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“Dit besteltraject is ons
woningbouwconcept waardig”

“Laat hij die koppiger is
dan ik, aan het werk gaan.”
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BTE is een overkoepelende organisatie van een aantal (prefab)betonproducenten
in Nederland en Duitsland. De BTE-groep heeft onder meer innovatie en milieuverantwoorde productie als speerpunten, en gebruikt hiertoe zo veel mogelijk
het potentieel van haar leden. De doorontwikkeling van alkalisch geactiveerde
slakcement, door dochter ASCEM, is daar een geslaagd voorbeeld van.

Alkalisch geactiveerde slakcement minder milieubelastend

Doorbraak in niettraditionele cementsoorten
Als algemeen directeur van de BTE-groep

der gaan onderzoeken en ontwikkelen.

weet Bart van Melick het nodige te vertel-

Wereldwijd kan namelijk een besparing van

len over de nieuwe cementsoort, zoals hij

zeker meer dan 1% op de totale CO2-

onlangs nog deed tijdens een symposium

uitstoot worden gerealiseerd door ASCEM-

bij de TU/e. Nu valt de eer te beurt aan

cement toe te passen. Dit lijkt misschien

Vebo Visie en haar lezers.

bescheiden, maar je kunt het ook zo bekijken: bij elke 1000 kg portlandcement die

60% minder CO2-uitstoot

De heer Van Melick, algemeen directeur
van de BTE-groep.

wereldwijd wordt geproduceerd, komt

Inleidend vertelt de heer Van Melick: “Waar

gemiddeld 1000 kg CO2 vrij. Tijdens de pro-

we het hier over hebben, is een ASC, alkali

ductie van 1 ton ASCEM-cement is er 60%

slag cement. Dit is niet nieuw, er zijn gebou-

minder CO2-uitstoot!”

wen die al geruime tijd staan en zijn

Wordt bij de productie van ASC veelal

gebouwd met dit cement. De kwaliteit en de

onbewerkte industriële slak gebruikt, bij

verhoudingen van de betongrondstoffen

ASCEM-cement gaat men uit van zelf

(zand, grind, water en cement) bepalen de

geproduceerde slak op basis van vooral

uiteindelijke betonkwaliteit. Juist de

kolen-vliegas. “Deze slak wordt volgens

samenstelling van het cement is van grote

ASCEM-procedé geoptimaliseerd en is

invloed op die kwaliteit. Omdat BTE gelooft

daardoor van een veel constantere en

in innovatie én in duurzaam, milieuverant-

hogere kwaliteit. Bovendien liggen er

woord bouwen, zijn we ASCEM-cement ver-

wereldwijd letterlijk bérgen vliegas, zoals in

India. Dit is echt een internationaal

bijvoorbeeld kunnen zijn dat constructieve

dag te doen. En last but not least: beton

probleem, waarvoor bij grootschalige toe-

betonelementen slanker kunnen worden

met ASCEM-cement heeft een veel

passing van ons gepatenteerde cement

ontworpen. “Vooralsnog is dit toekomst-

geringere ontwikkeling van hydratatie-

een uitstekende oplossing is gevonden”.

muziek omdat de normering eerst op de

warmte, waardoor de kans op krimp

schop moet”, reageert de heer Van Melick.

scheuren een stuk minder wordt.”

Productkwaliteit

“Naast al mijn positieve ervaringen met

Als het woord ‘productkwaliteit’ tijdens

certificerings- en normeringsinstituten

Nabije toekomst

het gesprek valt, vervolgt de heer Van

weet ik ook dat ze over het algemeen een

Hoe ziet de nabije toekomst van dit veel-

Melick nog enthousiaster: “Het mooie

zekere traagheid kennen in het accepte-

belovende nieuwe cement eruit? De heer

van beton met ASCEM-cement is dat het,

ren van oplossingen. Maar toch ben ik

Van Melick: “BTE gaat komend jaar veel

in tegenstelling tot portlandcement, blíjft

ervan overtuigd dat het niet anders kan

manuren en middelen investeren om

verharden. Gedurende de hele levens-

dan dat constructief beton op basis van

ASCEM-cement volledig productierijp te

duur! Ook de aanvangssterkte is hoog

ASCEM-cement tot normverandering zal

krijgen. In feite is het dat al, maar de

waardoor het zeer geschikt is voor de

leiden. Nú al is het zo dat in de prefab

komende tijd is erop gericht de toepassing

prefabbetonindustrie. Daarbij is ASCEM-

betonbranche voordeel kan worden

van dit cement in beton tot volledige uit-

cement ook nog eens dichter van structuur,

behaald met ons cement in betonproduc-

ontwikkeling te laten komen. Ook een

waardoor de duurzaamheid (bestandheid

ten voor niet-constructief gebruik;

partner als Vebo kan binnen dit proces

tegen chemicaliën) zeer goed is. En dat

constructieve normeringen gelden daar in

van grote waarde zijn. Parallel aan dat

allemaal bij een lager verbruik van grond-

andere mate. Zo kan beton met ASCEM-

proces starten we met het ontwerp en de

stoffen: voor de productie van 1 ton

cement zonder productietechnische aan-

engineering van een productiefaciliteit

ASCEM-cement is 1200 kg grondstoffen

passingen worden verwerkt en hoeft er

van ASCEM-cement. Ambitieuze plannen,

nodig, voor de gelijke hoeveelheid

voor de uitharding veel minder energie te

zeker, maar wie in innovatie gelooft zoals

portlandcement 1550 kg.”

worden toegevoegd. Het beton heeft

BTE, moet bársten van ambitie en door-

praktisch geen kalkuitbloei en mallen

zettingsvermogen. Gelukkig denken we er

Normering

kunnen beter benut worden. Immers,

binnen de groep allemaal zo over. De

Een winstpunt van de druksterkteont

het beton hardt sneller uit zodat het

synergie binnen BTE zal ook het komende

wikkeling van ASCEM-cement zou

eenvoudiger wordt twee storts op één

jaar weer ten volle worden uitgebuit.”
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Uitgelicht:
		 de afdeling ZBB
Vernieuwde Vebo Visie, nieuwe rubriek! ‘Uitgelicht’ is een serie artikelen waarin per
uitgave een afdeling van Vebo Beton & Staal wordt voorgesteld.
De eer voor de aftrap is aan de afdeling

plakpatronen zijn eveneens mogelijk, denk

duur van 50 jaar op onze verlijmde

ZBB, verantwoordelijk voor de technische

bijvoorbeeld aan de hanenkam. Ook kunnen

producten. Daartoe lopen er diverse test-

uitvoering van onze Zelfdragende Baksteen

vrijhangende metselvormen gerealiseerd

trajecten bij BDA Geveladvies, waaronder

Betonproducten. Een gesprek met

worden, zoals galerijplaten die aan de

een laboratorium-langeduuronderzoek

afdelingschef Klaas Huijgen en coördinator

onder- en voorzijde zijn voorzien van

naar veroudering van de verlijming

Tijmen Ruizendaal.

steenstrips.

tussen steenstrips en beton.”

Een mooie nieuwe ontwikkeling is onze

Hanenkammen en plafondplaten

prefab baksteen-plafondplaat. Deze bestaat

“Overigens is het zo”, gaat Ruizendaal

Een Zelfdragend Baksteen Betonproduct is

uit een met steenstrips beplakte vezel

verder, “dat de verwerking van ZBB-

een betonproduct dat wordt afgewerkt met

cementplaat van Eternit. De baksteen-

producten de meest kritische fase is. In de

steenstrips. Een product met dergelijke

plafondplaat is met 85 kg/m maar liefst

uitzonderlijke gevallen waarin strips van

afwerking heeft het aanzien van metsel-

70 procent lichter dan de betonnen versie.”

onze producten hebben losgelaten, was

2

dit niet terug te voeren op de lijm of de

werk maar heeft ‘verborgen krachten’ in de
vorm van prefabbeton. Het verlijmen van de

Garantie

applicatie, maar op onjuiste verwerking

steenstrips gebeurt bij Vebo door de appli-

Verlijming als bevestigingstechniek is een

op de bouwplaats, zoals metselwerk dat

catieafdeling. “De globale werkwijze van de

‘hot item’ in de Nederlandse bouw. De

direct afsteunde op de steenstrips of het

ZBB-afdeling”, vertelt Huijgen, “is dat na

gevallen van losgelaten gevelplaten in de

niet goed dillateren van de producten.

goedkeuring van het plakpatroon de steen-

afgelopen jaren liggen nog vers in ieders

ZBB-producten zijn makkelijk toepasbaar,

strips worden gezaagd uit dezelfde stenen

geheugen. Huijgen: “Inderdaad is het zo

maar hoe robuust ze er ook uitzien, ze

die in het werk worden gebruikt. Deze fase

dat verlijming door dat soort voorvallen

blijven kwetsbaar tijdens de verwerking.

besteden we uit bij steenzagerij Deko. De

de schijn op dit moment wat tegen heeft.

Daar kan geen test of proef iets aan

strips plakken we met een hoogwaardige

Nu geeft Vebo op alle ZBB-producten al

veranderen. Het strikt naleven van de

lijmmortel op hun plaats, als rol- of strek-

tien jaar garantie, maar wij willen toe naar

verwerkingsvoorschriften is dan ook erg

kenlaag, of combinaties hiervan. Andere

een situatie van een aangetoonde levens-

belangrijk.”

KOMO

betonelementen bijvoorbeeld. Denk ook

bracht waarna de strips vol en zat in de lijm

Vebo levert haar producten in principe

aan extra tijd voor het bestellen, laten

worden gepositioneerd. Middels inwellen,

onder KOMO, maar is daarbij voor een deel

leveren en laten zagen van de bakstenen én

ook wel de ‘floating-buttering’-werkwijze

afhankelijk van toeleveranciers. Huijgen:

aan de applicatietijd. Je snapt dus dat zeker

genoemd, zorgt de applicateur ervoor dat

“Onderdeel van de KOMO-certificering is

ZBB-producten op tijd besteld moeten

de steenstrip overal goed met de lijm in

het Bouwstoffenbesluit. In ons geval houdt

worden. Voortdurend worden de laatste

aanraking komt. Hierna blijven de produc-

dat in dat beton niet te veel mag uitlogen in

afleverschema’s van de verschillende toe

ten minimaal drie dagen binnen zodat de

het oppervlaktewater. Bij onze ‘gewone’

leveranciers (waaronder wijzelf!) verwerkt,

lijm goed kan uitharden.

(KOMO-gecertificeerde) betonproducten

zodat onze productieplanning en daarmee

Die zorgvuldige manier van voorbehan

gebeurt dit dan ook niet, maar bij ZBB-

de leverdata hard kunnen blijven.”

delen, lijmmortel opbrengen en het onder
geconditioneerde omstandigheden aan-

producten ligt dat anders. De steenstrips
mogen namelijk óók niet uitlogen en

Floating-buttering

brengen van de steenstrips zorgt er, samen

moeten dus onder KOMO geleverd worden.

Juist omdat het bij ZBB-producten aan-

met de hoogstaande kwaliteit van de

Krijgen wij stenen mét KOMO, dan is het

komt op de kwaliteit van de lijm en de appli-

Omnicol-lijm, voor dat elk ZBB-product qua

hele product gecertificeerd. Zo niet, dan

catie van de strips, wil Huijgen ook daarover

lijmverbinding een duurzaamheid heeft die

geldt de KOMO-certificatie niet voor dit pro-

nog wel het een en ander kwijt. “Wij passen

we zonder enige terughoudendheid lang

duct. Dat is iets wat klanten zich goed moe-

uitsluitend vorstbestendige Omnicol-lijm

durig garanderen. En zoals al ter sprake

ten realiseren. Overigens stellen we hen

toe, CE-conform volgens C2TE (NEN-EN

kwam: conform tot nu toe uitgevoerde

daarover altijd van tevoren op de hoogte.”

12004). Tegenwoordig zijn vrijwel alle pro-

testen en proeven is een langere garantie-

Wat ze ook moeten beseffen, is een strak

ducten bij Vebo van zelfverdichtend beton.

periode absoluut relevant.”

kere productieplanning, vervolgt

Omdat die een gladder oppervlak hebben

Ruizendaal. “Er komen bij ZBB-producten

dan traditioneel beton, primeren we alles.

Zijn de testen afgewerkt en alle conclusies

nogal wat extra handelingen kijken. Reken-

Daardoor hecht de lijm nog beter en heeft

getrokken, dan komt Vebo Visie hier van-

en tekenwerk voor de steenstrips, en het

ook eventueel stof geen onthechtend

zelfsprekend op terug. Voor meer informa-

uitzetten van het plakpatroon op de

effect. De lijm wordt met een lijmkam opge-

tie kunt u bellen met uw rayonmanager.
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Voordracht over gedrag van dragend constructie-element

		 De stalen latei
In dit artikel voert Vebo Visie u wat diepgravender mee in de wereld van een
belangrijk product van Vebo Staal: de stalen latei. Dit uitgekiende product wordt
om economische en esthetische redenen veel toegepast in gevelopeningen.
Toch is er nog veel aan te ontdekken, zoals

• 	bij stalen lateien gelden aangrijpings

metselwerk. Ook moet worden onderkend

over het constructieve ontwerp in relatie tot

punten op het hoekprofiel als aange

dat het metselwerk in de eerste uren en

het werkelijk gedrag. Niet dat de huidige

geven in figuur 1; afhankelijk van de

dagen verandert van ‘natte slappe hap’ tot

ontwerpuitgangspunten onveilig zijn, maar

situatie worden onderscheiden:

‘droog en stijf geheel’. Van invloed zijn de

optimalisatie is altijd mogelijk. Voor een

a)	x = 1/10 • b bij spouwmuurconstructies met

voortgang in opmetselhoogte, plaats van de

volledig beeld van mogelijke verbeteringen

spouwankers in het direct

spouwankers, plaats van dilataties, wijze van

moeten de huidige ontwerpaannamen (de

bovenliggende metselwerk.[1]

tijdelijke ondersteuning en metselbekwaam-

theorie) worden vergeleken met in onderzoek geconstateerd gedrag (de praktijk).
Immers: “Een gemaakt bouwonderdeel is

b) x = 1/3 • b bij constructies zonder spouwankers.[2]
•	vastgesteld moet worden dat de toege

een constructie die zich gedraagt zoals die

stane krachten in andere constructie

is gemaakt en niet zoals die is bedacht.”

onderdelen niet worden overschreden.
In de BRL 3121 wordt ook een andere,

De theorie: ontwerpaannamen

privaatrechtelijke prestatie-eis gesteld,

De ontwerpuitgangspunten van stalen

opgesteld vanuit esthetisch oogpunt.

lateien liggen vast in BRL 3121, de basis

Deze heeft betrekking op de doorbuiging

voor het KOMO-attest-met-product

van een stalen latei. De eis luidt:

certificaat voor stalen lateien en gevel

heid.
Daarbij zijn drie verwerkingsmethoden te
onderscheiden:
1. 	latei plaatsen en opmetselen zonder
extra maatregelen;
2. 	latei volledig star ondersteunen tijdens
het opmetselen;
3. 	latei tijdens opmetselen alleen
behoeden voor rotaties.
De laatste methode heeft ontwerptechnisch

•	voor stalen lateien geldt een vervorming-

de voorkeur, omdat tegelijk met het tegen-

dragers. De eisen in BRL 3121 vloeien

criterium, in zowel horizontale als verti

gaan van rotatie (onderdeel van horizontaal

voort uit het Bouwbesluit en hebben

cale richting, zie figuur 2, van maximaal

vervormen) de verticale doorbuiging wordt

betrekking op veiligheid, gezondheid en

x = 1/500 x I t ( I t = theoretische

toegelaten, figuur 3.

energiezuinigheid. Bij het onderwerp

overspanning) met een maximum

Deze methode is een tussenvorm van

‘sterkte’ van de bouwconstructie, ten

van 10 mm. [3]

methoden 1 en 2. Methode 1 is al bij een iets
ruimere overspanning onmogelijk uit te

behoeve van het aspect veiligheid, worden
voor het attesteringsonderzoek uitgangs-

De praktijk: verwerking

voeren, omdat het metselwerk naar voren

punten gegeven. Voor stalen lateien geldt

Een stalen latei is, in verhouding tot het te

wil drukken (uitbuiken) door rotatie van de

dat bij sterkteberekeningen de volgende

dragen metselwerk, buigslap en door zijn

latei, zie foto 4. Bij methode 2 is de latei puur

uitgangspunten, volgens de NEN 6700-

asymmetrische vorm rotatiegevoelig.

een bekisting voor het metselwerk.

serie, in acht moeten worden genomen:

Daarom moet tijdens de bouw worden

Uiteindelijk zal het metselwerk, na uithar-

• 	de belastingsfactoren moeten worden

gezorgd voor een verantwoorde constructie

ding, alle belasting gaan dragen. De latei is

van de stalen latei en het daarop te rusten

dan een element voor tweede opvang,

bepaald overeenkomstig NEN 6702

n.l.
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mocht het metselwerk alsnog gaan

De doorbuiging wordt voor beide richtingen,

experimenteel en numeriek onderzoek aan

scheuren.

verticaal en horizontaal, bepaald. De ligger-

de TU/e, in opdracht van de VLG. Figuur 7

doorsnede zal dan theoretisch loodrecht op

laat zien waar het naartoe zal gaan, figuren

Constructieve beschouwing

de neutrale lijn verplaatsen (zie figuur 6).

8 en 9 tonen de experimenten. De resulta-

De in BRL 3121 gestelde aannamen van het

Hoewel de belasting verticaal aangrijpt, is

ten van dit onderzoek kunt u in een vervolg-

aangrijpingspunt van de belasting is voor de

het opvallend dat er toch een horizontale

artikel in Vebo Visie verwachten.

sterkteberekening een goede en veilige

verplaatsing optreedt die soms zelfs groter

benadering van het werkelijke gedrag. Door

is dan de verticale doorbuiging. De oorzaak

de geringe hoekverdraaiing van een stalen

is dat de werklijn van de belasting niet

latei verplaatst het aangrijpingspunt van de

samenvalt met een van de hoofdassen.

belasting naar het dwarskrachtcentrum van

Bij juiste verwerking zal de horizontale

de latei.

vervorming in de praktijk verhinderd wor-

Een rekensom[4] ter bepaling van de hoek-

den door het metselwerk. Rekening moet

verdraaiing in het midden van de latei maakt

worden gehouden met ‘extra’ krachten die

duidelijk dat de latei deze hoekverdraaiing

worden geïntroduceerd in het metselwerk.

(zie figuur 5) niet kan ondergaan. Er moet

Verder kan gesteld worden dat:

dus een samenwerking tussen latei en

• 	het berekenen van de horizontale ver

metselwerk zijn. Daarom kan, bij juiste toe-

vorming van een stalen latei, mits in het

passing van verwerkingsvoorschrift, deze

werk verwerkt volgens methode 2 en 3,

theoretische torsievervorming voor de
berekening van de horizontale doorbuiging

achterwege kan worden gelaten;
• 	bij de constructieve doorsnedebereke

vervallen.

ningen van de latei de sterkte en stijfheid

Bij constructieve doorsnedeberekeningen

van het metselwerk kunnen worden mee-

van een stalen latei gebruikt men het

genomen, wat een beter benut product

omrekenen naar de hoofdtraagheidsassen,

oplevert. De effectiviteit hiervan hangt af

ofwel de methode ‘effectieve momenten’.

van de plaats van aanwezige dilataties en

Deze dient dan tevens voor de bepaling van

dus de stijfheid van het metselwerk.

de lateivervormingen. Cruciaal bij deze
benadering is dat hierbij de sterkte en

Onderzoek

stijfheid van het metselwerk worden

Ter onderbouwing van het voorgaande is en

verwaarloosd.

wordt onderzoek uitgevoerd. Dit betreft

auteur: Gérard Hagmolen of ten Have
Dit artikel werd opgesteld met hulp vanuit het Pieter van
Musschenbroek laboratorium van de TU/e, waarbij met name dank is
verschuldigd aan dr. ir. Ad Vermeltfoort.

Toelichtingen
[1]	Bij de aanname van het aangrijpingspunt op 10% van de breedte van
de muurdikte gaat men ervan uit dat een soort verborgen drukdiagonaal in het metselwerk de belasting van het zwaartepunt van de
muurdoorsnede verplaatst richting het dwarskrachtencentrum van
de latei. Om in dit systeem evenwicht te krijgen, zijn er horizontale
ontbonden krachten die door de spouwankers aan de bovenzijde en
door wrijving aan de onderzijde moet worden opgenomen,
zie figuur 10. De grootte van deze horizontale kracht is afhankelijk
van de plaats van het spouwanker en van de belasting, en ligt in de
orde van 1/5 tot 1/12 keer de verticale belasting.
[2] 	Bij 1/3 van de breedte van de muurdikte ligt de aanname van het aangrijpingspunt van de belasting net binnen de kern van de doorsnede,
waardoor rekentechnisch geen trekspanningen in het metselwerk
ontstaan.
[3] 	Het vervormingcriterium gaat volledig voorbij aan het werkelijke
gedrag van metselwerk en stalen latei. Het horizontaal vervormen
van de hoeklatei is in de bruikbaarheidsgrenstoestand niet mogelijk,
omdat het gevelmetselwerk als belasting tevens steun levert.
Daarnaast heeft het metselwerk in gebruikstoestand een sterkte en
stijfheid, waardoor de belasting op de latei alleen zal toenemen als
het metselwerk is gescheurd.
Mw x I
[4]	jw =
		
G x I w waarin:
M w = torsiemoment ≈ qx( 1/10 b+ 1/2 t)
l
= overspanning van de latei
G = glijdingsmodulus staal ≈ 81000 N/mm2
I w = wringtraagheidsmoment =
							

(b+h) x t 3
3
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Bouwbeursnieuws 2009
Zoals u weet, wordt van 9 tot en met 14 februari 2009 de Bouwbeurs 2009 gehouden. Vebo Beton & Staal nodigt u van harte uit voor een bezoek
aan standnr. 07.D010. Dat is namelijk de meest directe manier om kennis te nemen van onze nieuwste producten en productontwikkelingen!
Daarnaast vindt u op onze stand zes demo-setups. Dit zijn nagebootste ‘stukjes praktijksituatie’ waarbinnen Vebo’s belangrijkste innovaties zijn
geïntegreerd. Zo wordt u in één oogopslag het nut van de getoonde producten en de productverbeteringen duidelijk. Leest u verder voor zes tipjes van de sluier.

4. Open stelplaat, met patent
1. Isolerende kantplank

De gepatenteerde open stelplaat is

Dankzij de gecombineerde functie

ontwikkeld om exacte uitlijning van

(kantplank en isolatie in één) kan

geveldragers makkelijker, vooral

onze nieuwe kantplank een flinke

sneller en preciezer te laten verlo-

besparing realiseren. Bovendien is

pen. Dankzij de open sleuf is het

dit de eerste kantplank op de markt

mogelijk elke stelplaat afzonderlijk

die écht helemaal naar uw specifica-

vanuit de console te verwijderen, te

ties wordt geleverd! Dus onder meer

draaien en er weer in te schuiven.
En dat alles zónder dat de geveldra-

tot op de millimeter nauwkeurig op maat, waardoor: géén tijdrovend zaagwerk, géén kosten voor diamantzaagbladen, géén afval.

ger van zijn verankeringen moet worden getild! Uitvoerder Bram de

Profilering van kopse kanten en aanbrengen van merken is mogelijk

Graaf van Boer Nieuwerbrug, Bodegraven: “Het is een kwestie van

conform opgave.

de bout in de ankerrail losdraaien, uithalen van de stelplaat, deze
omdraaien en weer inschuiven, geveldrager op hoogte stellen, bout

2. Prefab baksteenplafondplaat

aandraaien, klaar! Deze Vebo stelplaten besparen ons echt veel tijd.”

Onze vernieuwde baksteen-plafond-

5. ECO-geveldrager

plaat bestaat uit een vezelcement-

Het thermisch verzinkt stalen ECO

plaat waarop baksteenstrips worden

console- en geveldragersysteem is

verlijmd. De plafondplaat is met 85

nu nóg preciezer en veelzijdig instel-

kg/m2 70% lichter dan de betonnen

baar. De ECO heeft een grove hoogte-

versie en dus flink kostenbesparend.

verstelling door een vertanding in de

De bouwkundige constructie waar-

lus, de fijne hoogteverstelling
gebeurt door het verschuiven van de

aan de platen worden gehangen, kan namelijk lichter worden uitge-

stelplaat met schuin geplaatst slob-

voerd. De platen (2,5 x 1,2 m) worden met een slim ophangsysteem
blind aan de constructie bevestigd. De plafondplaat is uitgebreid

gat. Type ECO-3D heeft als extra een fijnverstelling waarmee de

getest op sterkte en stabiliteit, waarbij uitgebreide vorst- en dooi-

hoeklijn ook horizontaal kan worden uitgelijnd. Dus: geen losse

proeven glansrijk werden doorstaan.

drukplaatjes meer! Vooral bij niet-vlakke vloerranden is deze optie
waardevol.

3. Lateiservice
Vebo-Calduran
De Lateiservice voor dragende en

6. Verbeterde borstweringssteun, met patent

niet-dragende wanden heeft de vol-

De gepatenteerde verbeterde stalen

gende voordelen: optimalisering van

borstweringssteun is veel flexibeler

de wand door juiste afstemming van

wat betreft afwijkingen in bouwmaat-

de latei(en) in een project, Calduran

voeringen. Borstweringssteun en

neemt de werkvoorbereiding deels

afdekband worden gekoppeld

over (tijdsbesparing!), één enkele

middels een in alle richtingen

®

afroep bij Calduran en de wanden en bijpassende lateien worden
geleverd, betere bouwplaatslogistiek (lateien gemerkt op wandniveau, levering op pallet met blokomschrijving).

verstelbare beugel met draadstang.
Dit geeft grote flexibiliteit tijdens het exact positioneren van de
afdekbanden. Werkvoorbereider/projectbegeleider Jouke Bijl van
Bouwonderneming Stout, Hardinxveld-Giessendam: “We hebben in
meerdere van onze projecten met deze borstweringssteun gewerkt
en dat gaat uitstekend. Heel mooi zijn ook de traploos verstelbare
spouwankers: altijd precies op lagenmaat zonder te buigen.”

colu m n
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Kennis, het behouden waard!
In de meer dan 40 jaar bouwpraktijk die ach-

vrijwilligers, veelal gepensioneerde

film en instructiebijeenkomsten voor docen-

ter mij ligt, bleek het ‘kijken naar en door-

docenten, met een grote affiniteit voor het

ten tracht de studiegroep dit hiaat in vaar-

gronden van’ constructies van onschatbare

vakonderwijs en de aan haar toevertrouwde

digheden in te halen en op te frissen voor

waarde. Ik had het geluk de opleiding

leerlingen. De meeste leden hebben hun

het te laat is. Vooral nu binnen het vmbo-

Bouwkunde aan het Koninklijk Genootschap

wortels in het lesgeven aan leerlingen van

onderwijs de mogelijkheden voor het geven

Mathesis Scientiarum Genetrix (MSG) in

de oude Ambachtschool en de latere Lagere

van gericht vakonderwijs vergroot gaan

Leiden te mogen volgen. Een opleiding die

Technische School. Zij behoren tot die groep

worden middels vakcolleges (waarvan

toen nog maar net voor het tweede jaar van

van docenten die leerlingen aan zich weten

inmiddels een aantal gestart en een groot

start was, en waar docenten, nog vers uit de

te binden door ze ‘bagage’ voor het verdere

aantal in oprichting), is er een belangrijke

praktijk, je bouwkundige kennis bijbrachten.

leven mee te geven.

taak weggelegd voor de studiegroep.

Naast de theorie was er veel aandacht voor

Speciaal voor alle bij het metselonderwijs

Betreurenswaardig is wel dat het hier vrijwil-

bouwcultuur en vrij schetsen van bouwkun-

betrokken leermeesters en docenten heeft

ligerswerk betreft en dat de Stichting

dige details. Kortom, het leren ‘kijken naar

de studiegroep veel informatie voorhanden.

Studiegroep Metselen haar leden nauwelijks

en doorgronden van’ constructies.

Daarnaast heeft het KNB samen met de

een redelijke reis- en onkostenvergoeding

Gezien de ligging van de school, bij de

studiegroep projecten tot stand gebracht,

kan bieden. Werd tot het jaar 2000 nog een

Pieterskerk in de oude Leidse binnenstad,

om ook voor de toekomst de kennis en

financiële bijdrage geleverd door de

was er meer dan voldoende lesmateriaal

kunde rondom ontwerpen en bouwen van

Onderwijsvakbond, nu is de studiegroep vol-

voorhanden. Docenten die zo aan de vor-

gemetselde constructies te behouden. In de

ledig afhankelijk van door derden gefinan-

ming van jonge mensen werken, geven je

eerste plaats voor het metselonderwijs.

cierde projecten en van donateurs.

een ‘cadeautje’ mee voor het hele leven.

Maar daarnaast óók voor al diegenen die,

Graag doe ik een beroep op iedereen die een

Nog steeds zijn voor mij in oude binnenste-

als ze het niet meer weten, even kunnen

warm gevoel heeft bij architectuur in met-

delijke gebieden de architectuurdetails

nazien hoe metselverbanden en

selwerk om de studiegroep te steunen. U

bóven de winkels veel aantrekkelijker dan de

gemetselde constructies moeten worden

kunt zich op www.studiegroepmetselen.nl

uitgestalde waren ín die winkels.

ontworpen en gemaakt. Op deze wijze zijn

aanmelden als donateur. Zo kan de kennis

de cd-roms ‘Eenvormige Nederlandse

en kunde rondom het metselen binnen de

Stichting Studiegroep Metselen

metseltechniek’ en ‘Constructies in

opleidingen voor jonge metselaars behou-

Vanaf 1993, in dienst van het Koninklijk

metsel(bak)steen’ tot stand gekomen.

den blijven. Want ‘MOOI’ is nog altijd: gemetseld in baksteen. Bij voorbaat dank!

Verbond van Nederlandse Baksteen
fabrikanten (KNB), mocht ik zelf profes

Behoud van kennis en kunde

sioneel gaan ‘kijken naar en doorgronden

Het is duidelijk dat van het overdragen van

Hugo Speelman
technisch adviseur Koninklijk Verbond van

van’ constructies in baksteen. Naast het uit-

specifieke praktijkkennis op de traditionele

voeren van inspecties, geven van adviezen,

wijze binnen de huidige structuur van het

schrijven van publicaties en overdragen van

vakgerichte, bouwbrede vmbo-onderwijs

kennis, bestond een belangrijk deel van het

niet veel meer over is. De meeste ‘oude’

werk uit de jaarlijkse organisatie van de

docenten die het nog wisten, zijn inmiddels

studiedag voor metselleraren en de metsel-

verdwenen in het (vroeg)pensioen en de

en voegwedstrijden om de Zilveren Troffel.

nieuwe lichting docenten is vooral

Vanuit deze betrokkenheid maakte ik kennis

theoretisch opgeleid in een bouwbrede

met de Stichting Studiegroep Metselen.

visie. Met name in het geven van praktijk

Deze studiegroep bestaat al meer dan

lessen wreekt zich dit en verlaten jonge

30 jaar, met maar één doel voor ogen: in

mensen soms, mét vmbo-diploma op zak,

stand houden van alle kennis, in theorie en

de opleiding, zónder voldoende basistech-

praktijk, binnen het metselonderwijs.

niek om aansluiting te vinden in de praktijk.

De studiegroep bestaat uit een aantal

Met het tot stand komen van een speciale

Nederlandse Baksteenfabrikanten

P r o j ec t
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In Hoofddorp staat een appartementengebouw met daarin, verdeeld over twee
bouwlagen, 31 woningen. De omvang van het hofachtige, cirkelvormige complex is
dan weliswaar bescheiden, de erin toegepaste prefabbetonproducten waren dat niet
echt. “Oké, de luifeltjes boven de voordeuren zijn niet groot, maar dat is anders bij
de luifelelementen boven de centrale hal. En ook de galerijplaten zijn met hun 10 ton
per stuk flinke jongens te noemen”, zegt Ton Borst, uitvoerder bij HSB-Bouw BV.

Optillen? Tussenschuiven?
		 Of ... aanpassen?
Project:
31 appartementen ‘Belvédère,
Hoofddorp
Opdrachtgever:
Bouwfonds
Aannemer:
HSB-Bouw BV, Volendam
Architect:
Groosman Partners architecten,
Rotterdam
Constructeur:
J.J. Datema B.V., Woudenberg
Rayonmanager Vebo:
Gert van Drie
Werkvoorbereider Vebo:
Henk-Wim Meester

Cirkelzaag

gewend ben. De vellingkantjes en het water-

De galerijplaten vormen tezamen een per-

hol lopen mooi mee in de cirkelvorm van de

fect ronde cirkel. Daartoe hebben de platen

platen, bijvoorbeeld.”

aan de binnenzijde van de cirkel radiussen
die samen 360˚ vormen. Aan de zijde waar

Niet praktisch

de platen aansluiten op de achtergevels van

Niet praktisch, vond Ton Borst, waren de

de woningen, hebben ze een rechte kant

liplasopleggingen van de eerste galerijplaat

met een inkeping. Ze verspringen in de vorm

en van de laatste. “Het was namelijk zo dat

van de tanden van een cirkelzaagblad. “Het

als je zou beginnen met het inhijsen van de

was voor mij niet de eerste keer dat ik met

platen, je aan het einde van het rondje qua

Vebo werkte”, vervolgt Ton Borst, “maar wel

oplegging niet uitkwam. Daartoe hadden

de eerste keer dat ik met dit soort grote pro-

volgens mij de eerste en de laatste plaat aan

ducten van ze aan de gang was. Is me prima

weerskanten sponningen nodig die

bevallen. Met dezelfde kwaliteit als ik van ze

gespiegeld moesten zijn ten opzichte van

getekend, maar dan hadden we de beginplaat

was. Ze waren echter al begonnen met het

EINDPLAAT

VERVOLGPLAAT

minstens 30 cm in zijn geheel moeten

storten van de ‘gewone’ galerijplaten, waar-

ophijsen om ruimte te krijgen voor het

door we iets werden vertraagd. De eerste

ertussen schuiven van de laatste plaat. Niet

plaat kon nu namelijk niet als eerste gestort

echt handig met het oog op beschadigingen

worden. Dit hebben we opgelost met alumini-

bijvoorbeeld. Daarbij gaat het ook om milli

um steigerplanken als tijdelijke galerij, zodat

meterwerk. De naden tussen de afzonderlijke

we toch konden doorgaan met andere werk-

platen liggen allemaal in het zicht, dus dan

zaamheden. En Vebo zette alles op alles om

heb je ook gelijke afstanden nodig. Dat was

ons zo snel mogelijk te helpen. In de praktijk

met de ‘tussenschuifmethode’ veel lastiger,

hebben we er dan ook weinig last van gehad.

zo niet onmogelijk. Extra complicerend was

Bovendien, wat er van de vrachtwagens

ook het feit dat we de platen over de gesloten

kwam, was zonder uitzondering van grote

cirkel van woningen heen moesten hijsen.”

klasse. Er hoefde niks terug, er hoefde niks

AT
PLA
ERIJ

AT
LA
GA

LE

JP
RI

project keurig verlopen is.”

GA

in de cirkelvorm. Al met al vind ik dat het

hoofd gezien door de werkvoorbereidingen.

GAL

konden neerleggen. Misschien is dit over het

LE

GA

GALERIJPLAAT

gedeelte van de platen vormt, loopt mooi mee

AT

T
LAA

zitten. Ook het antislipprofiel dat het loop

laatste plaat net als de andere gewoon

PLA

IJP
LER

gelijke liplassen te storten, zodat we de

ERIJ

AT

AT

hekwerken. Alles zat precies waar het moest

GAL

LA

JP
RI

PLA

gesteld de eerste en de laatste plaat met

GALERIJPLAAT
GA

ERIJ

de montage van een noodtrap en van diverse

VERVOLGPLAAT

IJP
LER

GAL

“Dus”, gaat Ton Borst verder, “heb ik voor

BEGINPLAAT

T
LAA

over. En dat met al die instortvoorzieningen
die we hadden aangegeven, bijvoorbeeld voor

VERVOLGPLAAT

EINDPLAAT

VERVOLGPLAAT

Kist aanpassen

BEGINPLAAT

GALERIJPLAAT

de kist aan te passen en te storten wat nodig

AAT

manier waarop de producten waren

IJPL

Hoe dan ook, Vebo was flexibel genoeg om

LER

de tekening. Het zóú wel kunnen met de

Elkaar beter leren kennen met als doel elkaars (on)mogelijkheden te leren door
gronden is nog steeds een belangrijk uitgangspunt voor een bedrijfsbezoek aan Vebo.
In het jaar 2000 verscheen Vebo Visie 4, met daarin een verslag van zo’n bezoek
van bouwbedrijf Goldewijk B.V. Een van de punten die toen al werd genoemd om uit te
bouwen, was het verschuiven van productiegericht naar klantgericht werken.
Hoe is Vebo daar in het geval van Goldewijk

aanpakt. Maar het bedrijf is echt uniek in het

de afgelopen jaren in geslaagd, is de

concept van vrijesector-woningbouw waar-

openingsvraag aan inkoper Piet Rissewijck.

bij de consument letterlijk alles onder één

“Door goed te luisteren, open te staan voor

dak - dat van Goldewijk - vindt. Van ontwerp

onze suggesties en actief mee te denken

tot en met sleutelklare oplevering.

met onze bedrijfssituatie”, antwoordt de

“Wij verzorgen ook het complete vergun

heer Rissewijck. “Daaruit is voortgekomen

ningentraject”, vult de heer Rissewijck aan.

dat we de producten die we het meest van

“We hebben eigen architecten en binnen

ze betrekken, kant-en-klaar op afroep

huisarchitecten in dienst en de consument

hebben liggen in Bunschoten.” In dit artikel

kan bij ons de complete afwerking van zijn

vertelt hij onder meer hoe het traject van

huis uitzoeken.”

bestelling tot aflevering eruit ziet.

Inderdaad geeft de zeer verzorgde showroom een meer dan compleet beeld van wat

Uniek concept
Piet Rissewijck:
langetermijn-commitment erg belangrijk.

de laatste trends op de gebieden van koken,

Van klantenwerk (verbouwingen, dakkapel-

baden en wonen zijn. Constant bijblijven op

len) tot grootschalige renovaties, van

deze gebieden is dan ook een absolute must

utiliteitsbouw tot eigen projectontwikke

om dit concept overeind te houden. “Vaak

lingen, er is eigenlijk niets wat Goldewijk niet

zijn we nét klaar met een bedrijfsaanpassing
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“Dit besteltraject is ons
		 woningbouwconcept waardig”
of -verbouwing, of we moeten alweer aan

sen Goldewijk en Vebo op is gebaseerd, de

van onze mensen wil ik niet dat de bouw-

de bak. Maar we geloven in dit concept, dus

vrijesector-woningbouw, werpt dat lange

plaats vol ligt met nog niet te verwerken

doe je dat vanzelfsprekend. En we zijn al

termijn-commitment zijn vruchten af.

prefabbeton of andere bouwmaterialen.”

jaren met dit concept bezig. Het is dus

“Door onze langdurige relatie met Vebo

Is de opdracht voor de bouw van een nieuw

uitstekend aangeslagen, en ook dat is een

weet ik dat ze ons het vel niet over de oren

huis binnen, dan begint Goldewijk eerst

drijfveer. Wel is het zo dat de vrijesector-

halen. Bovendien zien zij hun voordeel van

met het maken van een uitgebreid plan van

woningbouw op dit moment door de

een stuk continuïteit in het standaard klein-

aanpak, “tot en met de bouwplaatsinrich-

financiële crisis logischerwijs wat minder

prefabbeton. Lateien, raamdorpels, kant-

ting aan toe”, aldus de heer Rissewijck.

hard loopt, iets wat bij Vebo ook niet

planken, af en toe wat muurafdekkers, dat

“De eerste stap in het besteltraject voor de

onopgemerkt blijft.”

zijn de betonproducten die we het meest

Vebo-producten is het naar Bunschoten

van ze betrekken. Ook staal (lateien,

sturen van de bouw- en bestekstekeningen.

Strijdbijl

geveldragers etc.) nemen we bij Vebo af.

Daar hebben wij alle door hun te leveren

Daarop voortbordurend vertelt de heer

Dat was ook een belangrijk gegeven om

producten al op ingetekend. Vervolgens

Rissewijck: “Vebo levert bij ons voorname-

toentertijd met ze in zee te gaan. Al het

rekent Vebo de hele zaak constructief door

lijk standaardproducten ten behoeve van

staal- en betonwerk is zo uitgedokterd dat

en kijkt men of alle maten reëel zijn.

onze vrijesectorbouw. Bij buitenstandaard-

elke detaillering precies aansluit. Dat op de

Eventuele aanpassingen van hun kant

projecten vragen we bij Vebo ook offertes

technische en de esthetische kwaliteit van

worden door onze calculatieafdeling ver-

aan, ten behoeve van onze bouwteams,

de producten wat ons betreft niets aan te

werkt, waaruit ons ‘boodschappenlijstje’

aanbestedingen en projectontwikkeling.

merken valt, hoef ik eigenlijk niet te vertel-

met definitieve producten, aantallen en

Het is de policy van Goldewijk ook altijd

len.” Maar ach, de redactie van Vebo Visie

afmetingen volgt. Omdat alles van tevoren

onze vaste leveranciers met jaarcontracten

is er nu toch, dus ...

door Vebo is gecheckt, volgen daar altijd
foutloze leveringen uit. Onze uitvoerders

hierin te betrekken. Maar helaas blijft deze
markt prijsgevoeliger, en zal Vebo dus ook

Speciaal traject

roepen de producten just-in-time af, waar

meer worden beoordeeld op de prijs. Toch

Terugkomend op de openingsvraag uit de

vaak gecombineerde leveringen, dus staal

blijft de strijdbijl bij offerteonderhandelin-

inleiding, vertelt de heer Rissewijck: “In de

en beton op één vrachtwagen, uit volgen.

gen en jaarlijkse contractgesprekken altijd

loop van de tijd zijn we samen met Vebo op

Ook dat levert, behalve een grotere

in de kast. Langetermijn-commitment vind

een uitgekristalliseerd besteltraject uitge-

efficiëntie van ons besteltraject, kosten

ik erg belangrijk. Door elkaar door en door

komen. Dat werkt foutloos mag ik wel

besparing op.” Een reden om dit traject aan

te kennen, kom je overal uit.”

zeggen. Bovendien krijgen we daarmee de

te scherpen of anderszins te wijzigen, ziet

producten just-in-time afgeleverd. Zeker bij

de heer Rissewijck vooralsnog niet. “Het

Continuïteit

de vrijesectorbouw is de ruimte op het

loopt lekker. Gesmeerd. Ons woningbouw

Ook bij de hoofdmoot waar de relatie tus-

werk zeer beperkt. En voor de veiligheid

concept waardig.”

dive

r
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Alle betonbouwmethoden hebben één grote gemene deler: beton als basismateriaal.
Weliswaar zijn er talloze betontypen, maar het zijn toch alle min of meer plastische,
traagvloeibare mengsels die uitharden tot een steenachtig en duurzaam materiaal
dat de tand des tijds ruimschoots kan weerstaan.

“Laat hij die koppiger is
		 dan ik, aan het werk gaan.”
Hoewel Le Palais Idéal geen project is zoals u

Dat zelfbeeld laat zich misschien verklaren

Picasso en Gaudí lieten zich door Cheval en

dat meestal in de Vebo Visie aantreft, geeft

door zijn afkomst - hij was de zoon van een

zijn tot werkelijkheid geworden droom inspi-

het een goed beeld van wat met wilskracht,

kleine boer - en zijn loopbaan, postbode.

reren.

doorzettingsvermogen en fantasie te berei-

Loopbaan mag in dit geval zeer letterlijk wor-

ken is. Daarbij heeft het Palais met de

den opgevat: elke dag liep hij met zijn zware

Het idee

moderne betonbouw gemeen dat het een

posttas niet minder dan 32 kilometer om alle

Tijdens zijn lange, dagelijkse postronde

grote duurzaamheid heeft, hoe eenvoudig

adressen in Hauterives en omgeving te

gebruikte Cheval de tijd om de natuur te

het toegepaste betonachtige mengsel ook is.

bedienen. De fiets bestond nog niet.

observeren en weg te dromen in zijn

De vroegste delen van Le Palais Idéal staan

Hoewel het dus lijkt dat Chevals zelfbeeld

oneindige fantasiewereld. Wat in die dromen

al vanaf 1879. Het bouwwerk was in 1912

niet overeenkwam met wat hij heeft bereikt,

steeds concreter werd, was de bouw van een

klaar. Waarom die lange bouwtijd? Omdat Le

ontging na voltooiing van zijn prestatie ook

fantastisch paleis. Invloeden uit de natuur

Palais Idéal, in het Franse dorp Hauterives, is

hem het unieke ervan niet, getuige zijn uit-

om hem heen, beelden van andere wereld

gebouwd door één man. Een man bovendien

spraak: “Laat hij die koppiger is dan ik, aan

delen die hij zag op ansichtkaarten, boeken

die overdag een baan had als postbode.

het werk gaan.”

en tijdschriften die hij las over andere

Ferdinand Cheval (1836-1924) was de naam

Hoe dan ook, Le Palais Idéal bracht Cheval

culturen, het droeg allemaal bij tot de

van deze dromende doorzetter.

onsterfelijkheid als schepper van een van de

vorming van dat idee.

opmerkelijkste uitingen van de naïeve archi-

Een idee dat letterlijk vaste vorm kreeg toen

De man

tectuur. De invloeden uit onder meer het

hij op een dag, inmiddels 43 jaar oud, over

Cheval heeft eens gezegd: “Alles wat je hier

expressionisme, de barok en het surrealisme

een steen struikelde en door de grillige

ziet, is het werk van een eenvoudig man.”

bleven niet onopgemerkt; grootheden als

schoonheid ervan getroffen werd. Cheval

vatte dit op als een teken zijn fantasie om te

steencement. Vaak werkte hij er ‘s nachts

en zijn vrouw bedoeld waren. Hoewel het

zetten in daden. Al kijkend naar de steen

aan, bij het licht van een olielamp. Bedenk

gemeentebestuur van Hauterives in eerste

schijnt hij gemompeld te hebben: “Als de

daarbij dat Cheval Le Palais Idéal helemaal

instantie met deze wens instemde, kwam

natuur de beeldhouwer is, dan word ik de

alleen heeft gebouwd, zonder dat hij ook

het daar later op terug. Teleurgesteld koos

metselaar en de architect.”

maar iets van een bouwkundige scholing of

de inmiddels 79-jarige Cheval ervoor een

Vanaf die dag verzamelde Cheval tijdens zijn

achtergrond had, en dan openbaart zich een

eigen mausoleum op het kerkhof van

postbezorgrondes bijzondere stenen. Hij

beetje de omvang van zijn magnum opus.

Hauterives te bouwen. Deze ‘Tombe van
Eindeloze Rust en Stilte’ kostte hem nog

had een onovertroffen kennis van het
gebied en wist daardoor precies waar hij

Het resultaat

eens 8 jaar. Cheval stierf ruim een jaar na

welke soorten stenen kon vinden die hem

Het paleis is 26 m lang, 14 m breed en 8 tot

voltooiing, in 1924, 88 jaar oud. Samen met

van pas zouden kunnen komen. Hij liet de

10 m hoog. Het bestaat uit kalksteencement,

zijn vrouw vond hij zijn eindeloze rust en

gevonden stenen in kleine stapels langs weg

leem, gaas, schelpen en (heel veel) stenen.

stilte. Wie weet naar welke werelden zijn

achter, om ze aan het eind van de dag met

Het licht gekleurde cement maakte Cheval

dromen hen hebben geleid.

zijn kruiwagen op te halen en in zijn tuin op

met kolenslakken uit de haarden van de

te slaan.

mensen in het dorp.

Dat de dorpsbewoners hem als een zonder-

De eerste twee decennia was hij vooral

ling begonnen te beschouwen, was dan ook

bezig met de buitenmuren. Le Palais Idéal is

niet eens zo vreemd. Totdat hij startte met

een mix van zeer uiteenlopende stijlen met

de bouw van ‘de Bron van het Leven’, een

elementen uit de Bijbel en het Hindoeïsme

vijver met een waterval waarover hij 2 jaar

en bevat goden en godinnen, gedichten,

deed. Dit bouwsel bestaat uit kalksteen

inscripties en druipsteenachtige motieven.

cement, schelpen en stenen. Door de

De constructie wordt verder gekenmerkt

positieve reacties van zijn familie werd hij

door onder meer vier spiraaltrappen,

aangemoedigd de rest van zijn droom uit te

torens, een hindoetempel, een Zwitsers

laten komen.

chalet, een middeleeuws kasteel en een

De bouw van het paleis zou de man uiteinde-

moskee. Cheval bouwde in zijn paleis tevens

lijk 33 jaar kosten en 3500 zakken kalk-

twee Egyptische graftombes die voor hem
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