannemer ClickBrick gevel en Vebo onder-

Knap staaltje poetswerk

maximum van 4 mm. Voorbeeld: bij een opening

ClickBrick systeem, red.). Vanuit dat contact zijn wij op

en het KOMO-attest-met-productcertificaat als bewijs

en de toe te passen gevelsteenondersteuning.

steunend staalwerk: JMS Bouwgroep, Dongen

Vóór de uitwerking is het werk bezocht door Paul

van 1000 mm breed mag de doorbuiging niet meer

een gegeven moment ClickBrickprojecten gaan aan-

dat het ClickBrick systeem, compleet met het juiste

Hieruit volgt een dilatatieplan, met altijd de

Architect: Ockenburgh Groep, Den Haag

Weijsenfeld van Vebo Staal. Tijdens de montage is hij

dan 1 mm zijn. Daarbij kienen we het altijd zo uit

nemen. Het project Brede Hilledijk is er daar een van.

ondersteunende staalwerk zoals Vebo dat levert, aan

insteek: hoe minder dilataties, hoe fraaier!

nogmaals op het werk geweest. “Ons ‘ClickBrick staal’

dat de te leveren hoeklijndikten zoveel mogelijk

Een referentieproject zelfs: elke in ClickBrick geïnteres-

alle relevante Bouwbesluiteisen voldoet.
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seerde bouwprofessional is er gaan kijken. Of gaat er,

ver zo prijsgunstig mogelijk te houden.

Foto's op deze pagina: Daas Baksteen en Harrie Vekemans.
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Vebo’s staal,
een steun voor ClickBrick
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Kerstklokken hadden
voeten in aarde

Dat een nieuwbouwwijk niet automatisch synoniem is met eenvormigheid bewijst ‘De Weuste’ in het Overijsselse Wierden. Terwijl ook hier
woningen zijn gerealiseerd in het ‘prijstechnisch lagere segment’.
Maar eerlijk is eerlijk, de grootste variatie in de wijk is te vinden bij de
duurdere woningen waar uitbundiger kon worden vormgegeven.

klein prefab in de kleur antraciet. Dit is overigens

“De ophanging aan de gebouwconstructie is een

Portaalkraan

naderhand allemaal gekeimd. De ontwerper vond

combinatie van oplegging op hoeklijnen en draad-

De heer Ruizendaal: “Wij hadden een extra

de kleur niet donker genoeg, iets dat Vebo al had

einden. Vebo had ankerbussen ingestort, waar we

probleem doordat de platen door hun grootte

aangegeven vanaf het moment dat antracietkleurig

op het werk de draadeinden in konden draaien.

niet meer in ons normale productieproces

beton ter sprake kwam. Zowel de balkonplaten

Via sparingen in de hoeklijnen liepen de draad-

pasten. Storten en lossen waren dusdanig

aan de voorzijde als de terrassen aan de achterzijde

einden ‘naar binnen’ zodat we ze konden instorten

complex dat wij maximaal drie van deze balkon-

zijn buitenstandaard. Waarbij dat buitenstandaard

in de breedplaatvloeren. Om geen koudebrug te

platen per week konden produceren. Bij het

zeker bij de terrassen op de grootte én de vorm

krijgen, zijn tussen balkons en breedplaatvloeren

totale aantal van 24 zijn we daar dus zo’n twee

slaat. Deze platen wegen per stuk 6,5 ton! Voor

EPS- stroken aangebracht.”

maanden mee bezig geweest.

wel. De situatie was namelijk zó dat de kraan niet

Deze ophanging was het directe gevolg van de

Het draaien en lossen maakte de zaak nog

aan de achterkant kon komen, maar de platen over

afmetingen van de platen. Op de verst uit elkaar

complexer. Normaal wordt de mal in de pro-

de appartementsgebouwen heen moest tillen - en

gelegen punten meten de balkons ± 2,5 x 3,7 m,

ductiehal gedraaid en vervolgens het product

bij veel platen zelfs over de volle diagonaal van de

met een totaal oppervlak van 10 m2.

gelost. Door het gewicht en de grootte kon dit

gebouwen! Je kunt je dus voorstellen dat we een

Frank Ruizendaal, rayonmanager bij Vebo Beton:

niet. Daarom hebben we in de onderkant en in

extra zware kraan hebben moeten inhuren. De

“De ‘kerstklokken’ zouden volgens tekening moeten

de zijkanten extra hijsvoorzieningen ingestort.

(moment)krachten waren enorm. We waren dan

worden uitgevoerd met Isokorf. Gezien hun afmetin-

Buiten zijn de platen met de portaalkraan uit

ook best wat huiverig bij het op z’n plaats hangen

gen zouden ze daarmee niet meer over de weg vervoerd

de mal gehesen, waarna we ze middels de hijs-

de fabrikant niets bijzonders, voor ons in dit geval

Zoals bij vier in cirkelvorm geplaatste apparte-

die zijde mooi uit op de waterpartij, vanaf het om

Project: appartementencomplex ‘Vijverzicht‘,

mentsgebouwen, met uitzicht op een fraaie

de vijver liggende grasveld heeft men prachtig

van de eerste plaat. Dat bleek echter weinig proble-

mogen worden. Er zou dan een speciaal vervoersbewijs

voorzieningen in de zijkanten konden draaien.

Wierden

waterpartij. De gebouwen zien er mooi uit, met

zicht op de in het oog springende terrassen. Bij

men op te leveren, en ook de rest van de 24 platen

aangevraagd moeten worden en dan nog zouden de

Het zal duidelijk zijn dat het goed afronden van

Opdrachtgever: Almelose Woningstichting

hun boven de entree gesitueerde, gebogen balkons

Vebo werden ze al snel ‘kerstklokken’ genoemd.

was relatief eenvoudig te positioneren.”

balkons vóór 6 uur ’s morgens op de bouw moeten zijn.

deze opdracht bij ons intern nogal wat voeten

Beter Wonen

en hun Romaanse daken. Ook de statige trap-

Dit hebben we gemeld bij Goossen, waarop we met

in aarde had.”

Aannemer: Bouwonderneming Goossen

opgangen tillen de gebouwen letterlijk en

Zeseneenhalve ton

Niet over de weg

een voorstel moesten komen. In overleg met de

“Toch was het opvallend”, besluit de heer

Almelo bv

figuurlijk een niveau omhoog.

De heer Vrielink is werkvoorbereider bij Bouw-

“Omdat de platen ver uitkragen, is voorzien in een

constructeur, Lucassen Olde Hanter uit Hengelo,

Vrielink, “dat de platen ondanks hun grootte

Architect: Weghorst B.V., Wierden

De echte aandachttrekkers echter zijn aan de

onderneming Goossen Almelo bv. Hij vertelt:

ondersteunende kolom onder de ronding van de

hebben we gekozen voor ankerbussen met losse

vrijwel allemaal onbeschadigd van de vracht-

achterkant te vinden. Kijken de bewoners vanaf

“Vebo leverde hier alle prefab beton, waaronder

‘kop’ van de platen”, gaat de heer Vrielink verder.

draadeinden.”

wagens kwamen.”
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Een K.O.E.
op het gras

Bouwkunde van de TU Eindhoven.

Interactieve l ateien

N

T

De wedstrijd is bedacht door de Studievereniging

I

N

kend. Hoe de buigtreksterkte bij belasting in het

terwijl het goed weerstaan van trekkrachten door

rondom ramen en deuren. In dit geval dient te

verticale vlak moet worden bepaald, is nergens

metselwerk en lijmwerk minder voor de hand ligt,

worden gezocht naar oplossingen waarbij slechts

voorgeschreven. Welke veiligheidsfactor moet

is het intrappen van een open deur. Zolang de hori-

metsel- of lijmwerk zichtbaar is en waarbij de

worden gebruikt bij ongewapende lateien in met-

zontale stabiliteit van een wand verzekerd is, stelt

nodige constructieve hulpmiddelen in de steen-

selwerk of lijmwerk? Hoe gedraagt een latei zich

het verticaal op elkaar stapelen van stenen weinig

constructie worden geïntegreerd.

die wordt belast door eigen gewicht in combinatie

problemen. Voor woon- en utiliteitsgebouwen

Het gebruik van metselwerkdragers, het wape-

met windbelasting loodrecht op het gevelvlak?

hebben we ook behoefte aan raam- en deurope-

nen van het metselwerk of het gebruik van zelf-

Wat is de invloed van open stootvoegen op het

ningen om toegang te verschaffen tot de gebouwen,

dragend lijmwerk kunnen dan soelaas bieden.

constructief gedrag van zelfdragende lateien? Hier

om in- en uitkijk te verkrijgen en om voldoende

U

constructies is de huidige regelgeving ontoerei-

waarbij geen plaats is voor ‘storende’ boorden

L

tecten gaat soms uit van monoliete gevelvlakken

geschikt zijn voor het opnemen van drukkrachten

O

Beweren dat metselwerk en lijmwerk bijzonder

C

N

O

V

M

I

staat voor Kunstobject, Ontmoetingsplaats, Eindhoven.

A

E

Hoe zegt u, koe? Nee, K.O.E. Dit is een ontwerpwedstrijd en

is duidelijk nog werk aan de winkel.

Renze Evenhuis en Joep Verheijen, beide vierde-

Vebo Beton sponsort het project niet alleen met

daglicht binnen te brengen. Deze anomalieën in

Integrale benadering

jaars studenten aan de universiteit, hebben K.O.E.

het prefab beton. Daar hoort, Vebo eigen, ook

de gevelopbouw zorgen dikwijls voor de nodige

Het ontwerp van boogconstructies gebeurde (en

In vergelijking met de oeroude en oerdegelijke

gewonnen. Als hoofdprijs wordt hun ontwerp

een degelijk stuk technisch advieswerk bij,

kopzorgen. Boven openingen kunnen niet zomaar

gebeurt) veelal intuïtief. Voor de dimensionering

boogconstructies, vragen de hedendaagse latei-

daadwerkelijk gerealiseerd tussen twee gebouwen

bijvoorbeeld over de dikten van de verschillende

stenen op elkaar worden gestapeld. In de oudheid

van zelfdragende lateien echter is een construc-

constructies meer aandacht. Daarom zijn ze niet

op de campus van de TU. Op het grasveld, inder-

onderdelen en over onderlinge verbindingen van

loste men dit op een vernuftige manier op met

tieve berekening noodzakelijk waarbij vooral de

minderwaardig. Met lateien, ontworpen vanuit

daad. Waar anders zet je (een) K.O.E. neer?

de elementen (zie illustratie). De fundering wordt

boogconstructies waarbij de stenen hoofdzakelijk

stijfheidsverhouding tussen latei en metselwerk

een integrale benadering waarbij rekening wordt

op druk worden belast. Vandaag de dag is absolute

maatgevend is.

gehouden met de interactie met andere bouwdelen,

in het werk gestort.

Uitvoeringsprincipe van de koppeling
tussen de prefabelementen.

‘Van Bar Tot Bank’

In 2006 bestaat de TU-Eindhoven 50 jaar.

vormvrijheid gewenst en wil men zich niet binden

Nog complexer wordt het bij samenwerkende latei-

kunnen evenzeer mooie en kwalitatief hoogwaar-

Leuk is dat de studenten Vebo Beton - als dé

Gestreefd wordt om het K.O.E.-ontwerp dan

aan de boog als constructief systeem om openingen

en waarbij tot overmaat van ramp dilatatievoegen

dige bouwwerken worden gerealiseerd.

prefabbetonspecialist van Nederland - hebben

gereed te hebben.

te overbruggen. Welke alternatieve oplossingen

worden voorzien ter plaatse van de opleggingen.

En als daarbij nadrukkelijk wordt nagedacht over

benaderd om de betonelementen te leveren waar-

zijn er dan om openingen in buitenspouwbladen te

Hoe gebeurt de krachtsoverdracht tussen latei en

vragen zoals ik die hiervoor heb aangehaald, dan

uit hun ontwerp wordt samengesteld. Evenhuis’

maken? Lateien, al dan niet samenwerkend, gewa-

metselwerk? Wat is de invloed van het invoegen

kunnen die bouwwerken net zolang staan als de

en Verheijens ontwerp ‘Van Bar Tot Bank’ bestaat

pend of voorgespannen metselwerk of lijmwerk en

van dpc-folies en het integreren van rolluikkasten

architectonisch en constructief geniale bouwwer-

uit vijf zitelementen en een bar die met elkaar zijn

zelfdragend metselwerk of lijmwerk.

of zonnewering? Laat het duidelijk zijn dat de latei

ken die de oude Romeinse bouwmeesters ontwier-

geen onafhankelijk constructie-element is maar dat

pen en die vandaag de dag nog zijn te bewonderen.

verbonden door een groter object dat in dezelfde
‘vormanalogie’ ligt. Dit object begint bij de bar

‘Storende’ boorden

aandacht moet worden geschonken aan de inter-

Aan de lateien, mits interactief

en eindigt in de bank. De studenten kozen beton

De keuze voor het ene of het andere lateitype

actie met andere bouwelementen.

benaderd en toegepast,

als materiaal voor alle elementen, omdat dit veel

wordt in veel gevallen bepaald door de architect

Over het gebruik van metselwerkdragers zijn de

hoeft het niet te liggen!

gebruikt is op de TU/e en goed past bij de mono-

die een specifieke vormgeving voor ogen heeft.

meningen ook niet steeds gelijklopend. In tegen-

lithische uitstraling van de omliggende gebouwen.

Zelfdragende lateien in beton, staal, hout of natuur-

stelling tot de andere lateitypes is het constructief

Prof. ir.-arch. D.R.W. Martens,

Meer specifiek kozen ze voor prefab beton, omdat

steen hebben veelal een belangrijke impact op de

gedrag van het buitenspouwblad dat door met-

TU/e, leerstoel Steenconstructies,

alle beton zichtwerk is en het oppervlak ervan

esthetiek van de gevel. Stalen lateien kunnen quasi-

selwerkdragers wordt ondersteund in belangrijke

Studiebureau Dirk Martens bvba,

dus aan hoge esthetische eisen moet voldoen.

onzichtbaar worden toegepast. Bij de zogenaamde

mate afhankelijk van het constructief gedrag en de

Zingem (B)

Bovendien is een zo glad mogelijk betonopper-

samenwerkende lateien werkt de geprefabriceerde

vervorming van het binnenspouwblad. Het veron-

vlak gewenst om vuilaanhechting zo veel mogelijk

betonnen latei als een trekband in het latei-metsel-

achtzamen van dit aspect heeft reeds meermaals tot

werk-composiet. Ook bij dit type lateien wordt het

schade geleid.

gevelbeeld beïnvloed. Het denkbeeld van archi-

Voor de dimensionering van zelfdragende steen-

tegen te gaan. Op de beloopbare delen heeft het
beton een antislipprofilering.
8

Een mobiele bartrolley kan naar believen worden opgesteld en verwijderd.
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Bovendien is een zo glad mogelijk betonopper-
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vervorming van het binnenspouwblad. Het veron-
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Een mobiele bartrolley kan naar believen worden opgesteld en verwijderd.
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De Kop van Zuid
krijgt er (een) kleur van

A

Beantwoordt u de volgende vraag eens spontaan, zonder erover na te
denken: Welke kleur heeft beton? … Tien tegen een dat u de vraag met

B

die mooie lichtgroene dakbedekking. De gevel-

Antracietkleurig beton is gekozen om zijn luxere

Met moeite. “’t Is dat ik weet waar ze zitten, maar

bekleding van de begane grond en de eerste

aanzien. Bovendien hoef je het niet te schilderen

anders vind je ze niet terug. Echt netjes gedaan.

verdieping is van lichtgrijze natuursteen.

om het antracietkleurig te hóúden. Besparend op

Net zoals de spekbanden die de hoek om lopen.

Dat het tussen de kantoorkolossen op ‘de Kop’

de onderhoudskosten dus. Ook beschadigingen

Die zijn zonder knip in de hoek gemaakt. Met

wel degelijk ook intiem wonen kan zijn, bewijzen

die gaandeweg kunnen gaan optreden, vallen aan

andere woorden, ze zijn zeer precies uit één stuk

de huizen van Zuidkade die aan de waterzijde

door en door gekleurd beton veel minder snel op.

gestort.”

gelegen zijn. Hoewel ze er niet op lijken, geven ze

‘grijs’ heeft beantwoord. Niks mis mee, het merendeel van het in Nederland
gebruikte beton ís nu eenmaal grijs. Toch komt kleurbeton meer en
meer ‘in’. Niet met knallende kleuren als pimpelpaars en kanariegeel
maar met getemperde tinten als antraciet en wit.

toch, in combinatie met de kade waaraan ze staan,

Onzichtbaar

de indruk van de grachtenpanden waar onze

In het oog springend zijn de enorme hoeveel-

hoofdstad beroemd om is. Laat ze het maar niet

heden kleurbeton die Vebo voor dit project

door Bébouw Woerden, kleurbeton in RAL9001

gemaakt heeft. “Veel was redelijk standaard, waar-

(crèmewit).

horen, daar in Rotterdam.

A 12 appartementen in Nieuwkoop, gebouwd

bij de variatie het meest in de lengte zat”, vertelt

Natuurproduct

de heer Holleman, “en als zo’n standaardproduct

De heer Holleman is projectleider bij Heijmans

dan ook nodig blijkt met een sparing voor de

gebouwd door Bouwbedrijf A.P. van der Knaap uit

IBC Bouw Leiderdorp B.V., dat het project in

hemelwaterafvoer, dan is het opletten geblazen.

Rotterdam, wit kleurbeton.

bouwcombinatie met Heijmans IBC Rotterdam

Door de enorme hoeveelheden - die we hier

B.V. uitvoert. “De rode metselsteen, het groene dak

bovendien in korte tijd nodig hadden! - ging er op

en Vebo’s antracietkleurige spekbanden, raamdor-

dat vlak wel het een en ander fout.

pels, muurafdekkers en kozijnkaders vormen bij

Ik stond aanvankelijk ook wat sceptisch tegenover

Project: Zuidkade plan B en C, Rotterdam

elkaar een mooie eenheid. Hoewel dat mooie op

de bewering van Vebo dat ze reparaties nagenoeg

Opdrachtgever: Heijmans IBC Vastgoed, i.o.v.

B 51 woningen, wijk Nesseland in Rotterdam,

enkele plaatsen nog tot volledige wasdom moet

onzichtbaar konden uitvoeren.”

Woningstichting PWS Rotterdam

Dat met deze op zich wat bedeesde kleuren

Kantoorkolossen

flats hebben puntdaken met dakkapellen, alles

komen; om voor 196 woningen gekleurd prefab-

Wat later lopen we langs de gevels, waarbij uw

Aannemer: bouwcombinatie Heijmans IBC

zeer fraaie projecten zijn te maken, tonen u

Dit project, Zuidkade, staat op de Rotterdamse

afgewerkt met een aluminium dakbedekking

beton te leveren dat overal dezelfde kleur heeft, is

redacteur zorgvuldig het antraciet prefabbeton

Rotterdam - Heijmans IBC Bouw Leiderdorp

de foto’s op deze pagina’s. Vebo Visie bezocht

Kop van Zuid, bekend om zijn vernieuwende

in een groentint van verweerd koper. Uniek in

onmogelijk. Met beton heb je nu eenmaal met een

observeert. “Kijk”, zegt de heer Holleman op een

Architect: Architekten Kollhoff und

het project waar het antracietkleurige beton is

architectuur. Ook Zuidkade laat zich wat dat

Nederland. Ook alle andere puntdaken waar de

natuurproduct te maken. Volgens Vebo worden de

gegeven moment, “daar zit een reparatieplekje.”

Timmermann, Berlijn

toegepast.

betreft niet onbetuigd: de twee 55 m hoge toren-

lagere woonblokken mee zijn uitgevoerd, hebben

kleurverschillen na verloop van tijd wel kleiner.”

En inderdaad, als je echt goed kijkt, zie je het.

10

11

P

R

O

J

E

C

T

De Kop van Zuid
krijgt er (een) kleur van

A

Beantwoordt u de volgende vraag eens spontaan, zonder erover na te
denken: Welke kleur heeft beton? … Tien tegen een dat u de vraag met

B

die mooie lichtgroene dakbedekking. De gevel-

Antracietkleurig beton is gekozen om zijn luxere

Met moeite. “’t Is dat ik weet waar ze zitten, maar

bekleding van de begane grond en de eerste

aanzien. Bovendien hoef je het niet te schilderen

anders vind je ze niet terug. Echt netjes gedaan.

verdieping is van lichtgrijze natuursteen.

om het antracietkleurig te hóúden. Besparend op

Net zoals de spekbanden die de hoek om lopen.

Dat het tussen de kantoorkolossen op ‘de Kop’

de onderhoudskosten dus. Ook beschadigingen

Die zijn zonder knip in de hoek gemaakt. Met

wel degelijk ook intiem wonen kan zijn, bewijzen

die gaandeweg kunnen gaan optreden, vallen aan

andere woorden, ze zijn zeer precies uit één stuk

de huizen van Zuidkade die aan de waterzijde

door en door gekleurd beton veel minder snel op.

gestort.”

gelegen zijn. Hoewel ze er niet op lijken, geven ze

‘grijs’ heeft beantwoord. Niks mis mee, het merendeel van het in Nederland
gebruikte beton ís nu eenmaal grijs. Toch komt kleurbeton meer en
meer ‘in’. Niet met knallende kleuren als pimpelpaars en kanariegeel
maar met getemperde tinten als antraciet en wit.

toch, in combinatie met de kade waaraan ze staan,

Onzichtbaar

de indruk van de grachtenpanden waar onze

In het oog springend zijn de enorme hoeveel-

hoofdstad beroemd om is. Laat ze het maar niet

heden kleurbeton die Vebo voor dit project

door Bébouw Woerden, kleurbeton in RAL9001

gemaakt heeft. “Veel was redelijk standaard, waar-

(crèmewit).

horen, daar in Rotterdam.

A 12 appartementen in Nieuwkoop, gebouwd

bij de variatie het meest in de lengte zat”, vertelt

Natuurproduct

de heer Holleman, “en als zo’n standaardproduct

De heer Holleman is projectleider bij Heijmans

dan ook nodig blijkt met een sparing voor de

gebouwd door Bouwbedrijf A.P. van der Knaap uit

IBC Bouw Leiderdorp B.V., dat het project in

hemelwaterafvoer, dan is het opletten geblazen.

Rotterdam, wit kleurbeton.

bouwcombinatie met Heijmans IBC Rotterdam

Door de enorme hoeveelheden - die we hier

B.V. uitvoert. “De rode metselsteen, het groene dak

bovendien in korte tijd nodig hadden! - ging er op

en Vebo’s antracietkleurige spekbanden, raamdor-

dat vlak wel het een en ander fout.

pels, muurafdekkers en kozijnkaders vormen bij

Ik stond aanvankelijk ook wat sceptisch tegenover

Project: Zuidkade plan B en C, Rotterdam

elkaar een mooie eenheid. Hoewel dat mooie op

de bewering van Vebo dat ze reparaties nagenoeg

Opdrachtgever: Heijmans IBC Vastgoed, i.o.v.

B 51 woningen, wijk Nesseland in Rotterdam,

enkele plaatsen nog tot volledige wasdom moet

onzichtbaar konden uitvoeren.”

Woningstichting PWS Rotterdam

Dat met deze op zich wat bedeesde kleuren

Kantoorkolossen

flats hebben puntdaken met dakkapellen, alles

komen; om voor 196 woningen gekleurd prefab-

Wat later lopen we langs de gevels, waarbij uw

Aannemer: bouwcombinatie Heijmans IBC

zeer fraaie projecten zijn te maken, tonen u

Dit project, Zuidkade, staat op de Rotterdamse

afgewerkt met een aluminium dakbedekking

beton te leveren dat overal dezelfde kleur heeft, is

redacteur zorgvuldig het antraciet prefabbeton

Rotterdam - Heijmans IBC Bouw Leiderdorp

de foto’s op deze pagina’s. Vebo Visie bezocht

Kop van Zuid, bekend om zijn vernieuwende

in een groentint van verweerd koper. Uniek in

onmogelijk. Met beton heb je nu eenmaal met een

observeert. “Kijk”, zegt de heer Holleman op een

Architect: Architekten Kollhoff und

het project waar het antracietkleurige beton is

architectuur. Ook Zuidkade laat zich wat dat

Nederland. Ook alle andere puntdaken waar de

natuurproduct te maken. Volgens Vebo worden de

gegeven moment, “daar zit een reparatieplekje.”

Timmermann, Berlijn

toegepast.

betreft niet onbetuigd: de twee 55 m hoge toren-

lagere woonblokken mee zijn uitgevoerd, hebben

kleurverschillen na verloop van tijd wel kleiner.”

En inderdaad, als je echt goed kijkt, zie je het.

10

11

vebo visie

Als je energie bundelt,
kom je het verst
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Trappenhuizen als
bakens in de duisternis
Vebo’s staal, een steun
voor ClickBrick
Kerstklokken hadden
voeten in aarde
Een K.O.E. op het gras
De Kop van Zuid krijgt er
(een) kleur van

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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