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De ruimste keuze in 10˚!

Uitgelicht: de mallenmakerij

Structuur geeft grip
		

en wordt antislip

“Geen overleg is altijd fout.”

Verzoek:
gebruikt u a.u.b. de Productselector!
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Bij waterslagen draait het om het kiezen van de juiste hellingshoek. Door met de
goede hellingshoek te werken, wordt voorkomen dat de waterslagen te weinig
afwatering hebben of dat de neus van de waterslag kantelt door een te steile positie
van de waterslag. Een en ander hangt nauw samen met de detaillering van de gevel
waarin u de waterslagen gaat toepassen.

De ruimste keuze in 10˚!
Om de afwatering altijd zo effectief

ruimste keuze in Nederland aan alumi

mogelijk te laten verlopen, kunt u binnen

nium 10˚-waterslagen.

onze aluminium waterslagen kiezen tus-

De hellingshoek van 10˚ sluit (letterlijk)

sen hellingshoeken van 5°, 10° of 15°.

helemaal aan op onze betonnen raam-

Daarbij willen we even de spotlight zet-

dorpels en afdekbanden, zodat kozijnen

ten op onze 10˚-serie, die het gat vult

en metselwerk perfect in één lijn liggen.

tussen de 5˚- en de 15˚-series. We heb-

De 10˚-waterslagen passen binnen alle

ben er zelfs een nieuwe advertentie aan

soorten gevelbekleding die normaliter in

gewijd, u zult deze nog wel tegenkomen

de Nederlandse bouw voorkomen.

in de bouwbladen. De advertentie kopt

Te denken valt aan metselwerk, gevels

’m al lekker in: “de ruimste keuze
in 10˚!”. De afbeeldingen

die isolatie en stucwerk combineren,
houten dan wel stalen gevels etc.

wijzen direct op de
waterslagen. Uniek

Vormvrijheid

voor Nederland is

Gedurende de tijd dat Vebo aluminium-

de range aan

producten levert, is er een flinke

breedtematen die

productdifferentiatie ontstaan. Zo zijn

Vebo u binnen de

de waterslagen in talloze breedtematen

10˚-serie biedt: 50, 75,
95,120, 135, 150, 165, 180,
200 en 225 mm (ook maatwerk
mogelijk). Hiermee bieden wij de

leverbaar, met allerlei bevestigingsankers en verbindingsprofielen. Gelaste
binnen- en buitenhoeken en kopschotten
voor elk type waterslag completeren de

Vebo’s aluminium waterslagen
reeks. Per serie zijn minimaal vier

geanodiseerd in diverse kleuren of

Aluminium waterslagen worden hoofd

verschillende modellen beschikbaar.

gepoedercoat in elke RAL-kleur. Zelfs

zakelijk toegepast in gevels onder

Bovendien is er een grote keuze aan hulp-

metallickleuren zijn mogelijk! Daarbij

kozijnen, als alternatief voor de betonnen

stukken: hoekstukken, verloopstukken,

kunnen we aantekenen dat anodiseren

raamdorpel of de keramische raam

schuifstukken, kopschotten, dichtgezette

niet alleen de levensduur verlengt, het

dorpelsteen. Ze kunnen ook op andere

uiteinden etc. Eventueel gesegmenteerd.

levert ook een fraaie naturellook op. Dit

plaatsen worden toegepast, zoals bij

Volop vormvrijheid dus!

anodisatieproces kan in een aanzienlijk

overgangen van metsel- naar houtwerk.

Verder kunnen de waterslagen optioneel

aantal basiskleuren worden uitgevoerd.

Vebo’s waterslagen worden geëxtru-

aan de onderzijde van een antidreunlaag

Vebo’s nog steeds groeiende assortiment

deerd of gezet uit aluminiumplaat als

worden voorzien. Wat dat voor een

aan aluminiumproducten maakt het nog

afwijkende maten nodig zijn. Bij extrusie

effect heeft, kunt u merken tijdens een

aantrekkelijker de levering van alle gevel-

wordt aluminium verwarmd en door een

flinke regen- of hagelbui. Een andere

producten (beton, staal, aluminium) in

matrijs geperst. De aluminiumproducten

optie is het bestellen met beschermfolie;

één hand bij Vebo onder te brengen.

komen hier dan in lengten van zes meter

zo wordt de kans op beschadigingen op

Niet alleen handig, maar ook essentieel

uit. Aluminium waterslagen van Vebo

de bouwplaats minimaal.

voor de snelheid en kwaliteit die uw

onderscheiden zich door een strakke,

opdrachtgevers eisen! Bovendien zijn al

moderne vormgeving. Ze worden

Kleur, afwerking

onze producten qua vormgeving op

standaard geleverd met bevestigings

De afwerkings- en kleurmogelijkheden

elkaar afgestemd.

gaten en eventuele hulpstukken als

van onze uitgebreide 10˚-serie alu

Heeft u nog specifieke vragen? Voor

kopschotten, koppelplaten en ankers.

minium waterslagen doen in diversiteit

meer informatie kunt u contact opnemen

Binnen- en buitenhoeken worden

niet onder voor de range in breedte

met Vebo, telefoon (033) 299 26 00.

standaard op de hoek gelast, waardoor

maten. U kunt de waterslagen blank op

Ook via de Productselector op onze

een volledig gesloten hoekstuk ontstaat.

het werk krijgen (aluminium is prima

vernieuwde website doet u een schat

Bij de hoekstukken worden de lassen

bestand tegen corrosie), maar ook

aan informatie op: www.vebo.nl.

standaard afgeslepen.
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In de serie ‘Uitgelicht’ staat steeds een andere afdeling binnen Vebo Beton & Staal
centraal. Deze keer: de mallenmakerij. Want zonder mal geen prefab beton.
Mallen van hout, van staal of rubber, chef mallenmakerij Evert de Graaf weet er alles van.

Uitgelicht: de mallenmakerij
Op de openingsvraag of hij in het begin

de mallen voor storts met grote oplagen.

geeft dit problemen. Goed zetwerk is het

niet tureluurs werd van het in spiegelbeeld

Staal past ook wat beter bij ons productie-

halve werk, zeggen wij altijd. En dat begint

moeten denken, antwoordt hij lachend:

proces waarbij we, na het uitharden, het

bij de kwaliteit van je materiaal.”

“Nou, dat valt wel mee. Overigens wordt niet

product met mal en al kantelen. Dit

alles in spiegelbeeld gemaakt. En oorspron-

beschermt het product tijdens het draaien

Hout- en staalcombinaties

kelijk ben ik opgeleid tot gereedschaps

tegen beschadigingen, bovendien ligt het

Ook combinaties van hout en staal komen

maker, dus had ik al kennis van gietmallen en

product meteen goed om op de vrachtwagen

voor, vertelt De Graaf. “Als bijvoorbeeld bij

tekening lezen. Voor nieuwelingen is het

te worden gelegd. Dat draaiproces is voor

een galerijplaat een balk opgestort moet

soms wel lastig. De tijd om te komen tot het

een houten mal niet altijd even plezierig, de

worden, gebruiken we stalen kopschotten in

punt dat je de mal al voor je ziet bij het zien

spanningen die op het hout komen te staan

de houten mal. Met staal is de naadvorming

van de tekening van het betonproduct, is

zijn groot. Staal kan dit beter hebben.”

tussen balk en plaat kwalitatief beter in de

over het algemeen vrij lang.”

hand te houden. Andersom komt ook voor,

Alleen het beste

hout in een stalen mal. Als in galerijplaten

Met mal en al

“Houten mallen bouwen we op uit vuren

afvoergoten met afschot moeten komen,

“Meer dan de helft van onze interne mallen-

onderslagbalken en 15 mm dik okoumé

dan is dat afschot in hout veel makkelijker te

productie in 2008, 3000 stuks in totaal,

multiplex. Onlangs hebben we een experi-

maken. Van de flexibiliteit van hout maken

kwam voor rekening van de houten mallen,

ment met berkenmultiplex afgerond; qua

we ook gebruik om bijvoorbeeld deur

bij elkaar zo’n 1850. In hout is bijna alles te

dikte-maatvastheid net zo goed als okoumé,

sparingen te maken, die schroeven we dan

maken, meer dan in staal. Kleinere maat

maar een stuk voordeliger. Dat gaan we

in de stalen mal.”

voeringen, de opbouw van lastige, minuscule

vaker toepassen. Je kunt uit kostenoogpunt

details, het is in hout makkelijker vorm te

ook kiezen voor materiaal dat in dikte

Griekse zuilen

geven. Ook als een mal heel groot wordt,

minder maatvast is, maar als het plaat

“Rubbermallen maken we ook in eigen huis.

kiezen we vaak voor hout omdat dit voor

oppervlak 1 mm verloopt, dan heb je hoogte-

De rubbermal leent zich het best voor kleine

deliger is dan staal. Dit soort mallen

verschil dat of niet meer weg te werken is,

producten, zoals sluitsteentjes met een apar-

besteden we nog wel eens uit, omdat we

of ten koste gaat van de oppervlaktekwali-

te vorm. We maken dan eerst het model van

niet altijd de ruimte hebben om zo’n mal te

teit. Bovendien heb je extra tijd nodig voor

hout, maken er een bak omheen die rondom

bouwen. In staal komt dit niet voor, elke

plamuren en schuren! Hetzelfde geldt voor

zo’n 1,5 cm ruimte tot het model heeft, gieten

stalen mal maken we zelf.”

de plaatdikte van de stalen mallen. Ook hier

de tussenruimte vol met rubber en de vol-

Een houten mal gaat maximaal 25 storts

is het zo dat je al bij minimaal dikteverschil

gende dag hebben we de rubbermal. Deze

mee, wat meteen ook het grootste nadeel is,

afwijkingen in de haaksheid en profilering

plaatsen we in de bak om de druk tijdens de

aldus De Graaf. “In staal maken we dan ook

van de mal krijgt. Vooral bij lange mallen

betonstort op te vangen. Met deze zoge-

naamde contramaltechniek hebben we ook

meer weg te denken is. Dit bieden we in de al

inzicht vereist. De vooruitgang van nieuwe

Griekse zuilen gemaakt (zie Vebo Visie 10,

langer bestaande piramide- en onze nieuwe

lingen verloopt niet volgens een gelijkmatig

april 2003, www.vebo.nl, red.). Dan wordt het

wybervorm aan. (Zie ook pag. 6, red.) Ook

oplopende lijn, het is meer een trapvorm

model met CNC-freestechniek uit ‘piep-

een trend die we signaleren, is de toenemen-

waarlangs ze omhoog komen. Stap omhoog,

schuim’ gemaakt. Verder is de productie

de detaillering, bijvoorbeeld van galerij- en

even stilstaan en laten beklijven, weer een

wijze ongeveer hetzelfde als met de kleine

balkonplaten. Rolstoelribbels in de water-

stap, even stilstaan, de volgende stap

rubbermallen.”

goot, meegestorte hwa-voorzieningen,

omhoog en zo verder. Daarom ben je ook niet

“Een andere techniek voor het aanbrengen

speciale afvoermogelijkheden, we brengen

binnen een jaar een perfecte mallen-timmer-

van patronen op of in prefab beton, is het

steeds meer van dit soort elementen in de

man of staalwerker. Het vermogen uit één

plaatsen van een rubbermat in de mal.

producten aan. Wat ik overigens met

mal tien galerijplaten te halen, elk met hun

Het project in Leidschenveen, waarvoor we

gemengde gevoelens bekijk. Men schrijft het

eigen kenmerken, vereist inzicht, vooruit

gevelbanden met een verdiept bloemmotief

zo makkelijk voor, tekent het zo makkelijk uit:

denken en technische beheersing. Het vergt

hebben gemaakt, is daar een mooi voorbeeld

‘in een galerijplaat moeten vier 4 rolstoel

behoorlijk wat tijd om dit vak in de vingers te

van”, zegt De Graaf (zie Vebo Visie 22, sept.

ribbels komen, in een watergoot met

krijgen. Het allerbelangrijkste is echter de wil

2007, www.vebo.nl, red.). “Dit soort matten

afschot’. Het kán wel, maar het kost je zo een

er iets van te maken. We zijn onlangs gestart

besteden we uit, dat is productietechnisch té

dag extra werk. Terwijl 2 of 3 ribbels ook

met een interne MBO-opleiding, in samen

specifiek. Onze klanten kunnen kiezen uit

volstaan. Dat realiseren ontwerpers zich

werking met een ROC. Onze opleiders wor-

honderden standaardmotieven

niet altijd. Misschien remt de crisis van dit

den ondersteund door het ROC, dat ook de

en -structuren; boomschors, hout, steen

moment deze trend wat af, alles heeft

theoretische kant verzorgt. We merken dat er

motieven, strak repeterende fantasievor-

zijn prijs.”

veel animo voor is. Jongens die bij ons komen
met een LBO-diploma, hebben nu de unieke

men, je kunt het zo gek niet bedenken
of onze ‘mattenleverancier’ heeft het.

Opleiding: de wil is het belangrijkst

kans zich binnen ons bedrijf verder te ontwik-

Of maakt het, zoals het bloemmotief.”

Afrondend praten we over de opleiding tot

kelen en een officieel erkend MBO-diploma te

mallenmaker. De Graaf vertelt dat Vebo haar

halen (dit is onderdeel van ons World Class

Trends en crisis

mallenmakers zelf opleidt. “Het is een heel

Manufacturing-traject). Ze wíllen, en

“Wat we duidelijk zien, is dat antislip niet

specifiek beroep dat handigheid en technisch

nogmaals: dat is het belangrijkste.”

Structuur geeft grip
		 en wordt antislip
Grip heb je overal nodig. Niet alleen op je leven, een bootdek, een autoband, een
terrasvlonder, een tennisveld, maar ook op galerijen en balkons van woongebouwen.
Grip krijg je met structuur. Daarom heeft Vebo onlangs een nieuwe structuur aan haar
antislip-assortiment toegevoegd.
In Vebo Visie 19 heeft u al eens kunnen

naam ‘Vebo standaardstructuur type

oppervlak te vergroten. Zo ook de Vebo

vernemen dat het meten van stroefheid,

wyber’ draagt [foto 1].

standaardstructuur type wyber.

of het bepalen van de gladheid van

Even samenvatten: de bestaande

De meest eenvoudige wijze om de

beloopbare elementen geen eenvoudige

piramidestructuur (met de oude

stroefheid van een loopvlak aan te tonen,

opgave is. Om bij de introductie van

aanduiding ‘wafel’) heeft de nieuwe

is door gebruik te maken van de

een nieuwe loopvlakstructuur toch iets

naam ‘piramide’ gekregen. De nieuwe

wrijvingscoëfficiënt, bepaald volgens

te kunnen kwantificeren, is het uit-

structuur in wafelvorm heeft de naam

het testapparaat FSC2000 [foto 2].

voeren van een test op stroefheid

‘wyber’ gekregen.

Deze testmethode staat ook voor

een logische stap.

geschreven in de Nederlandse

Bij u is wellicht bekend dat Vebo al jaren

Technische Afspraken NTA 7909

drie standaard afwerkingsmogelijkheden

‘wrijvingseigenschappen van vloeren –

van het loopvlak in het assortiment heeft:

protocol voor beproeving en eisen’.

glad uit de kist, gestraald en piramide.
De piramidestructuur is al een hele tijd

Het vorige artikel in Vebo Visie 19 gaf aan

een zeer gewilde loopvlakstructuur en

dat Vebo om de stroefheid te bepalen ook

was jarenlang bekend als het ‘Vebo

andere testen heeft uitgevoerd. Daarin is

wafelmotief’. Onder het mom “ga toch

ook aangegeven dat de producten de

effe wieberen, want dit is geen wafel”,

stroefheidstesten hebben doorstaan,

is deze naam nog niet zo lang geleden
gewijzigd in piramidestructuur.

maar dit is niet geconcretiseerd.
[foto 1] De wyberstructuur.

In dit artikel zijn wel de testresultaten
opgenomen, zie de tabel. Het zijn de test

Nieuwe structuur

Antislip

resultaten van het FSC2000-testapparaat

Om het verhaal compleet te maken, voegt

Structuren op een loopvlak van prefab

van niet alleen het structuurtype wyber,

Vebo een nieuwe structuur toe met de

beton worden doorgaans aangebracht

maar van alle loopvlakstructuren.

gelijkenis van een wafelmotief, die de

om het antislipeffect van het beton

Daarbij wordt getest met verschillende

< t ech n iek
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[foto 2] De FSC 2000.

[foto 3] Test buiten.

materialen van de zool. Vandaar dat in de

Voor een correcte interpretatie van de

enkele weken oud waren, nog niet belopen

tabel de meetwaarden zijn opgenomen voor

testresultaten moeten de volgende punten

of anderszins vervuild.

de verschillende loopvlaktypen (wyber, pira-

in acht worden genomen. De resultaten zijn

Vanuit de praktijk is bekend dat het loopvlak

mide, gestraald en glad) gecombineerd met

gemiddelde waarden bepaald uit drie indi-

na verloop van tijd minder stroef gaat aan-

verschillende zooltypen (leer, rubber en

viduele metingen. De testen hebben op

voelen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt

kunststof). Ook zijn de testen onder zowel

verschillende tijden, door de jaren heen,

door het inlopen van vuil, aangroei van

natte als droge condities uitgevoerd.

bij verschillende instanties en onder ver-

algen en het onvoldoende reinigen van het

schillende condities plaatsgevonden

loopvlak. Ook het juist ‘zeer goed’ reinigen

Hoe de tabel te lezen

(binnen- en buitencondities, zie foto 3).

met veel zeep kan een averechts effect

Als voorbeeld: neem loopvlakstructuur

Er zijn daarbij geen aanwijsbare verschillen

hebben. Het achterblijven van zeep kan het

type wyber, met zooltype kunststof, in een

geconstateerd.

loopvlak juist gladder maken.

droge conditie. Af te lezen in het linkerdeel

Verder hebben de testen in lengterichting

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd

van de tabel, eerste en/of tweede rij in

van het motief plaatsgevonden. Dit is eigen-

dat het verstandig is een structuur in het

combinatie met de laatste kolom:

lijk alleen van belang voor het type wyber,

loopvlak aan te brengen. Daarbij zal het

wyber – 1 dag – wrijvingscoëfficiënt 0,6

die qua structuurvorm langer is dan de

dragen van schoenen met een rubberzool

respectievelijk wyber – 4 weken – wrijvings-

breedte.

eerder een stroef gevoel geven. Ook de

coëfficiënt 0,83.

De producten waarop de testen zijn uitge-

nieuwe standaardstructuur type wyber

Deze beide geteste wrijvingscoëfficiënten

voerd, waren zogenaamde maagdelijke pro-

doorstaat de stroefheidstest met de

liggen tussen de grenswaarden 0,44 (glad)

ducten. Dit betekent dat de producten op

FSC2000.

en 0,90 (stroef).

het moment van testen enkele dagen tot

Wrijvingscoëfficiënten FSC2000 onder droge conditie
zooltype

Structuur
type

ouderdom

leer

rubber

wyber

1 dag

0,49

0,67

wyber

4 weken

0,71

piramide

auteur: Gérard Hagmolen of ten Have

Wrijvingscoëfficiënten FSC2000 onder natte conditie
zooltype

kunststof

Structuur
type

ouderdom

leer

rubber

kunststof

0,60

wyber

1 dag

0,42

0,92

0,82

0,97

0,83

wyber

4 weken

0,61

1,00

0,77

0,41

0,65

0,69

piramide

0,44

0,67

0,56

gestraald

0,52

0,86

0,69

gestraald

0,53

0,83

0,74

glad

0,44

0,51

0,47

glad

0,54

0,84

0,59

grenzen

> 0,30
< 0,90

> 0,44
< 0,90

> 0,44
< 0,90

grenzen

> 0,30
< 0,90

> 0,44
< 0,90

> 0,44
< 0,90

Nieuws

>
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Na het tragische wegvallen van technisch
directeur Jan Koelewijn van Vebo Beton &
Staal, begin december 2008, heeft het
directie- en managementteam een nieuwe
samenstelling gekregen.
De directie ziet er nu als volgt uit:
Frank van den Bos, algemeen directeur,
heeft de algehele leiding en is daarnaast
verantwoordelijk voor de afdelingen
personeel & organisatie, administratie & IT,
bedrijfsbureau beton, productie, mallen
makerij, expeditie en KAM-zorg.
Reinier van Aalsburg, commercieel directeur, is verantwoordelijk voor het totale
commerciële traject en daarnaast voor de

Van links naar rechts: Jack van Diermen, Reinier van Aalsburg, Marcel Boonen,

afdelingen verkoop & calculatie, product

Klaas Huijgen, Janno Voets, Gert van Drie, Johan Blom, Jaap Wolfert, Frank van den Bos.

Uitbreiding managementteam
ontwikkeling en inkoop. Ook is hij de

Johan Blom (hoofd P&O), Marcel Boonen

Het team is per 1 maart jl. versterkt met

hoofdverantwoordelijke voor de bedrijven

(hoofd administratie & IT),

Gert van Drie (hoofd verkoop),
(marktprijzen)

Vebo Staal en Nehobo.

Jack van Diermen (hoofd Bedrijfsbureau

Toegevoegde
Klaas Huijgen (hoofd KAM-zorg)
en waarde producenten

Het managementteam bestaat verder uit

beton) en Jaap Wolfert (hoofd productie).

Janno Voets (hoofd Vebo Staal).
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Bruto binnenlands product

8

van goederen (bruto, basisprijzen)

5

Toegevoegde waarde
bouwnijverheid (bruto, basis
prijze

n)

3

Vebo
beursagenda
2009
8 t/m 10 september 2009
Bouwrelatiedagen Gorinchem

13 t/m 15 oktober
Bouwrelatiedagen Hardenberg

Eff e c t e n o p b o u w n i j v e r h e i d l a t e n o p z i c h w a c h t e n

0

Economische groei loopt sterk terug
-3

-5

I

In mei maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

-8

II

bekend dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal

III
2008
IV
Volumeverandering t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (%)

van dit jaar met 4,5 procent is gekrompen. Zo’n sterke krimp

2008

werd sinds de Tweede Wereld Oorlog niet meer gemeten.
De economie in heel Europa liet een dergelijk sterke achteruitgang zien. De Nederlandse krimp is in alle aspecten van
de economie terug te zien. De productie, investeringen,

I

2009

3,7

6,8

8,3

II

3,5

6,0

7,9

III

2,0

2,9

6,1

IV

-0,6

-3,9

1,0

I

-4,5

-7,6

0,2

-10

I
2009

consumptie en export namen allemaal af.
De productie van goederen liep sterk terug. Vooral binnen de
industrie was de toegevoegde waarde in het eerste kwartaal

10
Bruto binnenlands product
(marktprijzen)

een stuk lager dan een jaar eerder. De bouwnijverheid liet

8

Toegevoegde waarde producenten
van goederen (bruto, basisprijzen)

binnen de groep van producenten van goederen nog een
beperkte groei zien ten opzichte van vorig jaar.

5

Toegevoegde waarde
bouwnijverheid (bruto, basis
prijze

Daarmee blijft de groei van de bouwproductie ruim

n)

3

boven de algemene economische ontwikkeling.
Buildsight b.v. verwacht echter dat in de tweede helft

0

van het jaar ook de bouwproductie in de negatieve cijfers
-3

terecht zal komen. Momenteel wordt er nog gebouwd aan
bouwprojecten die voor de recessie zijn gestart. Sinds de

-5

recessie staat de uitvoering van steeds meer bouwplannen
op de tocht. Gevreesd wordt dat de bouwproductie pas
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2008

weer zal aantrekken ruim nadat de Nederlandse economie
in 2011 weer een beetje op stoom komt.
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Over gevels gesproken
Maar ja, het is natuurlijk wel goedkoper.

“De architectuur heeft het heel lang moe-

dan in een dijk, waarin het funiculaire

ten doen zonder ramen. Men kende vroe-

grondwater keurig het profiel van de dijk

Bijna altijd zijn in de binnengevel open-

ger namelijk nog geen glas. Om toch licht

volgt. Daarom zijn dijken altijd zo mooi

gaande ramen opgenomen. De gedachte

in de woning te laten doordringen, maak-

groen. Dat kan bij hellende groene daken

hierachter was - en bij veel architecten is

ten de Romeinen in het dak een groot gat,

ook, maar dan moet er wel een water-

dat spijtig genoeg nog zo - dat hierdoor

het compluvium. Door dat gat verdween

geefsysteem zijn en dat is nogal duur.

‘natuurlijke ventilatie’ mogelijk zou zijn.

ook de rook van het open vuur. Je zou

Om die reden zijn de hellende begroeide

Tegelijkertijd kwam de gedachte op dat

denken dat zo’n dakopening bij regen niet

daken van de gebouwen rondom

met een tweedehuidgevel optimaal

zo praktisch was. Dat viel reuze mee,

Madurodam vervangen door kunstgras.

gebruik zou kunnen worden gemaakt van

want recht eronder bevond zich een

Absoluut geen gezicht, maar wel veel

drukvereffening door de voegen tussen

waterbak, het impluvium. De opgevangen

goedkoper in onderhoud.

de enkelglasbladen (gedeeltelijk) open te
houden. Maar als dan de gebruiker het

regen diende als drinkwater.

Glasgevels

raam in de binnengevel openzet, werkt

Gevels zonder ramen

Glasgevels vormen de absolute tegen-

de drukvereffening niet meer! Met alle

Dat is nu een vreemde gedachte, gevels

pool van gevels zonder ramen, hoewel er

lekkages en frustraties van dien.

zonder ramen. Je kunt niet naar buiten

niet alleen ramen achter het glas zitten.

Het Pantheon in Rome uit 125 na Christus,

kijken én niet naar binnen, wat voor veel

Glasgevels zijn een bijzondere vorm van

met zijn compluvium van negen meter

Hollanders nog steeds belangrijk is.

vliesgevels en dus was er nog een ander

doorsnede, is waarschijnlijk het best

Ze zijn er natuurlijk wel, gevels zonder

probleem, net als met de ‘ouderwetse’

bewaarde antieke bouwwerk, ondanks

ramen, denk maar aan eens aan de

vliesgevels: je kon niet lekker een raam

dat van het oorspronkelijke bronzen dak

meestal lelijke kopgevels van flatgebou-

openzetten. Beweerd wordt dat dit een

kanonnen zijn gemaakt. Het zou mij niet

wen. Sommige worden de laatste tijd

van de oorzaken is van het ‘sick building’-

verbazen wanneer die formidabele duur-

door de natuur opgeruimd, vanwege cor-

syndroom. Ook daar is wat op gevonden:

zaamheid voor een belangrijk deel te

roderende spouwankers. Daar houden we

de tweedehuidgevel. Kantoorpersoneel

danken is aan het ontbreken van ramen.”

niet zo van, want het is erg onveilig wan-

kan in het binnenblad een raam openzet-

neer er plotseling vele tonnen baksteen

ten en heeft het idee dat het klimaat zo

naar beneden komen. Daarom moeten

wordt beïnvloed. Dat valt in werkelijkheid

die jaren-zestig-gevels allemaal gecon-

een beetje tegen. Het - meestal ther-

troleerd worden, een hele klus.

misch voorgespannen - enkelglas bevindt

Maar er zijn nog wel meer van dat soort

zich aan de buitenzijde en het isolatieglas

raamloze gevels te vinden. Sterker nog,

en/of een andere gevelconstructie aan de

het is zelfs een trend om huizen een

binnenzijde. Men kan dit deel van de

gesloten zijde te geven aan de kant van

tweedehuidgevel nog het beste de bin-

de openbare weg, soms zelfs in de vorm

nengevel noemen. In de spouw bevindt

van een begroeide aarden wal. Bij dit

zich, net als bij de klimaatgevel, de zon-

soort ‘hellende groene daken’ gaat het

wering, die helaas vaak ook als lichtrege-

ook nog wel eens fout, want een dak is

ling wordt gebruikt. Helaas, omdat de

geen dijk. Dat betekent dat de waterhuis-

behoefte aan zonwering lang niet altijd

houding in een groen dak totaal anders is

gelijk opgaat met die aan lichtregeling.

Prof. ir. Nico Hendriks
Directeur BDA Groep Gorinchem
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Assen, ‘home of the Dutch TT’. Niet zo vreemd dat er motorzaken gevestigd zijn. Toch is
de gemotoriseerde tweewieler niet heilig in Assen. Een van de motorwinkels, gelegen op
de hoek van een doorgaande verkeersroute en een bijna dorps straatje, heeft plaats
moeten maken voor het nieuwe woon-winkelcomplex De Stadssingel. Dit maakt deel
uit van een stadsdeelrenovatie. Een gesprek met uitvoerder Anne Nicolai en werkvoor
bereiders Turksema en Buitenwerf, ieder werkzaam bij bouwbedrijf Plegt-Vos Noord B.V.

“Geen overleg is altijd fout.”
Plantsoen

konden we de ZBB-lateien gewoon opleg-

“Zoals je ziet is het hier niet ruim bemeten”,

gen. Op plaatsen waar dat niet kon, hebben

vertelt Nicolai. “Daar kwam bij dat we op een

we ze opgehangen aan staalwerk met aan-

gegeven moment de torenkraan moesten

gelaste doken. Zo ontstond een stabiele

weghalen, omdat die niet meer rendabel

constructie waarop we weer verder konden

was. Het is wel voorgekomen dat we de

metselen.”

lading van een leverancier even in een

Nicolai vult aan: “Ook hier speelde het

aanpalend plantsoen moesten parkeren.”

ruimteprobleem, we konden niet te veel

34 appartementen +
winkels ‘De Stadssingel’, Assen

Op de vraag wat er hier gebouwd wordt,

materialen tegelijk kwijt. Telkens als we weer

antwoordt Buitenwerf: “Het is een complex

een slag dammetjes af hadden, lieten we

Opdrachtgever:

van wonen en winkels in één. Op de begane

Vebo komen voor de volgende lading ZBB-

grond is plek voor zo’n 900 m2 aan com

lateien. Overigens klinkt dat vanzelfspreken-

merciële ruimten, op de eerste tot en met de

der dan het uitpakte. We hebben veel tijd in

derde verdieping zijn woonzorgeenheden

uitleverschema’s en planningen gestoken,

en koopappartementen gepland, op de vier-

maar we moesten nog wel eens op leverin-

de verdieping komen alleen koopwoningen.

gen wachten. Nou was dat in deze relatief

Van alle producten die Vebo hier leverde,

strenge winter niet zo’n punt, uitval van

waren de ZBB-lateien het opvallendst. Deze

werktijd was dus geluk bij een ongeluk. De

zijn de keuze van de architect; hij wilde niet

andere kant van de zaak is dat ik al geruime

tegen ondersteunend gevelstaalwerk aan-

tijd met Vebo werk en een prima contact

kijken. Aan de zijde van het gebouw waar

met de mensen daar heb opgebouwd. Ik

dammetjes in de buitengevel aanwezig zijn,

weet dan ook uit ervaring dat ze er staan als

Project:

De Vriese Vos V.O.F., Groningen
Aannemer:
Plegt-Vos Noord B.V., Assen
Architect:
rphs architecten, Voorburg
Constructeur:
Blaauw & Partners, Groningen
Rayonmanager Vebo:
Frank Ruizendaal
Werkvoorbereiders Vebo:
Henk-Wim Meester
Peter van Oort

het écht nodig is. Als ik in dit geval op mijn

onze bouwmaterialenleverancier en het instal-

vierde verdieping de ‘valse’ balkonplaten

strepen was gaan staan, had ik het benodigde

latiebedrijf.”

gehangen. Met hun diepte van een halve meter

zeker geleverd gekregen. Ik heb er verder geen

Buitenwerf neemt over: “Hoe dan ook is het

kun je ze eigenlijk nauwelijks balkonplaten

halszaak van gemaakt, wat moet je met pro-

heel prettig dat we zowel staalwerk als groot

noemen.” Turksema: “Nu we het toch over de

ducten op dit toch al krappe bouwterreintje als

en klein prefabbeton bij Vebo uit één hand heb-

andere producten van Vebo hebben, moeten

je ze toch niet kunt verwerken?”

ben. Het is een grote speler die veel heeft en

we ook de onbeplakte lateien noemen die ze

nog meer kan. Dat bespaart ons veel tijd en de

hebben geleverd. Hierop moesten de steen-

Alles bij één bedrijf

kwaliteit is altijd perfect. Het zijn mooie pro-

strips voegloos worden gelijmd, conform het

Turksema gaat verder: “Intensief vooroverleg

ducten die ze leveren, totaal geen klagen over.

metselwerk van de muren aan weerskanten.

hadden we ook over detailleringen (bijvoor-

Dat geldt ook voor de aluminium waterslagen

Vebo voorzag problemen met de overtollige

beeld allerlei sparingen ten behoeve van

en afdekkers - nog een productgroep waar-

lijm die bij voegloos plakken onvoldoende

opleggingen), reken- en tekenwerk, de maat-

voor we bij ze terecht kunnen. We passen de

ruimte heeft om weg te kunnen. Er is daar bij

voering van het gebouw en dus van de Vebo-

waterslagen toe in een hellingshoek van 5˚,

hun intern zelfs een hele rapportage over

producten, de hele werkvoorbereiding kortom.

als afwatering onder de houten kozijnen.”

gemaakt. Vebo kon dat lijmwerk dan ook niet
garanderen, wat ze bij de andere ZBB-lateien

Het is wat Nicolai al zei, we werken al lang met
ze. De werkvoorbereidingsafdelingen kunnen

Valse balkonplaten, voegloos lijmwerk

wél deden. Maar goed, wij hadden wel met een

goed met elkaar samenwerken, dit traject

“Andere Vebo-producten waren trappen, bor-

bestek te maken. Ze pakten dit probleem op

loopt dan ook goed. Ook in een zo complex

dessen, galerijplaten, sierranden, raamdorpels

door in overleg met hun lijmsysteem-leveran-

werk als dit. Zo zaten de betonrichels aan de

en een soort balkonplaten”, zegt Nicolai. “Die

cier om de tafel te gaan zitten voor een oplos-

achterzijde van de ZBB-lateien mooi op de

laatste zijn geplaatst aan de vierde verdie-

sing. De door Vebo aangeleverde strips

hoogte van de sponningen in de gevelvullende

pingsvloer. De woningen daarop staan een

hebben we in het werk conform dat lijmadvies

houtskeletbouwelementen. Ook de instort-

paar meter terug. Het vloerdeel dat de terras-

bevestigd. Overigens gaat Vebo wel nadenken

voorzieningen voor bijvoorbeeld de hwa waren

sen vormt van deze woningen, is het platte dak

over het in de toekomst kunnen maken van

exact gepositioneerd. Wat nog mooier zou zijn,

van de woningen eronder. Om nu vanaf de

voegloos lijmwerk onder garantie.” Nicolai,

is als we bij Vebo ook de opdracht tot leveren

straat de indruk te wekken dat de woningen op

afsluitend: “Er is dus nogal wat overlegd met

en monteren van de hwa-producten kunnen

de vierde verdieping een ‘echt’ balkon hebben,

Vebo. Dat kan ook niet anders. Geen overleg is

neerleggen. Dat scheelt ons weer overleg met

hebben we aan de vloer tussen de derde en

altijd fout.”

Het komt wel eens voor dat men op basis van de papieren versie van Vebo’s productdocumentatie een opdracht geeft tot het maken van producten. Toch is dit
niet ideaal. Onze producten veranderen nog wel eens van uitvoering, maatvoering
en detaillering, waardoor het zou kunnen dat de laatste versie van de papieren
documentatie niet helemaal de laatste stand van zaken weergeeft.

voortkomen, met vervelende consequen-

Beton, staal en aluminium
via de Productselector

ties, zoals oponthoud van uw bouwtrein.

Met de Productselector vindt u via

Daarom verzoeken wij u uw producten te

overzichtelijke rolmenu’s alle standaard-

bestellen op basis van onze website,

producten van Vebo. En dan bedoelen we

www.vebo.nl. Daarop kunt u heel een-

ook álle: zowel prefab beton als staal als

voudig de speciaal daarvoor in het leven

aluminium. Op de basispagina van de

geroepen Productselector vinden.

Productselector treft u een visueel

Deze bevat altijd de meest recente

overzicht van al onze standaardproduct-

detailleringen van producten, evenals

groepen. Bovendien kunt u met de

hun maten, uitvoeringen, kortom alles

zoekfunctie rechts bovenin naar het door

wat u nodig hebt om uw order van de

u gewenste product zoeken. Via duide

correcte, 100% betrouwbare gegevens

lijkestappen komt u steeds dieper in de

te kunnen voorzien.

database, tot u uw specifieke product

Hieruit kunnen verkeerde producten

<
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service

Verzoek: gebruikt u a.u.b.
		 de Productselector!
gevonden hebt. Dat klinkt misschien lang-

product. Ook kunt u middels keuze
menuutjes het bestek heel eenvoudig

bent u waar u zijn moet!

verder specificeren. Daarna kan het naar

200

60

100

40

duriger dan het is: in luttele seconden

400

200

het klembord worden gekopieerd, waarna

Handige zaken, zoals bestek
teksten en CAD-formaten

u het in uw besteksverwerker kunt plak-

Bent u in het basisscherm van de

van de STABU 2007-2-catalogus en zal

Productselector, dan komt u, na aanklik-

steeds up-to-date worden gehouden met

ken van de productafbeelding die voor u

de laatste versie daarvan.

van toepassing is, in het vervolgscherm.

Ook de technische producttekeningen

Dit loopt u stap voor stap van links naar

zijn vanuit deze lichtblauwe balk te

rechts door. Links klikt u op de door u

downloaden, en wel in drie verschillende

gewenste uitvoering, waarna u in het

CAD-formaten: drw, dxf en dwg.

midden van het scherm een algemene

Verder vindt u er nog meer technische

400
200
200

beschrijving van het product krijgt, met

informatiealsook verwerkingsgegevens

informatie over bijvoorbeeld de beton

en uitgebreide productbladen.

sterkte, wapening, afmetingen, in te

En dit alles zónder wachtwoorden,

pels
Banden & dor

60

100

40

ken. Vebo’s bestekservice maakt gebruik

s
vieen
adtei
VerwerkingLa
-platen
Afdekbanden/
400

400
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Afdekbanden worden
uitmetselwerk. De
in combinatie met
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om
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en.
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Als de afdekbanden
conidraadeinden, de
door middel van

loginnamen of andere digitale verkeers-

rechter kolom vindt u informatie over een

drempels: op www.vebo.nl. Maak er

stendig).
van de afdekbanden
Voor de aansluiting
kan
andere materialen
onderling of op
of
voor een open voeg
gekozen worden
e kitvoeg.
een blijvend flexibel
aal
A), dient minim
Een openvoeg (zie
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van
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Eventuele vochtke
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dit
van
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storten onderdelen en afwerking. In de

n met Vebo
sche gaten afwerke
(krimparm en vorstbe
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AB mortel
AB mortel

RX mortel
B

10

specifiek product binnen de range waarin

gebruik van en verklein zo de kans op

u zoekt. Wanneer u hierop klikt, vindt u

fouten. Heeft u verder nog vragen over

onderin de lichtblauwe balk nog meer

de Productselector, aanvullingen

handige zaken, zoals de standaard

misschien, of tips? Meld ze ons, zodat

bestekteksten van het geselecteerde

de Productselector nog beter wordt!

AB mortel
AB mortel

A
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Vooralsnog lijkt de economische tegenwind de bouw in Harderwijk niet al te veel
parten te spelen. Aan de zuidoostkant van de stad is een flinke uitbreidingslocatie
in uitvoering. De 193 + 26 woningen waarvoor de redactie van Vebo Visie in
Dolfinariumstad is, maken deel uit van de wijk Harderhout II. Deze is op zijn beurt
onderdeel van het compleet nieuwe stadsdeel Drielanden. Jos de Bruijn, uitvoerder
bij het Dierense bouwbedrijf Reinbouw B.V. weet niet precies hoeveel woningen er in
Drielanden gebouwd worden, “maar het zijn er in elk geval enkele duizenden”.

Raamdorpels en spekbanden
vinden aansluiting
		 in Harderwijk
Tuindorp

dezelfde uitstraling. Geen ratjetoe dus,

de raamdorpels en de spekbanden.

Harderhout II geeft de indruk van een

maar ook niet saai. De binnenwanden

De Bruijn: “De dorpels sluiten steeds weer

ouderwets gezellig tuindorp. Door de

hebben we uit beton opgetrokken, met

aan op de meegemetselde spekbanden,

puntdaken, het metselwerk, het kleur

stalen wandkisten. De binnenbladen van

zodat het lijkt alsof de dorpels doorlopen.

gebruik en de plaatsing van de huizen-

de voor- en achtergevels zijn van kalk-

Bij bepaalde erkers lopen de raamdorpels

blokken ontstaat een weliswaar grote

zandsteen, de buitenbladen zijn gemet-

om een hoek. Daar moesten ze dus in het

wijk, maar toch met een vertrouwen

seld. Met scharnierkappen hebben we de

juiste verstek op elkaar aansluiten.

wekkende sfeer van kleinschaligheid.

woningen dichtgemaakt.”

Vebo zorgde ervoor dat ze in precies dat
verstek op de bouw kwamen. Mooi stukje

“We bouwen in Harderhout II van alles
door elkaar”, zegt De Bruijn.

Zaagwerk

stortwerk.”

“Rijtjeswoningen, twee-onder-een-kap,

Vebo leverde voor dit project de vuilwerk-

Hoewel voor dat verstek het verzagen

vrijstaand. Maar wel allemaal met

lateien voor in de kalkzandsteengevels,

van dorpels in het werk ook af en toe wel

voorkwam. Werkvoorbereider Hans

Vebo is er net zolang gepuzzeld en

Schiebergen van Reinbouw: “De digitale

gezocht totdat ze producten hadden die

maatvoering van bepaalde huizenblokken

qua schuinte nagenoeg overeenkwamen.

kwam wel eens niet helemaal overeen

Het minieme verschil dat er nog is, valt

met de werkelijkheid. Dat blijkt dan pas

weg door de naadjes tussen de dorpels

als de producten worden afgeleverd.

en de spekbanden.”

Omdat we op zo’n moment toch verder
wilden, pakten we dan een dorpel met de

Kritisch als we zijn, nemen we even een

juiste lengte en zaagden die in verstek.

kijkje. Schiebergen blijkt niets te veel te

Dat zou dan natuurlijk verderop in het

hebben gezegd. De Bruijn vindt “dat Vebo

werk een probleem kunnen geven, omdat

sowieso mooie producten levert. En als er

je op zeker moment weer een product

nazorg aan nodig is, dan is de reparatie-

tekortkomt. Maar doordat Vebo de

dienst snel ter plekke. Het wordt altijd

mallenbewaarde (ze leverden in verschil-

keurig opgelost.”

lende fasen uit), waren nabestellingen
geen probleem.”

Project:
193 + 26 woningen Harderhout II,
Harderwijk
Opdrachtgever:
Phanos Vastgoed, Houten
Aannemer:
Reinbouw B.V., Dieren
Architect:
Maat Architecten bna, Rotterdam
en Inbo, Woudenberg
Constructeur:

Op de slotvraag of hij nog zaken kan
bedenken die niet aan de orde zijn

Breinbrekertje

geweest, kijkt De Bruijn even peinzend

Een ander breinbrekertje was de schuinte

voor zich uit. “Nou ... nee. ’t Is gewoon

van de raamdorpels en de spekbanden.

een mooi product.” Een afsluiter die in

Schiebergen: “Het was namelijk zo dat

ieder geval zonniger is dan het weer op

deze verschillende producten ook ver-

het moment van ons bezoek.

Grontmij, Houten
Rayonmanager Vebo:
Geurt Maters
Werkvoorbereider Vebo:

schillende schuinten hadden. En dat is,
als je er van voren tegenaan kijkt, niet
echt netjes. In de werkvoorbereiding van

Evert van Dijk

Postbus 8, 3750 GA Bunschoten
Industrieterrein ‘De Kronkels’
Röntgenweg 3, 3752 LJ Bunschoten
Tel. (033) 299 26 00
Fax (033) 299 26 1 0
www.vebo.nl
info@vebo.nl

