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Kasteel langs
de snelweg

Uitgelicht:
de afdeling Po/Pi

De samengestelde betonlatei
nader onderzocht, deel 2

“Creatief omgaan met staal,
en met elkaar”

“Duurzaamheid blijft groot
maatschappelijk aandachtspunt”

Wonen in een kasteelachtige omgeving spreekt veel mensen al langere tijd aan.
Medio 2006 verscheen in Vebo Visie al een artikel waarin een woning met kasteelachtige
trekjes centraal stond. Ook Ermelo heeft sinds kort zijn eigen ‘kasteel’, in de vorm van
het deelproject Groot Horloo. Het nieuwbouwproject, nabij de A28 gelegen, is onderdeel
van de landschappelijke ontwikkeling De Horster Brinken, een project waar binnen vier
deelprojecten verschillende woonstijlen in een groen buitengebied zijn geïntegreerd.

Kasteel langs de snelweg
Over het ‘woonkasteel’

Dasselaar en uitvoerder Arnold de Vries,

maken’ voor ze. Maar interessanter waren

Het ‘woonkasteel’ Groot Horloo bestaat

beiden van bouwbedrijf Vos & Teeuwissen.

producten als balkonplaten met facet

uit 103 comfortabele, fraai vormgegeven

“Noem uitvoerder Bart van de Berg ook

randen, profielen en rondingen aan de ran-

woningen, verdeeld over acht bouwblok-

maar”, zegt Arnold de Vries, “hij heeft

den. Diezelfde randafwerking hebben ook

ken rond twee hoven. Dit alles vormt een

het merendeel van de tijd op dit project

de luifelachtige sierstenen boven diverse

‘bolwerk’ met middeleeuwse uitstraling.

gezeten.” Bij dezen.

ingangen, tja, hoe noem je die dingen met
een mooi woord ...” Arnold de Vries helpt

De sfeervol ingerichte binnenterreinen,
met fonteinen, bieden de beslotenheid

mee: “Bart noemde ze ‘petjes’. Ook bij Vebo

van een eigen tuin. Het project kenmerkt

wisten ze dan wel waarover we het hadden,

zich onder meer door de vele gemeen-

haha. Maar we moeten ook niet de diverse

schappelijke extra’s, zoals een torenkamer

soorten siersteentjes en -stenen vergeten

die bereikbaar is voor iedereen, een

te noemen. Of de sierstenen op de hoeken

gemeenschappelijke fitnessruimte, een

van de grote toren. Dit zijn een soort ban-

ontmoetingsruimte, atelierruimten en

den die in paren van twee haaks op elkaar

een ondergrondse parkeergelegenheid.

in het metselwerk zijn opgenomen. (Zie
foto hiernaast, red.) Vebo heeft ze gestort

Uniek is verder het door de bewoner zelf
samen te stellen servicepakket, met

“Het bijzondere van het project zit ’m uiter-

met een structuurmat in de mal.

daarbij de keuze uit boodschappenservice,

aard in de vormgeving”, vertelt Roelof van

Uiteindelijk is het effect dat op verschil

schoonmaakservice, thuiskapper en 

Dasselaar, “maar het was voornamelijk

lende plaatsen op de hoeken massieve

haal- en brengservice voor de stomerij.

groot en veel. Wat Vebo betreft kwam dat

stenen lijken te zijn ingemetseld, stenen die

neer op een flinke hoeveelheid verschil

door de structuur een gebroken, ruw aan-

Groot en veel

lende beton- en staalproducten. Het

zien geven. Verder zijn diverse geveldelen

Op een voor Nederlandse begrippen

prefabbeton is vrijwel allemaal in antraciet

onderbroken met spekbanden en heeft

zeer koude wintermiddag treft Vebo Visie

grijs gefabriceerd. De bulk bestond uit

Vebo ook nog trappen en gewone balkons

senior-werkvoorbereider Roelof van

afdekbanden, dat was echt ‘kilometers

geleverd.”
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Overzicht houden

geveldragers. Overal zit een klein beetje,

“Die balkons hebben juist weer iets

terwijl al die kleine beetjes opgeteld erg

speciaals door de afwerking met hout en

veel is. Juist door die verspreiding was

het feit dat het lijkt alsof ze op houten

het lastig het overzicht te houden. Bij

kolommen rusten”, vult Roelof van

dergelijke grote hoeveelheden is het

Dasselaar aan. “Die kolommen hebben

belangrijk dat je over en weer duidelijk

echter geen dragende functie, de balkons

bent over wanneer één en ander op de

zelf zijn met Isokorf bevestigd. Ook alle

bouw moet en kan zijn.

<
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Project:

andere producten van Vebo zijn

103 appartementen en woningen
Groot Horloo/De Horster Brinken,
Ermelo

standaard verwerkt, net zoals de hoofd-

Opdrachtgever:

constructie van het complex standaard

Vos & Teeuwissen B.V. /
HBC Planontwikkeling B.V.

is: in het werk gestorte parkeerkelder,
kalkzandsteen met breedplaatvloeren en
gemetselde gevels. Buitenstandaard is

Aannemer:

misschien het aantal metselstenen dat

Vos & Teeuwissen B.V., Huizen

we hier hebben verwerkt, in totaal zo’n

Architect:

één miljoen stuks.
Nee, het bijzondere zat hem denk ik meer

architectenbureau visser en
bouwman, Den Bosch

in de voorbereiding. We zijn erg druk

Toch is dat eigenlijk allemaal wel goed

geweest om niets over het hoofd te zien

gegaan, nu ik erop terugkijk. Ook het

Constructeur:

in de productbestellingen van alle

afroepen en het op de bouwplaats terug

prefabbetononderdelen, stalen lateien en

kunnen vinden van de producten verliep

Raadgevend Ingenieursburo
Van Nunen b.v., Rosmalen

soepel, toch Arnold?” Laatstgenoemde
beaamt dit, waarop Roelof van Dasselaar
afsluit met: “Maar als we die voorbereiding,

Rayonmanager Vebo:
Henri Beekhuis

al is het maar een deel ervan, naar Vebo

Werkvoorbereiders Vebo Beton:

kunnen overhevelen bij toekomstige

Michiel Meester, Rob van Oostveen

projecten die ook zo ingewikkeld zijn,
dan zeg ik daar geen nee tegen.”
Wij zeggen: meneer Van Dasselaar,
u bent meer dan welkom!

Werkvoorbereider Vebo Staal:
Frank van Leeuwen
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Uitgelicht: de afdeling Po/Pi
De serie ‘Uitgelicht’ focust in deze uitgave

komen niet alleen voort uit anderen binnen

Antislip

op de afdeling Productontwikkeling & -inno-

Po/Pi en mij. Het komt vaak genoeg voor dat

Lopend naar een bureau om enkele beton-

vatie. Vanwege deze wat lange naam dui-

mensen uit de eigen organisatie, maar ook

monsters te pakken, vervolgt Gérard:

den we de afdeling in het artikel met de

‘vreemden’, ideeën aandragen voor nieuwe

“Ook met de antislipstructuur van onze

afkorting Po/Pi.

producten. Zo is onderzocht of we de stan-

betonproducten blijven we bezig. Zo zijn we

“Wij staan met Po/Pi ten dienste van onze

daard van metaal gemaakte gaines kunnen

nu aan het onderzoeken of de fijne pirami-

hele organisatie en werken dus voor beton

vervangen door kunststofexemplaren.

destructuur een grovere opvolger kan krij-

en staal. Omdat wij in alle geledingen zijn

Nadeel van metaal is dat het kan gaan

gen. Nadeel van de fijne structuur is name-

terug te vinden, zie ik deze club dan ook

corroderen, wat aan de oppervlakte van het

lijk dat deze lastiger te produceren is; bij dit

liever als ‘functie’ dan als afdeling”, opent

beton zichtbaar kan worden.” Ter illustratie

profiel luistert het goed vollopen van de

manager Po/Pi Gérard Hagmolen of ten

laat Gérard een vuvuzela-achtige pijp zien

structuurmat met betoncementwater nogal

Have het gesprek. “Binnen al die geledingen

die tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika qua

nauw. Doordat we er 20 jaar ervaring mee

houden we ons bezig met ontwikkeling van

aanzien geen slecht figuur op de tribunes

hebben, hebben we dit proces onder

bestaande producten en met product

zou slaan. “Ik heb binnen Po/Pi een beleids-

controle, maar het heeft veel meer aandacht
nodig dan het storten van een product met
een grove structuur. Aan de andere kant
heeft zo’n grove structuur weer het nadeel
dat het tegen elkaar aan leggen van producten lastiger is, omdat het daarbij moeilijker is
om de structuur mooi door te laten lopen. En
wat natuurlijk ook belangrijk is: in hoeverre
zit een vormgever op een grove structuur te
wachten, qua esthetiek? En hoe staat het
met de stroefheid van zo’n grof profiel?
Allemaal zaken die we moeten uitzoeken
voordat we weten of een productontwikkeling of -innovatie marktrijp te maken is.”

Gele vlekken
innovatie. In het eerste geval kun je bijvoor-

matige maar ook een coördinerende, sturen-

Genoemde ontwikkelingen zijn er slechts

beeld denken aan het doorvoeren van

de rol”, gaat Gérard wat verder op zijn func-

twee van de tientallen die op dit moment

veranderde regelgeving in de fabricage van

tie in. “Nadat een idee geboren is, vorm ik

‘hot’ zijn binnen Po/Pi. Gérard: “Dat maakt

producten en materialen. Als de regels voor

binnen Po/Pi een team dat zich niet alleen

deze functie ook zo gevarieerd. Je bent niet

op- en aantredes voor trappen veranderen,

met de technische uitvoerbaarheid van het

alleen met beton of staal bezig, maar ook

moet dat doorgevoerd worden in onze

idee bezighoudt, maar ook met alle rand

met bijvoorbeeld kunststof, zoals in onze

trappenproductie om synchroon te blijven

verschijnselen: regelgeving, octrooi- en

geïsoleerde kantplank. Of, een ander bekend

lopen met de marktvraag en de wettelijk

subsidieaanvragen, milieueffecten, directie-

voorbeeld, in de Vebo kunststof water

eisen. Innovatie is veel meer gericht op het

overleg over kosten en haalbaarheid voor de

kering. Daarbij droeg een externe uitvinder

bedenken van nieuwe producten. En die

markt bijvoorbeeld.”

zijn geheel uitgewerkte product aan en

< Gérard

hebben wij de marketing ter hand genomen.

kant aan Gérards functie te zitten, en wel die

voortdurend bijleren, ik vind het geweldig.

Qua productinnovatie hadden wij er weinig

van vraagbaak voor zowel interne als

Mooi is ook dat het niet alleen bij kennis

werk aan. Dat is weer anders bij de product

externepartijen. “Er gaat inderdaad geen

vergaring blijft, maar dat ik die ook kan

innovatie van kunststof oplegklossen. Hout

dag voorbij dat ik geen contact heb met

overdragen. We hebben binnen Po/Pi vaak

heeft namelijk het nadeel van het uittreden

voorschrijvers, architecten en aannemers.

hts- en TU-studenten te gast. Die krijgen een

van eigen inhoudsstoffen die gele vlekken op

‘Kunnen jullie dit maken, kunnen jullie dat

deel van hun opleiding bij ons. En daar leer ik

het beton kunnen achterlaten. De kunststof-

aanpassen, als we dit nu zo doen is dat dan

ook weer enorm veel van! Want alleen door

blokken zijn ontwikkeld in samenwerking met

haalbaar?’ Meestal is mijn antwoord dat we

het met zijn allen te doen, door met elkaar

een extern bedrijf - daar komt het coördi

bijna alles kunnen, maar in hoeverre een kos-

ideeën en inzichten uit te wisselen, ontstaan

nerende van mijn functie weer naar boven

tenbesparing of een technische dan wel

nieuwe zienswijzen en mogelijkheden.”

dat de blokken maakt van gerecyclede kunst-

esthetische verbetering kan worden gereali-

stoffen uit bijvoorbeeld de spuitgiet- en auto-

seerd, hangt er steeds maar weer van af.

Er kan nog meer bij

industrie. Zo gaat niet alleen de zichtkwaliteit

Zo kan bijvoorbeeld bij een voorgestelde

Dat er nog meer werkzaamheden bij kunnen,

van onze betonproducten erop vooruit, maar

prefabbetonconstructie luchtbelvorming aan

mag blijken uit de diverse technische com-

ook het milieu, zeker als deze blokken een

de zichtzijde van het betonelement ontstaan.

missies waarin Gérard zitting heeft. “Die van

‘hit’ worden in de betonindustrie. Een voor-

Dankzij onze ervaring weten we dat, dat

de VLG, Stapelbouw en SBR, bijvoorbeeld.
Maar ook de commissie steenconstructies

beeld van een productontwikkeling die waar-

inzicht hebben we. Op basis daarvan kunnen

schijnlijk geen hit zal worden, is onze prefab

we dan zeggen: als u de constructie op die en

van het NEN, van waaruit ik onder andere

baksteenplafondplaat toegepast als gevel

die manier aanpast, zijn die luchtbellen geen

bezig ben met Europese regelgeving voor

bekleding. Hoewel we vanuit de architecten-

onderwerp meer.

nevenproducten voor steenconstructies.

hoek vraag naar deze toepassing hebben

Kunnen meedenken is dan ook een vereiste,

En ook binnen onze overkoepelende club

gehad, is onder meer de montage van de

waarbij ik continu profiteer van mijn achter-

BTE is er kennisuitwisseling tussen de leden.

plaat in verticale richting nog een heikel

grond als constructeur. En van het feit dat ik

Zo had ik onlangs nog contact met Romein

punt. Anders gezegd: technisch is de plaat er

nieuwsgierig ben en graag leer. Dat geldt

Beton over de stroefheid van antislipopper-

klaar voor, montagetechnisch (nog) niet.

voor iedereen binnen Po/Pi. Je moet hier

vlakken en heeft onze betontechnoloog

Toch gooien we zo’n idee niet weg, maar

gewoon nieuwsgierige mensen hebben

Klaas Huijgen regelmatig betonoverleg

we parkeren het voor onbepaalde tijd in de

zitten. Het is een echte leerafdeling.” Dat zal

binnen BTE waarvan hij mij dan weer op de

koelkast.”

zich ook vertalen in een flinke hoeveelheid

hoogte brengt. Zo is een hot item binnen BTE

wekelijks weg te werken vakliteratuur. “Dat

het overleg over CO2-arme beton, samen

Nieuwsgierige mensen

klopt”, zegt Gérard, “maar ik vind dat leuk, ik

met BTE-dochter Ascem. Die s ynergie is

Gaandeweg het gesprek blijkt er nog een

zie dat niet als belasting. Mezelf ontwikkelen,

mooi om te ervaren.” Zie ook pagina’s 6-7.
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Buigproef met 4 puntlasten

Afschuifproef 1 puntlast

Horizontale verschuiving metselwerk over 1e lintvoeg

De samengestelde betonlatei
nader onderzocht, deel 2
In de vorige Vebo Visie stond het verslag ‘De samengestelde latei nader onderzocht’
dat focuste op de onderzoeksresultaten van twee verschillende testmethoden.
(zie Vebo Visie 28 op www.vebo.nl)
Hieronder vindt u het beloofde vervolg, waarin

voorbeeld met één producteigenschap: een

En dat terwijl de productverantwoordelijkheid

onze afdeling Productontwikkeling & -innovatie

fabrikant en/of leverancier verklaart de

niet verder gaat dan het betononderdeel zelf.

uitlegt hoe Vebo omgaat met de onderzoeks

capaciteit(sterkte) van het product, een project-

Door deze combinatie met voor ons ‘vreemde’

resultaten in relatie tot CE-markering.

constructeur bepaalt de belastingen op het

materialen en omdat alles met testen moet

product en toetst de weerstand van de con-

worden aangetoond, krijgt men ongelooflijk

Toetsing aan de praktijk

structie (Rd) versus het effect van de belasting

veel combinatiemogelijkheden. Daardoor

Het is praktijkervaring die ten grondslag ligt

(Ed), derhalve Rd > Ed. CE markering en -verkla-

wordt een testprogramma niet uitvoerbaar,

aan het toepassen boven gevelopeningen

ring op een product wil dus alleen aangeven dat

door allerlei variabelen als: dagmaat, opleg

van samengestelde lateien. Omdat naar het

het product specifieke eigenschappen bezit die

lengte en -wijze, betondoorsnede, mate van

werkelijke gedrag van deze lateiconstructies

op uniforme wijze zijn bepaald. Het geeft op zich

voorspanning, type steen, type steenachtige

steeds meer inzicht is gewenst, heeft Vebo de

niet het bewijs dat het product in zijn bouwkun-

materialen, morteltype, opmetselhoogte,

laatste jaren veel geïnvesteerd in het toetsen

dige toepassing voldoet aan het Bouwbesluit.

dilatatiewijze. Per uitvoering zijn er minimaal
3 testen, waarbij buiging en afschuiving apart

van de rekenkundige theorie aan de praktijk.
Dit onderzoek heeft ook zijn weerslag in het

Enigszins ‘onhandig’

moeten worden uitgevoerd [foto’s 1 en 2]. En

kunnen aanbrengen van CE-markering op

Ook samengestelde lateien moeten

dan vergeten we hierbij gemakshalve maar alle

deze lateiconstructie.

CE-markering hebben. De Europese product-

mogelijke uitvoeringsvormen van het metsel-

Om in de nabije toekomst binnen de Europese

norm EN 845-2:2003 [1] is daarvoor

werk. Al met al betekent dit voor Vebo mini-

Unie bouwconstructies op gelijke wijze te

beschikbaar. Ik wil u, zonder al te veel in detail

maal 100-tallen testen, alleen al voor het bepa-

kunnen construeren, zijn rekenregels onderling

te treden over de inhoud van deze product-

len van de buig- en afschuifsterkte!

afgestemd. Dit heeft geresulteerd in de

norm, toch twee zaken voorleggen die in

Aan een gereviseerde versie EN 845-2 wordt

Eurocodes, waarmee de CE-markering op

relatie tot de samengestelde latei enigszins

gewerkt (bij het ter perse gaan van deze Vebo

bouwproducten samenhangt. Met de bij de

als ‘onhandig’ zijn aan te merken.

Visie mag worden verwacht dat de ‘groene versie’

CE-markering behorende verklaring, waarin de

De leverancier/fabrikant van het betonnen

ervan ter commentaar is aangeboden). Daarin

eigenschappen van het product zijn opgeno-

onderdeel van een samengestelde latei moet

zijn, met medewerking en voorstellen van Vebo,

men, kan een constructeur van een project in

onder CE-markering ook de eigenschappen van

amendementen verwerkt zodat aan voornoemde

combinatie met de Eurocodes beoordelen of het

de samen te stellen producten en de uitvoering

bezwaren tegemoet wordt gekomen. Daarom

product kan worden toegepast in de beoogde

op de bouwplaats verklaren. Dit lijkt meer op

kunnen reeds uitgevoerde testen (ook in de

constructieve situatie. Of, praktisch gezegd, als

een systeem- dan op een productverklaring.

historie opgedane kennis) door middel van
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Onderzoek naar geschikte onthechtfolie

interpretatie en interpolatie worden gebruikt
voor toetsing van vigerende theorieën. Dit levert

5 Papierfolie

betonlatei en de eerste laag metselwerk [foto 3].
De capaciteit van deze verbinding wordt bepaald

een aanzienlijke reductie van het aantal opnieuw

door de schuifsterkte van de mortel en de hech-

uit te voeren proefnemingen op!

ting van de mortel aan steen en beton. De schuifsterkte hangt, naast de initiële sterkte, af van de

Onderzoek

voordruk. De initiële schuifsterkte is de schuif-

Al het onderzoek dat jongstleden en in het

sterkte bij voordruk = 0. Recent onderzoek [5]

verleden is uitgevoerd, is daarom ook gebruikt

wijst uit dat ook na onthechting nog steeds

voor onderbouwing en toetsing van de door

sprake kan zijn van een samengestelde

Vebo al bekende theoretische rekenmethode, en

constructie door de wrijving tussen latei en

ook vergeleken met nieuwe inzichten voor gewa-

mortel/metselwerk [foto’s 4 en 5].

pend metselwerk zoals vermeld in EN 1996-1-1 [2].
Ter verificatie van alle kennis en eerdere proef-

op de theorie voor gewapend metselwerk gege-

Dilataties in de dag van de opening

nemingen [4] zijn er ook controlerende testen

ven in de Eurocode, waarin met verschillende

Een lang gekoesterde wens is dat dilataties aan

(initial tests) voor CE-markering, onder bege

inwendige momentenarm wordt gerekend.

het einde van de lateiconstructie, zoals aange

leiding van een Notified Body, uitgevoerd. De

Een goede samenwerking tussen een betonlatei

geven in het verwerkingsvoorschrift, in de dag

belangrijkste conclusie is dat tot op heden de

en het bovenliggende metselwerk wordt voor

van de opening mogen worden aangebracht.

sterkte van de samengestelde latei erg conser-

namelijk bepaald door de lintvoeg tussen de

Ook dit onderwerp is in het onderzoekstraject

vatief wordt aangenomen. Het onderzoek met
onze betonlateien heeft aangetoond dat het
gerechtvaardigd is een hogere belasting op een
Vebo samenwerkende lateiconstructie toe te
staan, [3] [grafiek].
Geconcludeerd is verder dat de tot nu toe toe
gepaste theorie van het drukboog-trekband
principe in bepaalde lengte-hoogteverhouding
niet opgaat, en ook dat er een maximum moet
worden gesteld aan de hoogte van die drukboog.
In feite moeten voor samengestelde lateien verschillende theorieën worden toegepast. Bij een
verhouding H/L ≤ 0,5 is de theorie van een
buigligger van toepassing, bij H/L > 0,5 die van
een wandligger. H is hierbij de liggerhoogte,
L de liggerlengte. Deze conclusie sluit ook aan

Grafiek geldt alleen voor: 1) gesloten metselwerk,
2) gelijkmatige bovenbelasting, 3) druksterkte metselwerk > 5,7 N/mm2,
4) Vebo voorgespannen betonlatei 60 x 100.
Bij het toelaten van een hogere belasting op onze samenwerkende lateiconstructies wordt het evenwel
nog belangrijker dat dit lateitype correct wordt verwerkt. Het verwerkingsadvies is daarom ook kritisch
nagegaan en het is dan ook belangrijk dat u deze adviezen opvolgt.

Te c h n ie k
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de latei zelf is maatgevend gebleken, waarbij

U stelt de vraag, Vebo heeft de kennis
en het antwoord!

de latei ter plaatse van de dag de optredende

Omdat de beschikbare kennis zich niet in één

belasting moet overdragen naar zijn oplegging.

grafiek voor alle mogelijke bouwkundige

De capaciteit van de betonlatei daar ter plaatse

oplossingen laat vatten, blijven onze

wordt bepaald door de opleglengte, de door

constructeurs voor u beschikbaar om alle

snede, de aangebrachte voorspanning en de

door u ontworpen samengestelde latei

betonkwaliteit. Daarom is het altijd wenselijk een

constructies te beoordelen. Vebo kan

Vebo-constructeur in te schakelen voor bereke-

CE-markering op zijn samenwerkende

ning van de lateiconstructie in deze situaties.

lateien afgeven. De voor CE opgestelde

meegenomen [foto 6]. De betondoorsnede van

conformiteitsverklaring is via onze website

6

Onderzoek dilatatie in de dag

beschikbaar, evenals het verwerkingsadvies
voor deze lateien. Voor vragen omtrent
CE-markering en onderzoek kunt terecht
bij de afdeling Productontwikkeling:
ir. Eric Hoekstra of ing. Gérard Hagmolen
of ten Have.
auteur: Gérard Hagmolen of ten Have
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[1]	EN 845-2:2003 specificaties voor nevenproducten voor
steenconstructies - deel 2: Lateien
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constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels
voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk
[3]	relevante onderzoeken:
•O
 nderzoek naar het krachtenspel rond gevelopeningen, in
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Vebo breidt assortiment uit met
‘kalkzandsteenlatei’ SAK 65 x 97
Binnen de Calduran Lateiservice heeft Vebo
het assortiment zeer recent uitgebreid met
het type SAK 65 x 97 mm. Deze nieuwe latei is
speciaal ontwikkeld voor kalkzandsteenwanden van 100 mm breedte. De SAK is een voorgespannen betonnen element van 65 mm
hoog en 97 mm breed, betonkwaliteit C45/55.

Constructieve eisen
Voorheen moesten in 100 mm kalkzandsteen-

Samenwerkend én zelfdragend

gepast, maar in sommige situaties ook als

wanden regelmatig overgedimensioneerde

Vanuit dit inzicht zijn we verder gaan

zelfdragende latei. Hierdoor hoeven de

lateien worden toegepast. De nieuwe Vebo-

ontwikkelen, mede door de vraag vanuit de

lateien niet in alle gevallen onderstempeld

latei is precies op maat gesneden voor toepas-

industrie naar een lichtere (arbovriendelijk!),

te worden, waardoor de verwerkingskosten

sing binnen dit veel voorkomende wandtype.

handzamere latei, specifiek voor kalkzand-

lager zijn. (Let wel: dit is niet in elke situatie

Zoals u van ons gewend bent, zijn we grondig

steenwanden van 100 mm. En dan het liefst

mogelijk.)

te werk gegaan door in het onderzoekstraject

een latei die ook zelfdragend toepast zou

Voor meer informatie kunt u bellen met

van de SA-lateien de medewerking te zoeken

kunnen worden. Hieruit is een latei voort

onze afdeling Constructie, (033) 299 26 00,

van de Technische Universiteit Eindhoven.

gekomen die voldoet aan alle constructieve

of met Calduran Bouwtechniek & Voor

Uit testen in samenwerking met de TU/E (zie

eisen die samenhangen met de toepassing in

lichting, (0341) 464 004. In de volgende

Vebo Visie 28, pag. 6-7, www.vebo.nl) bleek

een 100 mm kalkzandsteenwand.

uitgave van Vebo Visie zal verder worden

dat onze SA-lateien meer belasting kunnen

Bijzonder is dat de SAK 65 x 97 niet alleen

ingegaan worden op de technische aspec-

opnemen dan voorheen aangenomen werd.

als samenwerkende latei kan worden toe-

ten van de SAK 65 x 97-latei.
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Innovatie draait om
					 de (eind)gebruiker
Een aantal jaren geleden vochten twee chemi-

persoonlijke motivatie. Uitvinden kun je in je

ontwikkelen producten of diensten. Deze

sche bedrijven een strijd uit. Het ging erom wie

eentje, innoveren niet. Bij innovatie staat de

inlevende manier van werken wordt voortgezet

het eerst met een nieuw supersterk garen op

beleving van de klant centraal. Om tot echte

gedurende het hele ontwikkelproces. Hieruit

de markt kon komen. Toen deze supervezels uit

vernieuwing te komen, is het van groot belang

ontstaat een aaneenrijging van bouw- en

het laboratorium kwamen, werd er naarstig

om, achter productspecificaties, naar achter-

verificatiefasen die door alle ontwikkelstadia

gezocht naar kopers en gebruikers. Dat léék vrij

liggende behoeften te zoeken. Specificaties

heen loopt: overtuigen van de klant, (laten) uit-

eenvoudig. Immers, wie heeft er geen interesse

gaan vaak uit van het huidige aanbod, de klant

proberen, regelmatig gebruiken en herhaald

in een garen dat sterker is dan een staalkabel?

heeft tenslotte geen zicht op nieuwe techno

aankopen en het aanbevelen door de klant aan

De scheepvaart bijvoorbeeld, om lichtere tros-

logische mogelijkheden. Bij innovatie moet

andere potentiële klanten. Zo komt men tot een

sen te maken. Of de visserij, die het garen zou

worden begonnen met de vaststelling van het

geslaagde productvernieuwing.

kunnen toepassen in sterkere netten. Maar

knelpunt of het probleem. Het is heel nuttig te

zowel scheepvaart als visserij had geen

vragen wat de klant precies doet met de op dat

behoefte aan sterkere of lichtere lijnen. De

moment aangeboden producten en/of waar hij

verkoop van het nieuwe supergaren bleek toch

problemen mee ervaart, om zodoende zijn

een stuk problematischer dan gedacht. Met de

behoefte te definiëren.

ing. Ton Langeler MBA,
directeur IDEA I DO (www.ideaido.eu)

marketingaanpak van technology push
(‘duwen’) lukte het niet om het garen succesvol

Bij de beheersbaarheid van ontwikkelprocessen

in de markt te zetten.

- die grote vernieuwing als doel hebben - gaat

Pas veel later ontdekten beide firma’s dat er

het om het regelmatig betrekken van de klant

binnen de visserij wel degelijk behoefte was aan

bíj die ontwikkelprocessen. Het ontwikkelproces

sterkere garens. Alleen kwam die vraag voort

moet worden beschouwd als ‘aaneenrijging’ van

uit een heel andere behoefte! Met sterkere

technologie en markt. De kans dat de nieuwe

garens konden lichtere netten worden gemaakt

technologie door klanten geadopteerd wordt,

met minder rek. En lichtere netten vergrootte

ofwel de kans op marktsucces, is vele malen

de actieradius van schepen aanzienlijk en kon

groter als technologie en markt aan elkaar ver-

Naschrift redactie Vebo Visie:

het rendement van een reis dus flink vergroot

bonden zijn. Zorg dat ze van begin tot eind goed

U zult begrijpen dat de inhoud van dit artikel zeker ook

worden. De grotere visvangst die daaruit voort-

vastzitten. Het laten prevaleren van eigen of

van toepassing is op de ontwikkelprocessen bij Vebo.

kwam, leverde meer geld op, wat ruim voldoen-

interne voorkeuren in de uitvoering van innova-

Ook bij ons geldt: eerst begrijpen (probleemdefiniëring),

de was om de meerprijs van het garen te com-

tie is gevaarlijk en staat een reële kans van sla-

daarna ontwikkelen en uitproberen (oplossing). De door

penseren. Pas toen de behoefte duidelijk was

gen per definitie in de weg. Al vanaf het eerste

Vebo ontwikkelde borstweringssteun is daarvan een spre-

en de markt bekend, werd er groei gerealiseerd.

begin, dus in een heel vroeg stadium, zal, naast

kend voorbeeld, zie Vebo Visie 18, pag. 8, op www.vebo.nl.

het verkennen van technologische opties, ook

Inmiddels hebben we dit initiële idee verbeterd, onder

Uit dit voorbeeld blijkt overduidelijk dat innova-

een marktverkenning moeten plaatsvinden.

meer door toevoeging van verstelbare spouwankers,

tie draait om de (eind)gebruiker. Deze bepaalt

De vraag die zo vroeg mogelijk in het ontwikkel-

zie Vebo Visie 26, pag. 8.

in veel gevallen - op basis van zijn behoefte! -

proces beantwoord moet worden, is aan welke

welk product of welke service hij wil gebruiken

behoefte de te ontwikkelen technologie gaat

Over de auteur:

en waar hij extra voor wil betalen. Inventie,

voldoen. Voor iedere gedefinieerde doelgroep

Ton Langeler ondersteunt bedrijven bij het realiseren van

het uitvinden, gaat uit van de bedenker, de

moet duidelijk zijn welk gemeenschappelijk

ideeën en is medeauteur van het onlangs uitgegeven boek

creatieveling en van zijn of haar interne of

erkend probleem wordt opgelost met de te

‘Innovatie uit de polder, hoe Nederland kan vernieuwen’.

p r o j e c t
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Aan de zuidoostzijde van Woerden wordt Waterrijk Woerden gerealiseerd, een
nieuw woongebied met veel water en groen. Een van de deelplannen bestaat uit
vier wooneilanden met een stedelijk karakter, waarop in totaal zo’n 900 woningen
en appartementen worden gerealiseerd.

“Creatief omgaan met staal
											 en met elkaar”
Op een van deze eilanden ligt Meester

kleuren gevelstenen. Omdat de geveldragers

Kwartier. Dit is een combinatiewoonplan

in het zicht blijven, moesten die dus allemaal

van eengezinswoningen, appartementen en

in de juiste kleur worden gepoedercoat.

penthouses die in een carré rond een over-

Verder zijn er diverse gevels die van penanten

dekte, afgesloten parkeerplaats liggen.

zijn voorzien en andere vooruitstekende en

Deze heeft op verschillende plekken een open

terugliggende delen hebben. Andere gevels

verbinding met de buitenlucht. Een groot

hebben een gedeeltelijke invulling van hout-

gedeelte van de openingen in het dak wordt

skeletbouw zodat we bij de geveldragers

voorzien van spandraden, waarlangs

rekening moesten houden met de sponningen

Aannemer:

begroeiingmet klimplanten voor een g
 roene

voor de kozijnen. Weer andere gevels zijn

Van Wijnen Stolwijk B.V., Stolwijk

uitstraling zorgt. Vebo leverde voor dit project

‘gewoon’ recht, op andere plekken moesten

al het gevelondersteunende staalwerk.

de geveldragers aan vloerranden worden

Project:
14 eengezinswoningen en 73
appartementen Waterrijk deelplan
MeesterKwartier, Woerden
Opdrachtgever:
Blauwhoed Eurowoningen B.V.,
Rotterdam

Architect:
Topos Architecten, Waddinxveen,
Atelier Kingma & van Mameren,
Schiedam

opgehangen. Op bepaalde plaatsen moesten

Niet normaal

we de geveldragers aan stalen balken monte-

“Om het gevelbeeld zo gevarieerd mogelijk

ren. De producent van deze staalconstructies

te krijgen, heeft de opdrachtgever gewerkt

bood aan zijn geveldragers er meteen aan te

Constructeur:

met twee architecten”, vertellen werkvoor

lassen. Maar wat krijg je als in de ruwbouw de

Wijcon B.V., Dordrecht

bereiders Maarten van der Heiden en Niels

balken iets naar voren of achteren hellen?

Verdoold, van Van Wijnen Stolwijk B.V.

Dan is je metselwerkopvang ook niet meer

“Daaruit kwamen dan ook nogal wat detail

horizontaal en stellen met uitvulplaatjes is er

leringen voort. Je zou denken dat het bouwen

dan niet bij. Daarom hebben we op die plekken

Werkvoorbereider Vebo:

van 87 woningen niet zo veel voorstelt. En

ook gekozen voor losse geveldragers van

Johan Hoogendoorn

normaal is dat ook zo. Maar dit is niet normaal.

Vebo, zodat we achter de consoles eventueel

Om te beginnen heb je hier vier verschillende

altijd nog konden ‘finetunen’.

Rayonmanager Vebo:
Henri Beekhuis

Uit dit alles blijkt wel hoe lastig de werk

van de bouwblokken alle merken van Vebo

100% van alle producten op de juiste tijd en

voorbereiding en engineering van de metsel-

over te nemen. Zo konden we op de bouw-

plaats en in de juiste uitvoering op het werk

werkopvang was. Wij hebben alles uitge-

plaats snel traceren waar we welke gevel

kwam. Bij zo’n ingewikkeld werk geef ik graag

werkt in geveltekeningen en door Vebo een

dragers moesten monteren. Die slag heeft

béíde bedrijven een pluim. We zijn over en

eerste plan laten maken van alle producten

ons de nodige tijd gekost. Maar we zijn ervan

weer c reatief omgegaan met elkaars kunnen

die hieruit voortkwamen. Toen we hun

overtuigd dat dit ons uiteindelijk juist de

en met alle producten.”

tekenwerk binnen kregen, was er alweer het

nodige tijd heeft opgeleverd. Als iets vergelijk-

nodige veranderd en bijgekomen, dus voor-

baars zich nog eens voordoet, denken we

dat we een complete inventarisatie - inclusief

erover Vebo hiervoor in te schakelen.”

alle merken! - van de geveldragers hadden,

Geveldrager met diepteverstelling
Uitvoerder Christian Nederend levert zijn
bijdrage aan dit artikel per telefoon: “Wat

Op de opmerking van uw verslaggever dat dit

Maarten zegt klopt inderdaad. Ik kan daar nog

helemaal past in het straatje van Vebo om de

aan toevoegen dat ook de kwaliteit van de pro-

Met plattegrond de bouw op

logistieke ontzorging van haar klanten nog

ducten prima is. Goed te monteren en zonder

“Na al dit voorwerk zou je normaal de produc-

belangrijker te maken, reageert Niels

onoverkomelijke beschadigingen. De ECO-3D-

tie ingaan en laten uitleveren. Aan de hand van

Verdoold: “Dat zou mooi zijn. Dan sturen we

geveldragers, het type dat de mogelijkheid

Vebo’s standaard merkenboekjes kun je op de

hun gewoon de plattegronden en mogen zij de

voor diepteverstelling heeft, hebben we

bouw dan bepalen waar welke producten

merken erin zetten. Handig, scheelt ons weer

gebruikt voor de rechte geveldelen en vloer-

horen. Maar zoals gezegd, dit was niet

tijd!” Terugkomend op de uitleveringen vult

randen. Met die extra stelmogelijkheid is het

normaal. Om oeverloos uitzoekwerk op de

Maarten van der Heiden aan: “Dat ons

eenvoudig om precies de juiste voor- dan wel

bouw vóór te zijn, hebben we dan ook een

voorwerk en dat van Vebo zijn vruchten heeft

achterwaartse instelling te vinden, maar dan

extra slag gemaakt, door op de plattegronden

afgeworpen, mag blijken uit het feit dat bijna

zonder het gebruik van uitvulplaatjes. De

waren we wel even verder.”

traditionele geveldragers hebben die extra
stelmogelijkheid niet. Dit type hebben we toegepast bij de hsb-geveldelen met kozijnsponningen, omdat de stelschroef daar ter hoogte
van de sponning zit. Hier moesten we waar
nodig ‘ouderwets’ uitvullen met plaatjes.
Het waren inderdaad veel verschillende producten, maar met de plattegronden hadden
we alle verschillend gemerkte producten snel
Maarten van der Heiden (l) en Niels Verdoold.

waar ik ze nodig had. Goed systeem.”

“Duurzaamheid blijft groot
maatschappelijk aandachtspunt”
In het artikel op pagina’s 4-5 werd de samenwerking tussen onze afdeling
Productontwikkeling en het externe onderzoeksbureau Ascem al even aangestipt.
Ascem ontwikkelt onder meer niet-traditionele cementsoorten die sterker, goedkoper
en vooral minder milieubelastend zijn. Ook ondersteunt ze - in de breedste zin - de
BTE-bedrijven (zie www.bte.nl) op het gebied van het materiaal beton.
Aan het hoofd van deze denktank staat

ceerd! Deze eisen kunnen ook nog eens per

efficiënt tot het optimale beton te komen.

Hans Wiercx, die in deeltijd ook voor BTE

product verschillen; er worden dan ook veel

Wij doen ook gedetailleerd en vergelijkend

werkt op het terrein van onderzoek en ont-

verschillende betonsoorten toegepast.”

onderzoek, onder andere op het niveau van

wikkeling. Hij vertelt over Ascem en over zijn

Beton wordt gevormd door de componen-

de afzonderlijke betoncomponenten zoals

visie op de samenwerking met Vebo als lid

ten cement, vulstof, zand en grind etc. die

cement, zand, grind en slak. Met deze tools

van de BTE-groep.

elk hun specifieke eigenschappen hebben.

en kennis kunnen de op de praktijk gerichte

Hans Wiercx: “Voor elke component is er

betonbedrijven nog beter aan alle

Toegepast onderzoek

een ruime keuze uit beschikbare grondstof-

voornoemde eisen blijven voldoen.

“Beton is een complex verhaal met zeer veel

fen met ieder hun kwaliteiten en prijs. Door

Als we de heer Wiercx vragen naar een con-

variabelen”, begint Hans Wiercx. “Zo moet

de juiste keuze van de grondstof per compo-

creet voorbeeld van dergelijk onderzoek,

beton voldoen aan allerlei verwerkings- en

nent en door die componenten in de juiste

antwoordt hij: “Kort geleden is een van de

producteisen. De sterkte moet voldoende

verhoudingen te mengen, ontstaat als het

BTE-bedrijven voorzien van een beton-

zijn, de kleur moet egaal zijn, de

goed is kwalitatief hoogstaand beton dat

mengcentrale en gestart met het zelf
produceren van betonspecie. Samen met de

verhardingstijd mag niet te lang zijn en

voldoet aan de gestelde eisen.

het energieverbruik dat met dat productie-

Doordat er nieuwe eisen (CO2-reductie) en

betontechnoloog heeft Ascem geadviseerd

proces gepaard gaat moet zo laag mogelijk

ook steeds hogere eisen (sterkte, levens-

in de selectie van nieuwe grondstoffen en

zijn. Verder moet beton beantwoorden aan

duur) gesteld worden, en doordat het aantal

het ontwerp van de betonmengsels.

strakke arbo-eisen (denk hierbij aan zelf

mogelijke grondstoffen (secundaire materi-

Onze kennis en tools zijn daar met succes

verdichtend beton) en moet de productie zo

alen) groeit, neemt de complexiteit van het

toegepast. De centrale was praktisch direct

min mogelijk milieubelastend zijn. En dan

betonmaken alleen maar toe. Ascem doet

vanaf de eerste (test)batches in productie.”

moet dat beton ook nog eens tegen een zo

onderzoek naar en ontwikkelt tools om,

Een ander voorbeeld komt direct voort uit

scherp mogelijke prijs worden geprodu-

ook met de toegenomen complexiteit, toch

het streven van de overheid naar 100%
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duurzame inkoop. Hans Wiercx: “Naar aan-

wordt geproduceerd op basis van voor

leiding hiervan gaat een van de BTE-leden

namelijk kolenvliegas. Deze slak is beter

kunnen we door verandering van de beton-

onderzoeken hoe te komen tot een duur

van kwaliteit en helpt mee de wereldwijde

samenstelling het energieverbruik voor het

zamere uitvoering van een bepaald

vliegasoverschotten te reduceren.

verhardingsproces in de fabrieken naar

betonproduct. Minder milieubelasting en

Inmiddels zijn we zover dat Ascem-cement

beneden krijgen.

het kunnen beantwoorden aan het duur

zo goed als productierijp is. Wat we nu moe-

En wat in dit kader zeker ook interessant is:

zame-inkoopbeleid zijn de doelen van het

ten gaan uitvinden, is hoe ons cement zich

ons onderzoek naar alternatieve grondstof-

onderzoek. Ascem maakt deel uit van het

houdt in de praktijk, dus toegepast in feite

fen die mogelijk zand en grind kunnen gaan

onderzoeksteam vanwege onze kennis van

lijke betonproducten. Dat we hiervoor de

vervangen. De herkomst van deze secundai-

(secundaire) grondstoffen, betontechnolo-

hulp van onze BTE-leden gaan inroepen, is

re grondstoffen kan heel breed worden

gie en het materiaal beton. De resultaten

dan ook logisch. Een partij als Vebo is hier-

gezocht, waarin we zeker ook afvalstromen

van dit uitdagende project en de opgedane

voor zeker een goede optie, omdat dit

en andersoortige reststoffen zullen betrek-

kennis zijn van grote betekenis voor verdere

bedrijf betontechnologisch zijn zaken zeer

ken. Echt ‘cradle to cradle’, zoals je dat

ontwikkelingen op dit gebied.”

goed voor elkaar heeft. Vebo was een van

tegenwoordig zo mooi zegt.”

zand en grind het overwegen waard, hoe

de eerste betonbedrijven in Nederland die
zelfverdichtend beton productierijp wist te

Bij al dat onderzoekswerk profiteren de

maken. Ik overdrijf niet door te stellen dat

zes medewerkers van het Limburgse

Vebo betontechnologisch tot de top in

kennisinstituut volop van hun contacten

Nederland behoort. Zeker op het gebied

met Nederlandse en Duitse universiteiten.

van zelfverdichtende beton is daar voor ons

Hans Wiercx: “Ascem kan daardoor ook

weinig eer meer te behalen”, lacht Hans

als intermediair tussen theorie (weten-

Wiercx. “Maar dat wordt natuurlijk weer

schap) en praktijk (betonbedrijven)

anders als het Ascem-cement zich in de

fungeren. Middels diepgravend onderzoek

Maatschappelijk aandachtspunt

bouwpraktijk moet gaan bewijzen. Op basis

willen we de BTE-bedrijven de juiste

Duurzaamheid blijft sowieso een groot

van de waardevolle synergie die we met

gereedschappen en ondersteuning geven

maatschappelijk aandachtspunt, ook bij

Vebo (hebben) ervaren, is het zeer denk-

om zo betontechnologisch weer de

Ascem. “Er loopt bij ons al geruime tijd

baar dat ze een van de partijen worden

volgende stap te kunnen maken.”

onderzoek naar ASC, Alkali Slag Cement”,

waar beton met Ascem-cement te zijner tijd

Hans Wiercx vindt het belangrijk te bena-

gaat Hans Wiercx verder (zie ook Vebo Visie

in het productieproces gaat meedraaien.”

drukken “dat Ascem hierbij niet dwingend,
voorschrijvend of opleggend bezig wil zijn.

26, op www.vebo.nl, red.). “ASC is de groep
van cementsoorten waarbij veel minder

Universiteiten

Het is juist onze bedoeling in samenwerking

CO2 geproduceerd wordt. ASC is niet nieuw,

Gevraagd naar andere onderzoeksgebieden

met de betonbedrijven binnen BTE tot

maar ons inziens wel voor verbetering vat-

antwoordt Hans Wiercx: “Verlaging van het

kennisuitwisseling en opbouw te komen.

baar. Wij zijn nu heel ver met de ontwikke-

aandeel cement in beton bijvoorbeeld, of de

Wij hebben echt niet de pretentie álles te

ling van Ascem-cement, dat erin verschilt

vervanging van cement door andere bind-

weten. Sterker nog, van dat overleg tussen

dat de slak die ervoor wordt gebruikt zelf

middelen. In hoeverre is hergebruik van

alle partijen worden ook wij elke dag wijzer.”

p r o j e c t
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Het karakteristieke geschreeuw van rondvliegende meeuwen laat er geen twijfel
over bestaan: we zitten hier niet ver van zee. Om precies te zijn, in Arnemuiden,
op het voormalige eiland Walcheren.

Een project als een
									 klinkende klok
Project:
plan ‘De Dokke’, 19 appartementen
en commerciële ruimte, Arnemuiden

Het stadje is niet alleen bekend van zijn

mallenwerk dat hieruit voortkwam, paste

klederdracht die er tot op heden gedra-

elke plaat precies. Dat geldt ook voor de

gen wordt, maar ook van het lied ‘De klok

andere producten zoals stalen gevel

van Arnemuiden’, dat de voornaamste

dragers, trappen, bordessen, balkonplaten,

bron van inkomsten, de visserij, bezingt.

afdekbanden en raamdorpels. Het was

Deltawerken en inpolderingen noopten

nogal wat, maar door Vebo’s merken

de vissersvloot eerst naar Veere en later

systeem makkelijk terug te vinden op de

naar Vlissingen uit te wijken.

bouwplaats.”

Niet ‘lekker makkelijk’

Manoeuvreren met 280 kg?

Opdrachtgever:
woningcorporatie Woongoed,
Middelburg, i.c.m. Novaform
Vastgoedontwikkelaars, Eindhoven

In Arnemuiden legt Aannemingsbedrijf

“Een andere bijzonderheid is dat de

Fraanje de laatste hand aan nieuwbouw-

architect ervoor koos om de stalen

Aannemer:

plan ‘De Dokke’. Arco Wijkhuijs, werk-

geveldragers niet in het zicht te laten

voorbereider/inkoper, vertelt erover.

maar aan het oog te onttrekken door

“Het project bestaat uit 19 appartementen,

spekbanden”, gaat Arco Wijkhuijs verder.

een parkeerkelder en een grote commer

“De spekbanden moesten onder aan de

ciële ruimte waar straks de plaatselijke

geveldragers worden bevestigd, waartoe

Woudstra Architecten B.V.,
Schijndel

supermarkt een nieuw onderkomen krijgt.

Vebo de hoeklijnen van de stalen

De gebouwvorm gaf een grote ver

geveldragers alvast van gaten had

Constructeur:

scheidenheid aan betonvormen: het

voorzien. In de bovenkant van de spek-

gebouw heeft een V-vorm, parallel aan

banden hadden ze ankerrails meegestort,

twee kruisende straten. Daarbij is de uit-

zodat we ze aan de geveldragers konden

Rayonmanager Vebo:

wendige hoek rond uitgevoerd. Uit die posi-

hangen. Kortom, een mooie integratie

Peter Duyst

tionering komt bijvoorbeeld voort dat de

van hun beton- en staalproducten. Wel

galerijplaten in de inwendige hoek niet

was het zo dat Vebo voor de montage

‘lekker makkelijk’ rechthoekig van vorm

geen geschikte hijsmiddelen had.

zijn. Verder zijn de galerijplaten in een

Daarom heeft onze uitvoerder Michel

Werkvoorbereider Vebo Staal:

staalconstructie op hoeklijnen gemon-

Luteijn geschikt hijsgereedschap ont

Johan Hoogendoorn

teerd, waardoor exacte elementlengten

wikkeld, wat door een erkende instantie

heel belangrijk waren. Ondanks het lastige

is gecertificeerd.”

Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.,
Lewedorp
Architect:

DHV, Eindhoven

Werkvoorbereider Vebo Beton:
Ronald Jansen

Afwijkende vormen

antwoordt Arco Wijkhuijs: “Ik zit nu zo’n

Alles draaide bij dit project om afwijkende

kleine acht jaar bij Fraanje en we werken

‘De klok van Arnemuiden’

vormen. Ook de spekbanden voor de rond

zeer regelmatig met ze. De samenwerking

De meesten herinneren zich ‘De Klok van Arnemuiden’

uitgevoerde gebouwhoek waren ‘anders

verloopt gewoon goed, je hebt een bepaalde

als grote hit van De Havenzangers, maar het waren

dan andere’. Arco Wijkhuijs: “Deze zijn keu-

relatie met elkaar opgebouwd weet dus wat

Dico van der Meer (tekst) en H. Mengers (muziek) die

rig met dezelfde straal als de gevel gestort,

je van elkaar kunt verwachten. We stem-

het liedje al in 1949 bedachten. Het werd en wordt

evenals trouwens de afdekbanden op de

men allerlei voorbereidende zaken

regelmatig op scholen en door shantykoren gezon-

tweede verdieping. En omdat de gevel aan

makkelijk met elkaar af, zeker ook omdat

gen. De bedoelde klok hangt in de kerk op de markt

het begin en eind van de ronding terugligt,

Vebo beton én staal levert. Op dit

van Arnemuiden.

moesten die spekbanden schuin weglopen,

moment heeft Vebo ook opdracht voor

ze konden dus geen ‘gewone’ kopse kant

het plan Erasmuspark in Goes, waar we

hebben. Het was een heel gepriegel en veel

vier woontorens gaan bouwen. En ach,

Als de klok van Arnemuiden

voorbereiding, maar we doen al jaren

die kilometers maken een vrachtwagen

Welkom thuis voor ons zal luiden

zaken met Vebo en we weten dus wat we

niets uit. Op tijd je zaken afroepen en dan

Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis

aan ze hebben.” Op de vraag waarom hij

toch met een zo vol mogelijke wagen

Als een schip op zee gebleven is

zakendoet met Vebo - er zijn vast leveran-

naar Zeeland toe, om dat soort plan

ciers te vinden die dichterbij zitten -

matige zaken draait het bij zulke

Wend het roer - we komen thuis gevaren

afstanden veel meer. Ook wat dat betreft

Rijk was de buit - maar bang en zwaar de nacht

geen klagen; elke levering was compleet,

Land in zicht - en onze ogen staren

op tijd en mooi van kwaliteit. Al met al

Naar de kust - die lokkend op ons wacht

REFREIN

was dit project zowel voor ons als Vebo
een mooie uitdaging.”

REFREIN, herh.

Tijdens de fotografie zegt Arco Wijkhuijs:
“Jammer van die vorstperiode, dat is een

Rijke zee - waarvan de vissers dromen

flinke belemmering voor de afbouw

Want jij geeft brood - aan man en vrouw en kind

werkzaamheden en bovendien kan de

Wrede zee - jij hebt zo veel genomen

Trespa-gevelbekleding op de bovenste

In jouw schoot - rust menig trouwe vriend

verdieping niet worden aangebracht.
Het ziet er nu nog wat kaal uit.” De artist
Arco Wijkhuijs >

impression brengt uitkomst.

REFREIN, herh.
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