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Een koekoek is een vogel. Maar ook een hoog in het dak aangebrachte
kleine dakkapel, of een glazen dakkoepel voor lichtinval. Ook kan met een
koekoek een uitgebouwde bak aan een kelderwand worden bedoeld, die
ervoor zorgt dat daglicht in de kelder kan toetreden. En dat is nu precies
wat Vebo bij nieuwbouwproject ‘De Tuinen’ leverde. Onder andere.
‘De Tuinen’, in Bergen (NH), bestaat uit 54 wonin-

elk balkon/terras te vinden zijn. Ook deze zijn

gen, verdeeld over een appartementengebouw en

afkomstig van Vebo.

drie kleinere appartementenvilla's. Op de bouwProject: wooncomplex De Tuinen, Bergen (NH)

locatie onderhield vroeger een voormalige

Enorme ‘bakken’

Opdrachtgever: Fata Vastgoed, Den Haag

klooster een tuin met kassen, vandaar de naam

Alex Stoop is werkvoorbereider bij hoofdaannemer

Aannemer: Lokhorst bouw en ontwikkeling BV,

van het project. Daarbij is het plan geïnspireerd

Lokhorst. “Bij dit project staan luxe en een bijzon-

Beverwijk

op de tuinen en het landschap van Toscane.

der hoog afwerkingsniveau op de eerste plaats.

Architect: Reus en Leeuwenkamp bv

De tuin staat dus centraal bij het project. Dit komt

Zelfs de openbare verkeersruimten zijn gespachtel-

raadgevende ingenieurs, adviseurs,

bijvoorbeeld ook terug in een binnentuin die in

putzt. En wie kan zeggen dat-ie z’n auto in een

architecten bna, Alkmaar

het glazen atrium in het hoofdgebouw wordt aan-

gestuukte parkeergarage kan zetten, met per

gelegd, maar ook in de grote bloembakken die op

appartement parkeerplek voor twee auto’s?”



p

r

o

j

e

c

t

18 Koekoeken,
gewicht 252.000 kg

“Wat zich ook in deze parkeerkelders bevinden,

vanwege de grootte, het gewicht en de aanvoerroute,

den hierover bij Vebo vanaf het begin het beste

zijn de tuinkamers, een luxe soort bergingen. Deze

maar niets was minder waar. De overige dertien stuks

gevoel.”

ruimten zijn vanuit de woonkamer met een trap te

staan op afroep klaar in Bunschoten.”

Zoals het hoort

bereiken. Ze hebben allemaal een aansluiting op de
riolering, zodat de bewoners er een volwaardige

Lekvrij

Voor het complex waren evenveel bloembakken

kamer met natte cel van kunnen maken, bijvoorbeeld

Ondanks het gewicht van de koekoeken bestaat het

nodig als er appartementen zijn. “Met op de begane

voor logés. De tuinkamers liggen beneden maaiveld,

gevaar dat grondwater ze na verloop van tijd opstuwt.

grond van het hoofdgebouw een doorlopende bak

maar via de koekoeken kan er toch daglicht in

Alex Stoop: “Daarom heeft onze hoofdconstructeur

van 108 m1”, vult Alex Stoop aan. “Uiteraard is deze

komen. En gezien de afmetingen flink veel ook: de

een montagesysteem bedacht met draadeinden

in delen gestort. Deze staan op de vloerrand en

koekoeken meten 3,5 x ± 7 m! Het zijn echt enorme

door de kelderwanden. Vebo heeft invoegers met

‘hangen’ boven de koekoeken. Vebo heeft gaines

‘bakken’, met een gewicht van 14 ton. Om ze op hun

stekeinden meegestort, waarmee de koekoeken aan

meegestort zodat we de bakdelen over de stekeinden

plaats te krijgen, was veel voorwerk nodig. Een

de draadeinden gekoppeld worden. Zo zijn de

heen konden laten zakken en konden aanstorten. Op

gewone torenkraan bijvoorbeeld was hiervoor niet

bakken met volgplaten en moeren tegen de kelder-

dezelfde manier zijn de ‘gewone’ bloembakken op de

geschikt. Daarbij is de bouwplaats nogal krap beme-

wanden aangetrokken.

balkon- en terrasvloerranden geplaatst. De grote varië-

ten, ook door de bestaande bebouwing die er vlak

Om de koekoeken lekvrij te maken - opkomend

teit maakte ook het hoofdstuk ‘bloembakken’ tot een

naast ligt. En de toegangsweg, dwars door een oude

grondwater zou de bakken kunnen laten volstromen -

punt van aandacht, om het maar zo te zeggen.

woonwijk, was ook al geen ruimtewonder. Al met al

heeft Vebo sponningen meegestort waarin we zwel-

Waarbij veel bakken ook nog eens verschillende voor-

nogal een logistieke puzzel. We zijn eruit gekomen

band hebben aangebracht. En om te voorkomen dat

zieningen moesten hebben. Zo moesten ze wateraf-

met een rupskraan, die overigens over de kelders

bewoners na een langdurige regenbui in een aqua

voergaten hebben, maar in de bakken vlak boven de

moest rijden om de betreffende koekoeken op hun

rium kijken, zijn onderin goten met afvoergaten mee-

kelders moest ook doorvoerruimte zijn meegestort

plaats te krijgen. Dit vereiste weer de nodige voor

gestort. Hiermee kunnen we de koekoeken aansluiten

voor de mechanische beluchting van de parkeergara-

bereiding om de beganegrondvloer tijdelijk geschikt

op de ringriolering die we rond elk gebouw hebben

ges. Maar zowel koekoeken als bloembakken kwa-

te maken voor het totaalgewicht!

gelegd.

men met de overeengekomen kwaliteit en op de afge-

Uiteraard hanteerden we hierbij een strak afroep

Dat ook Vebo dit complexe product als een uitdaging

sproken tijdstippen op de bouw. Net zoals Vebo’s

schema, waar Vebo zich prima aan hield. De eerste vijf

zag, bleek wel uit de intensieve voorbereiding die ze

balkon- en bordesplaten, en wand- en borstwerings-

koekoeken moesten in één week geleverd worden.

erin stopten. De engineering van dergelijke kolossale

schijven trouwens. Zoals je het van zo’n bedrijf ver-

Je zou problemen in de aanvoer kunnen verwachten

producten vereist flexibiliteit van een bedrijf. We had-

wacht. Zoals het hoort dus.”


Voor het gevelaanzicht van ‘67 nieuwbouwwoningen Parkweide’ in Leidschenveen,
een vinexlocatie in de gemeente Den Haag, lieten Hoenders Dekkers Zinsmeister
architekten zich inspireren door het werk van Otto Wagner (1841-1918).
Deze Oostenrijkse architect was een van de toonaan-

gegoten in zelfverdichtend beton. We kregen deze

gevende figuren van de Wiener Secession,

vorm via autoCAD aangeleverd door de architect.

de Weense variant van de jugendstil. Hij verwerkte

Het bestand hebben we doorgemaild naar een van

veel typisch secessionistische ornamentiek in zijn

onze co-makers, het Duitse Reckli. Dit bedrijf maakt

bouwwerken. Dit komt terug in de betonnen gevel-

rubberen bekistingsmatten waarin allerlei vormen

banden van de woningen. In 10 mm verdiept bloem-

kunnen worden aangebracht.

reliëf, om precies te zijn. Dura Vermeer Bouw

Om zo economisch mogelijk te werken, hebben ze

Leidschendam BV bouwde de woningen en gaf Vebo

een mal gefreesd van acht meter lengte. Daaruit

Project: 67 woningen ‘Parkweide’,

opdracht tot het maken van de gevelbanden.

bestelden we onze matten, al naar gelang de lengte

Leidschenveen

Over dit laatste vertelt Evert de Graaf, chef mallen-

die we nodig hadden: vier, zes, maar ook acht meter.

Opdrachtgever: Hopman Interheem

makerij. Over dit laatste vertelt Evert de Graaf,

De architect wilde namelijk per se geen naden tus-

Groep B.V., Gouda

chef mallenmakerij.

sen de 80 cm lange bloemmotieven. Als je per bloem

Aannemer: Dura Vermeer Bouw

een mat zou hebben en de losse matten in de kist aan

Leidschendam BV, Leidschendam

Afsnoepen

elkaar zou lijmen, dan ga je de naden zeker zien na

Architect: Hoenders Dekkers Zinsmeister

“Zoals je op de foto’s kunt zien, leent de 10 mm ver-

de stort. Reckli freest de vormen in MDF en kan de

architekten, Delft

diepte bloemvorm zich bij uitstek om te worden

naden tussen de verschillende MDF-platen spiegel-
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De truc van de
‘contra-strook’

T

A
glad en dus onzichtbaar krijgen. Bovendien hadden

doorlopen”, vervolgt De Graaf. “De buitenhoeken

de vormen elkaar perfect sluitend op. Na uithar-

we met de acht meter lange mat de mogelijkheid om

hebben we zo uitgekiend dat na elke bloem een rand

ding van onze contra-strook zaagden we hem in

volgens gevelstramien te werken. Zo konden we de

van 3 cm ontstond, die om de hoek weer werd

het verstek dat nodig was en plaatsten we hem

kopeinden van de gevelbanden perfect strak krijgen

opgepakt door het volgende bloemmotief. Maar het

weer terug op de andere mat. Op de contra-strook

door voor de verschillende lengtematen van de ban-

grootste probleem waren de binnenhoeken. Die

positioneerden we in de juiste hoek een stalen

den de kopschotten steeds zover naar binnen te

moesten in verstek precies op elkaar aansluiten.

schot die de schuine versteklijn van de contra-

schuiven als nodig was. Zo snoepten we steeds iets

Maar wat krijg je als je voor het verstek een stalen

strook voortzette. Met deze truc beschadigden

van de mat af om tot die lengten te komen die we

schot in je kist zet om daarmee de schuine rand aan

we de mat niet en konden we die daarna dus weer

nodig hadden.

de gevelband te kunnen storten? Juist, je beton-

inzetten om er langere gevelbanden mee te storten.

Dit hele project vereiste in de werkvoorbereiding

mengsel loopt onder de verdiepte delen door naar

Bovendien gaf onze contra-strook een perfect

enorm veel overleg en denkwerk. Het moest name-

delen in de kist waar je dat niet wilt hebben! Je zou

dichte afsluiting in verstek.

lijk wel in één keer goed. Als je iets teveel van de mat

dus eigenlijk dat schot precies met die verdiepingen

Uiteraard ontstond er wel een klein naadje op

afhaalt, dan kun je dat er niet meer aan maken. Het

en verhogingen conform de rubbermat moeten

het raakvlak van schot en contra-strook, maar

gevolg zou een nieuwe, bijzonder prijzige mat zijn.

maken. Onbegonnen werk. Een andere oplossing

omdat die toch in het verstekvlak zit, maakt dat

Door elke gevelband van tevoren uit te rekenen en

die wel zou kunnen werken, was het onder de juiste

niets uit.

tekenen, inclusief elk detail, hebben we dit voor

hoek snijden van de mat. Maar daarmee zouden we

komen; we hebben ons niet één keer versneden! De

op die plek het motief kwijt zijn, met als gevolg een

Dit is de eerste keer dat we iets dergelijks bij de

extra tijd van het vooroverleg haal je op die manier

waardeloze mat.

hand hadden en al zeg ik het zelf, het is fantas-

dan weer terug. In totaal hadden we voor dit werk

tisch uitgepakt. Nu zijn we wel gewend om al in

een mallenpakket van dertien stuks, dat varieerde

We hebben de oplossing gevonden in de vorm van

de ontwerpfase mee te denken, maar dat heeft

van vier tot tien bloemen. Met dat pakket konden we

een rubberen ‘contra-strook’ (zie foto A, red.). Deze

zeker bij dit project enorme waarde gehad.

het bouwtempo goed volgen.”

maakten we bij Vebo in huis, op basis van de Reckli-

Hadden we van tevoren niet zoveel tijd in de

mat. Hiermee verkregen we een rubberstrook die

voorbereiding gestoken, dan was dit typisch

Tegengestelde vormen

precies gecontramald was aan de mat. Door de

een project dat faliekant mis had kunnen gaan.

“De gevelbanden gaan via buiten- en binnenhoeken

contra-strook op precies de goede plaats in de mal

Ik mag wel zeggen dat de hele order probleem-

de gevels om, waarbij het bloempatroon mooi moet

op de andere mat te drukken, vulden de tegengestel-

loos door de productie is gelopen.”


Ophanging va
		 bij Vebo

De veel gehoorde klacht dat inspraak van burgers op gemeentelijke
procedures weinig tot geen effect heeft, lijkt in de gemeente Loppersum
(Groningen) niet op te gaan. Hoewel de verantwoordelijke stuurgroep voor
het nieuw te bouwen gemeentehuis unaniem voor een ander ontwerp had
gekozen, legde het college zich in april vorig jaar neer bij de wens van de
bevolking voor het ontwerp van Penta Architekten.
Het geheel bestaat uit twee hoofdgebouwen die

dragers. Met name de laatste zijn interessant; het

elk uit twee verdiepingen bestaan. In het verbin-

gaat om geveldragers waaronder doken zijn gelast.

dende, uit één bouwlaag bestaande gebouwdeel

De geveldragers dienen niet alleen voor de opvang

bevinden zich onder andere de centrale hal met

van metselwerk, maar ook als ophangconstructie

Project: gemeentehuis, Loppersum

receptie en burgerloketten, het magazijn, een

voor natuursteenbanden. Deze zijn over de doken

Opdrachtgever: gemeente Loppersum

archiefruimte en de bibliotheek.

geschoven. Daarmee krijgen bepaalde raampartijen

Aannemer: Ballast Nedam Bouw Noord,

boven en onder een mooie strakke afwerking

Groningen

Doken voor natuursteen

in de vorm van natuurstenen bovendorpels en

Architect: Penta Architekten bna, Harlingen

Vebo Staal leverde de stalen lateien en gevel

vensterdorpels.
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an natuursteenbanden:
Sta al ‘doken’ ze erin

“Met onze natuursteenleverancier hebben we geke-

bestond uit verticaal aangelaste staven die dwars

tage aan de gevel geen bijzondere, extra zware

ken naar de beste ophangmethode voor de ban-

door de banden heen zouden lopen, waarbij moe-

montagevoorzieningen nodig.”

den”, vertelt Daniël Wansink, plan- en werkvoor-

ren aan de uiteinden van de staven de banden op

bereider bij Ballast Nedam Bouw Noord. “Daarbij

hun plaats zouden houden. Maar de banden moes-

Koppig materiaal

kwamen ankerrails ter sprake. Deze zijn echter niet

ten conform bestek blind bevestigd worden. Dit

“Wel was het zaak voor de natuursteenleverancier

in natuursteen vast te maken. Daarom hebben we

was dus ook geen mogelijkheid.

om alle banden goed in te meten en precies te

drie andere opties onderzocht. De eerste ging uit

De derde mogelijkheid bestond uit een geveldrager

bepalen waar er in de achterkanten van de banden

van staven die verticaal onder de geveldrager zou-

met aan de onderkant omgekeerde hoeklijnen van

geboord moest worden. Bovendien moesten ze

den worden gelast. Via gaten in de banden en lijm

elk ongeveer 200 mm breed. Een soort L op z’n

exact nummeren waar elke band kwam te hangen.

zou de verbinding tot stand komen. Nadeel hiervan

kop dus. Aan de verticale, naar beneden wijzende

Want ook al zijn de geveldragers gemaakt met de

was de kans op afschuiving van de natuursteenban-

zijde, zeg maar de rug, was bij elke L een naar

intentie de doken op gelijke afstanden van elkaar

den, een reëel gevaar bij 100 kg per m1! Dat

voren stekende - dus horizontale - staaf gelast van

te lassen, bij het afstellen op de praktijk is het

gewicht is ook de reden dat ze pas op het laatst zijn

16 mm doorsnee.

altijd lastig tot op de millimeter te werken. Maar

opgehangen. Met de gebouwen nog in de steigers

zowel staal als natuursteen is koppig materiaal,

zou dat een onwerkbare én voor de monteurs

Omdat Vebo Staal besteksmatig was voorgeschre-

geen van beide tolereert marge. De gaten waren

onveilige situatie opleveren. Bovendien was dan

ven voor het staalwerk, hebben we hen bij de

dan ook ruim gehouden. Was het niet voor de

ook de kans op beschadigingen aan de producten

besprekingen betrokken. Ze ‘doken’ er meteen in,

marge, dan wel om de lijm in de gaten zijn weg te

te groot. Daarom hebben we tijdens het metselen

waarbij ze deze optie in driehoeksoverleg met con-

kunnen laten zoeken toen de banden op de doken

de nodige uitsparingen, met name aan weerskanten

structeur Ingenieursbureau Wassenaar en ons heb-

werden geschoven.

van de banden die onder de ramen hangen, vrijge-

ben uitgedetailleerd. Hieruit, en uit de doorreke-

Het is voor mij de eerste keer dat ik met Vebo Staal

houden. Deze zijn na het plaatsen van de banden

ning op belastbaarheid door de constructeur en

werk, maar ik heb ze leren kennen als een

keurig afgewerkt.”

Vebo zelf, bleken geen problemen naar voren te

betrouwbaar, oplossingsgericht bedrijf dat op een

kunnen komen, ook niet bij bevestiging van de

manier met je meedenkt waar je daadwerkelijk wat

‘Ophangsysteemprobleem’

geveldragers aan de binnenspouwwanden van de

aan hebt. Ook over de communicatie tijdens de

“Maar terug naar het ‘ophangsysteemprobleem’”,

gevels. Ondanks het gewicht dat het natuursteen

werkvoorbereiding ben ik erg tevreden”, besluit

vervolgt Daniël Wansink. “De tweede optie

op de geveldragers uitoefent, waren voor de mon-

Daniël Wansink.


Jan Koelewijn is technisch directeur bij Vebo en

moeten worden. Je ziet bij Vebo, en daarin zijn we

worden doorgelicht. Dit laat onweerlegbaar zien

voorzitter van de commissie Opleidingen binnen

gelukkig geen uitzondering, dat onze mensen

hoe de arbeidsveiligheid in de prefabbetonindus-

de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in

elkaar ‘opvoeden’ in verantwoord(elijk) gedrag ten

trie werkelijk is. Desgewenst kan daar gerichte

Nederland, kortweg BFBN. De redactie van Vebo

aanzien van werkprocessen.

ondersteuning vanuit de BFBN naar de leden uit

Visie praat met hem over het BFBN-themajaar

In dat bewustwordingsproces heb ik als vakdocent

voortkomen.

2007 dat ‘arbeidsveiligheid’ als onderwerp heeft.

veiligheid actief de hand. Daarbij kan ik, op grond

Ten tweede vinden ongevallenanalyses plaats: leden

Een gesprek waarbij de heer Koelewijn regelmatig

van mijn rollen binnen de BFBN en binnen Vebo,

gaan aan de BFBN ongevallen melden en geven een

van pet wisselt.

concluderen dat de arbeidsveiligheid bij vrijwel alle

preventieanalyse. Dit kan via een registratieformu-

prefabbetonbedrijven de afgelopen jaren sterk is

lier op de BFBN-site, waarop ook de cases komen

Bewustwordingsproces

verbeterd. Zo is het nu standaardprocedure dat

te staan die leidden tot het invullen van zo’n regi-

“Doel van dit themajaar”, vertelt heer Koelewijn

medewerkers onveilige situaties zelf melden.

stratieformulier. Dit alles heel bewust om van

desgevraagd, “is aandacht voor de actuele veilig-

En vrijwel alle bedrijven kennen een RI&E, Risico-

elkaar te leren!

heidssituatie in onze bedrijfstak, waarmee we de

Inventarisatie en -Evaluatie. Via een gericht

Onder deze sporen loopt de ontwikkeling van de

instroom van nieuwe medewerkers willen bevorde-

Plan van Aanpak worden onveilige situaties dan

Arbeidscatalogus als derde spoor mee. De sporen

ren. We lopen namelijk aan tegen de algemene

getackeld.”

komen uiteindelijk bij elkaar in die Arbeidscatalogus.”

Nieuwe wetgeving

is een machtig mooi vak met volop kansen en

“Hoopvol is ook dat onze branche gesteund gaat

Preventieve fysiotherapie

mogelijkheden. Bovendien - daar wil ik mijn hand

worden door nieuwe wetgeving”, vervolgt de heer

Op de vraag wat Vebo zelf doet aan arbeidsveilig-

voor in het vuur steken - een véílig vak. We zien

Koelewijn. “Die gaat veiligheidsrisico’s op branche-

heid, antwoordt de heer Koelewijn: “Élke nieuwe

nog wel regelmatig dat medewerkers arbeidsveilig-

niveau benoemen, inventariseren en vastleggen om

medewerker, ook in een kantoorfunctie, volgt ver-

heid zien als de verantwoordelijkheid van de werk-

te komen tot een dwingend pakket aan maatrege-

plicht onze KAM-cursus. Gedragsbeïnvloeding,

gever alléén. Natuurlijk begint het daar, maar

len, de zogenoemde Arbeidscatalogus. Aan de hand

daar gaat het om. En naast standaardvoorzieningen

werknemers moeten ervan doordrongen raken dat

hiervan gaat de Arbeidsinspectie branchebedrijven

als persoonlijke beschermingsmiddelen, schaar-

zij ook zélf hun verantwoordelijkheden dragen. Je

controleren op arbeidsveiligheid. Als Vebo zeggen

tafels en stofafzuiging, mag je bij ons werk weige-

kunt allerlei veiligheidsverhogende maatregelen

wij: ‘van harte welkom’. Vanuit onze overtuiging

ren als je denkt dat dat niet kan worden uitgevoerd

aanbieden, maar als mensen hun gehoorbescher-

dat de mens de maat van alle dingen is, waren wij

zonder letselrisico. Opvallend is dat nog nooit

mers en veiligheidsschoenen niet dragen en de til-

al in 1999, als eerste prefabbetonbedrijf in

iemand van dat recht gebruik heeft gemaakt.

hulp links laten staan, houdt het al snel op. Het

Nederland, KAM-gecertificeerd. De commissie

Medewerkers spreken er juist hun waardering over

veiligheidsbeleid van zowel de BFBN als Vebo is er

Opleidingen verwacht dan ook van mij dat we de

uit, wat misbruik bij voorbaat uitsluit. Ook hier

dan ook op gericht dat medewerkers meedenkers

inhoud van de Arbeidscatalogus gaan vertalen naar

weer: gedragsbeïnvloeding. Neem je medewerkers

H

gevaarlijk is. Een onterecht vooroordeel. ‘De beton’

C

indruk dat ‘werken in de beton’ vies maar bovenal
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‘De beton’, een veilig vak!

alle opleidingsmogelijkheden die

serieus en stimuleer ze tot meedenken.

er binnen de bedrijven en de

En research blijft natuurlijk belangrijk. Samen met

BFBN zijn.”

Niema raadgevend ingenieursbureau ontwikkelen
we een nieuwe tilhulp met vacuümgrijpers, zodat



Van elkaar leren

betonproducten ergonomisch verantwoord en zon-

Wat is nu de concrete invulling

der kans op beschadiging verplaatst kunnen wor-

van het BFBN-themajaar? De

den. Fysieke belasting van onze medewerkers krijgt

heer Koelewijn: “Naast promo-

momenteel sowieso extra aandacht in de vorm van

tionele activiteiten lopen drie

preventieve fysiotherapie. Daarbij leert men bewe-

sporen parallel. Ten eerste zijn er

gen en tillen onder zware belasting. Een andere

door Aboma/Keboma af te

ontwikkeling is dat we op basis van een vorig jaar

nemen veiligheidsaudits waar-

gehouden preventief medisch onderzoek bekijken

mee men per bedrijf het arbeids-

hoe een bedrijfsfitnessprogramma onze arbeids-

veiligheidsniveau bepaalt. Dat

veiligheid verder kan verhogen. Nogmaals, bij ons

hierbij niets aan het toeval wordt

is de mens de maat van alle dingen. We willen met

overgelaten, mag blijken uit

z’n allen op een gezonde en plezierige wijze de

18 hoofdpunten met 92 sub-

pensioengerechtigde leeftijd halen. Daar is arbeids-

onderwerpen waarop bedrijven

veiligheid een essentieel onderdeel van.”
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Beton in de architectuur:
vooruitstrevend of behoudend?
Spannend

waarden te kunnen realiseren. Maar op de eerste

toepassingen in de bouw. Het wordt daarom al

De belofte die beton in het verleden had als

plaats is natuurlijk de architectonische visie

sinds lange tijd veelvuldig verwerkt in allerhande

modern, spannend en eerlijk bouwmateriaal is

nodig. De rol van architecten in de betonbranche

bouwwerken. Aan het begin van de 20ste eeuw

zodoende niet op alle fronten ingelost en strandde

zou daarom opnieuw moeten worden bepaald.

werd beton omarmd door ontwerpers die een hele

in de behoudende, saaie woningnieuwbouwprak-

Aansprekende voorbeeldprojecten - zoals destijds

nieuwe architectuur voorstonden. Een architec-

tijk van de laatste decennia van de vorige eeuw.

de Weißenhofsiedlung in Stuttgart - zouden daar-

tuur namelijk die ontdaan was van alle ornamen-

De starre Nederlandse bouwregelgeving heeft hier

van het gevolg mogen zijn en kunnen als vertrek-

ten en andere versieringen die het gebouw onno-

ook een belangrijke bijdrage in gehad. Natuurlijk

punt van het marketingplan dienst doen. Niet

dig duur maken en het gebruik ervan niet

zijn er nog verschillende architectonische hoog-

alleen de betonbranche als geheel zou zodoende

ondersteunen. Met architecten als Rietveld en

standjes gebouwd in beton, maar de bulk van de

gemobiliseerd kunnen worden, maar ook woon-

Le Corbusier werd dit modernisme een heel

woningbouwproductie is toch als weinig verhef-

consumenten kunnen dan (opnieuw) vallen voor

invloedrijke stroming die de architectuur in de

fend te beschouwen. Pas de laatste tien jaar is er

het moderne beton. En wat de bouwregelgeving

vorige eeuw voor een belangrijk deel heeft bepaald.

weer meer aandacht voor vorm en uitstraling van

betreft: het Rijk heeft beloofd deze terug te drin-

Beton was een van de belangrijkste materialen die

de Nederlandse woningbouw, waarbij veelvuldig

gen, maar of deze belofte ook wordt ingelost? De

vorm gaf aan de modernistische architectuur.

teruggegrepen wordt naar historische voorbeelden

tijd zal het leren. Een creatieve mentaliteit in de

(van vóór het modernisme). De potentiële archi-

omgang met regelgeving zal altijd wel nodig blij-

Massaproductie

tectonische waarde van (prefab)beton komt hierin

ven. Gelukkig dat we in beton heel veel creativi-

Tijdens de wederopbouw van Europa na de Tweede

helaas ook niet echt tot zijn recht.

teit kwijt kunnen!

vorm van de gebouwen en met name van de

Nieuw leven

Ir. R.T.P.M. Dankers,

woningbouw steeds verder ondergeschikt aan de

Het zou mooi zijn als (prefab)beton alsnog een deel

Senior Consultant,

noodzakelijke kwantiteit en inperking van de

van de belofte van het modernisme nieuw leven in

Buildsight b.v.

bouwkosten. Hiermee ging het vooruitstrevende

zou mogen blazen. Wat is daarvoor nodig? Ten eer-

architectonische aspect van de toepassing van

ste: architecten die weer geïnteresseerd zijn in het

beton verloren en werd het vooral toegepast vanuit

gebruik en de uiteindelijke vorm van de woningen

het oogpunt van kostenefficiëntie en bouwsnel-

die ze ontwerpen. Verder is een minder starre

heid. Het leidde tot een zeer gelijkvormige, repeti-

bouwregelgeving zeer wenselijk. Ten derde is een

tieve en gestandaardiseerde architectuur.

nieuwe impuls voor het modernisme gebaat bij

Prefabbeton deed zijn intrede en werd voor bij-

bewoners die de voordelen (leren) zien van de

voorbeeld vloeren in de woningnieuwbouw de

modernistische (en iets minder romantische) archi-

standaard. De toepassing van beton was in deze zin

tectuur. En als laatste: het is nodig dat de beton-

zeker nog wel vooruitstrevend te noemen, maar de

branche de architectonische potentie van haar pro-

uitingsvormen ervan in de nieuwe woningen wer-

ducten (weer) ten volle erkent.

Wereldoorlog raakte de uiterlijke verschijnings-

den steeds behoudender. Architectuur werd massaproductie en de architect werd vormgever van het

Een uitgekiend marketingplan zou ingezet kun-

bouwproces en niet meer van gebouwen.

nen worden om de twee laatst genoemde voor

c
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Beton is een materiaal dat zich leent voor allerlei

Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog werd in Breda stadsuit
breiding gerealiseerd in de Belcrumpolder. Op het Pastoor Pottersplein,
in het hart van de wijk Belcrum, werden behalve de Christus Koningkerk
ook het gemeenschapshuis en een school gebouwd. De laatste twee zijn
nog steeds in gebruik, de ontkerkelijking bepaalde het lot van kerk. Op
de vrijgekomen plek is nu woongebouw Pottershof gerealiseerd.
Project: 21 appartementen ‘Pottershof’, Breda

Het gebouw komt zowel in gebouwoppervlak

telt vijf woonlagen en is achttien meter hoog,

Opdrachtgever: De Wilde

als gebouwhoogte, maar ook wat contouren

refererend aan de oude ‘getopte’ kerktoren.

Projectmanagement B.V., Tilburg

betreft, behoorlijk overeen met de verdwenen

Haaks hierop staat het tweede bouwdeel -

Aannemer: Korteweg Bouw B.V.

kerk.

een langgerekte vleugel met drie woonlagen -

(onderdeel TBI bouw), Breda

op de plaats waar vroeger het schip lag.

Architect: Architectenbureau

Dudok

Het geheel bevindt zich op een halfverdiepte

Van Overbeek & Partners B.V., Breda

Pottershof bestaat uit twee delen. Het torentje

parkeerkelder. Het plan is qua vormgeving
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“Wat heb ik nu
weer getekend ..?”

geënt op de Dudok-stijl, waarvan het gemeente-

spekbanden, kozijnkaderprofielen, galerijplaten

grote uitdaging in hun logistiek. Het voordeel

huis van Hilversum misschien wel het

en lateien zijn mooi gestort en gelost. Weliswaar

van het werken met Vebo is de grote oplossings-

bekendste voorbeeld is.

kwamen enkele producten met een braampje

gerichtheid en de zeer coöperatieve houding van

Lange betonbanden accentueren de horizontale

hier of daar van de vrachtwagen, maar dat werd

het bedrijf. De communicatie over en weer is dan

en verticale gebouwlijnen van Pottershof.

perfect hersteld.”

ook uitstekend te noemen. Vertrouwen, nazorg,

Lichtgrijs getinte lateien, luifels en dorpels lich-

openheid, het zijn allemaal factoren die de

ten op in de bouwmassa. Ook de flink overkra-

Krijn van Wijgerden van Architectenbureau Van

besprekingen over de jaarcontracten structureel

gende dakranden komen overeen met de stijl-

Overbeek & Partners: “We werken veel met de

in het voordeel van Vebo beïnvloeden. Naast een

kenmerken van Dudok. Beton is hier dus

producten van Vebo. De kwaliteit is altijd piek-

(je zou het bijna vergeten) prima prijs-kwaliteit-

duidelijk ook als zichtwerk toegepast. De kwali-

fijn en ze blijven mooi van aanzicht. Bovendien

verhouding natuurlijk.”

teitseisen waren dan ook hoog.

kan Vebo alles maken. Ik denk wel eens ‘wat heb
ik nu weer getekend’, maar het blijkt toch iedere

“De producten van Vebo waren zonder uitzonde-

keer weer goed te komen.”

ring van topklasse. Het heeft hun zelfs een compliment van de architect opgeleverd”, vertelt

Bekend spoor

bedrijfsleider Ton van Dun, werkzaam bij

De constructie van het gebouw is traditioneel te

Korteweg Bouw B.V. “Aan het betonmengsel was

noemen: in het werk gestorte wanden met breed-

titaandioxide toegevoegd, om vlekkerigheid van

plaatvloeren, binnenspouwbladen van kalkzand-

de producten tegen te gaan. Het beton wordt

steen en gemetselde buitenspouwbladen.

egaler van kleur. Daarbij heeft Vebo heeft het
interne logistieke traject goed op orde, zodat de

“Onze bouwtrein reed hier dan ook op een

producten vlak na de stort niet of niet lang bui-

bekend spoor”, gaat de heer Van Dun verder.

ten hoeven te liggen. Het draagt allemaal bij tot

“Vebo kon dat spoor redelijk goed volgen. Op

de grote kleureffenheid van het prefabbeton.

het moment dat de trein dreigde te ontsporen,

Maar ook de strakheid van de ‘Potterhof-

werden alle zeilen bijgezet om dat te voorkomen.

producten’ viel op. Alle dakranden, afdek- en

De verscheidenheid in producten vormde een
11

vebo visie

Ook in vreemde nesten
worden hoogvliegers geboren.

