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Project: 344 woningen (waarvan 8 specials)
deelplan De Laak, Vathorst, Amersfoort
Opdrachtgever: Ontwikkelingsverband
Amerstaete v.o.f., Amersfoort
Aannemer: Bouwcombinatie Dura Vermeer
Bouw/BAM Woningbouw v.o.f.
Architect: De Zwarte Hond, Rotterdam en
De Architekten Cie, Amsterdam
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berg voelt als je een opgegeven route níét volgt.

de voorfase de maat waarop de architect de kozijn-

bij de ‘betonbalken’ in bepaalde gevels opmerkelijk

De Vebo-chauffeurs hadden de slag snel te pakken.”

kaders had gedimensioneerd kunnen terugbrengen

is. Elke sparing zat op precies de juiste plek, de

naar een standaardmaat van Vebo. Scheelde ons en

lengte klopte overal en ze waren kaarsrecht. Ook de

*MRERGMIIPKYRWXMK

Vebo een hoop werk en ook was dit financieel een

grote betonnen vensterkaders bij een van de specials

De andere uitdaging bij dit project, deze projecten zo

gunstige oplossing. En met de 10 mm minder dan de

hadden diezelfde nauwkeurigheid. Trouwens wel

u wilt, was de enorme diversiteit. En daarbij gaat het

oorspronkelijke 70 kon ook de architect in goed

leuk om te vermelden dat die kaders slechts aan de

om meer dan alleen prefabbetonproducten.

overleg meegaan.

dakplaat en de tussenvloer hangen. Met vakkundig

Jos Roelofs: “De verscheidenheid aan huizenrijen en

Ander voorbeeld: de afvoerputjes in de balkonplaten

timmerwerk, een hoop staal en flink wat ‘brain-

afzonderlijke huizen ín de rijen, de specials,

voor de specials. Deze moesten op de HWA aange-

power’ kom je een heel eind. Hoewel ... het nut van

aluminium raam- en deurkozijnen in 14 kleuren,

sloten kunnen worden. Standaardaansluitingen zijn

een schuifpui aan de straatzijde blijft me duister.”

8 kleuren metselstenen, 2 prefabbetonkleuren ... het

er niet. Typisch zo’n dingetje dat tijdens de werk-

was een hele klus om met álle onderaannemers de

voorbereiding pas aan het licht komt. Toch vond ik

zaken kloppend te krijgen. Neem een ‘simpel’ product

samen met de loodgieter en Vebo een oplossing die

als een prefab dakrand. Wat voor een diversiteit we

ook nog mee te storten was. Dat vind ik prachtig, dat

er hier wel niet in hadden: tot de hoek, aansluitend,

gefröbel op de vierkante centimeter. Met Vebo heb ik

om de hoek lopend, verschillend geprofileerd. We

een leverancier met diezelfde vasthoudendheid.”

hebben er van beide kanten echt veel moeite in
moeten stoppen om de merken goed te krijgen. En

:IFS[EEVHMK

dan hebben we het nog maar over één producttype.

De vraag hoe de kwaliteit van alle Veboproducten zich

Maar Vebo leverde ook trappen, bordes-, balkon- en

onder de tijdsdruk en de diversiteitsproblematiek

galerijplaten, raamdorpels en -stijlen, vensterkaders,

heeft gehouden, wordt door Jos Roelofs samengevat

dikke balkachtige gevelelementen, bloktreden etc.

als ‘Vebo-waardig’. Hij vervolgt met: “Er gebeurt

En dat dus zoals gezegd in twee tinten, antraciet en

natuurlijk wel eens wat tijdens het lossen. Maar even-

‘wit’gekleurd (d.m.v. titaandioxide). Het bracht alle-

goed als de vrachtauto weer weg is. Met andere

maal erg veel overleg met zich mee.

woorden, over en weer treedt wel eens een deukje op.

Hoewel dit ook zijn voordelen had. Zo hebben we in

Maar er hoefde niets terug naar de fabriek, wat zeker
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steenstrips: ± 43 mm. De ma
2,50 x 1,22 m. Het grootste voordeel van dit pro-

OJFVXFQSPEVDUFOPGQSPEVDUWFSCFUFSJOHFOLPO

duct is het geringe gewicht: slechts ca. 80 kg/m2.
Vloeren waaraan het plafondsysteem moet worden
opgehangen kunnen lichter worden uitgevoerd, en

7FCP#FUPO4UBBMVJUHSPFJFOUPUIFUCFESJKGEBU

lichtere vloeren ontlasten de draagconstructies
waarop de vloer afdraagt. (Kosten)voordeel alom
dus! De baksteen-plafondplaat wordt blind veran-

IFUWBOEBBHEFEBHJT7BOEFKPOHTUFSFTVMUBUFO

kerd aan de bovenliggende hoofdconstructie.
Daartoe is een aluminium montagesysteem ontwikkeld met plaathaken, regels en T-profielen.
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leverbaar medio 2007
Evenals het bestaande ECO systeem bestaat de
vernieuwde versie uit consoles en (geveldragende)

VEF#PVXCFVSTHFNJTU MFFTEBOWPPSBMWFSEFS

hoeklijnen. Het vernieuwde Vebo ECO-systeem
onderscheidt zich door fabricage uit thermisch verzinkt
staal, in plaats van het roestvast staal van het bestaande
ECO-systeem. Een ander kenmerk is dat de bovenste

2-)9;TVIJEFFEOWXIIRTPEJSRHTPEEX

strips worden verlijmd, wellicht teveel van het

stelbout (t.b.v. de hoogteverstelling) is komen te verval-

leverbaar medio 2007

goede. Met de nieuwe Vebo prefab baksteen-

len. Net als bij de standaarduitvoering gebeurt de grove

Wil men uit puur esthetische (dus geen construc-

plafondplaat wordt dit gat gedicht. De plafondplaat

hoogteverstelling door de vertanding in de achterzijde

tieve) overweging een plafond met metselwerk-

bestaat uit een geprefabriceerd systeem van

van de lus. De fijne hoogteverstelling gebeurt middels

uitstraling, dan is het gewicht (ca. 290 kg/m2) van

cementvezelplaat beplakt met steenstrips. Dikte

het verschuiven van de stelplaat met schuin geplaatst

onze ‘gewone’ prefabbetonplaten waarop steen-

van de cementvezelplaat: 18 mm, totale dikte met

slobgat. Maar de ECO-3D heeft daarbij ook een horizon-
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koker en het binnenspouwblad gebeurt nu met

de hoeklijn horizontaal worden uitgelijnd, bijvoorbeeld

meer aanbrengen), nog meer zekerheid (de fabrieks-

verstelbare spouwankers. Het grote voordeel is dat de

ten opzichte van een ruw verlopende vloerrand.

matig aangebrachte slabben kunnen niet verkeerd aan-

spouwankers niet exact op hoogte aan de koker hoe-

Uitvullen met losse stelplaatjes hoeft dus niet meer!

gebracht worden, simpelweg omdat ze al aan de

ven te worden gelast om overeen te komen met de

Dankzij acht verschillende basisvormen is heel veel

elementen vastzitten), nog meer tijdwinst (het waterr

lagenmaat. Dit voorkomt veel werk en sluit fouten uit.

mogelijk om het ECO(-3D)-systeem in allerlei bouww

keringselement met slabbe is nóg sneller te monteren

Octrooi is inmiddels aangevraagd.

kundige details in te passen. Daarbij wordt elk ECO-

dan zijn broertje zonder slabbe: minder dan 1 minuut

systeem per situatie doorgerekend, om zo de meest

per m1 versus 3 minuten per m1).

economische constructie te kunnen realiseren.

2-)9;WEQIR[IVOMRK'EPHYVER:IFS
beschikbaar vanaf 2007

:)62-)9;( WXEPIRFSVWX[IVMRKWWXIYR

Met de ‘Vebo-Calduran Lateiservice® voor dragen-
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leverbaar medio 2007

de en niet-dragende wanden’ laat u de berekening,

De stalen borstweringssteun die Vebo al enige tijd op

tekening en bestelling van de (constructieve)

leverbaar vanaf 2007

de markt heeft, is sterk verbeterd. In de praktijk bleek

lateien in dragende en niet-dragende wanden in

Vanwege het milieubelastende uitspoeleffect van

de beperkte flexibiliteit ten aanzien van het bevestigen

kalkzandsteen over aan Calduran. Gelijktijdig met

loodslabben wordt de roep om kunststof-alternatie-

van afdekbanden een terugkerend struikelblok, alsook

de kalkzandsteenelementen neemt Calduran de

ven steeds luider. Daarom kan Vebo haar universele

de posities van de aangelaste spouwankers ten opzich-

lateien mee met de wanduitslagen en de bestel-

waterkeringselement nu ook met geïntegreerde kunst-

te van de lintvoegen. De Vebo stalen borstweringssteun
t

procedure, waarmee u een contactpartij minder

stofslabbe leveren. De slabbe bestaat uit Ethyleen

heeft nu een flexibele koppeling met de afdekband én

heeft. Voordelen: optimalisering van de wand door

Co-polymeer Bitumen, een uitzonderlijk duurzame

verstelbare (losse) spouwankers!

juiste afstemming van de latei(en) in uw project,

combinatiefolie. Mede door de soepele, in de kern

De koppeling tussen borstweringssteunen en beton-

Calduran neemt een deel van uw werkvoorberei-

verwerkte glasvlieswapening is ECB zó sterk dat het

nen afdekbanden geschiedt in de nieuwe situatie

ding uit handen (tijdsbesparing!), één enkele

niet kan scheuren. Tweede enorme voordeel is de

middels een draadstang. Dit principe geeft veel meer

afroep bij Calduran en de wanden en bijpassende

grote milieuwinst. In de folie worden noch week-

vrijheid tijdens het op zijn plaats fixeren van de afdek-

lateien worden geleverd, eenvoudigere logistiek op

makers, noch chloor of zware metalen verwerkt, ECB

banden. Dankzij de slimme beugel kan de draadstang

de bouwplaats (levering op blokniveau, lateien

veroudert niet onder invloed van (langdurige)

in meerdere richtingen worden verplaatst.

zijn gemerkt op wandniveau, levering op pallet

UV-straling en volledige recycling is mogelijk.

Bovendien is de borstweringssteun in constructief

met blokomschrijving). Vraag de speciale Vebo

Concrete verbeteringen van de waterkering met

opzicht verbeterd. De koppeling tussen de stalen

noviteitenbrochure aan via (033) 299 26 00.
7
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In Vebo Visie 18 heeft u al kunnen lezen dat Vebo
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Verdeling spouwankers, tevens eis minimale

de stalen borstweringssteun heeft gestandaardi-

hoeveelheid spouwankers volgens berekening

seerd. Na deze geslaagde introductie hebben we

Vebo Staal.

JMK

Modellen losse spouwankers voor koker
50 x 50 x 4 en 70 x 40 x 4.




gezocht naar verdere optimalisatie.
Deze ontwikkeling richtte zich volledig op het
NBY
MBHFO

‘in
inbouwen’ van meer ruimte om bouwtoleranties op

NBY
MBHFO
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te kunnen vangen. Meer flexibiliteit dus! Deze is op



twee manieren verkregen: in de koppeling van steun
en metselwerk en in de koppeling van steun en afdek-
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band. Hieronder verduidelijken we een en ander.
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Allereerst even een kort doch noodzakelijk stukje
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bouwfysica. Als borstweringssteunen worden toegeNBY
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past met eraan vastgelaste spouwankers, kunnen er door de combinatie van temperatuurverschil en hoog-

5

buitenblad - spanningen ontstaan die tot scheurr

)

vorming in het metselwerk kunnen leiden. Bij een

laaghoogte. Het traploos verstelbare spouwanker is zo

balustrade of dakrand is het buitenblad doorgaans

ontworpen dat dit zowel druk- als trekkrachten kan

$

hoger dan het binnenblad. Dit hoogteverschil uit zich

overbrengen (zie figuur 2). De hiervoor omschreven

"

teverschil tussen het metselwerk van het binnen- en

bij temperatuurwisselingen in een uitzettingsverschil,

effecten van temperatuur- en hoogteverschillen en

bezien kan het draadeind naar links en rechts (8 cm)

in formulevorm
m 6l  l%_%6Z. Het is dus beter de aan

mogelijke scheurvorming treden bij ‘losse’ spouw-

als ook naar en achter (5 cm) worden bewogen. Bij

de steun gelaste spouwankers aan slechts één metsel-

ankers niet op doordat deze verticaal met het metsel-

het positioneren van de afdekband vindt het draad-

werkblad te koppelen, zodat binnen- en buitenblad

werk kunnen meebewegen.

eind dus vanzelf zijn weg, zie figuur 3. Een speciale

onafhankelijk van elkaar kunnen uitzetten en

Een ander voordeel van deze flexibele oplossing ligt in

beugel Ø7 wordt los met de steun meegeleverd.

krimpen, zonder elkaar onderling te belemmeren.

de afstemming werkvoorbereiding/uitvoering. Tijdens

De beugel wordt aan de koker bevestigd middels

het plaatsen van de steunen hoeft men geen rekening

slobgaten, werkwijze zie figuur 4.

meer te houden met de plaats van het spouwanker
ten opzichte van de lagenmaat van het later aan te

JMK

brengen metselwerk. Het spouwanker wordt immers

Overzicht van toleranties in alle richtingen bij
koppeling van steun en afdekband.

tijdens het metselen over de steun geschoven tot op
de juiste lagenmaat!

/STTIPMRKWXIYRIREJHIOFERH
Ook de koppeling van steun en afdekband is uitvoeringstechnisch lastig. De maatvoering moet zijn
afgestemd op de plaats van de steun op de binnenBorstweringssteun met verstelbare spouwankers.

constructie en de later aan te brengen afdekband.
Normaliter werd op de koker een draadeind gelast

Doordat de toch al aanwezige normale hoeveelheid

waarover de afdekband, met conische sparingen,

spouwankers de horizontale (wind)belasting op het

werd geplaatst. Enige tolerantie in die situatie is nihil,

buitenblad overbrengt naar het binnenblad, ligt het

zowel draadeind als sparing moeten exáct op de juiste

voor de hand de aan de borstweringssteun gelaste

plaats zijn aangebracht!

spouwankers te verbinden met het binnenblad. Zie

Vebo heeft dit dilemma opgelost door het draadeind

figuur 1.

bovenop de steun flexibel aan te brengen. Horizontaal

Tot zover de theorie, over naar de flexibiliteit. Het
flexibele aan de koppeling steun en metselwerk is het
feit dat de spouwankers níét meer gelast worden aan
de koker! De spouwankers moeten tijdens het metselen om de koker worden geschoven tot op de juiste

8
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Overzicht montage van de beugel.

Het bouwen in elk land is anders, zelfs bij onze

of afbrekende balkons. Na deze laatste incidenten

Oosterburen gaat het (nog) heel anders dan bij

deze plek wil ik een tussenstand opmaken, waarr

weet nu ook de buitenstaander wel wat een con-

ons. Daardoor kan de Indiër of Oost-Europeaan

bij ik terug- én vooruitkijk.

structeur doet, of behoort te doen. Het gevolg lijkt

het morgen nog niet van ons kan overnemen.

een terugloop van het aantal mensen in ons land

Maar dat duurt niet erg lang meer. Vroeg of iets

In de 60-er jaren was één van mijn motivaties

dat de verantwoordelijkheid wil dragen voor

later komen dan toch ook de constructie‘wijzen’

voor mijn civiele studie de enorme indruk die o.a.

sterkte en samenhang van gebouwen. Of heeft

uit het Oosten. Je kunt geruststellend denken dat

de Deltawerken en de Zuiderzeewerken op mij

de verminderde belangstelling voor ons vak toch

als wij zelf geen constructeurs meer voortbrengen,

maakten. Door met constructies bezig te zijn,

diepere oorzaken?

ze wel uit Oost-Europa of India gehaald kunnen

werkte je zichtbaar aan de toekomst van ons land.

We weten allemaal dat China en India zich tech-

worden, of dat zij dáár het ontwerp-, teken- en

De rekenliniaal werd opgevolgd door rekenmachi-

nologisch in razend tempo ontwikkelen. Er verr

rekenwerk voor ons gaan doen.

nes en computers en er waren volop mensen die

strijkt bijna geen dag of de pers meldt ons daar

Laten wij het zover komen? Collega-construc-

écht plezier hadden in mechanica en de toepas-

voorbeelden van. Zijn de staalprijzen de laatste

teurs, wij moeten toch veel meer aan de weg tim-

singen daarvan in beton en staalconstructies.

jaren niet enorm gestegen omdat China alles

meren om de aantrekkelijke kanten van ons vak

Duidelijk is dat de aantrekkingskracht van techni-

opkocht? De Indiër Mittal is al ’s werelds grootste

bij onze eigen middelbare scholieren en techni-

sche beroepen op onze jeugd verminderd is.

staalbaron en het Indiase concern TATA heeft

Instroomgetallen in de technische opleidingen op

‘onze’ Hoogovens overgenomen.

HBO en TU ken ik niet, maar ik kom veel afgestudeerden tegen die nog wel iets van techniek gestu-

In zijn boek ‘Megatrends’ geeft de Nederlandse

deerd hebben en daarmee (bouw)manager ‘of zo’

trendwatcher van Indiase afkomst Adjiedj Bakas

willen worden, als het maar niet te diep gaat, niet

zijn visie op ontwikkelingen in de komende

‘te exact’ of ‘te technisch’ wordt.

40-50 jaar. Daarin stelt hij dat een flink aantal
West-Europese landen, die ooit hoogtepunten op

Dan vraag ik mij af: vanwaar die verminderde

economisch en/of cultureel gebied kenden, waarr

belangstelling? Hebben de exacte opleidingen

onder Nederland, zijn verweekt. Door het succes

minder aantrekkingskracht en als dat zo is, waar

van de afgelopen 60 jaar is er blijkbaar een flink

zit dat dan in? Bij diverse HTS’en is de specialisa-

stuk drive verdwenen, wij hoeven niet meer zo

tie constructies die er zo’n 10 jaar geleden nog

nodig. Hij noemt dat ‘slaaplanden’. En dan staan

was, verdwenen. Geen docenten, geen studenten,

er tallozen te trappelen om de welvaartsstokjes

beide? Of heeft de veelal negatieve media-aan-

van ons over te nemen. De Polen hebben ons al

dacht voor de gang van zaken in en rondom ons

ontdekt, niet alleen als werknemers in de lager

vak zoveel invloed? Ik denk aan nieuwsberichten

geschoolde bouw en in de transportsector, maar

over enorme budgetoverschrijdingen en vertra-

ook als studenten. En loop je in India rond, dan

gingen bij grote overheidsprojecten, de publieke

word je bijna belaagd door goed opgeleide, Engels

weerstand tegen de (beweerde) milieunadelen van

sprekende technici die voor heel weinig geld het

bijna elk infrawerk en de recente problemen van

werk graag voor ons doen, hier of in India.
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lekkende bouwputten, instortende parkeergarages

zaam en hoop dit nog lang te blijven doen. Op

0

Ik ben nu meer dan 25 jaar als constructeur werk-
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Veel van de industriële monumenten langs de Zaan

Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder bv uit

Project: bouwplan Orion fase 1 (kantoor-/

hebben iets klassieks, met een driedeling in sokkel,

Warmenhuizen, vertelt: “Orion Fase 1 bestaat uit

woontoren Alnitak, woontoren Bellatrix,

middenstuk en top, en abstracte decoratieve elemen-

woontoren ‘Bellatrix’ en kantoor-/woontoren

parkeerkelder), Zaandam

ten als kroon- en waterlijsten, pilasters en timpanen.

‘Alnitak’, beide genoemd naar sterren in het sterr

Opdrachtgevers: l’Imperatore en Orka Zaan BV,

Aldus ontstond het ontwerp van hedendaagse gebou-

renbeeld Orion. Bellatrix telt tien luxeappartemen-

Zaandam

wen die eruit zien als klassieke industriepanden, met

ten en twee penthouses (verdeeld over zeven eta-

Aannemer: Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder bv,

dikke muren en hoge verdiepingen.

ges) en een bergingskelder. Alnitak bestaat uit

Warmenhuizen

kantoorruimten op de begane grond en de eerste

Architect: FKG architecten aan de zaan bna,

;EXIVMREEVHI

verdieping, met op de tweede en derde verdieping

Koog aan de Zaan

Hoofduitvoerder Marc van der Gragt van

vijf appartementen.
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Onder het terrein tussen de twee torens hebben we

met hun aparte vorm sterk bij aan het ‘pakhuis-

3VMSRWXIVVIRFIIPHIRSPMIJEFVMIO

een ‘automatische’ parkeergarage gemaakt: auto

met-stijl’-gevoel dat Bellatrix oproept.

Orion (Jager) is een opvallend helder sterren-

naar binnen rijden, uitstappen, kaart in de kaartle-

Bij het dimensioneren van de balkonplaten moest

beeld. Zeker in de winter op het noordelijk half-

zer en je auto wordt opgeborgen. Wel even opletten

rekening worden gehouden met de maximale

rond is Orion duidelijk te zien; het sterrenbeeld

wat je allemaal uit je auto moet meenemen voordat

capaciteit van de bouwkraan. De platen mochten

lijkt op een zandloper, met rechtsboven Bellatrix

je naar je woning gaat ...”.

niet zwaarder zijn dan twaalf ton. Door slim te

en linksmidden Alnitak. In de Griekse mytho-

Door de ligging direct aan de Zaan had het ontgra-

detailleren (minder beton met meer wapening bij-

logie was Orion een jager die de Plejaden, zeven

ven van de putten voor de parkeergarage en de ber-

voorbeeld) heeft Vebo aan die voorwaarde kunnen

gezusters die door Zeus aan de hemel waren

gingskelder nogal wat voeten (beter gezegd: water)

voldoen. We konden de platen dan ook pro-

geplaatst, achtervolgde. Hij werd door de godin

in aarde. Van der Gragt: “We hebben tegelijkertijd

bleemloos op de handjes leggen die op hun beurt

Diana gedood en tot sterrenbeeld verheven.

de grond gesaneerd en afgegraven. Bij een niveau

weer aan de ruwbouw waren gemonteerd. Met

Bouwplan Orion is vernoemd naar de vroegere

dat zeven meter onder het waterpeil lag, gaf dat

doken zijn de platen aan de breedplaatvloeren

oliefabriek die op dezelfde plek stond.

nogal wat druk. Door constant te bemalen konden

gekoppeld.

Oliefabriek Orion werd in 1899 door Jan van

we met een combinatie van holle en massiefbeton-

Toch waren de balkonplaten nog van zulke afme-

Heyningen opgericht en vergaarde nationale

nen alvonwanden met de ruwbouw beginnen. Alle

tingen en gewichten dat voor het transport een

bekendheid: in bijna geen woning ontbrak het

gevels van beide gebouwen zijn gemetseld, zoals

vergunning nodig was. En voor zes uur ’s och-

flesje Orion naaimachine olie of het blikje Orion

een eeuw geleden gebruikelijk was.”

tends moeten de vrachtwagens weer weg zijn.

vaseline. De oliefabriek verwerkte het sterren-

Daarbij kwam dat het in die bouwfase enorm

beeld in logo én reclameteksten: ‘zelfs aan het
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waaide, waardoor de kraan drie dagen niet kon

firmament is Orion bekend!’

Het gevelbeeld wordt bepaald door de combinatie

worden gebruikt. Ondanks dat de ruwbouw dus

van het karakteristieke metselwerk en prefab

een aantal dagen stillag, heeft Vebo, door goed te

beton. “Vebo leverde balkon-, galerij- en bordes-

anticiperen op de speciale transportomstandighe-

platen, lateien, spekbanden en trappen. Ook de

den, onze planning op geen enkel moment ver-

blokken waar de gemetselde bogen aan weerskan-

stoord. Hoe ze het doen weet ik niet, maar ze

ten op steunen komen van Vebo. Deze blokken

doen het. En dat geeft het bedrijf een stuk meer-

zijn prominent aanwezig in de gevels en dragen

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

Met een goed verhaal kom je ver,
met goede producten kom je verder.

