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Vebo is van oudsher sterk betrokken bij alles wat zich in BunschotenSpakenburg afspeelt en heeft afgespeeld. Dat wordt onderschreven door
bijvoorbeeld sponsoring van de historische botterwerf en museum
Spakenburg. En er is onlangs weer een mooi voorbeeld bijgekomen.
Vebo leverde namelijk de wandelementen voor het

molen heeft het eerste deel van zijn leven in Wormer

dat de molen moest worden herbouwd, is dan ook al

onderste deel van de romp van de geheel herbouwde

gestaan. Nadat hij daar was gedemonteerd, werd hij

die jaren blijven sudderen. Toen de Stichting

korenmolen De Hoop, in Bunschoten.

per schip naar Bunschoten vervoerd en herbouwd. Het

Botterwerf Spakenburg klaar was met de restauratie

schijnt dat de molen, ter gelegenheid van een bezoek

van de werf, ontstond uit die stichting in 2001 de

Kwaad bloed

dat koningin Wilhelmina in 1899 aan de Zaanstreek

Stichting Korenmolen De Hoop Bunschoten. Zowel

Arie ter Beek is gemeentelijk medewerker cultuur, erf

bracht, nog eens flink werd opgeknapt en zowel van

vanuit de bevolking als de plaatselijke politiek was er

goed & bijzondere projecten, en secretaris van de

binnen als buiten fris in de verf werd gezet. Tijdens het

een groot draagvlak voor herbouw van de molen. En

Stichting Korenmolen De Hoop Bunschoten. Hij weet

bezoek was de molen mooi versierd met vlaggen. Een

dan het liefst herbouw op de oorspronkelijke locatie,

dan ook veel te vertellen over de molen, wat hij met

paar weken later lag hij tegen de grond, wat nogal wat

maar dat werd wat problematisch. Zo gooide nieuw

graagte doet.

kwaad bloed moet hebben gezet.”

bouw op en rond die plek roet in het eten, doordat de

“De nieuwbouw vindt plaats op een andere plek dan

wind te veel door de bebouwing werd afgevangen.

waar de oorspronkelijke korenmolen heeft gestaan.

Polderlandschap

Na veel gepraat en overwinnen van andere haken en

Die molen stond er al honderden jaren, maar nadat

“Toen de molen in Bunschoten eind zestiger jaren defi

ogen is in nauw overleg met de gemeente een prachti

hij in 1932 letterlijk werd gekortwiekt en daarmee

nitief werd gesloopt, was daar nogal wat weerstand

ge andere locatie gekozen.

zijn functie verloor, werd hij in 1967 helemaal

tegen vanuit de bevolking. Er was natuurlijk een flink

Tenminste, wíj vonden hem prachtig. We kregen veel

gesloopt. Voor de tweede keer overigens, want de

hiaat in de ‘skyline’ van Bunschoten ontstaan. Het idee

geluiden van mensen die niet zo blij met de nieuwe
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de skyline van
Bunschoten hersteld

plek waren. Er ging volgens hun niets boven de oor

worden aangepast door een deel van de stadsgracht

maar geheel afgepleisterd met een soort beton

spronkelijke. Maar wat niet gaat, gaat niet. Bovendien

te dempen. Uiteindelijk kwamen de sponsors wel en

achtige, grijze pleisterlaag. Aan de hand van oude

kon een deel van die mensen, zonder dat er iets con

hebben ze met name veel in natura bijgedragen. Zo

foto’s en ansichtkaarten proberen we zo dicht moge

creets te zien was, zich de herbouw op een andere

hadden we een bedrijf dat de damwand voor de

lijk bij het origineel te blijven.

locatie niet voorstellen. Nu we eenmaal bezig zijn,

beschoeiing van de vaart leverde en een ander

Ook de sierrand die ter hoogte van de verdiepings

verstommen de ‘tegengeluiden’ en vinden de meesten

bedrijf dat de plaatsingskosten voor haar rekening

vloer op de onderste elementen liggen, heeft Vebo

het toch een zeer geslaagde plek. Mooi uitkijkend

nam.

verzorgd. Die rand heeft niet alleen een sierfunctie,

over het typisch Nederlandse polderlandschap én

Vebo sponsorde zowel geldelijk als in natura, dat

maar aan de buitenkant verleent die ook steun aan

met voldoende wind. Twee vliegen in één klap,

laatste in de vorm van zestien wandelementen voor

de schoren waarmee de omloop van de molen wordt

omdat het restaurant van het uitzicht profiteert, en de

de onderbouw, acht voor de begane grond en acht

geschraagd. Aan de binnenkant fungeert de rand als

molen voor toeristische doeleinden en demonstraties

voor de eerste verdieping. Vebo had al een donatie

oplegging voor de enorme houten balken waarop de

hier de wind kan vangen die nodig is om te kunnen

gedaan voor de herbouw, maar toen we bij ze aan

verdiepingsvloer wordt geconstrueerd.”

draaien. Dat restaurant komt overigens in een bijge

klopten om plannen te onderzoeken voor de leve

Met de belofte dat ik beslist een keer ga eten in het

bouw dat vroeger ook bij de oude molen stond, maar

ring van de wandelementen, bleken ze op die ele

restaurant neem ik afscheid van de heer Ter Beek.

toen de functie van stal en opslagschuur had. Het

menten ook nog een kortingsbedrag te kunnen

Van leuke eetadresjes kun je er nooit genoeg hebben.

doel is dat de opbrengsten van het restaurant de tota

regelen. In één woord schitterend, want we hadden

le exploitatiekosten van de molen gaan dekken. Het

met die elementen meteen een uiterst degelijke fun

Project: herbouw korenmolen De Hoop,

geheel moet dus helemaal selfsupporting worden.”

dering voor de rest van de molenromp. Die is geheel

Bunschoten

in hout gebouwd, met bijbehorende flinke houtma

Opdrachtgever: Stichting Korenmolen

Halve meter dik

ten. Daarbij komen er op de fundering flinke krach

De Hoop Bunschoten

De zoektocht naar sponsors verliep in het begin wat

ten te staan als de wieken draaien, dus een solide

Aannemer: bouwcombinatie Groot Roessink/

moeizaam. De heer Ter Beek: “Bij de restauratie van

onderbouw is pure noodzaak. Die hebben we nu, in

Groot Wesseldijk, Voorst

de Botterwerf was dat anders, omdat men toen vanuit

de vorm van betonelementen van zo’n halve meter

Architect: Blokhuis Braakman

een bestaande situatie met de werkzaamheden kon

dik. Bovendien, en daarmee heb ik de oorsprong

architectenbureau bna, Amersfoort

beginnen. Sponsors wisten toen dus beter waar ze ja

van ons plan om naar Vebo te stappen bij de kop,

Constructeur: Blokhuis Braakman

tegen zeiden, in tegenstelling tot de wat abstracte

sluiten de betonkleur en het materiaal uitstekend

architectenbureau bna, Amersfoort

plannen voor herbouw van de molen, nota bene op

aan bij hoe de onderbouw van de molen er oor

Rayonmanager Vebo: Henri Beekhuis

een andere locatie die daartoe ook nog eens moest

spronkelijk uitzag. Die was weliswaar van baksteen,

Werkvoorbereider Vebo: Henk-Wim Meester
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Het precies goed uitgelijnd monteren van geveldra-

len plaat tussen de verankering en de
console+hoeklijn. Op figuur 1 is goed te zien dat

gers is geen eenvoudig werkje, vraag dat maar aan

de stelplaat een schuine sleuf heeft. Deze is asym
metrisch in de plaat aangebracht om een zo groot
mogelijk stelbereik bij een zo optimaal mogelijk

willekeurige montagevaklieden. Bouwtoleranties

materiaalgebruik te verkrijgen.
Zoals figuur 2 laat zien, moeten de stelplaten over

moeten binnen deze relatief kleine constructie-

hun lengteas worden gedraaid wanneer ze in de
oorspronkelijke positie niet het vereiste stelbereik
geven. Dit wordt extra lastig omdat het vaak om

elementen worden opgevangen.

geveldragers van enkele meters gaat en dus om
meerdere consoles! Blijkt het tijdens de montage
nodig om een of enkele stelplaten te moeten
draaien, dan moet de héle geveldrager van zijn
verankeringen worden getild. Extra handelingen,
extra tijd, extra kosten.

Project: 30 woningen, Woerden

Om het monteren van geveldragers te vergemak

Opdrachtgever: Boer Projectontwikkeling B.V.,

kelijken, zocht Vebo samen met diezelfde mon

De oplossing

Bodegraven

tagevaklieden naar een verbetering. En die stel

Het voorgaande is met Vebo’s innovatieve nieuwe

Aannemer: Boer Nieuwerbrug, Bodegraven

len wij bij deze graag aan u voor: de open

stelplaten verleden tijd, zie figuur 3. Dankzij de

Architect: Min2 Bouw - Kunst, Bergen

stelplaat.

opengewerkte sleuf is het mogelijk elke stelplaat

Constructeur: Peters & van Leeuwen BV, Gouda

afzonderlijk uit de console te verwijderen, te

Verkoper Vebo: Theo van Doornik

Het probleem

draaien en er weer in te schuiven. En dat alles

Werkvoorbereider Vebo: Jan Zoeteman

De stelplaat is één van de belangrijkste dragende

zónder dat de geveldrager van zijn verankeringen

componenten van de geveldrager. Het is een sta

moet worden getild (zie figuur 4)!
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Nieuwe innovatieve stelplaat van Vebo
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Wa ar een extra sleufje
al niet goed voor is

fig. 6
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fig. 4

fig. 8
Foto’s: Vebo en Technische Universiteit Eindhoven

Om te zorgen dat de stelplaat binnen zijn maxi
den twee kleine inkepingen aangebracht, zie ook

Wat zeggen de montagevaklieden over Vebo’s
nieuwe open stelplaat?

figuur 3, I. De inkepingen zorgen ervoor dat de

Boer Nieuwerbrug in Bodegraven heeft de nieuwe stelplaten onlangs voor het eerst gebruikt

stelplaat scheef staat als deze te ver wordt door

bij een project van 30 nieuwbouwwoningen in Woerden. Uitvoerder Bram de Graaf: “In totaal

geschoven. Daarmee is de stelplaat niet meer

monteren we hier zo’n 200 m1 geveldragers. Op zo’n afstand ontkom je er niet aan dat je een

horizontaal instelbaar. Een ingebouwde veilig

aantal stelplaten moet keren om op de goede hoogte te komen. Dat is nu een kwestie van de

heid dus, hoe klein ook!

bout in de ankerrail losdraaien, plaat uitschuiven, omdraaien en inschuiven, geveldrager op

male bereik wordt geplaatst, zijn aan de uitein

hoogte stellen en bout aandraaien. Echt een meesterlijke vondst.” Voorman André

De testen en het octrooi

Slingerland beaamt dit ten volle: “Het werkt gewoon heel snel. Het is niet altijd makkelijk om

Natuurlijk is Vebo’s open stelplaat uitputtend

bij de naar beneden hangende bouten van de ankerrails per bout de juiste inschatting te

beproefd op zijn sterkte en functionaliteit, een

maken welke kant van de stelplaten je gaat gebruiken. Achteraf moeiteloos kunnen wijzigen

paar voorbeelden daarvan ziet u in de figuren 5

is dus heel handig. Met de oude platen kon dit niet. Die nieuwe stelplaten van Vebo leveren

t/m 8. Tijdens het testtraject kwam bijvoorbeeld

ons echt een flinke tijdsbesparing op. De extra materiaaldikte van de platen ervaren we niet

naar voren dat de open stelplaat, ten opzichte

als nadeel, de geveldragers geven daar ruimte genoeg voor.”

van de oude gesloten stelplaat in combinatie met

Na het gesprek lopen we naar buiten. Slingerland zegt: “Ook al ben je hier voor een ‘staalver-

ronde sluiting, 1 mm dikker moest zijn.

haal’, ook qua beton heeft Vebo hier het nodige geleverd. Bijzonder zijn de betonkaders, ook
voor ons. Het was een kwestie van twee keer stellen: de eerste keer het kozijn, daarna het

Op de nieuwe open stelplaat is octrooi aange

betonkader. Bovendien steken de kaders 5 cm buiten het geveloppervlak. Onze metselaars

vraagd en inmiddels verkregen. Ook de certifice

kwamen dus niet weg met hun touwtjes. Bewerkelijk, maar wel leuk.” Enthousiast vult De

rende instantie heeft zijn goedkeuring afgege

Graaf aan: “En vallen je de verticale kantplanken op, als afscheiding tussen de afzonderlijke

ven, zodat de open stelplaat onder Vebo’s

woningen? Dit is nu een voorbeeld van creatief bouwen. De kantplank is een standaardpro-

huidige KOMO-attest-met-productcertificaat

duct van Vebo dat in een nieuwe toepassing is gebruikt. Daarvoor hebben ze spijkerklosjes

kan worden geleverd. Vanaf heden treft u op de

aan de achterkanten aangebracht om ze te kunnen monteren. Kortom, een erg leuk maar

bouwplaats bij de Vebo geveldragers alleen nog

bewerkelijk project, dat met meedenkende toeleveranciers nog leuker maar minder bewer-

maar de nieuwe open innovatieve stelplaat!

kelijk wordt. Perfect toch?”
5

U kent Vebo uiteraard als specialist in het

elkaar afgestemd is, zowel qua technische uitwer
king/uitvoering als in logistiek opzicht. Ook de

‘kleinere’ prefabbeton. ‘Wat we niet hebben,

flexibiliteit waarmee Vebo een opdracht kan uit
voeren, is flink vergroot door de samenwerking
met Romein Beton. Sneller kunnen inspringen op

maken we’, is daarbij nog steeds een van onze
belangrijke uitgangspunten.

een acuut verander(en)de situatie is dus een ander
concreet voordeel voor opdrachtgevers.

Producten
Vebo is logischerwijs helemaal ingericht op zo
efficiënt mogelijke productiestromen van stan

Sinds enige tijd mag dit uitgangspunt flink ruimer

ondernemingen die onder de BTE-paraplu vallen, is

daard en buitenstandaard prefabbetonproducten

bezien worden: ook wat we niet kúnnen maken,

dit nu mogelijk.

van 1 kilo tot 10 ton. Romein Beton is vermaard

maken we ...

Door het aangaan van een samenwerkingsverband

als het gaat om de productie van echt grote beton

met Romein anticiperen we op de ontwikkelingen in

producten als bruggen, grondkerende construc

Vebo, aanspreekpunt voor
‘groot en klein’

de markt. Immers, de tendens is dat er steeds meer

ties, tunnels en betonnen kunstwerken en balken

grote, zware elementen worden gevraagd vanuit met

voor bijvoorbeeld de (rail)infrabouw. Gewichten

BTE is een holding waaronder op dit moment tien

name de appartementenbouw. Bewoners willen

van 50 ton per product zijn hierbij geen uitzonde

gerenommeerde betonbedrijven vallen (zie ook het

steeds grotere balkons, en groter betekent in ‘de

ring. Omdat Vebo van oudsher veel meer in het

kader). Door het opzoeken van elkaars specialisa

beton’ ook vaak: zwaarder.

betonwerk voor de woning- en utiliteitsbouw zit,

ties kunnen verrassende mogelijkheden voor

Door de specialisaties van Vebo en Romein met

zijn de producten die Romein Beton in opdracht

opdrachtgevers ontstaan. Verrassend? Inderdaad,

elkaar te verbinden, ontstaat voor opdrachtgevers de

van Vebo maakt, hieraan ook sterk gelieerd. In het

want wie had gedacht dat Vebo Beton & Staal, van

interessante mogelijkheid zowel het kleinere prefab

algemeen betreft het de fabricage van (architec

oudsher Neerlands specialist in het ‘kleinere’ prefab

als grote geprefabriceerde betonproducten op één

tonische) prefabbetonproducten voor de woning-

tot maximaal 10 ton, nu ook het heel grote prefab

adres te kunnen bestellen: bij Vebo in Bunschoten!

en utiliteitsbouw. Voorbeelden: trappen, lift

beton kan leveren? Dankzij een uitgekiende samen

Daarbij is de opdrachtgever ervan verzekerd dat de

schachtwanden, wanden, balkonplaten (al dan

werking met Romein Beton B.V., een van de andere

aansluiting van beide productgroepen perfect op

niet met borstwering) en galerijen. De gewichten
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Nu ook groot prefab
uit Bunschoten!

zijn daarbij al opgelopen tot 22 ton per product.

gaan voor het best mogelijke resultaat. Al zeg ik

BTE Nederland BV

Nogmaals: grote producten dus! Overigens draagt

het zelf, die omslag hebben de jongens zich snel

BTE Nederland BV uit Andelst is het moederbedrijf

Vebo niet alleen zorg voor de engineering van het

en goed eigen weten te maken.”

van gerenommeerde betonbedrijven die marktge

kleinere prefab (zoals altijd al het geval was), ook

richtheid, innovatie en ‘doen wat je belooft’ hoog in

het grote prefab wordt in Bunschoten helemaal

Uitbreiding met 1000 m2

het vaandel hebben staan. Met een omzet van circa

voorbereid, berekend en getekend.

Bij Romein Beton Gorredijk wordt alles zelf

150 miljoen euro in Nederland, Duitsland en België

gefabriceerd. Kerst Kremer vult aan: “Vebo

behoort de BTE-groep op dit moment tot de meest

Gelijke kwaliteitsstandaarden

levert de tekeningen, het rekenwerk en andere

toonaangevende betonindustrieën in West-Europa.

Voor een goede uitvoering van het grote beton

zaken die wij voor onze werkvoorbereiding

Mede aangespoord door het moederbedrijf leggen de

werk staat de Romein Beton-vestiging in het

nodig hebben. Naast de productiewerkzaam

ondernemingen binnen BTE de lat continu hoger.

Friese Gorredijk borg. “Van doorslaggevend

heden zorgen wij ook voor het inplannen van

Wat dat kan betekenen als twee of meer onderne

belang voor het succes van zo’n samenwerking is

stortvolgorden, het kiezen van het ontkistings

mingen binnen BTE de krachten gaan bundelen,

dat vanaf het begin af aan duidelijk is dat de kwa

middel, het hoe en waar neerleggen van de

blijkt uit de succesvolle samenwerking tussen Vebo

liteitsstandaarden van de samenwerkende bedrij

gestorte producten en het maken van de wape

Beton & Staal en Romein Beton.

ven minimaal gelijk zijn”, zegt bedrijfsleider Kerst

ning en de mallen. Wat die mallen betreft: bij

Kijk ook op www.bte.nl.

Kremer. “Die van Vebo zijn hoog, die van ons ook.

het opstarten van de productie zijn de mallen

Maar wij zitten van origine in de GWW-sector,

enkele keren vanuit Bunschoten aangeleverd.

toch een andere tak van sport dan de woning- en

Dat was natuurlijk geen ideale situatie. Daarom

utiliteitsbouw. Dit was wel iets waar onze jongens

is onze eigen mallenmakerij met plusminus

in het begin even tegenaan liepen. Wij werken

1000 m 2 uitgebreid. Ook de wapening komt uit

voor GWW-producten (denk aan duikers en tun

onze eigen vlechterij.”

nels) altijd met stalen mallen en nu moesten ze

Een van de doelen van de BTE-leiding is de

ook met de veel kwetsbaardere mallen van hout

synergie tussen de collegabedrijven te optimali

gaan werken. Dit gaf wel eens wat aanlooppro

seren om de markt nog beter te kunnen bedie

bleempjes zoals beschadigingen tijdens het in de

nen. “Ik vind de samenwerking tussen Vebo en

mal leggen van de wapening. Toch waren die snel

Romein daar een geslaagd voorbeeld van”,

verleden tijd omdat ‘de Romeinen’ net als Vebo

besluit een enthousiaste Kerst Kremer.

Gorredijk. Op pagina 10 kunt u meer
lezen over het project waarvoor Vebo deze grote
balkonplaten liet maken.
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Economische zorgen?
de olieprijs die aan het stijgen is. Ook de prij
zen van bijvoorbeeld metaal en cement staan
onder sterke opwaartse druk. Daarnaast onder
vinden we in Nederland de nadelige gevolgen

inie

van een krappe arbeidsmarkt.
Om antwoord te geven op de hierboven gestel
de vraag: de Nederlandse economie is niet zó
kwetsbaar dat we bang moeten zijn voor econo
mische krimp. In Amerika is men hier terecht
wél bang voor. Daar is de impact van de kre
dietcrisis het duidelijkst voelbaar. Maar ook in
andere landen waar in het verleden veel inves
teringen zijn gefinancierd met krediet op basis
van waardeontwikkelingen in vastgoed en

p

woningen (zonder dat de vraag dit kon bijhou
den), zijn de effecten goed merkbaar. De vraag
is ingestort, waardoor het overaanbod is bloot

o

gelegd. Een aanpassing van de waarde is nu dus
onvermijdelijk. Na de Verenigde Staten hebben
bijvoorbeeld ook Groot-Brittannië en Spanje
hier last van gekregen. Nieuwe commerciële
investeringen in woningen en ander vastgoed
lopen steeds meer de kans te worden bevroren.
De gevolgen voor de bouwsector in deze landen
kunnen daarom aanzienlijk zijn.
Door de specifieke kenmerken van de
Nederlandse markt is de impact van de krediet
crisis hier veel minder merkbaar. In Nederland
De verwachtingen voor de bouwsector in

want de orderportefeuilles van Nederlandse

is op de woningmarkt namelijk nauwelijks

Nederland blijven positief, omdat de investe

aannemers zijn tot recordhoogte gestegen. Dus

sprake van overaanbod, en veel investeringen

ringsbereidheid op peil blijft en de woning

moeten we ons nu zorgen maken over het

in ander vastgoed worden gedragen door het

bouwproductie zich ook zal handhaven.

kerende economische getij, waar veel buiten

bedrijfsleven zonder dat er mee gespeculeerd

Momenteel wordt in de bouwsector sterk gepro

landen momenteel last van hebben?

wordt. Bovendien bestaat er nog veel vraag naar

fiteerd van de grote economische groei in 2007,

Nederlands vastgoed vanuit het buitenland.
Volgens analisten moet 2008 voor de

De gevolgen van de kredietcrisis blijven hier

Nederlandse economie beschouwd worden als

dus in vergelijking met andere landen beperkt.

een keerpunt. Aan de toename van de economi

Daar komen de ‘economische zorgen’ uit de kop

sche groei die vanaf 2005 zichtbaar was, komt

van dit stukje dan ook niet zozeer vandaan. De

dit jaar namelijk een eind. Over vorig jaar kon

bouwsector zal zich op korte en middellange

een groei van 3,5 procent worden genoteerd.

termijn eerder en vooral zorgen moeten maken

Dit jaar zal volgens het CPB de groei teruglopen

over toenemende kosten door de stijgende prij

tot 2,25 procent, om in 2009 verder af te zwak

zen van grondstoffen. De ontwikkeling hiervan

ken tot 1,25 procent. Deze vertraging in de

laat zich moeilijk voorspellen, waardoor de toe

groei heeft niet alleen te maken met de veel

komst niet geheel zorgeloos genoemd mag wor

besproken kredietcrisis; er zijn ook andere oor

den.

zaken voor aan te wijzen. Zoals de stijging van
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de grondstofprijzen onder invloed van een sterk

Buildsight b.v.

toegenomen vraag. Het is namelijk niet alleen

Rolf Dankers
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m
u
l

Investeren om te oogsten
het bouwproces nog steeds te hoog zijn, moet je

terwijl we elkaar juist het vertrouwen moeten geven,

van afgelopen voorjaar en zomer Spanje regelma

als sector wel investeren in verbetering. Denk in

zonder onmiddellijk alleen naar de prijs te kijken.

tig aan het langste eind trok? Is het toeval dat

dit kader ook aan duurzaam bouwen en maat

Nadal zo goed tennist, het land Europees kampi

schappelijk verantwoord ondernemen. Die

BTE investeert continu in haar dochters - waar Vebo

oen voetbal wordt, de Tour wint en prima pres

inspanningen verdienen zich, op korte dan wel

er een van is - en die plukken daar de vruchten van.

teert in Peking? Nee, natuurlijk niet. Met de

lange termijn, altijd terug. Dat is mijn stellige

We zijn een sterke groep van elkaar aanvullende

Olympische Spelen van 1992 in Barcelona als

overtuiging.

bedrijven die er klaar voor zijn, mocht de onrust in

aanleiding heeft Spanje twintig jaar structureel
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Hoe komt het dat bij alle grote sportevenementen

de economie z’n weerslag hebben in de bouw. Als

geïnvesteerd in haar sportklimaat en plukt daar

Afnemende groei

specialisten in prefab beton behoren we tot de koplo

nu de vruchten van.

Terwijl ik deze column schrijf, worden de jongste

pers. Waarom? Omdat we, net als Spanje in haar

economische cijfers bekend. Afname van de groei in

sporters, al jaar en dag investeren. Dat doen we in

Welke relatie heeft dit met ons werk? De bouw -

Duitsland en Frankrijk en stagnatie van de groei in

mens en middelen, in product en proces, in kwaliteit

zowel de woning- als utiliteitsbouw, maar ook de

ons land. Dat is geen goed nieuws, maar geen reden

en arbeidsomstandigheden. Maar ook in duurzaam

grond-, weg- en waterbouw - kijkt steeds kriti

tot doemdenken. Sterker: ik zie het als stimulans om

bouwen: denk aan fijnstof, transport en alternatieve

scher naar het eigen proces. Ondanks dat het om

nog kritischer te kijken naar proces- en productver

grondstoffen, een ontwikkeling waarvan de ver

een relatief conservatieve sector gaat, professioneel

betering. Geen bedreiging, maar een kans om je als

wachtingen hoog zijn (zie kader). De kennis die we

ook, zal er toch een verdere professionaliserings

onderneming te onderscheiden. Dat geldt ook voor

op deze gebieden hebben, delen we graag met onze

slag moeten plaatsvinden. Niet vreemd, want waar

de sector. Gaat het economisch goed, dan worden

collega’s in de sector. Dat zijn we als een

de internationale concurrentie toeneemt, de eind

we makkelijker, geven we als opdrachtgever en toe

van de marktleiders in de prefab-

gebruiker - van woningeigenaar tot kantoorhuur

leveranciers alle ruimte aan elkaar. Wordt de groei

betonindustrie aan onze stand

der - steeds kritischer wordt en de faalkosten van

minder, dan worden we plotseling krampachtiger,

verplicht.

Cement zonder portlandklinker: nú productierijp
Zand, water, granulaten en cement: samen vormen ze beton. De kwaliteit en de verhoudingen van de

Bart van Melick,
directeur BTE Groep
voorzitter BFBN

grondstoffen bepalen de kwaliteit van het beton. Ook de samenstelling van een van de belangrijkste
ingrediënten, cement, is van grote invloed. Onderzoeksbureau Ascem in Beek, dochter van BTE, doet
doorlopend onderzoek naar (niet-traditionele) cementsoorten die sterker, goedkoper en vooral minder
milieubelastend zijn.
De wereldwijde productie van portlandcement is verantwoordelijk voor 4% van de menselijke CO2-uitstoot;
deze komt vrij bij de productie van portlandklinker, het belangrijkste bestanddeel van portlandcement.
Ook mengcementen, zoals hoogoven-cement en portland-vliegascement, bestaan voor een groot deel hier
uit. Ascem heeft een patent op cement waarin geen portlandklinker wordt toegepast. De productie van dit
cement leidt tot minder dan de helft aan CO2-uitstoot ten opzichte van de huidige portlandcementproductie,
waarbij de kwaliteit minimaal gelijk, zo niet beter is. Op dit moment is het onderzoek van Ascem in de
afrondende fase: het cement is productierijp.
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Op pagina’s 6 en 7 van deze uitgave kunt u lezen over de samenwerking tussen Vebo Beton & Staal en Romein Beton. Behalve een mooi project, is het
werk dat op deze pagina’s centraal staat ook een leuk praktijkvoorbeeld
van groot prefab dat door Vebo bij Romein Beton is uitbesteed.
Afwisselende mix

blijvende staalconstructie waarop galerijplaten

Appartementencomplex ‘de Heemhof’ is modern

rusten, verzinkt stalen kolommen, een volledig

en strak van ontwerp, biedt volop ruimte en comfort

houten trappenhuis. Gecombineerd met de onver

en in op een steenworp van het centrum van

wachte vormen van de gebouwblokken zelf levert

Project: ‘Heemhof’, 74 appartementen met

Alkmaar gelegen. Het plan bestaat uit drie apparte

dat een spannende mix op met een hoogkwalitatieve

parkeergarage, Alkmaar

mentenblokken (in totaal 74 woningen) met eronder

uitstraling. En ik zal maar meteen met de deur in

Opdrachtgever: Segesta Groep, Alkmaar

gelegen een garage met 64 parkeerplaatsen.

huis vallen: het prefabbeton van Vebo sluit daar

Aannemer: Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder B.V.,

Hoofduitvoerder André de Looze van hoofdaan

prima op aan. Wat aanloopprobleempjes daar

Warmenhuizen

nemer Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder: “Het com

gelaten is het allemaal van topkwaliteit wat er van de

Architect: Klous + Brandjes Architecten bna,

plex valt op door een afwisselende mix van materia

vrachtwagens komt. Om het even of het nu om

Haarlem

len: handvorm bakstenen gevels (doorgestreken

kolommen, liftschachten, consoles, luifels, borst

Constructeur: Evers Partners, Velsen-Noord

gemetseld), hsb-elementen met western red cedar

weringen, kantplanken of muurafdekkers gaat.

Rayonmanager Vebo: Frank van de Groep

gevelbekleding, groene melkglazen panelen als

Gelukkig kunnen we vertrouwen op hun afdeling

Werkvoorbereider Vebo: Harm van Twillert

privacyschermen en gevelbekleding, een in het oog

nazorg die problemen gelijk de kop indrukt.”
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van 12-tons balkonpla at tot muurafdekker

Tapijt

opstandjes uit voort, terwijl de hoofdvorm en de

de balkonplaten niet zelf hebben gestort, maar dat

“Alles past in één keer als een huis”, gaat heer De

maat van de galerijen in wezen gelijk zijn. Hetzelfde

dat bij Romein is gedaan? Tja, ze wegen per stuk

Looze op de kwaliteitsvraag door. “De consoles voor

bij de balkons. Die platen zijn weliswaar gelijk van

ruim 12 ton dus dat kan wel kloppen. Maar ik merk

de galerijen zijn daarvan een goed voorbeeld. Omdat

vorm, maar het aantal verschillen in detailleringen

er niets van, behalve zo nu en dan een vrachtauto

deze met hun bovenzijde deel uitmaken van het

per plaat is groot. Denk aan wel of geen balustrade,

van Romein in plaats van een Vebo-wagen. De kwa

loopoppervlak, moeten ze niet alleen haaks zijn,

wel of geen hwa, wel of geen invoegers voor staal

liteit is even hoogstaand. Ze hebben het in

maar moet de bovenkant ook volkomen vlak zijn.

kolommen, verschillende opleggingen enzovoort.

Bunschoten gewoon goed onder controle. Ik zit hier

We hebben ze met enorme Isokorven aan de in het

Talloze combinaties van instortvoorzieningen zijn

nu ruim een jaar, maar ik probeer er zo veel moge

werk gestorte wanden bevestigd en helemaal water

het gevolg. Dat hou je alleen uit elkaar door elk

lijk op aan te sturen dat ze bij de volgende klus ook

pas uitgelijnd. De sponningen in de galerijplaten

onderdeel te nummeren en per bouwlaag aan te

weer van de partij zijn. Als de samenwerking lekker

vallen mooi in die van de consoles, de kitvoegen zijn

geven waar elk onderdeel zich bevindt. Vebo doet

loopt en het product is goed, waarom zou je anders?

straks overal even breed. Het zijn misschien details,

dat uitstekend. Mooie boekwerken en overzichten

Er speelt zo veel meer dan prijs alleen.”

maar juist in zo’n project ga je daar op letten.

die steeds als dat nodig is geüpdatet worden. Bij elk

Daarom dekken we al het prefabbeton al voor mon

product staat het werk- en het productregistratie

tage af met tapijt. Je moet er niet aan denken dat zo’n

nummer vermeld, wat makkelijk afroepen is.

fraaie antislipstructuur wordt beschadigd.”

Ze werken bij wijzigingen niet met losse insteek
velletjes, nee, je krijgt meteen een heel nieuw boek.

Eén vent die alles regelt

Perfect vind ik dat. Daarbij hebben ze het product

“Wat hier in het bijzonder speelde, was de enorme

ionele vermogen al die details exact op de juiste

verscheidenheid aan detailleringen, onder meer ver

plekken in de producten aan te brengen. Elke

oorzaakt door de verschillende gevels die moeten

onderaannemer die met hun product verder moet,

aansluiten op het prefabbeton.

kán ook meteen verder. Dat is voor mij hun grote

Houtskeletbouwelementen, kozijnen, metselwerk,

kracht.

glaspanelen, het sluit allemaal op zijn eigen wijze en

En wat ik verder een groot voordeel vind, is dat ik

met eigen detailleringen op de galerijen aan. Daar

alleen te maken heb met één vent die alles regelt.

kwamen allerlei afwijkende randjes, sponningen en

Zowel voor het kleinere als het grote prefab. Dat ze
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vebo visie

Wees geen Don Quichot,
we moeten ergens beginnen.
Alleen door innovatie
kunnen we blijven winnen.

