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Totaalvoetbal. Een prachtige term die Rinus Michels rond 1970 verzon.
Kenmerken van deze succesvolle Nederlandse voetbalwijze waren de
vloeiende spelbewegingen en het grote aanpassingsvermogen van de
spelers waardoor ze op elke positie in het veld konden spelen.

De nieuwe wijk Van Gogh Kwartier in Naarden

TotaalArchitectuur, duidt dit ontwerpprincipe als

december jongstleden opgeleverd, delen van het

bestaat uit 52 statige huizen en is ontworpen

een vorm van architectuur waarbij omgeving, inte-

Van Gogh Kwartier geven de indruk er al jaren te

volgens het principe van de ‘totaalarchitectuur’.

rieur en woning worden gezien als drie-eenheid.

staan. De typische sfeer van een ‘normale’ nieuw-

De bedenker van deze wijk, Hans van Egmond

Deze moet in harmonie zijn.

bouwwijk ontbreekt er volkomen. “Dat komt ook

Een parallel met totaalvoetbal is zeker te trekken.

doordat we hier voor een groot deel tussen de

Project: nieuwbouw 52 woningen Van Gogh

In het Van Gogh Kwartier beweegt de infrastruc-

bestaande begroeiing, zoals grote bomen, hebben

kwartier, Naarden

tuur zich niet langs rechte, maar langs mooie,

gebouwd”, vertelt Björn Poelman, werkvoorberei-

Opdrachtgever: Heijmans IBC

vloeiende lijnen. Deze worden gevolgd door de

der bij bouwbedrijf Vos & Teeuwissen.

Vastgoedontwikkeling regio noord Almere

enigszins versprongen plaatsing van de woningen,

Aannemer: Vos & Teeuwissen BV, Huizen

waarvan de architectuur zich probleemloos voegt

Aluminium, staal en beton

Architect: Hans van Egmond

binnen de jarendertigvormgeving van de nabij-

Vebo leverde hier elk van de drie productgroe-

TotaalArchitectuur, Noordwijk

gelegen wijk. Ook al zijn de eerste woningen pas

pen: aluminium, staal en beton. “Niet om die
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lel tussen tota alvoetbal
en -architectuur

reden hebben we voor Vebo gekozen”, gaat Björn

gepoedercoat en met voorgeboorde sleufgaten

hoefden ze alleen nog maar te plaatsen. Hetzelfde

Poelman verder, “hoewel one-stop-shopping

afgeleverd. De aluminium schaaldelen waren wel

geldt voor de stalen buisleuningen. Dat was ove-

natuurlijk de nodige voordelen kan hebben. Maar

een dure oplossing, maar vanwege het snel kun-

rigens niet het enige dat Vebo Staal heeft gedaan,

in dit geval speelde de snelheid en het meedenken

nen monteren en de hoge kwaliteit die we bij Vos

ook lateien en geveldragers leverden ze in de juiste

(plat gezegd: dat laten we Vebo maar uitzoeken)

& Teeuwissen voor ogen hebben, zeiden we al snel

RAL-kleur op de bouw. De betonafdeling leverde

weer een cruciale rol. We doen al heel lang zaken

ja tegen het voorstel.

de afdekbandjes waarop de buisleuningen zijn

met ze en weten inmiddels uit ervaring dat Vebo

Een ander voorbeeld zijn de stalen buisleuningen.

geschroefd, en de onder- en bovenplaten voor de

ook bij ‘missions impossible’ onze partij is.

We hebben Vebo een detailtekening en de maten

schoorstenen.

Zo stelde het ontwerp dat er aan de gevels schijn-

doorgegeven, aan de hand waarvan ze controleer-

Ondanks het feit dat we aan de late kant waren

kolommen moesten komen, halfronde ‘pilaren’

den of de hoogte, gegeven de hoogte van de

met de inkoop van het staalwerk, is alles toch op

tussen de ramen in. Hoe die te maken? We dach-

borstwering, wel conform Bouwbesluiteis was.

tijd geleverd. Ook al zijn de geveldragers maat-

ten aan kunststof in de vorm van een overlangs

Het met een gerust hart een ander dingen laten

werk. We hadden hier een spouw van 140 mm,

doorgezaagde pvc-buis, maar hadden twijfels over

bedenken en uitzoeken, dát is voor ons de

waardoor de geveldragers met verlengde consoles

de duurzaamheid. We hebben er zelf niet lang

meerwaarde van een goede bouwpartner.”

moesten worden uitgevoerd om ze zo op de juiste
diepte te krijgen. Daar zat ook nog het nodige

over nagedacht: ‘even Theo bellen’ (Vebo’s Theo

Buisleuningen

reken- en tekenwerk voor Vebo aan vast, maar

briefing die eindigde met ‘we horen wel wat jullie

“De privacyschermen op de balkons kwamen ook

toch kwamen ze de afgesproken levertijd na. Dat

bedacht hebben’, kregen we al snel het voorstel

van de ‘aluminiumdivisie’, die tevens zorgde voor

geldt trouwens voor al hun producten. Ik heb van

de schijnkolommen van aluminium te maken,

de beglazing (veiligheidsglas met een melkwitte

de werkvloer geen enkele keer vragen of klachten

met boven en onder ingelaste kopschotten, alles

folie). Kant-en-klaar aangeleverd op de bouw, we

gehad wat hun spullen betreft.”

Carlo Roosen Studio, Sassenheim

van Doornik, red.). Na een summiere telefonische

3

De grote(re) steden in Nederland hebben allemaal hun stadsdelen waar van
oudsher veel verschillende nationaliteiten samenleven. Voorbeelden van dit
soort levendige buurten zijn Lombok in Utrecht en Transvaal in Den Haag.
In die laatste is veel oorspronkelijke bebouwing

gecombineerd. Projectleider Henk van Gangelen en

werkwijzen op de hoogte zijn, anders ga je de mist in.

gesloopt om er nieuwe woningen en winkels voor

werkvoorbereider Herman Kulik vertellen.

We hebben de bouwkundige kwaliteiten van Vebo

in de plaats te zetten. Zo ook ter hoogte van de

Beton & Staal tijdens het vooroverleg en de werk-

voormalige Stellenboschstraat. Voormalig, omdat

Volwaardig

voorbereiding duidelijk weer als positief ervaren. Zo

de straat door sloop niet meer bestaat. Op de vrij-

“We doen al jaren zaken met Vebo”, begint de

hebben ze de hele buitenste schil van de gebouwen

gekomen ruimte heeft Van Wijnen Stolwijk drie

heer Van Gangelen. “Maar ook bij ons komt het er

meeontwikkeld op zó’n manier dat de ideeën van de

nieuwe blokken gebouwd. Eén heeft uitsluitend een

natuurlijk op neer dat we met verschillende partijen

architect altijd uitgevoerd konden worden. Dat kan

woonfunctie, een ander bestaat uit woon-/werkeen-

praten, om zo op de meest economische manier een

alleen met een volwaardige bouwpartner.”

heden met een halfmechanische parkeergarage. In

werk gerealiseerd te krijgen. Toch hadden we vlug

het derde blok zijn woon- en woonzorgeenheden

in de gaten dat dit een zó gecompliceerd project zou

Staand metselwerk

worden dat we het ondersteunende gevelstaalwerk

“Het grote prefab was het probleem niet. Dat was

Project: nieuwbouw 3 woon-/winkelblokken

en het prefab beton het best bij één bedrijf konden

het andere, specifiekere prefab uiteindelijk ook niet,

voormalige Stellenboschstraat, Den Haag

onderbrengen. We voelden aan dat er gaandeweg

want het is allemaal goed gekomen. Maar het had

Opdrachtgever: Vestia Den Haag Zuid-Oost

nog wel het een en ander zou kunnen veranderen. Ik

wél bij beide partijen veel voeten in aarde.”

(projectmanagement: Ceres Projecten, Den Haag)

bedoel, als je aan het heien bent en je weet het defi-

De heer Kulik vervolgt: “De omkaderingen van de

Aannemer: Van Wijnen Stolwijk B.V., Stolwijk

nitieve woningaantal nog niet ... Uiteindelijk zijn we

woningentrees bestaan ogenschijnlijk uit staand

Architect: Architectenbureau Marlies Rohmer,

van 194 naar 212 woningen gegaan. Zulke projecten

metselwerk. We kwamen al snel met Vebo overeen

Amsterdam

moet je niet aangaan met een bedrijf dat je niet kent.

dat we dit anders moesten oplossen. Staand metsel-

In dit soort situaties moet je van elkaars kunnen en

werk is tijdrovend en uiteindelijk is het resultaat niet
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“Hoezo, het begin?”

zo strak als in de fabriek opgeplakte baksteenstrips.

jes op de hoeken. Daardoor kunnen ze spanningen

deel van de leveringen zo goed mogelijk te laten

De omkaderingen bestaan uit twee prefab beton-

opvangen, wat scheuren voorkomt.”

verlopen. We konden bij dit project echter al zien

kolommen met daarop een ZBB-ligger. We konden

aankomen dat dat nooit 100% zou lukken. Maar

ze op de bouw als Legoblokjes in elkaar zetten. Als

Breinbreker

Vebo stelt altijd alles in het werk om de voortgang

we het uiteindelijke resultaat van tevoren hadden

De onderdorpels van de kaders liggen op de ZBB-

van een werk nooit ernstig in gevaar te laten komen.

kunnen voorzien, hadden we de tussenliggende

liggers boven de entrees. “De bovendorpels zijn

En heel soms kwam dat erop neer dat ze de rit naar

borstweringen ook zo laten uitvoeren. Deze zijn nu

bevestigd aan de geveldragers die het metselwerk

Den Haag voor drie of vier producten maakten. Dat

in het werk gemetseld en hoewel het ‘simpel’ liggend

erboven opvangen. Met doken zijn dorpels en

oplossingsgerichte waardeer ik zeer in ze.”

werk betreft, hadden we tijd kunnen besparen door

staanders verbonden”, vervolgt de heer Kulik.

ook deze prefab te laten aanleveren.”

“Bepaalde kaders hadden dermate grote overspan-

Staal

ningen dat Vebo die uit zes delen heeft gemaakt.

De heer Kulik: “Ook de geveldragers waren een

Betonnen kozijnkaders

Daarbij zijn de vijf meter lange dorpels opgedeeld in

mooie klus voor ons en Vebo Staal. Want bepaalde

Over de op het eerste gezicht simpele betonnen

twee stukken. Dat geeft een naadje in het midden,

gemetselde geveldelen staan ‘op de nullijn’, ande-

raamkaders is ook het nodige te vertellen. De heer

maar dat is altijd nog te verkiezen boven een breuk.

re steken 5 cm naar voren en weer andere 10 cm!

Van Gangelen: “De architect wilde wit geschilderde

Een andere breinbreker was de schuine plaat-

Dat resulteerde in veel verschillende geveldragers

kaders, zodat de aluminium kozijnen goed zouden

sing van bepaalde voorgevels ten opzichte van

met elk hun eigen dieptematen. Om de bovenste

uitkomen. We hebben met Vebo gekeken of we

de lengteas van de woningen, terwijl bij andere

betonnen raamkaders te ontlasten, zijn lateien

tegemoet konden komen aan de wens om de kaders

woningen de gevels haaks op die as staan.

gebruikt. Het metselwerk daarboven springt ook

uit één stuk te maken. We hebben echter besloten

Daardoor moesten de kaderdorpels in de

niet naar voren, waardoor op die plekken lichtere

ze uit vier stukken te laten bestaan. De kaders zijn

schuine gevels 1,5 cm langer zijn dan de dorpels

metselwerkopvang mogelijk was.” Waarna de

namelijk zo rank gedimensioneerd dat ze na de stort

in de haaks staande gevels. Nóg meer num-

heer Van Gangelen het gesprek afrondt: “Henri

niet zonder problemen te lossen zouden zijn. De

mers in de toch al enorme verscheidenheid van

Beekhuis kwam in een vroeg stadium bij ons om

kwetsbaarheid zou ook tijdens transport problemen

beton- en staalproducten!” “En Vebo produceert

de opdracht voor de betonkaders in detail door te

geven. Nog een nadeel van fabricage uit één stuk: de

zoveel mogelijk op lengte”, vervolgt de heer Van

spreken. Na zijn dank voor de opdracht, aan het

puur esthetisch bedoelde kaders zijn op de hoeken

Gangelen, “terwijl wij op soort aangeleverd wil-

eind van de bespreking, zei ik dat dit nog maar

constructief niet sterk genoeg. De samengestelde

len krijgen. Dat heeft bij hun veel omstapelwerk.

het begin was. ‘Hoezo, het begin?’ vroeg Beekhuis.

kaders hebben het voordeel van 8 mm brede naad-

Toch hebben we samen geprobeerd het logistieke

Uiteindelijk is hun aanneemsom verdrievoudigd.”


Vebo

In de oudheid was een borstwering een dekking van aarde (grond), steen of
ander materiaal, om schutters of geschut te beschermen. In de middeleeuwen
bestonden borstweringen veelal uit gekanteelde muren. In het taalgebruik
van de huidige bouw is een borstwering een gemetselde balustrade, hoewel
het Bouwbesluit liever de term ‘vloerafscheiding’ gebruikt.
Dit begrip geldt dan alleen voor vloeren die

e.d., mits het hoogteverschil met aansluitende vloer

• een waterkering

betreedbaar zijn, daken vallen hier normaliter niet

of terrein maximaal 13 m bedraagt, en minimaal

• een koudebrugonderbreking in het binnenblad

onder. Hoe dan ook, beide begrippen staan voor

1,2 meter als dat hoogteverschil méér dan 13 m is.

een voorziening die personen en voorwerpen tegen

Verder geeft het Bouwbesluit ook eisen omtrent

valgevaar beschermen.

openingen, uitsteeksels en opstapmogelijkheden.

Bij het ontwerpen van een gemetselde borstwering/

De doorsnede van een gemetselde borstwering of

dakrand zijn dimensies, specifieke detaillering, sterkte

dakrand wordt bepaald door de spouwbreedte en

en verbindingen belangrijke aandachtspunten.

de dikten van binnen- en buitenspouwblad.

t.p.v. de aansluiting met de vloer
• een afdekker op de spouwmuur die moet worden
verankerd
• een buitenmuur die ter plaatse moet worden
opgevangen met geveldragers.

Sterkte
Dimensies

Specifieke detaillering

Borstweringen en dakranden die worden uitgevoerd

Een belangrijk aspect van een gemetselde borstwe-

De specifieke detaillering richt zich op de spouwcon-

als gemetselde spouwmuur, hebben een rekenkun-

ring is de hoogte. Het Bouwbesluit vereist minimaal

structies die zich bij de gemetselde borstwering of dak-

dig stabiliteitsprobleem. Rekentechnisch gezien

1 meter hoogte voor balkons, galerijen, bordessen

rand kunnen voordoen. Zo kan er sprake zijn van:

waaien dakranden bij een windbelasting volgens



Borstweringssteunen van Vebo Staal
Borstweringssteunen van Vebo Staal bestaan uit een stalen staander (kokerprofiel),
gelast aan een staalplaat. De staalplaat wordt standaard met chemische ankers of
spreidankers vastgezet aan de vloer. Aan het kokerprofiel worden spouwankers gelast.

Foto 1: zo moet het ons inziens dus niet ...

a

Drie typen

tie

Sta al is u tot steun

v

Afhankelijk van de vloerconstructie en eventuele voorkeur van de aannemer kiezen we een
bevestigingstype. Vebo Staal heeft keuze uit 3 standaardbevestigingen:
boven en naar beneden worden gesteld
• met kop- en voetplaat (figuur 2): deze optie is nog toepasbaar bij zeer dunne vloeren
(tot 160 mm)
• met voetplaat (figuur 3): speciaal voor kanaalplaatvloeren

Foto 2: ... en zó ook niet!

1

Nederlandse norm al bij geringe hoogte om. Ook

2

inn

o

• met kopplaat (figuur 1): dankzij de slobgaten kan de borstweringssteun naar

gemetselde borstweringen hebben dat probleem,
waarbij naast windbelasting ook een veranderlijke
lijn- of puntbelasting in rekening moet worden

4

gebracht.

3

Verbindingen
Bij het steunen van gemetselde borstweringen en

Principedetail aansluiting

Bij de berekening van de borstweringssteun blijkt dat de optredende kracht op de

dakranden zijn de volgende knelpunten denkbaar:

vloerplaat op kanaal

bout en de toelaatbare kracht op de bout afhankelijk zijn van de vloerdikte. Van een

Montage

plaatvloer.

willekeurig voorbeeld is in het figuur de relatie weergegeven. Bij toepassing van een

Door een gebrekkige kopse haaksheid van de vloer

bevestiging met een kopplaat (figuur 1) moet de vloerdikte minimaal 180 mm bedragen.
50

Optredende en opneembare kracht afhankelijk van de

te monteren (kopse zijde vloer vertoont vaak verloop

40

vloerdikte (Fd = optredende belasting; Fu =toelaatbare

van 10 tot 20 mm).

30

belasting). In dit voorbeeld is uitgegaan van een borst

Waterdichtheid

20

De borstweringssteun doorsnijdt vaak de water
kerende laag (foto 1), met daardoor kans op vochtproblemen. Het maken van een duurzaam waterdichte

Kracht (kN)

is het lastig de steun evenwijdig aan de borstwering

weringhoogte van 1000 mm boven de vloer, steunen h.o.h.

10

1750 mm, vloerhoogte 8 m, windgebied II, bebouwd.

0
180

200

220

240

vloerdikte (mm)

260

280
Fd

Bevestiging met chemische ankers M16, h.o.h. 150 mm.

Fu

afsluiting ter plaatse van de steun is tijdrovend en

Extra optie:

Deling ten behoeve van waterkerende laag.

verdient meer aandacht bij ontwerp en uitvoering.

koppeling met

Voor een optimale aansluiting met de water

Verstelbaarheid spouwankers

afdekband, zo kan

kerende laag kan de borstweringssteun

De borstweringssteun wordt geleverd met gelaste

de borstwerings

voorzien worden van een schuine tussenplaat.

spouwankers. Deze ankers vallen vaak niet precies

steun worden

De waterkerende folie wordt ingeklemd tussen

in de voeg waardoor ze moeten worden gebogen

gebruikt om de

de twee platen.

(foto 2). De spouwankers zijn hierdoor lager

afdekband vast

belastbaar.

te zetten.

Lees verder op volgende pagina



Vervolg van vorige pagina

beperkte aandacht krijgt. Dit leidt vaak tot een

eerste gezicht vermoedt. Laat Vebo Staal u tot steun zijn.

Betere afstemming van het ontwerp op de uitvoering

detaillering die constructief te wensen overlaat.

De zekerste én meest economische oplossing voor een

is dan ook gewenst. Verstelbaarheid van de steun is

stabiele gemetselde borstwering of dakrand zijn stalen

Economische oplossing

borstweringssteunen van Vebo Staal. Aan de hand van

Constructieve haalbaarheid

Uit het voorgaande kunt u opmaken dat bij het

uw specificaties ontwerpen en berekenen we de steun

Een laatste belangrijk knelpunt is dat de berekening

ontwerpen van een gemetselde borstwering en/of

en de bevestiging. Een uitgebreid leaflet sturen wij u op

van de gehele borstweringssteun over het algemeen

dakrand meer zaken meespelen dan men op het

aanvraag graag toe. Bel daarvoor met (033) 299 26 00.

a

c

hter

g

r

o

nd

hierbij de oplossing.

Idee voor borstweringssteun
‘opgepakt en uitgebouwd’
‘Ideeën krijg je niet voor niets; pak ze op en bouw ze uit!’ Het lijkt wel of
Vincent van Hien deze spreuk, op de achterzijde van Vebo Visie april 2003,
ter harte heeft genomen. Alleen kreeg hij zijn idee een paar jaar eerder.
De heer Van Hien is uitvoerder bij Dura Vermeer

zoals ankers die niet op de juiste plek zitten. We

Vebo zou de uitontwikkeling doen, tot en met

Bouw Houten B.V. Samen met een toenmalige

zijn daarom zelf een soort borstweringssteun gaan

de productierijpe fase. Alleen doen ze dat dan

collega is hij een jaar of zes geleden gaan nadenken

ontwikkelen, wat een model opleverde dat ons

meteen zeer grondig, onder andere door er alle

over een borstweringssteun. “We kwamen regel-

inziens zonder hak- en breekwerk kon meelopen

wettelijke regelgeving bij te betrekken. Daar had

matig het probleem tegen dat het plaatsen van

in het proces van het maken van een borstwering.

ik eigenlijk niet bij stilgestaan, zodat ik de moed

muurafdekkers in combinatie met borstwerings-

Het is echter bij dat idee gebleven, tot ik op een

eigenlijk al een beetje had opgegeven. Totdat Vebo

steunen zeer maatgevoelig is”, vertelt de heer Van

gegeven moment voor iets anders bij Vebo was en

uiteindelijk aangaf de borstweringssteunen te

Hien. (Wat overigens door de Vebo Staal borst-

dit toevallig ter sprake kwam. Ik heb mijn idee

kunnen gaan produceren!

weringssteun alléén niet verholpen wordt, red.)

aan ze voorgelegd, waarop zeer enthousiast werd

Trots? Ja, toch wel. Het is een mooi gevoel dat de

“Als je zo’n secure klus in weer en wind moet

gereageerd. Het was een mooie kans om staal en

grootste prefabbetonleverancier van Nederland

doen, komt dat de kwaliteit niet echt ten goede.

steen (letterlijk) te koppelen op een manier zoals

potentie zag in het idee en dat dan uiteindelijk

Ook ruwe vloerranden spelen vaak parten, net

dat tot dan toe nog niet werd gedaan.

ook nog in de markt zet.”



Meedoen of niet

elkaar in de keuken, vergaarden kennis, wisselden

is de discussie over fijnstof. Volgens wetenschappers

Net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. U

ervaringen uit en brachten elkaar tot grote hoogten.

van de groene kamer een echte non-discussie. Een

lumn

mening waar staatssecretaris Van Geel ook wel van

Kiezen voor gemeenschappelijk
belang in Europa

overtuigd is geraakt, maar waarbij hij klem zit tussen

Wat heeft bij het stemmen dan precies uw stemkeuze
bepaald. Landelijke onderwerpen. Lokale onder-

Ik zie nog het ongeloof, de verbijstering van het

en de politieke beladenheid van het onderwerp.

werpen. De inhoud. De vorm. Ontevredenheid.

gehoor van prof. Rinus van Schendelen bij een

Tevredenheid. Traditie. Opportunisme. Ideaal. Eigen

lezing over het belang van belangenbehartiging in

belang. Een ingewikkeld proces.

Brussel, de Europese gemeenschap. Een rondborstig

Belangenbehartiging flauwekul?
Nee, natuurijk niet

met allerlei niet-goede redenen om niet te stemmen.

c

behoort natuurlijk niet tot de categorie zuurpruimen

o

Belangenbehartiging flauwekul?
eerder ingenomen standpunten van zijn ambtenaren

Rotterdammer. Een exponent van ‘niet lullen maar

Aan de kant blijven staan met vele foute argumenten

Kiezen voor eigen belang

poetsen’. Iemand die in begrijpelijke taal uitlegt

is flauwekul. Een adequate belangenbehartiging is

In mijn dorp is een partij opgericht om het bouwen

hoe het ingewikkelde spel van belangenbehartiging

van belang voor bouwend Nederland, is van belang

van windmolens tegen te houden. In één keer twee

precies werkt. Wat de belangrijkste spelers en de

voor de prefab betonindustrie, is van belang voor de

zetels! Heerlijk duidelijk. Je weet wat je wilt. Het is

belangrijkste commissies zijn waar je jouw belangen

individuele ondernemer. Dat is een zaak van iedereen,

controleerbaar. En of de doelstelling van de partij wel

moet behartigen.

groot en klein, actief of passief. Omdat je nu eenmaal

of niet wordt gehaald, in beide gevallen is het einde

Van Schendelens belangrijkste boodschap was dat

niet alles kunt, is belangenbehartiging een kwestie van

belangenbehartiging. Einde partij.

onder andere al 70% van de Nederlandse regelgeving

kiezen, van prioriteiten stellen. Een kwestie van met

wordt bepaald binnen Europese commissies. Om

elkaar bepalen hoe het belang het beste kan worden

Kiezen voor gemeenschappelijk belang

je argumenten mee te laten wegen, moet je deze

gediend. En net als zoveel in het leven lukt het de ene

Met heel veel plezier denk ik nog terug aan de ontwik-

inbrengen voordat onderwerpen op de agenda van

keling van zelfverdichte beton in de prefab betonbran-

commissievergaderingen worden geplaatst. Als een

che. Een vermeende achterstand in de toepassing van

onderwerp eenmaal is geagendeerd, kan er geen

nieuwe technologie werd in enkele jaren omgebogen

invloed meer op worden uitgeoefend en komt er

in een voorsprong, in een toepassing die zijn weerga

een besluit.

keer beter dan de andere keer, maar ... níéts
doen is absoluut geen optie!
Wim Zandbergen, oud-voorzitter BFBN,
oud-president BIBM

niet kent.
het gebied van arbeidsomstandigheden. Fabrieken

Nederland het braafste
jongetje van de klas

met heel veel herrie en trillingen werden omge-

De Nederlandse overheid blijft de

vormd tot fabrieken waar de grootste herrie uit

neiging houden om voorgestelde

radio’s komt. Ik heb daar mogen zien hoe onder

maatregelen als eerste in te

een bezielende leiding vertegenwoordigers van

voeren en om de grenzen van

ruim 20 bedrijven enthousiast raakten van de

een voorgestelde maatregel

mogelijkheden en in een perfecte samenwerking

scherper te stellen dan strikt

geweldige resultaten boekten. Stel je voor: beton-

genomen nodig is.

technologen van verschillende bedrijven keken bij

Een recent voorbeeld daarvan

Een geweldige stap voorwaarts in de industrie op



Werkvoorbereider of -voorbereidster? Over dat soort triviale vragen ga
je nadenken als je bij hoge uitzondering een afspraak met een ‘vrouw in de
bouw’ hebt. In al die jaren dat we nu op bouwplaatsen en bij bouwbedrijven
komen, is het tot nu toe twee (!) keer gebeurd dat we een afspraak met een
dame hadden. Mevrouw Vlot brengt de stand op drie.

Voor dit artikel rijden we naar Capelle

Stadse Rechthoek

Carnisse, een brede laan met een grote diver-

aan den IJssel, thuishaven van IJsselbouw

Reden van ons bezoek is Carnisselande, een

siteit aan woningen: praktijkwoningen, stads-

Aannemingsbedrijf. Daar treffen we werkvoor-

compleet nieuwe wijk in de polders ten westen

woningen, hofwoningen en luxe kleinschalige

bereider/-ster Tabitha Vlot, die na haar stage bij

van Barendrecht. Een onderdeel daarvan is

appartementgebouwen. De architectuur wisselt

dit bedrijf werkzaam is gebleven. “Ik heb het

de Stadse Rechthoek. Dit woongebied wordt

per gebouw. Daarbij is gebruik gemaakt van

gewoon naar mijn zin hier én ik krijg genoeg

gekenmerkt door fraai aangelegde singels,

verschillende eigentijdse materialen met diverse

kansen me nog verder te ontwikkelen. Wat wil

lanen, pleinen en parken. De as van de Stadse

kleuren, waardoor ieder bouwdeel zijn eigen

je nog meer?”

Rechthoek wordt gevormd door de Avenue

uitstraling krijgt.
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“Vebo: ma at vast
referentiek ader.”

Lekker druk

gezorgd, dankzij intensief overleg over en weer.

met Vebo. Hoewel mijn referentiekader nog wat

De bebouwing van Avenue Carnisse is in twee

En intensief wás het, met al die verschillende

beperkt is; in mijn loopbaan heb ik tot nu toe

fasen ontstaan. De eerste betrof 83 woningen, in

gevelbeelden! Vebo zorgde voor kilometers aan

alleen maar met hen gewerkt. Maar gezien mijn

de tweede fase zijn 144 woningen gebouwd. De

lateien en geveldragers, in een grote diversiteit.

positieve ervaringen is dat kader behoorlijk

bebouwing is traditioneel van opzet: in het werk

Het leek wel alsof elke dagmaat anders was. Ook

maatvast.”

gestorte woningscheidende wanden, voor- en

details als om de hoek lopende lateien en gevel-

achtergevels met binnenbladen van kalkzand-

dragers maakten het lekker druk op de weder-

Tijdens de fotografie waait het erg hard.

steen en gemetselde buitenbladen. “Misschien

zijdse werkvoorbereidingsafdelingen ...”

Omineuze wolkenluchten zoals alleen Jacob

minder traditioneel zijn de in de tweede fase

van Ruisdael die kon schilderen, trekken

toegepaste ispo-geveldelen”, vervolgt mevrouw

In vier kleuren gepoedercoat

voorbij. Hoezeer het dreigende weer ook zijn

Vlot, “een vorm van zeer duurzame thermische

Een ander punt dat dit project voor Vebo Staal

best doet de sfeer aan de Avenue Carnisse te

gevelisolatie die rechtstreeks op de buitenzijde

onderscheidend maakte, was het kleurgebruik.

laten omslaan, de balans wordt moeiteloos in

van het binnenblad wordt aangebracht. Het zo

Mevrouw Vlot: “De voor- en achtergevels zijn

evenwicht gehouden door de uitstraling van de

ontstane oppervlak is op diverse manieren af te

gemetseld in verschillende baksteensoorten,

bebouwing. Die blijft, hoe kersvers ook, vriende-

werken, in dit geval met gekleurd stucwerk.

elk met hun eigen kleur. Om het staalwerk zo

lijk, ja zelfs, op z’n Hollands gezegd: gezellig.

Omdat ten tijde van de ontwikkeling van de

min mogelijk te laten opvallen, moest het in

tweede fase de woningmarkt in deze regio stag-

vier kleuren geleverd worden. Die kleuren zijn

Project: Avenue Carnisse, Barendrecht

neerde, zijn de 144 woningen in drie aaneenge-

door ons als RAL-nummers opgegeven en door

Opdrachtgever: Avenue Carnisse bv,

sloten bouwstromen gebouwd. Op een gegeven

Vebo in de juiste poedercoating vertaald. Van die

Capelle aan den IJssel

moment waren het eigenlijk drie projecten in

coating hebben we trouwens in de praktijk veel

Aannemer: IJsselbouw Aannemingsbedrijf B.V.,

één en hadden we te maken met verschillende

profijt gehad. Deze is namelijk dermate sterk,

Capelle aan den IJssel

werkvoorbereidingen op hetzelfde project. Dat

dat-ie meteen als beschermende laag fungeert.

Architecten: Pim van der Ven Architecten,

was ook zo bij Vebo Staal, dat hier het onder-

Ontsierende krassen aan de zichtzijden zul je

Poolen Architecten,

steunende staalwerk leverde. Toch heeft dat in

hier niet tegenkomen.

Molenaar & Van Winden Architecten,

de praktijk niet echt voor extra onduidelijkheid

Al met al is het ook in dit project lekker gelopen

Van Duivenbode Architecten
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Samenspelen begint al
bij samen spelen.

