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Het ROC Mondriaan College is bezig met een omvangrijke (her-)huisvestingsoperatie. Oude gebouwen worden ingrijpend verbouwd of vervangen door
nieuwbouw. Aan het Leeghwaterplein in Den Haag heeft Ballast Nedam Bouw
Speciale Projecten onlangs een nieuw schoolgebouw voor het Mondriaan
College opgeleverd.
Project: nieuwbouw ROC Mondriaan College,

Het complex huisvest niet alleen de uiteenlopende

baksteenbetonlateien met geglazuurde steen-

Den Haag

onderwijsvormen van een ROC maar ook de Raad

strips. “Onze naam”, vertelt werkvoorbereider

Opdrachtgever: Mondriaan Onderwijsgroep,

van Bestuur van het Mondriaan College. Kortom,

Jochen Bösel, “komt niet zozeer voort uit de

Den Haag

een multidisciplinair gebouw. Bovendien een

producten die we gebruiken als wel uit de

Aannemer: Ballast Nedam Bouw Speciale

gebouw dat uitsluitend bestaat uit rechte lijnen en

projecten die we aannemen. Het zijn merendeel

Projecten, Nieuwegein

felle kleuren. Min of meer in de geest van het werk

zeer omvangrijke, complexe en altijd unieke

Architect: AGS Architekten & Planners, Heerlen

dat Piet Mondriaan in de laatste fase van zijn loop-

gebouwen.

Rayonmanager Vebo: Henri Beekhuis

baan maakte.

Voor Vebo, maar ook voor ons, waren de

Werkvoorbereiders Vebo:

geglazuurde baksteenbetonlateien in die zin een

Richard de Lange Wendels (staal),

Kwetsbare glazuurlaag

‘speciaal project’, dat dit bijna nooit voorkomt.

Peter van Oort (beton)

Voor Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten

Vebo levert genoeg betonlateien die beplakt zijn

maakte Vebo ‘speciale producten’ in de vorm van

met gewone steenstrips, maar dit was wel apart.
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De geest
			 van mondria an

Zeker omdat de producten zijn beplakt met steen-

er weinig tijd was voor de engineering van het

ze opgelegd. Ook op de derde verdieping zijn ze

strips in drie verschillende kleuren: rood, geel en

prefabbetonskelet. Daarom is besloten het

opgehangen, om op die manier aan te sluiten op

zwart. Het omvangrijke voortraject voordat deze

instorten van ankerrails te omzeilen. Dat had

het krachtenspel en het dilatatieontwerp. In het

lateien op de bouw waren, is ook bijzonder te

wel de nodige gevolgen voor de werkvoorberei-

metselwerk zijn horizontale en verticale stenen

noemen. We hebben de stenen, van de Duitse

ding. Jochen Bösel: “Er was veel overleg nodig

door elkaar gebruikt. Het strak repeterende voe-

stenenfabrikant Röben, laten leveren aan Tichelaar

tussen ons en Vebo. Het hele complex is

genpatroon dat daardoor ontstaat, moest in de

in Makkum. Dit bedrijf heeft de rode en gele

gebouwd in staal en prefabbeton. Vanwege het

producten van Vebo terugkomen. De baksteenbe-

glazuurlagen aangebracht. Vervolgens gingen de

ontbreken van ankerrails moesten we de stalen

tonlateien hadden dus een plakpatroon dat Vebo

stenen naar de zagerij, waarna de steenstrips naar

geveldragers, ook door Vebo geleverd, aan de

zeer nauwgezet moest volgen. Na het aanbrengen

Vebo gingen om op de lateien te worden geplakt.

prefabbeton binnenbladen boren. Reken maar

van de betonlateien moest er immers op doorge-

Vanuit Bunschoten zijn ze daarna uiteindelijk op

dat het een uitzoekerij was om precies de plaat-

metseld kunnen worden zonder dat de verticale

de bouw gekomen. Een groot voordeel was dat

sen te bepalen waar de bevestigingspunten

lijnen ter plekke een onregelmatigheid zouden

Vebo ervaring heeft met het transport van dit soort

moesten komen ten opzichte van het wapenings-

gaan vertonen.” De foto’s spreken voor zich. Een

zware en tegelijk kwetsbare producten. Die kwets-

staal in de binnenbladen. Voordat de eerste

gebouw dat de geest van Mondriaan ademt.

baarheid werd vanwege de glazuurlaag natuurlijk

geveldrager tegen de wand zat, was het teken-

alleen maar groter. Baksteenbetonlateien stapel je

werk heel wat keren heen en weer gegaan.

sowieso anders dan ‘onbeplakte’ betonproducten.

Hierbij had ik een prima samenwerking met

Vebo weet dat, waardoor we ook van deze extra

Richard de Lange Wendels van Vebo, met als

kwetsbare, geglazuurde exemplaren er geen één

resultaat dat al het staal- en betonwerk in één

hebben hoeven afkeuren. Dat alles mooi op tijd en

keer klopte.”

in de juiste hoeveelheden en volgorde werd
afgeleverd, lag aan een zeer strakke planning die

Strak repeteren

we hadden opgesteld en waar alle partijen zich

De baksteenbetonlateien zijn in twee versies uit-

uitstekend aan hebben gehouden.”

geleverd. Jochen Bösel: “Boven de raamkozijnen
op de begane grond zijn ze opgehangen aan

Geen ankerrails

geveldragers, boven de ramen op de eerste,

Een andere bijkomstigheid op dit werk was dat

tweede en vierde verdieping links en rechts zijn
3

Vebo Beton & Staal. Eigenlijk blijft die naam in

passing en afmetingen. De kappen kunnen in elke
mogelijke vorm worden gezet. Om de architect/ontwerper hierin een handvat te geven, zijn vier basisvormen

gebreke bij wat we werkelijk leveren. Als we het

uitgedacht; vlak, hellend, tweezijdig afwaterend en met
vuilkeerrand. Gecombineerd met alle verschillende uitvoeringsmogelijkheden bieden deze vier basisvormen

helemaal goed zouden doen, zouden we voluit

een zee aan mogelijkheden.
Gaat dit echter nog niet ver genoeg, dan kan in alle richtingen van deze basisvormen worden afgeweken. Zo

‘Vebo Beton & Staal & Aluminium & Kunststof’

kan er allerlei aanvullend zetwerk worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld om waterdichte overgangen te creëren van
afdekkappen naar waterslagen.

moeten heten.

Waterslagen
Aluminium waterslagen worden hoofdzakelijk gebruikt
in gevels onder kozijnen, als alternatief voor de beton-

Dat die naam op praktische bezwaren stuit, zal

worden toegepast als in het oog springende dakrand

nen raamdorpel of de keramische raamdorpelsteen. Ze

niemand verbazen, we houden het dus maar zoals

afwerking, muurafdekker of als een fraaie afwerking

kunnen ook op andere plaatsen worden toegepast, zoals

het is. Dat je daardoor echter geneigd bent ‘die

op balkonborstweringen. Ze kunnen vrij uitzetten

bij overgangen van metsel- naar houtwerk.

andere producten’ te vergeten, ligt voor de hand.

t.o.v. de onderliggende constructie, wat scheurvor-

Vebo’s waterslagen worden geëxtrudeerd of gezet uit

Vandaar dat dit artikel nog eens even Vebo’s

ming in de dakbedekking voorkomt, en ze laten zich

aluminiumplaat als afwijkende maten nodig zijn. Bij

aluminiumassortiment - in hoofdzaak bestaande

eenvoudig vastklikken op de speciale klem- en kop-

extrusie wordt aluminium verhit en door een matrijs

uit afdekkappen, waterslagen en gootvulstukken -

pelbeugels. De beugels worden vastgeschroefd en kun-

geperst. Deze matrijs kan in alle mogelijke vormen wor-

onder de aandacht brengt.

nen exact worden gepositioneerd dankzij de slobgaten.

den ontworpen. De aluminiumproducten komen hier

De speciale profilering van de beugels voert het hemel

dan in lengten van zes meter uit. Vebo Staal heeft voor

Afdekkappen

water ter plaatse van stuiknaden in dwarsrichting af.

de geëxtrudeerde aluminium waterslagen gekozen voor

De afdekkappen zijn een functionele en fraaie aanvul-

De afdekkappen worden gemaakt van hoogwaardige

een breed assortiment van veel voorkomende breedten.

ling naast onze betonnen afdekbanden. De kappen

aluminiumplaat met een dikte die afhangt van de toe-

De breedtematen variëren van 35 tot 350 mm, onder-
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We hebben meer dan onze
na am doet vermoeden

verdeeld in hellingshoeken van 5°, 10° of 15°.

Wij fabriceren onze gootvulstukken, al naar gelang

merken tijdens een flinke regen- of hagelbui. Daarbij

De aluminium waterslagen van Vebo onderscheiden

de wens, van aluminium tranenplaat of van geper

kunnen onze aluminiumproducten met bescherm

zich door een strakke, moderne vormgeving. Dit geldt

foreerde aluminiumplaat. Deze plaattypen geven de

folie besteld worden. Zo wordt de kans op bescha

in het bijzonder voor de serie met een schuinte van 10°.

nodige antislipwerking. Het aluminium wordt geheel

digingen op de bouwplaats geminimaliseerd.

Deze schuinte is geheel afgestemd op die van de

op maat- en vormspecificaties van de klant gezet tot

Afdekkappen en waterslagen zijn leverbaar in elke

gebruikelijke betonnen raamdorpels en zorgt boven-

een overbruggend gootvulstuk.

RAL-kleur. Wilt u echter een blanke uitvoering, dan

dien voor een betere detaillering en aansluiting van

kan dat ook. Aluminium is namelijk uitstekend

kozijn op onderliggend metselwerk. De waterslagen

Vormvrijheid

bestand tegen corrosie. Maar ook waterslagen en

worden standaard geleverd met bevestigingsgaten en

In de loop van de vijf jaar dat Vebo aluminiumproduc-

afdekkappen in geanodiseerde uitvoering behoren tot

eventuele hulpstukken als kopschotten, koppelplaten,

ten levert, is er een flinke productkeuze en -differen

de mogelijkheden. Anodiseren verlengt niet alleen de

verstekkoppelplaten en ankers.

tiatie ontstaan. Zo zijn de waterslagen in een veelheid

levensduur, het levert ook een fraaie naturellook op.

Binnen- en buitenhoeken worden standaard op de

aan breedtematen (inmiddels meer dan 35) leverbaar,

Dit anodisatieproces kan ook in een aantal basis

hoek gelast, waardoor een volledig gesloten hoekstuk

met allerlei bevestigingsankers en verbindingsprofielen

kleuren worden uitgevoerd.

ontstaat. Bij de buitenhoeken worden de lassen stan-

(zoals diverse modellen onderliggende koppelplaten).

Vebo’s nog steeds groeiende assortiment aan alumi

daard afgeslepen.

Gelaste binnen- en buitenhoeken en kopschotten voor

niumproducten maakt het nog aantrekkelijker de

elk type waterslag completeren de reeks. Per serie zijn

levering van alle gevelproducten (beton, staal, alumi-

Gootvulstukken

minimaal vier verschillende modellen beschikbaar.

nium) in één hand bij Vebo onder te brengen. Niet

Om te voorkomen dat regenwater door een sterke

Onze serie muurafdeksystemen en afdekkappen wordt

alleen handig, maar ook essentieel voor de snelheid

wind onder de deur door naar binnen wordt

nog dagelijks uitgebreid met diverse maatwerkmodel-

en kwaliteit die uw opdrachtgevers eisen! Bovendien

geblazen,wordt op galerijen en balkons nog veel met

len. Bovendien is er een grote keuze aan hulpstukken:

zijn al onze producten qua vormgeving op elkaar

goten gewerkt. Daardoor wordt het hoogteverschil

hoekstukken, verloopstukken, schuifstukken, kop-

afgestemd.

tussen galerij/balkon en deurdorpel groter dan twin-

schotten, dichtgezette uiteinden etc. Eventueel rond

tig mm, wat een overbruggingsvoorziening bij galerij-

gewalst of gesegmenteerd. Optimale vormvrijheid dus!

en wettelijk verplicht maakt. Zo’n voorziening maakt

Neem contact op met Vebo, (033) 299 26 00 en vraag
naar de heer Janno Voets. Ook via de Productselector

Vebo in de vorm van een zogenaamd gootvulstuk.

Extra’s

op onze vernieuwde website doet u een schat aan

Daarmee wordt een eenvoudige opstap naar de deur-

Wat voor alle producttypen geldt, is dat ze optioneel

informatie op: www.vebo.nl. En als u daar dan toch

opening mogelijk. Ook voor rolstoel- en rollator

aan de onderzijde van een antidreunlaag kunnen

bent: download meteen de brochure ‘Esthetisch en

gebruikers is het gootvulstuk niet weg te denken.

worden voorzien. Wat dat voor een effect heeft, kunt u

praktisch in aluminium’.
5

Bouwonderneming Stout is een middelgroot bouwbedrijf dat in de
honderd jaar dat het bestaat flink aan de weg timmert. Het is een breed bedrijf
waarbij de werkzaamheden variëren van planontwikkeling, woning- en
utiliteitsbouw en renovatie tot en met beheer en onderhoud.

De veelzijdigheid van Stout in de woning- en

en zo’n 605 m 3 per appartement. Er zijn vrij-

Project: nieuwbouw 4 appartementen aan

utiliteitsbouwsector loopt van strakke kantoor-

staande woningen die het met minder moeten

de Singel, Dordrecht

panden tot charmante woongebouwen met een

stellen ...

Opdrachtgever: Wesmycon B.V., Dordrecht

oude uitstraling. Van dat laatste staat een proeve

De luxe is niet alleen terug te vinden in de

Aannemer: Bouwonderneming Stout BV,

van bekwaamheid aan de Singel in Dordrecht.

afmetingen, ook de afwerking mag er zijn. Eén

Hardinxveld-Giessendam

voorbeeld: in de schuine kap van de bovenste

Architect: Lugten Malschaert Architecten bv,

Werkvoorbereider/projectbegeleider Jouke Bijl

woning is een grote opening gemaakt waardoor

Dordrecht

vertelt: “Het betreft een nieuw gebouwd complex

je een soort terrasachtige ruimte krijgt. De

Constructeur: Wijcon B.V., Dordrecht

met de ‘look’ van de laat 19e/begin 20e eeuw.

schuifpui is geen standaardpui maar bestaat uit

Rayonmanager Vebo: Peter Duyst

Het gebouw heeft vier woonlagen, waarbij elke

harmonicadeuren die in geopende toestand

Werkvoorbereider Vebo: Rob van Oostveen

woonlaag één appartement telt. Met een totaal

zowel links als rechts in een mooie, onopval-

bouwoppervlak van 970 m 2 is dat ruim 240 m 2

lende omkokering vallen. Zo loopt de woon
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Stout bouwt
‘oud’ in Dordt

kamer naadloos door in het buitengebeuren. Zó

ning worden gehouden met sparingen voor de

Goten

naadloos zelfs dat de eigenaar bij het verlaten

schuine kap en andere aansluitingen. Door

“De gootelementen hebben we met ingestorte

van zijn woning een keer de schuifpui vergat

wederzijdse inbreng van elkaars expertises

stekeinden meegestort met de druklaag op de

dicht te doen, simpelweg omdat die volledig

kwamen Vebo, de architect en wij tot werkbare

breedplaatvloeren. Daarbij steunen de goot

aan het oog was onttrokken. Het leergeld in de

oplossingen. Vebo weet alles van de (on)moge-

elementen af met nokken tegen de verdiepings-

vorm van een ingeregende woning was zuur.”

lijkheden van hun producten, wij weten alles

vloer. Om de gootelementen te kunnen laten

van het construeren van gebouwen en daar-

werken, zijn ze met dilataties opgehangen.

Meegestorte neuten

mee ook het bevestigen, ophangen, monteren

Vervolgens hebben we de goot waterdicht

De oude uitstraling van het gebouw komt aan

van (betonnen) bouwelementen. Al ‘fine

gemaakt met een bekleding van EPDM, een zeer

de buitenkant terug in details als een fraai

tunend’ kom je met elkaar tot een optimaal

duurzaam en elastisch kunstrubber.

gepatineerd koperen dakbedekking en niet

productontwerp. Want het is vaak de vraag of

afgevoegd metselwerk in vechtformaat. “Die

dat wat je op papier bedenkt er in de praktijk

Borstweringssteun

flink terugliggende voegen kom je in Dordt,

ook zo uitkomt. Ik vind dat dat in dit geval

Verder was de rest van de producten van Vebo

zoals we hier zeggen, veel tegen”, gaat Jouke

ook weer prima gelukt is. Dat heeft voor een

redelijk standaard. Spekbanden, trappen,

Bijl verder. “In het prefabbeton komt dat oude

groot deel met je onderaannemers te maken.

bordesplaten, afdekbanden, dat soort werk.

weer terug in bijvoorbeeld de neuten die Vebo

Laten die het afweten, dan ben je de klos. Dat

Nu ik het over afdekbanden heb, brengt me dat

met de raamdorpels heeft meegestort. Hierop

geldt voor de kwaliteit van het eindresultaat

even op iets heel anders: staalwerk. Ook dat

konden wij weer verder metselen. Vroeger

maar evenzogoed voor het tijdsbestek waarin

betrekken we vaak van Vebo Staal. In een ander

werden die neuten in natuursteen en zelfs ook

dat gerealiseerd wordt. Door hun omvangrijke

project hebben we onlangs met die vernieuwde

wel in hout uitgevoerd. Een andere bijzonder-

bedrijfsbureau, hun productieapparaat en hun

borstweringssteun van ze gewerkt en dat gaat

heid is de betonnen goot die helemaal om het

vakkennis is Vebo een leverancier geworden

uitstekend. Hij geeft een veel grotere vrijheid in

pand heen loopt. Door de getrapte profilering

waar we regelmatig gebruik van maken. En

het exact positioneren van je afdekbanden van-

krijgt het pand een statig aanzien. Zeker aan

natuurlijk, waar gehakt wordt vallen spaan-

wege het flexibele draadeind. Echt een vondst.

de voorkant, waar nogal wat ‘bochtenwerk’ zit,

ders, zo is het gewoon. Als je maar onderling

Wat ook geldt voor de traploos verstelbare

zijn de gootelementen behoorlijk ingewikkeld

de intentie hebt eruit te komen. Niet in

spouwankers. Altijd precies op lagenmaat

van vorm. Er moest op bepaalde plaatsen reke-

problemen maar in oplossingen denken.”

zonder te buigen. Klasse”, rondt Jouke Bijl af.
7
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Prefab betonproducten blijven voldoen
a an het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit

GEVEL Tota al Beurs
2008 een succes
Er kan met een goed gevoel teruggekeken
worden op de vakbeurs GEVEL Totaal, die
gehouden werd van 23 t/m 25 januari 2008

U was misschien net gewend aan de afkorting BSB.

van alle bodem-

Deze afkorting staat voor Bouwstoffenbesluit. Een

werkzaamheden,

wet die in 1999 van kracht werd o.a. voor steen

van productie van

achtige bouwmaterialen, zoals beton. De invoering

bouwstoffen tot en

ervan zorgde voor het nodige rumoer, ook in de

met de toepassing.

betonwereld. Medio 2005 kwam de overheid tot de

Verder is aandacht

conclusie dat het BSB simpeler en eenvoudiger moest.

besteed aan keten-

Met ingang van 1 juli 2008 zal het Besluit Bodem

verantwoordelijk-

kwaliteit voor bouwmaterialen zoals beton van

heid, het overdra-

kracht worden. Wat zijn nu de belangrijkste verschil-

gen van de

len tussen het BSB en het nieuwe Bbk? Een belangrijk

verantwoordelijk-

verschil is het toepassingsgebied van het Bbk. Was het

heid voor een

BSB gericht op bouwstoffen, het Bbk heeft een veel

bouwstof als deze in andere handen overgaat.

breder bereik, namelijk de totale bodemactiviteiten.

Kortom, het Bbk is onvergelijkbaar met het BSB, maar

Dit houdt in dat onder het nieuwe Bbk ook bodem

voor betonproducten is de wijziging in de praktijk

onderzoek, monsterneming en bodembescherming

zeer gering. Betonproducten die voldeden aan het

vallen. Kortom, het Bbk regelt de kwaliteitsborging

BSB, voldoen ook aan het Bbk.

Actieplan woningproductie
minister Vogela ar

in Ahoy Rotterdam. Positieve reacties van de
bezoekers en exposanten overheersen het

Het vierde kabinet Balkende heeft zich voorge

80.000 woningen per

beeld. Het aantal bezoekers bedroeg 8.035

nomen om in 2008 écht werk te maken van de

jaar mogelijk zijn.

(ter vergelijking 2006:

beleidsdoelstellingen. Vorig jaar stond sterk in

Daarin wordt dan wel

4200 bezoekers).

het teken van de vormgeving van het beleid en

de circa 7.500 anders-

Van de bezoekers was

de uitwerking ervan in concrete doelstellingen.

zins geproduceerde

3 op 10 werkzaam bij

Van het ‘woningbouwministerie’ VROM heeft

(niet-nieuwbouw)

een architecten

minister Vogelaar vorig jaar haar plannen

woningen meegenomen.

bureau. Ook Vebo
Beton & Staal was

Op de lange termijn
Foto: www.bfbn.nl

(vanaf 2015) zou de

© RVD/foto Eric Maas

Minister Ella Vogelaar

met een stand

woningproductie

aanwezig.

volgens minister Vogelaar kunnen gaan dalen
naar 70.000 nieuwe woningen per jaar. Om de

Agenda

mismatch tussen vraag en aanbod op de woning-

1 t/m 3 APRIL 2008

dan jaarlijks nog 10.000 extra woningen als

BouwRAI, Amsterdam RAI,

vervangende nieuwbouw neer te zetten.

markt op te lossen, acht zij het wenselijk om ook

Europaplein, Amsterdam
18 juli t/m 8 augustus 2008

gepresenteerd voor 40 en meer ‘prachtwijken’ en

Bouwvak Vebo Beton & Staal

de woningbouwproductie. Op korte termijn

9 t/m 11 september 2008

wordt de voortgang van de woningbouwproductie

Bouw Relatiedagen Gorinchem,

nauwlettend gevolgd en toegezien op de aanvul-

Evenementenhal Gorinchem

lende afspraken die hierover gemaakt zijn met de

14 t/m 16 oktober 2008

woningcorporaties. Tevens wordt sterk ingezet

Bouw Relatiedagen Hardenberg,

op kennisdeling (met name over de te verbeteren

Evenementenhal Hardenberg

regelgeving), de mandaten voor de instelling van

9 t/m 11 december 2008

regionale woningbouwregisseurs en het her

Beton Vakdagen Gorinchem,

verdelen van de BLS-gelden. Op die manier moet

Evenementenhal Gorinchem

tot 2010 een woningproductie van ten minste

8
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mn

De bouw is vanouds een traditionele sector.

In oktober 2007 kwam het ING Economisch

De nieuwe vereniging van prefabbetonfabrikan-

Veranderingen worden niet omarmd en zullen

Bureau met de ‘opzienbarende’ vaststelling dat de

ten AB-FAB (Associatie van Betonfabrikanten

alleen plaatsvinden als het niet anders meer kan. En

bouw niet in staat is meer dan 75.000 woningen

van Constructieve Elementen in Nederland) gaat

dit moment is dichterbij dan we werkelijk beseffen.

per jaar op te leveren wegens gebrek aan arbeids-

veel effort steken in het breed in de markt com-

krachten, en dat de bouwcapaciteit in de toe-

municeren van de mogelijkheden van prefab

De Nederlandse bouwvakker is de op één na best-

komst verder zal terugzakken als men geen

beton. Er zal daarbij gefocust worden op archi-

betaalde van Europa en heeft de laagste producti-

productiviteitsverbetering tot stand kan brengen.

tecten, constructeurs, projectontwikkelaars etc.

viteit. Natuurlijk kun je discussiëren over de

Een logisch verhaal, gezien het geringe aanbod

Ook zullen veel inspanningen worden verricht

betrouwbaarheid van de cijfers, maar het geeft in

van jong personeel. Een aanbod dat alleen maar

om toekomstige beslissers nu al van voldoende

ieder geval wel een richting aan. Dat lonen hoog

verder onder druk komt. Vanuit de bouwbranche

kennis te voorzien en ze tevens te enthousias

liggen, heeft voor een groot deel ook te maken

kwam, kenmerkend voor deze traditionele omge-

meren voor een baan in de bouw.

met schaarste, en echte vaklieden gaan binnen vijf

ving, kritiek op dit rapport. Een houding die de

jaar, vanwege (pre)pensionering, een zeer schaars

zaak alleen maar zal verergeren omdat jongeren

Bouwen is een hartstikke leuk vak. Het is echter

goed worden.

vaak te kennen geven de bouw niet uitdagend

belangrijker dat onze jeugd de bouw als een

Deze situatie is nog erger bij de zogenaamde white

genoeg en veel te traditioneel te vinden. Om

hartstikke leuk vak erváárt. Hiervoor is een

collars. Goede werkvoorbereiders, uitvoerders,

nieuwe mensen te krijgen, zullen we dus een

verandering nodig met een duidelijke visie op

projectleiders etc. zijn al schaars en vanwege de te

uitdagende omgeving moeten creëren.

het bouwen in de toekomst. Laten we dit zo snel

verwachten uitstroom en een zeer lage instroom
zal dit probleem alleen maar toenemen.

mogelijk oppakken, bij voorkeur gezamenlijk.
Toch ligt de oplossing voor een hogere producti-

Voorkomen is altijd beter dan genezen.

viteit voor het grijpen en is bovendien gemakkeDaar waar je bouwvakkers nog uit lagelonenlan-

lijk te realiseren door een industriële benade-

Lambert Teunissen,

den kunt halen, is dit volgens een onderzoek van

ring: ontwerpen en bouwen met

voorzitter AB-FAB,

EZ voor white collars in de bouw niet mogelijk.

prefabbetonelementen. Met name aan de ont-

algemeen directeur

Verstand van de Nederlandse wet- en regelge-

werpkant zal hier veel meer aandacht aan moe-

VBI/Spanbeton

ving, en daarmee dus ook van de Nederlandse

ten worden besteed en zal de kennis moeten

taal, zijn hier absolute vereisten en weinig men-

worden verhoogd. Er heerst een sterk vooroor-

sen in het buitenland zijn de Nederlandse taal

deel dat een prefabgebouw een ‘standaard’ge-

machtig. Overigens wordt het verkrijgen van

bouw is. Niets is minder waar; met prefab is een

mensen uit lagelonenlanden ook al moeilijker.

even grote bouwvariëteit mogelijk als met ‘tradi-

Polen haken af, Indiërs en Filipijnen worden

tioneel’ bouwen. Men dient zich wél te verdiepen

‘schaars’ omdat deze in de Arabische regio’s

in de opzet van de draagstructuur. Daarentegen

werkzaam zijn. Ook in China worden in een

zijn mogelijkheden als grote overspanningen,

hoog tempo allerlei bouwprojecten uit de grond

slanke constructies, verhogen van de bouwsnel-

gestampt, waardoor vakbekwaam personeel ook

heid en het verlagen van bouw- en faalkosten

daar niet meer voorhanden is.

bijkomende voordelen.
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Hogere productiviteit
met prefab beton

Of we het nu leuk vinden of niet, iedereen die binnen de Europese Unie producten
verhandelt, heeft te maken met CE-markering, een maatregel die internationale
concurrentie eerlijk moet laten verlopen. Ook bedrijven die louter nationaal
opereren, krijgen met de papierwinkel van CE-markering te maken.
Bouwproducten vallen ook onder CE-markering.

aan de wettelijke eisen zoals beschreven in de van toe-

Richtlijn Bouwproducten

Voor een aantal, zoals thermische isolatiematerialen,

passing zijnde Richtlijn. Alle producten met een

In Brussel is jarenlang vergaderd over

cement en kalkzand- en baksteen, is CE-markering al

CE-markering hebben vrij toegang tot de gehele markt

CE-markering. Er moest immers niet alleen worden

verplicht. Voor de overige zit die verplichting er

binnen de Europese Economische Ruimte (EER, zie

vastgesteld welke producten aan welke eisen moes-

onherroepelijk aan te komen. Ook Vebo verhandelt

kader). Producten die niet in overeenstemming zijn

ten gaan voldoen, maar ook nog eens hoe hoog die

een aantal bouwproducten die onder CE-markering

met bijbehorende richtlijnen en die geen

eisen dan feitelijk moesten worden.

vallen. Dit artikel belicht CE-markering en de relatie

CE-markering hebben, mogen niet binnen de EER

tussen CE-markering en díé betonproducten.

verhandeld worden. In Nederland wordt hierop toe

Uiteindelijk resulteerde dit voor de bouwsector in de

gezien door VROM. Wordt een product van een bedrijf

Richtlijn Bouwproducten. Deze bevat eisen ten aan-

Wat is CE-markering?

goedbevonden voor CE-markering, dan volgt daaruit

zien van de constructieve veiligheid, brandveilig-

CE-markering is een Europees productlabel dat aan-

een EG-Conformiteitsverklaring voor dat product,

heid, gezondheid & milieu, gebruiksveiligheid,

gebracht moet worden op producten die vallen onder

op naam gesteld van dat bedrijf.

geluidsbeperking en energiezuinigheid. Vanuit de

de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen. CE staat

Overigens mag een architect nog steeds bouwproduc-

Richtlijn Bouwproducten worden productnormen

voor ‘Conformité Européenne’. Met het teken geeft de

ten zonder CE-markering voorschrijven, simpelweg

aangestuurd, omdat elk bouwproduct zijn eigen toe-

fabrikant (of importeur, bij invoer van producten van

omdat er voor heel veel producten nog geen normen

passing heeft en daarmee unieke productspecifica-

buiten de Europese Unie) aan dat het product voldoet

zijn vastgesteld die CE-markering mogelijk maken.

ties moet hebben.
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treffende EU-land geldende normen. Per 1 september

concurrentie mogelijk maakt.

2007 moeten kolommen en balken CE-gemarkeerd

KOMO-certificering of andere erkende kwaliteits

zijn (volgens de productnorm NEN-EN 13225). Dat

verklaringen. Producten met een erkende

Versnelde Conformiteitsverklaring?

zijn ze dan ook, hoewel dit nog niet blijkt uit onze

Nederlandse kwaliteitsverklaring mogen in

De bedoeling is dat vanaf 1 maart 2010 elk bouw

productstickers. Onze ICT-afdeling werkt momenteel

Nederland zonder nadere toetsing in een bouwwerk

product, dus ook de rest van Vebo’s leveringspro

hard aan het naadloos koppelen van de artikelcodering

worden toegepast, ongeacht om welke sector van de

gramma, CE-markering moet hebben. Of we dat gaan

aan de CE-normen. Zodra de stickers van het CE-logo

bouw het gaat. Bij KOMO is er immers sprake van een

halen? Het is nog maar de vraag. Er ontbreken nog te

en bijbehorende nummers voorzien kunnen worden,

gegarandeerde aansluiting op het Bouwbesluit en het

veel productnormen, zodat veel certificeringstrajecten

zal dat zichtbaar worden op onze producten.

Bouwstoffenbesluit. Terwijl uit een product met

waarschijnlijk te laat in gang gezet kunnen worden.

CE-markering in de meeste gevallen slechts blijkt dat

Wat zou helpen, is het versimpelen en daardoor

het product, volgens geharmoniseerde normen en

versnellen van het opstellen van EG-Conformiteits

Balken en kolommen met
CE-markering

testmethoden, voldoet aan Europese voorschriften

verklaringen. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld te

Voor die prefabbetonproducten die op dit moment

om het in de handel te kunnen/mogen brengen!

gaan werken met Europese rekencodes in de vorm van

CE-markering moeten hebben, zijn door KIWA alle

Overigens is het een vreemde situatie dat het

de Eurocode-familie; Eurocode 2 is bedoeld voor het

processen binnen Vebo gecontroleerd en goedbevon-

Bouwbesluit prestatie-eisen stelt op gebouwniveau

doorrekenen van (prefab)betonconstructies. Hiermee

den. In het geval van de prefabbetonnen balken en

terwijl de Europese productnormen eisen stellen op

kunnen producten worden doorgelicht volgens een

-kolommen hoort daar een certificaat bij, het FPC-

productniveau.

vastgestelde rekenmethode, in plaats van dat men te

certificaat. FPC staat voor ‘factory production control’.

maken heeft met per land verschillende en dus niet-

Vebo levert dus zijn balken en kolommen met

Waarom CE-markering?

vergelijkbare rekenmethoden, waarbij met testen

CE-markering onder FPC-certificaat nummer

CE-markering heeft tot doel het Europese vrijhandels-

moet worden aangetoond dat het product voldoet aan

0620-CPD-44790/01. Dit maakt weer deel uit van de

verkeer te bevorderen. Zo kan bijvoorbeeld een pro-

de gestelde Europese eisen. Vebo heeft zitting in een

EG-Conformiteitsverklaring die Vebo heeft opgesteld

duct dat in Duitsland wordt gemaakt, in Griekenland

Europese werkgroep die voor ‘Specificaties voor

voor balken en kolommen, zie afbeelding.

goedkoper worden geproduceerd omdat daar de eisen

nevenproducten van Steenconstructies’ (zoals lateien)

In de toekomst zijn alle EG-Conformiteits

ten aanzien van bijvoorbeeld grondstoffen minder

de productnormen moet gaan herschrijven, om zo te

verklaringen die Vebo heeft, te downloaden via

streng zijn. Om nu de Duitse producent evenveel kans

komen tot werkbare CE-markeringstrajecten.

de website. Houd deze dus in de gaten!

is en die beantwoordt aan pakketten van eisen die in

Welke prefabbetonproducten
van Vebo hebben CE-markering?

Welke landen behoren tot de
Europese Economische Ruimte (EER)?

elk EER-land hetzelfde zijn. Heeft een product op die

Vebo Beton maakt prefabbetonproducten. Omdat bin-

De volgende landen maken deel uit van de Europese

manier bewezen ‘CE-waardig’ te zijn, dan hoeft dat bij

nen het productpakket van Vebo kolommen en balken

Economische Ruimte (EER): Nederland, België,

verhandeling naar een ander land niet nogmaals

tot nu toe de enige producten zijn waar normen voor

Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Groot-

aangetoond/getest te worden. Wel kunnen steekproefs-

zijn vastgesteld, zijn deze dan ook daadwerkelijk met

Brittannië, Ierland, Denemarken, Griekenland,

gewijs de productieprocessen bij de fabrikanten

CE-markering te leveren. Dat betekent niets meer of

Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden,

getoetst worden (bij Vebo door KIWA) om de

minder dan dat deze producten vrij verhandelbaar zijn

Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Cyprus, Estland,

CE-waardigheid vast te stellen. Zo is controlevrij

binnen Europa, over de toepasbaarheid in een speci

Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië,

handelsverkeer mogelijk en kunnen de afnemers van

fieke situatie moet worden verwezen naar de in het be-

Slowakije en Tsjechië.

op de Europese markt te geven als de Griekse, wordt
elk product getest op een wijze die in elk land hetzelfde
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de producten objectief vergelijken, wat eerlijke

CE-markering moet niet verward worden met

ach

CE-markering geen kwaliteitsverklaring!

e

rgrond

CE-markering, of we het
nu leuk vinden of niet

vebo visie

wit ivoren wachters
bevroren pracht en praal
beschermd door een fonkellaag
hard en stoer als staal
(met dank aan Simon Vestdijk)

