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Eind 19e begin 20e eeuw had de Enschedese wijk Roombeek een levendige
textielindustrie. In de loop der tijd verloor deze aan betekenis en vervielen
de textielfabrieken. Des te wranger is het dat er al vóór de vuurwerkramp,
in mei 2000, plannen lagen voor grootscheepse wijkvernieuwing.
De daaraan verbonden sloopwerken werden voor

de kaart. De wijk is inmiddels voor grote delen gere-

doorgangetjes, vakantieparkachtige woondelen,

een groot deel overbodig: een verwoestende ont-

noveerd en/of vernieuwd. Wonen, werken en cul-

gevarieerd en gedurfd (maar nergens opdringerig)

ploffing, die op 60 km afstand nog te horen was,

tuur vinden er in diverse vormen plaats. Dit komt

kleurgebruik, verschillende gevelbekledingsmate-

veegde het meeste van Roombeek in één klap van

onder meer tot uiting in het Voorzieningen Cluster

rialen; het is allemaal zeer smaakvol aangepakt

Roombeek. Hoofdwerkvoorbereider Johan Assink

zonder vermoeiend te worden. “Blijkbaar zijn ze in

Project: Voorzieningen Cluster Roombeek,

vertelt: “De Duitse architect is hier heel goed met de

Duitsland meer gewend met dit soort stijlelemen-

Enschede

bewoners- en gebruikerswensen omgegaan. Hij

ten om te gaan. Er is ook niets aan de uiteindelijke

Opdrachtgever: woningcorporatie

heeft in diverse bijeenkomsten de mensen hun visie

plannen veranderd, alles is zo uitgevoerd als het

De Woonplaats, Enschede

laten geven over hoe dit deel van de buurt eruit zou

bedacht is. Nederlandse sceptici kwamen al snel

Aannemer: Te Pas Bouw, Enschede

moeten komen te zien. Daartoe heeft hij de mensen

op hun woorden terug.”

Architect: Plus+Bauplanung GmbH,

zelfs met klei aan de gang gezet. Letterlijker kun je

Neckartenzlingen (D)

een idee niet vormgeven!”

Tegenstrijdige belangen

Hoofdconstructeur: Pieters Bouwtechniek

Die onconventionele benadering heeft geresulteerd

Ook diverse scholen, een naschoolse opvangvoor-

Utrecht B.V.

in vijf gebouwblokken die samen steeds weer voor

ziening en een kinderdagverblijf maken het, met alle

verrassingen zorgen. Kruip-door-sluip-

noodzakelijke speelruimten en -elementen, tot een
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gevarieerd geheel. “Al die verschillende gebruiks-

Vebo de wereld aan balkon- en galerijplaten gele-

werk deels met baksteen zijn omkleed. De stekken

doelen maakten het voor ons een echte uitdaging”,

verd: vijfhoekig, gewoon rechttoe rechtaan, met en

en gaines pasten exact.”

vervolgt de heer Assink, “Zo hebben we in een van

zonder koudebrugontkoppeling, noem maar op.

“Tja, wat hebben ze nog meer geleverd”, peinst de

de vijf blokken een sporthal, een theater, diverse

Wat daar aan verschillende details uitkwam, is in

heer Assink. “Bordessen, afdekkers, kantplanken,

verenigingsruimten, een treinenclub, een stilte-

overleg met Vebo en Ingenieursbureau Bartels altijd

vorstranden, raamdorpels, een groot balkonkader,

ruimte, een parkeerkelder én, helemaal bovenin,

tot goed werkbare oplossingen uitgedokterd.”

borstweringen, keerwanden ... we zitten in de eind-

appartementen moeten onderbrengen. Dat levert

fase en ik ben alweer een tijdje met andere projecten

nogal wat tegenstrijdige belangen op waaraan je als

Woning op het oosten

bezig, maar het was veel, erg veel. Knap is dat dat

bouwer moet voldoen. En dan heb je meedenkende,

Ook binnen valt het organische van de gebouwen

nooit tot trammelant in de logistiek of de uitvoering

oplossingsgerichte leveranciers nodig. Voorbeeld:

op, wat door de heer Assink beaamd wordt. “De

heeft geleid. Voor elk bouwblok hadden we een

twee boven elkaar gelegen appartementen (het ene

architect heeft hier veel gedaan met in het zicht

werkvoorbereider en een uitvoerder, die zelf over-

op de eerste woonlaag, het andere op de derde) wor-

laten van (ruw)bouwmaterialen. Niet-beklede

legden met Vebo over planningen en leverschema’s.

den gescheiden door de tweede woonlaag waar de

staalconstructies, betonvloeren, veel baksteen- en

Ik heb geen onvertogen woord gehoord. Toch wel

slaapkamers van deze appartementen zijn gelegen.

houtcombinaties, dikke glaspanelen langs beton-

bijzonder, want dit project heeft bij elkaar zo’n twee

Tussen de slaapkamers zijn de trappen geplaatst

trappen, naturelzink als bekleding van een

en een half jaar in beslag genomen.”

waarlangs ‘woonlaag 1’ naar boven moet voor hun

woning. Aardig verhaal overigens, deze woning

De officiële opening van dit deel van Roombeek

slaapkamers, ‘woonlaag 2’ moet erlangs naar bene-

was van oorsprong bedoeld als gebedsruimte.

heeft begin september jl. plaatsgevonden. “Daarbij

den naar hun slaapkamers. Wat heb je in zo’n situa-

Diverse kinken in kabels resulteerden erin dat deze

is er nog uitgebreid gepraat met alle eindgebruikers

tie dan nodig? Inderdaad, een woningscheidende

ruimte een woning is geworden. Waarschijnlijk de

en die voelen zich er zeer happy. Dan hebben we het

trap! Dit was bij mijn weten de eerste keer dat Vebo

enige in de regio die pal op het oosten is gericht.”

met z’n allen goed gedaan, zeker in een gebied waar

iets níét had. Niemand in Nederland trouwens.

vrij recent zo’n tragedie plaatsvond”, besluit de heer

Voordat we het traject van het in dit geval peperdure

“Eén van de betontrappen die Vebo hier leverde,

Assink. Na het gesprek lopen we even naar de plek

maatwerk in zouden gaan, hebben we Vebo

heeft tredeverlichting omdat deze in het theater is

des onheils. Een tien meter grote krater met een

gevraagd alles op alles te zetten om zo’n trap te vin-

geplaatst. Daarvoor zijn nauwkeurige inkassingen

diepte van een à twee meter herinnert samen met

den bij een andere betonfabrikant. Uiteindelijk zijn

meegestort zodat wij de armaturen in één keer pas-

een sobere gedenksteen aan wat er op 13 mei 2000

ze uitgekomen bij een Duitse collega waarmee Vebo

send konden aanbrengen. Ook precies uitgevoerd

gebeurde. In Roombeek houden beladenheid en

een samenwerkingsverband heeft. Daarnaast heeft

zijn de twee zes meter hoge kolommen, die in het

voortvarendheid elkaar in evenwicht.
3

Voor alle
u vindt

Door het ontbreken van een voorschrift om

Dit heeft, met ingang van 1 januari 2004,
geresulteerd in het onder de werking van het
KOMO attest-met-productcertificaat brengen van

een hoofdconstructeur in te schakelen, zijn de

de verdeling van taken en verantwoordelijkheden
met betrekking tot het tekenen en berekenen van
constructieve prefab betonelementen.

constructieve verantwoordelijkheden voor bouw

Om duidelijk te maken hoe de taken en
verantwoordelijkheden tussen leverancier en
afnemer zijn verdeeld, is door Kiwa een indeling in

werken versnipperd. Er is veelal niet goed geregeld

zeven categorieën ontwikkeld, in samenspraak met
de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in
Nederland (BFBN), het Centraal Overleg

wie wat doet, en een partij die het samenstel van de

BouwConstructies (COBc), de Betonvereniging en
het Constructeursplatform.
Een categorie heeft een hoger cijfer naarmate de

constructies in de gaten houdt ontbreekt. Zowel

taken en verantwoordelijkheden van de
leverancier/producent (de certificaathouder) toe
nemen. We volstaan hier met het noemen van de

van de zijde van de constructeurs als van de zijde

twee uitersten en een tussencategorie:
• 	categorie 1: de certificaathouder fabriceert
volgens opgave van de opdrachtgever;

van de leveranciers van prefab betonelementen is

• 	categorie 3: de certificaathouder maakt zelf
tekeningen en berekeningen van een of meer
individuele elementen, zonder rekening te

deze problematiek onderkend.
4

houden met het samenstel waarin de elementen
terecht kunnen komen;

worden geleverd onder constructieve verant-

‘Vebovisie 17’. In het hieronderstaande beperken

werkingssfeer van het attest-met-productcertificaat.

woordelijkheid categorie 3 volgens KOMO-

we ons tot de verantwoordelijkheden die Vebo als

De volgens de goedgekeurde tekeningen geprodu-

certificaat en gebaseerd op de BRL 2813

houder van het KOMO-attest-met-productcerti

ceerde elementen worden wél voorzien van het

inclusief de Criteria 73/06, exclusief over-

ficaat bepaald heeft.

KOMO-keurmerk.”

zichtstekeningen van de elementen (leg

Hierbij tekenen wij aan dat als het bestek of de

plannen). (...)” De oplettende lezer heeft echter

Categorie 3

afnemer een hogere categorie dan 3 voorschrijft,

opgemerkt dat het verstrekken van overzichts-

Alle partijen in het bouwproces moeten gecerti

dit van tevoren moet worden overlegd met Vebo.

tekeningen van elementen juist een van de

ficeerd zijn voor hun eigen werk, wat wordt

taken is die onder Vebo’s ‘categorie-3-verant-

Vebo’s taken en
verantwoordelijkheden ...

woordelijkheid’ vallen.

opdrachtgever moet via het bestek aangeven hoe hij
de taken verdeeld wil zien. Bovendien moet de

Onder categorie 3 vallen de volgende specifieke taken:

sluit Vebo het maken van legplannen ‘stan-

certificaathouder, om misverstanden over onder-

• 	leveringsschema van tekeningen en berekeningen

daard’ uit? Ten eerste omdat het onmogelijk is

linge verantwoordelijkheden uit te sluiten, aange-

• 	detailberekeningen van individuele elementen

altijd legplannen te maken. De bedoeling van

ven in welke van de zeven categorieën hij levert.

• 	overzichtstekeningen/legplannen van elementen

de categorie-3-eis ‘overzichtstekeningen/

gecontroleerd door de certificatie-instellingen. De

Hierover is binnen Vebo langdurig overleg geweest.

(zie kader, red.)

Tegenstrijdig? Vebo meent van niet. Waarom

legplannen van elementen’ is het vastleggen

Het gaat immers niet om niks, maar om de verant-

• 	detail-vormtekeningen van elementen

waar in het bouwwerk zich welke prefab

woordelijkheden waar je je als bedrijf aan commit-

• 	detailtekeningen van de wapening

elementen bevinden (lokalisatie). Beschouwen

teert. Daarbij is bepaald dat Prefab Beton Vebo B.V.

• 	controle van tekeningen op detailleringseisen

we nu bijvoorbeeld onze lateien, dan confor-

zijn constructieve prefabbetonproducten standaard

volgens NEN 6722, hoofdstuk 5 en 9 van NEN

meert Vebo zijn lateiregistratienummers aan de

onder categorie 3 zal aanbieden. Zoals u heeft kun-

6720 en eventuele productnormen. Daarbij

plaats in de gevel én het kozijnmerk daarbij.

nen lezen: in categorie 3 maken de producenten de

worden eventuele afwijkingen expliciet op de

Dit legt Vebo vast in een tekstuele overzichts-

tekeningen en berekeningen voor de individuele

tekeningen vermeld.

rapportage, waarmee elke latei traceerbaar is.

elementen. Daartoe moet de afnemer de producent

Ten tweede: het komt vaak voor dat Vebo voor

wel voldoende informatie geven, zoals de belastin-

... en die van de afnemer

een bouwwerk bijvoorbeeld maar één of twee

gen (de hoofdberekening), de globale overzichts

Zoals we hierboven al hebben aangegeven, heeft ook

trappen moet leveren. Ook daarbij is het

tekeningen e.d. De afnemer heeft hierbij een coör-

de afnemer zijn verantwoordelijkheden. Enkele van de

duidelijk waar welke trap zit als men op bouw-

dinerende taak. Hij moet:

bij categorie 3 behorende: opgeven van belastingen,

kundige plattegronden kijkt. Bij werken met

a. 	verifiëren of de certificaathouder zijn taken uit-

verstrekken van hoofdberekeningen en van detail

veel constructief prefabbeton is een legplan

berekeningen van de externe samenhang, verstrekken

handig, maar in andere gevallen zorgt het voor

van globale overzichtstekeningen en uitvoeren van de

overbodige werkvoorbereiding.

certificaathouder leveren waarvoor hij zelf

constructieve controle.

Ten derde: het komt regelmatig voor dat onze

verantwoordelijk is;

U merkt dat de categorie-indeling voor veel duidelijk-

opdrachtgever (de aannemer) al een legplan

heid kan zorgen, mits men van tevoren van elkaars

prefab beton heeft opgesteld, met zijn eigen

taken en verantwoordelijkheden op de hoogte is. Vebo

merken. Vebo neemt die merken dan over op

Bovenstaande wil overigens niet zeggen dat Vebo

kan de bouw niet duidelijk genoeg zijn. Daarom kunt u

zijn tekenwerk en de productstickers. Ook

andere categorieën niet kan/mag aanbieden en/of

met ons over deze materie van gedachten wisselen.

daarmee is elk product te traceren.

uitvoeren. Het KOMO-certificaat geeft met betrek-

Belt u met (033) 299 26 00 en vraag naar de heer Gérard

king tot hogere categorieën de volgende toelichting:

Hagmolen of ten Have. Hij staat u graag te woord.

voert;
b. 	de taken uitvoeren dan wel de input voor de

c. 	verifiëren of de input voor de certificaathouder
van derden op tijd wordt aangeleverd.

O

volgende tekst: “De constructieve producten

vallen in categorieën hoger dan 4 niet onder de

R

ten aanzien van de berekeningen en tekeningen

www.vebo.nl, klik op ‘downloads’ en vervolgens op

G

deze materie, inclusief alle categor ieën. Ga naar

R

structief prefabbeton vindt u standaard de

E

Op Vebo’s offertes en opdrachten voor con-

(verdeling van de) taken en verantwoordelijkheden

T

dan 4 worden wel onder certificaat geleverd. De

In Vebo Visie 17 staat een algemeen artikel over

H

Tegenstrijdig?

C

bouwwerk aan.

“Bouwelementen van beton in een categorie hoger

A

• 	categorie 7: de certificaathouder neemt het hele

N

D

duidelijkheid:
ons in categorie drie
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Productselector zonder
digitale verkeersdrempels

servi

c

e

In de huidige, door veranderingen gekenmerkte tijd is het zeker voor een
internetsite belangrijk ‘bij de tijd’ te blijven. Zo ook voor die van Vebo.
Gaandeweg heeft menigeen de weg naar ons digitale domein gevonden,
doch na zo’n vijf jaar werd het tijd voor vernieuwing.
Op www.vebo.nl ziet u de resultaten van onze

gewenste product zoeken. Via duidelijke stappen

Daarna kan het naar het klembord worden geko-

vernieuwingsactie. Waarbij we de belangrijkste

komt u steeds dieper in de database, tot u uw

pieerd, waarna u het in uw besteksverwerker kunt

inhoudelijke verandering hier toch even willen

specifieke product gevonden heeft. Dat klinkt

plakken. Vebo’s bestekservice maakt gebruik van

noemen. Want hoewel misschien niet direct

misschien langduriger dan het is: in luttele

de STABU 2007-2-catalogus en zal steeds up-to-

opvallend tussen alle cosmetische veranderingen,

seconden bent u waar u zijn moet!

date worden gehouden met de laatste versie daar-

inhoudelijk is de Productselector toch wel dege-

van. Ook de technische producttekeningen zijn

lijk een van de belangrijkste vernieuwingen aan

hier te downloaden, en wel in drie verschillende

onze site.

CAD-formaten: drw, dxf en dwg.
Verder zijn in de blauwe balk nog meer technische
informatie en verwerkingsgegevens te vinden,
evenals uitgebreide productbladen. En dit alles
zonder wachtwoorden, loginnamen of andere
digitale verkeersdrempels! Www.vebo.nl, plezier
en praktisch nut in één (muis)hand.

Bestekteksten en
CAD-formaten
Beton, staal en aluminium via de
Productselector

Onderin, in de lichtblau-

De Productselector is een van de omvangrijkste

‘handige zaken’ te vin-

uitbreidingen van de vernieuwde Vebo-site. Hier

den. Van het product dat

vindt u via overzichtelijke rolmenu’s alle stan-

u geselecteerd heeft, kunt

daardproducten van Vebo. En dan bedoelen we

u namelijk op die plek de

ook álle: zowel prefab beton als staal als alumi

standaardbestekteksten

nium. Op de basispagina van de Productselector

downloaden. Bovendien

treft u een visueel overzicht van al onze stan-

kunt u via diverse keuze-

daardproductgroepen. Bovendien kunt u ook via

mogelijkheden het

een zoekfunctie rechts bovenin naar het door u

bestek specificeren.
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we balk, zijn nog meer
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“Prefab beton is een
fantastisch materia al.”

E

HDZ Architekten: “Gerenstein, de herontwikkeling op de locatie van een voormalige flat, en onderdeel van de ‘Vernieuwing Bijlmermeer’ bevat een hybride woonprogramma met beneden- en

T

bovenwoningen (BeBo’s), eengezinswoningen, appartementen en bedrijfsruimten. Het ontwerp laat zich lezen op verschillende schaalniveaus. Op blokniveau zijn de onderdelen samengesmeed
tot een mooie compositie. Op straatniveau komt de individuele woning sterk tot uitdrukking. De uitspringende entrees van de bovenwoningen zijn voorzien van geëmailleerde stalen panelen.

architectenbureau Hoenders Dekkers Zinsmeister
architekten bv (verder HDZ genoemd).

C

ing. J.A.J. de Zeeuw, werkzaam bij het Delftse

mogelijkheden maakt onbemind. Overigens is het
wel zo dat Vebo met hun werk voor De Lanen een

A

De titel van dit artikel komt uit de mond van

H

Het patroon met 36 zonnen, van kunstenaar Cor Dera, symboliseert de vele nationaliteiten in de Bijlmer.”

mooi visitekaartje bij ons heeft achtergelaten. Ook
het overleg in de uitvoeringsfase is altijd fijn verlopen. Het heeft even tijd gekost een goed systeem te
vinden om het bloemmotief mooi door te laten lopen,
met name ter plekke van de binnen- en buiten
hoeken. Maar het resultaat mag er dan ook zijn.

Dit bureau durft ook in (prefab) beton zijn fantasie

dragen. Uiteraard spelen kosten daarbij een rol. In het

de vrije loop te laten, getuige bijvoorbeeld de vorm-

plan De Lanen hebben we door het toepassen van

die terdege meedenkt over oplossingen en, getuige

geving van het nieuwbouwplan ‘Gerenstein’ in de

betonbanden een besparing gerealiseerd ten opzichte

de werkbaarheid van die oplossingen, daar ook de

Bijlmer en De Lanen Parkweide in Leidschenveen.

van de gebruikelijke stalen metselwerklateien.”

nodige kennis voor in huis heeft.”

In de vorige Vebo Visie is aan laatstgenoemde pro-

	Hoe komt u aan informatie over wat er te koop

ject, met name aan de bijzondere betonbanden-met-

is op het gebied van prefab beton?

bloemmotief, uitgebreid aandacht geschonken. Een

“Tot nu toe is dat een lastig traject. Een boek dat hierbij

vraaggesprek met de heer De Zeeuw vertelt meer

een prima leidraad kan zijn, is bijvoorbeeld ‘Schoon

over zijn ‘band met beton’.

beton’. Echter, wie de mogelijkheden die dit boek

	Wat betekent prefab beton voor u, waarin

toont wil bespreken met een leverancier in

schuilt de charme van dit bouwmateriaal?

We hebben Vebo ervaren als een luisterende partner

Nederland, moet veel moeite doen. Met name niet-

“(Prefab) beton is een fantastisch materiaal omdat

standaardmogelijkheden in beton zijn moeilijk

HDZ Architekten: “De Lanen is een van de vier nieuwe

het plastisch is. Iedere vorm waarin een lossende

vindbaar.”

Leidschenveense tuindorpen. Deelplan 4a ligt tegen de spoor-

mal is te maken, kan gebruikt worden. Daarmee zijn

	Heeft u hierover wel eens contact met Vebo?

lijn Den Haag - Zoetermeer, ter hoogte van het nieuwe

projectspecifieke, unieke vormen te maken. Door de

“Vebo heeft onze wensen ten aanzien van de beton-

NS-station Leidschenveen. De drielaagse eengezinswoningen

mogelijkheden van de hedendaagse computer

gevelbanden voor het project De Lanen op een

zijn verdeeld over 12 korte rijen. Door de afwisseling van

gestuurde zaagmachines is de vormvrijheid in beton

enthousiaste en kostenefficiënte wijze weten te ver-

schuine daken met geknikte daklijnen en statige gemetselde

alleen maar groter geworden.”

talen naar mooie en bruikbare eindproducten. Punt

gevels ontstaat een gevarieerd straatbeeld. Het statige karakter

	Wat bepaalt voor u de keuze voor toepassing

van kritiek is wel dat de betonindustrie als geheel

wordt aangevuld met een frivool bloemmotief in de betonnen

van beton in een ontwerp?

voor mijn gevoel meer op de aannemerij gericht is

gevelbanden. De voortuinen worden afgebakend door betonnen

“Die keuze wordt zeker bepaald door het gewenste

dan op de architect. Terwijl met name voor bijzon-

muurtjes die een strak ritme aan de straat geven. Alle

architectonische beeld. Beton heeft een sterk eigen

dere toepassingen bij deze beroepsgroep nog veel te

woningen zijn gebaseerd op de plattegronden van het PCS

karakter dat het architectonische ontwerp kan

winnen is. Onbekendheid met de uitvoerings

woningbouwconcept van Dura Vermeer Bouw.”
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Ons aluminiumassortiment
is volwassen geworden
D

en innovatie al enthousiast aan vervolgplannen. Vooruitlopend op het

R

van aluminium waterslagen ontwikkeld en in de markt gezet.

H

T

E

R

welslagen van dit toen voor Vebo nieuwe product, werd een unieke lijn

G

O

geleden op de markt kwamen, werkte de afdeling Productontwikkeling-

N

Nog voordat de aluminium afdekkappen van Vebo Staal zo’n vier jaar

Ook dit bleek weer een juiste stap op de ingeslagen
weg. Immers, Vebo is gevelspecialist in meerdere
opzichten. Daarbij hoort dan ook een zeer brede
keuze in producten voor de gevel. Een betonnen

C

band of een aluminium afdekkap? Betonnen raam-

A

latei of liever een van staal? Een betonnen afdekdorpel of aluminium waterslag? De keuze is geheel
aan de klant. (Hoewel Vebo niet schroomt iets
anders te adviseren dan de klant voorstelt, zo eigenwijs zijn we dan ook weer. En verwacht u inmiddels
ook eigenlijk niet anders van ons ..?)

Meer productkeuze en -differentiatie
Inmiddels zijn we een paar jaar verder en kun-

leverbaar, met allerlei bevestigingsankers en ver-

beschadigingen op de bouwplaats minimaal.

nen we stellen: ons aluminiumassortiment is

bindingsprofielen (zoals diverse modellen

Afdekkappen en waterslagen zijn leverbaar in elke

volwassen geworden. Concreet betekent dit voor

onderliggende koppelplaten). Gelaste binnen- en

RAL-kleur. Wilt u echter een blanke uitvoering,

u: nog meer productkeuze en -differentiatie.

buitenverstekhoeken en kopschotten voor elk

dan kan dat ook. Aluminium is namelijk uitste-

Zo zijn de waterslagen in een veelheid aan zettingen

type waterslag completeren de reeks.

kend bestand tegen corrosie. Maar ook watersla-

Onze serie muurafdeksystemen en afdekkappen is

gen in geanodiseerde uitvoering behoren tot de

uitgebreid met diverse modellen lekdorpels en

mogelijkheden. Anodiseren verlengt niet alleen de

hoekbeschermingsprofielen. Zowel de waterslagen

levensduur, het levert ook een fraaie naturellook

als de afdeksystemen zijn in standaard- en maat-

op. Dit anodisatieproces kan ook in een aantal

werkafmetingen verkrijgbaar.

basiskleuren worden uitgevoerd.

Inmiddels een ook niet meer weg te denken Vebo-

Vebo’s nog steeds groeiende assortiment aan alu-

aluminiumproduct: het overbruggende gootvul-

miniumproducten maakt het nog aantrekkelijker

stuk. Dit is niet alleen leverbaar met het bekende

de levering van alle gevelproducten (beton, staal,

tranenplaatprofiel, maar ook in een versie van

aluminium) in één hand bij Vebo onder te bren-

geperforeerd aluminium. Gootvulstukken worden

gen. Niet alleen handig, maar ook essentieel voor

altijd op projectspecifieke maat gemaakt.

de snelheid en kwaliteit die uw opdrachtgevers
eisen! Bovendien zijn al onze producten qua
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Extra’s

vormgeving op elkaar afgestemd. Neem contact

Wat voor alle producttypen geldt, is dat ze optioneel

op met Vebo, (033) 299 26 00 en vraag naar de

aan de onderzijde van een antidreunlaag kunnen

heer Janno Voets. Ook via de Productselector op

worden voorzien. Wat dat voor een effect heeft,

onze vernieuwde website (zie ook pagina 6) doet

kunt u merken tijdens een flinke regen- of hagelbui.

u een schat aan informatie op: www.vebo.nl.

Daarbij kunnen onze aluminiumproducten met

En als u daar dan toch bent: download meteen de

beschermfolie besteld worden. Zo wordt de kans op

brochure ‘Esthetisch en praktisch in aluminium’.

l
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n

Sport en spel, niet voor
iedereen vanzelfsprekend
nen samen spelen in de kantine. Het gebouw en

is het geheel aangewezen op donaties vanuit de

In de huidige tijd worden we steeds vaker opge-

terrein omvatten sportfuncties en tribunes in één,

samenleving en het bedrijfsleven.

schrikt door vreemde gebeurtenissen in onze

waarbij iedereen zowel participant als toeschou-

Voor dit goede doel heeft een aantal bedrijven van de

wereld, in ons land, in onze steden, onze wijken,

wer is. Het hoofdgebouw is een ‘viewbox’, die

VolkerWessels-Groep dan ook de krachten gebun-

onze scholen. Het betreft telkens negatief nieuws

ingeklemd is tussen twee ovale arena’s, verzonken

deld, met als doel zo veel mogelijk branchebrede

uit onze samenleving. Het valt op dat mensen

gelegen in een verhoogd maaiveld en omgeven

kennis en expertise in te brengen bij de benodigde

elkaar steeds minder kunnen verdragen en daarbij

door tribunetrappen en bomen. Het centrale mid-

leveranties, de uitvoering van werkzaamheden en

steeds vaker het heft in eigen hand nemen, helaas

delpunt van de viewbox is de clubhuiszaal, met

het daaraan mogelijk koppelen van sponsoring.

ook steeds vaker met verregaande gevolgen. En

weids uitzicht op alle buitensportactiviteiten en

tóch zoeken mensen elkaar iedere keer weer op.

op de ondergelegen binnensportactiviteiten. De

Voelt u zich geroepen op een of andere manier een

Gelukkig ook in positieve zin.

viewbox, bomen en tribunes/trappen rondom de

steentje bij te dragen, dan vernemen wij dat heel

arena’s kaderen de ruimten in en zorgen voor het

graag op het volgende mailadres:

Samen zijn

gevoel van altijd aanwezige toeschouwers.

jzwoferink@vw-bvgo-west.nl. Bij voorbaat van

De meeste mensen in de tegenwoordige samen

De belangrijkste pijlers voor dit ontwerp zijn

harte dank!

leving willen heel graag samen zijn met familie,

overzicht, contact en toegankelijkheid. De buiten-

vrienden en kennissen en doen dit veelal in ver-

en binnensportfuncties liggen op gelijk niveau.

J. Zwoferink,

enigingsverband om te sporten of te spelen. Maar

Het overige deel van het terrein is ca. één meter

directeur VolkerWessels Bouw &

staan we er wel eens bij stil dat dit niet voor ieder-

verhoogd. De sportvelden, het zwembad en de

Vastgoedontwikkeling regio West

een is weggelegd? Ik denk hierbij aan de vele kin-

sporthal liggen daardoor verzonken in het totale

deren met een handicap of aan chronisch zieke

gebied, waardoor een ‘tribune’ ontstaat naar de

kinderen. Ook samen sporten en spelen is voor

hoger gelegen delen van het terrein. Door de

deze kinderen van groot belang en ze verdienen

gecreëerde zichtlijnen wordt de aandacht naar de

daarbij ondersteuning van de samenleving.

activiteiten op het veld getrokken en daarmee

Daarom zal ik u iets vertellen over het Ronald

automatisch naar de plaatsen waar gesport en

McDonald Centre Only Friends.

gespeeld wordt.

Samen sporten

Het Ronald McDonald Centre zorgt er straks voor

Op woensdag 24 oktober jongstleden is de eerste

dat kinderen met een lichamelijke of geestelijke han-

paal geheid voor de bouw van het sportcentrum

dicap meer kansen en mogelijkheden krijgen in een

Ronald McDonald Centre Only Friends te

stimulerende en veilige omgeving. Het aan deze kin-

Amsterdam. Daar wordt vanaf medio 2009 aan

deren kunnen bieden van plezier, kameraadschap,

gehandicapte en chronisch zieke kinderen de

respect en begrip, dát is waar het hier om draait.

c

o

Samenleving

gelegenheid geboden om te zwemmen, te sporten
in de sporthal, te voetballen op de twee voetbal-

Om al deze wensen te kunnen realiseren, is veel

velden. Er komt ook een atletiekbaan, de kinde-

geld nodig. Aangezien het Ronald McDonald

ren kunnen terecht op het Cruyff Court of kun-

Kinderfonds geen gebruik maakt van Rijkssubsidies,
9

Op IJburg in Amsterdam is men voorlopig nog niet uitgebouwd. Een aan
tal kale zandvlakten, waarover een straffe noordooster de stofwolken
voortjaagt, wacht nog op het eerste bouwmaterieel.
Ze bieden vanaf de hoofdas die IJburg doorsnijdt

Zoals bij blok 52, waar Moes Bouwbedrijf West

fabbetonleveranciers, waar Vebo er één van is. Op

onbelemmerd zicht op het water, waarop in deze

nog volop bezig is aan de laatste bouwfase.

basis van wie er het best bij een project past, laten we

herfstvakantie menig plezierjacht de schuimkop-

We spreken met projectleider Willem van

drie of vier leveranciers een prijs maken. Uiteraard is

pen trotseert.

Huigenbosch en hoofduitvoerder Hans de Bel.

prijs een belangrijke leidraad, maar ook expertise

Bij de diverse in aanbouw zijnde bouwblokken is

wegen we mee in onze keuze. Vebo zit regelmatig bij

Aparte dingen

de partijen die we laten offreren. We schakelen ze

“De woningen en bedrijfsruimten die we hier bou-

vaak in bij projecten waar aparte dingen aan de hand

wen, zijn gegroepeerd rond een soort gracht”, vertelt

zijn.”

Project: Blok 52 IJburg (168 woningen en

Willem van Huigenbosch, “met aan die gracht aan

Hans de Bel vervolgt: “Zoals de getrapte luifels voor

diverse bedrijfsruimten), Amsterdam

één zijde daktuinen met daaronder parkeermoge-

diverse gebouwhoeken en -onderdoorgangen. Maar

Opdrachtgever: De Principaal, Amsterdam

lijkheid. De appartementgebouwen zijn opgetrok-

ook de talloze galerijplaten waren hier niet alledaags.

Aannemer: Moes Bouwbedrijf West B.V.,

ken uit in het werk gestorte betonwanden met

Per plaat waren 16 gaten meegestort (op elke hoek

Almere

breedplaatvloeren. De voor- en achtergevels zijn

vier) die precies over de 16 stekeinden op de koppen

Architect: Bakers Architecten BV bna, Utrecht

ingevuld met hsb-elementen, de gebouwen zijn

van de ondersteunende staalkolommen moesten

Constructeur: Adams Bouwadviesbureau,

rondom voorzien van metselwerk en gevelbeplating.

vallen. En dat paste allemaal precies. Dit klinkt ove-

Druten

Verder hebben we nogal wat prefab beton toegepast.

rigens eenvoudiger dan het was. Alle staalkolommen

Daarbij vissen we per project in onze vijver met pre-

moesten namelijk eerst geschoord worden om ze

van die vakantiestemming niets te bespeuren.
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‘Vissen in de vijver’
pakt weer goed uit

stabiel te houden nadat de platen erop waren

stempels zetten de platen zich op de hoogte zoals

Schöck Isokorf® KX

gelegd. Daarna werd de galerijplaat met de kraan

die zijn moet.”

Bij elke betonconstructie die een doorgaande

aangevoerd. Twee schaartafels aan de kopse kanten

verbinding maakt van binnen naar buiten ont-

van de plaat brachten vier van onze werknemers op

Goedkoper en beter

staan warmteverliezen en een sterke afkoeling

de juiste hoogte om, per plaathoek, de positionering

Vebo’s Gert van Drie: “Er is veel voorbereidend

van het binnenoppervlak. Een dergelijke koude-

van de gaten ten opzichte van de stekeinden te

overleg geweest tussen Moes en Vebo. Dit had onder

brug veroorzaakt, behalve warmteverlies, con-

begeleiden. Dit besloeg al met al nogal wat man-

meer te maken met de grote hoeveelheden waar het

dens- en schimmelproblemen. Daarom heeft de

kracht, materieel en tijd. Per dag legden we op deze

hier om ging. Uit dit vooroverleg kwamen enkele

overheid in ’92 in het Bouwbesluit de verplich-

manier twee galerijplaten weg. De overbruggende

zaken naar voren die we anders hebben voorgesteld

ting gesteld koudebruggen, en daarmee condens

galerijstukken tussen de platen onderling en tussen

dan hoe ze aanvankelijk waren uitgedacht. Zo zijn

en schimmelvorming aan de binnenzijde, te

de platen en de breedplaatvloeren hadden lipopleg-

de wandelementen voor de liftschachten per stuk

voorkomen. Een van de effectiefste en meest

ging, waardoor we deze relatief snel konden plaat-

twee verdiepingen hoog. Er was aanvankelijk een

gebruikte bouwkundige voorziening hiertoe is

sen.

verdeling uitgedacht die uitkwam op meer, en daar-

het Schöck Isokorfsysteem. Een effectieve isola-

Andere galerijen en alle balkonplaten zijn opgehan-

door minder hoge, elementen. Door de elementen

tielaag van ps-hardschuim in combinatie met

gen met Isokorfverbindingen (zie kader, red.).

groter te maken, kon worden bespaard op de plaat-

roestvast staal zorgt voor een optimale thermi-

Vergeleken met de platen die we op de staalkolom-

singskosten en bovendien werden de schachten

sche isolatie. Isokorf heeft daarnaast ook een

men hebben gelegd, was dit niet al te ingewikkeld.

stabieler. Goedkoper en beter dus.

dragende functie. In overeenstemming met de

Sterker nog, het project verliep zo goed dat Schöck,

Ook hebben we een aantal trappen anders gestort

meest uiteenlopende bouwtechnieken is de

de leverancier van het Isokorfsysteem, er een

dan aangegeven, namelijk in de breedte en niet in

Schöck-Isokorf verkrijgbaar in uitvoeringen voor

bedrijfsfilm over heeft gemaakt. Wel is de voorbe-

de lengte. Deze waren namelijk zo groot dat ze niet

de combinaties: gewapend beton-gewapend

reiding van een dergelijk ophangsysteem tijdro-

in één keer te storten waren. Door ze in de breedte

beton, gewapend beton-staal en staal-staal. Alle

vend, omdat je veel bijlegwapening moet plaatsen

en niet in de lengte te storten, voorkwamen we

typen inclusief de maatwerkoplossingen worden

op de breedplaatvloeren, ter plekke van de

overlangsnaden. Dit soort oplossingen zijn het

door een permanente productcontrole op kwali-

Isokorfstaven. We hebben de vloeren aangestort

gemakkelijkst te realiseren als we al vroeg in het

teit bewaakt en zijn KOMO-gecertificeerd. Het

met betonmortel C20/25, de oude benaming is B25.

bouwproces bij het voorbereidende overleg worden

in IJburg gebruikte type is de Isokorf KX, een

De stempels aan de voorste rand waren twee centi-

betrokken. Zo kunnen verbeteringen worden gerea-

constructieve koudebrugonderbreking voor uit-

meter hoger gesteld dan de bedoelde hoogten van

liseerd in kwaliteit en voortgang en kunnen kosten

kragende betonelementen bij gebouwen.

de plaatoppervlakken. Na het weghalen van alle

worden bespaard.”
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vebo visie

Optimisme, het cement
van wederopbouw.

