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Het Mooiste Pand
van Nederland

“Duurzaamheid
is here to stay.”

Amsterdamse School aan
Apeldoornse ringweg
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“Zeker bij zo’n project is
samenwerking een groot goed.”

Hoewel de strak blauwe lucht, de uitbundig schijnende zon en het jaargetijde (eind april)
anders doen vermoeden, is het buiten een schamele 11˚C. In de keuken van De Rhederhof
brandt dan ook een ouderwetse gietijzeren kachel.

Het Mooiste Pand van Nederland:
natuurlijk met Vebo gevelband
De monumentale schouw vanwaar het

de zijgevels is gerestaureerd. Gevraagd

het landhuis openstellen voor publiek.

knetterende houtvuur zijn lekkere geur

naar wie de restauratie uitvoert, antwoordt

Organisatiebureaus zouden bijvoorbeeld de

verspreidt, maakt het plaatje van vervlogen

Carsten: “Ikzelf, samen met eigen personeel

zalen kunnen huren voor feesten of publieke

tijden compleet. Ik voel jonkvrouwe Amalia

en zzp’ers. Ik heb weliswaar geen bouw

(zie kader) bijna over mijn schouder mee

kundige opleiding, maar heb altijd een grote

kijken op mijn notitieblok. Vebo Visie is te

voorliefde gehad voor historische gebou

gast in Het Mooiste Pand van Nederland.

wen. Van lieverlee ben ik de restauratie
ingerold en heb ik door zelfstudie en inmid

Eén miljoen euro

dels 20 jaar praktijkervaring mijn kennis en

De afgelopen maanden dongen zestien ver

kunde opgedaan. In 2003 zag ik dit pand

vallen gebouwen mee naar één miljoen euro

voor het eerst, helemaal overwoekerd door

restauratiegeld. Van deze afvalrace werd door

klimop. Het was in bezit van een project

SBS6 een achtdelige tv-serie gemaakt,

ontwikkelaar die er appartementen in wilde

‘Het Mooiste Pand van Nederland’. Landhuis

maken. Dat plan ging niet door, terwijl ik het

De Rhederhof in Rheden behaalde met

wel al die tijd ben blijven volgen. Ik zag mijn

51,4 procent het meest aantal stemmen en

kans schoon en kocht het. Ik probeer nu ook

daarmee de titel ‘Het Mooiste Pand van

het zorgcentrum, dat ook op het landgoed

Nederland’. Vebo feliciteert initiatiefnemer/

ligt, te kopen en te moderniseren, om zo een

eigenaar Carsten Hesz van harte met dit resul

economische drager voor de exploitatie van

taat! Temeer daar wij onze steentjes mochten

het landhuis te krijgen. De vierkantemeter

bijdragen in de vorm van gevelbanden.

prijs van het landhuis is zo’n 130 tot 150 euro,
waarmee een reële economische haalbaar

Voorliefde

heid ver te zoeken is. Ik heb het zorgcentrum

Carsten Hesz, directeur van Landgoed

echt nodig voor dekking van de vaste lasten.

De Rhederhof B.V., heeft al gedurende de

Mocht mijn opzet niet slagen, dan wil ik

opnamen van het tv-programma een begin

kijken of ik er een commerciële functie aan

gemaakt met de restauratie van het land

kan geven, verhuren als kantoorruimte

huis. Zo zijn o.a. de linkerzijvleugel en de

bijvoorbeeld. Kan ik het zorgcentrum

centrale zaal al flink aangepakt. Ook een van

wél in mijn plan betrekken, dan wil ik

Historie landgoed
De Rhederhof
Het landhuis is het belangrijkste
restant van het voormalige land
goed De Rhederhof, dat rond het
midden van de 19e eeuw ontstond.
Jonkvrouw Amalia
Jacqueline Julie
Brandsen woonde
tot haar overlijden
in 1951 op
Landgoed
Rhederhof.
Zij schonk het
aan de hervormde
kerk in Rheden
met als wens dat
het landgoed een
zorgfunctie kreeg.
Landhuis De
Rhederhof is een
van de schaarse
voorbeelden van
neoclassisistische
bouwkunst die
nog in Nederland
te vinden zijn. Van
het huis resteren
nog veel originele onderdelen,
zoals geornamenteerde stuc
plafonds, vensterzitbanken en de
keuken. Voor meer informatie:
www.landgoed-rhederhof.nl.
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Vebo’s Jan Ruizendaal (rechts)
overhandigt Carsten Hesz een
authentieke streeklekkernij:
een heerlijk ‘Spakenburgs hart’.

<

p ro j e c t

Carsten Hesz (midden) tijdens de live tv-show
waarin de winnaar bekendgemaakt werd.

evenementen. Ook kun je denken aan het

Risico op breuk

te zien. Waardoor ik weer op onderhoudskosten

verhuren van de centrale zaal voor officiële

“Omdat een en ander duurzaam moest worden

bespaar, de duurzaamheid van het gebouw

gebeurtenissen zoals trouwerijen.”

uitgevoerd, heb ik voor betonnen banden

verleng en een betere rentabiliteit krijg. Mijn

gekozen. Ik wist dat Vebo dit soort producten

wens het landhuis op termijn open te stellen

Endemol

maakt en kende hun naam op dat gebied.

voor het publiek komt zo steeds dichterbij.”

Op de vraag via welke weg Carsten De

Ja, waar moet je anders naartoe gaan? Dus ben

Rhederhof bij het tv-programma heeft op

ik met een stuk hout naar ze toegestapt en heb

gegeven, antwoordt hij: “Nou, Endemol bena

gevraagd of ze dat konden namaken. En dat

derde míj of ik niet wilde deelnemen. Binnen

kon, met exact dezelfde profilering maar niet

het budget van het programma moesten we

met dezelfde diepte. Die was te gering, waar

een opdracht verzinnen die leuke tv zou ople

door de banden zouden kunnen breken. Met de

veren. Het is in de wintermaanden opgeno

oorspronkelijke diepte was er te weinig plaats

men, dus had de tv-crew voorkeur voor een

voor de wapening. Vanwege de grote tijdsdruk

restauratie landhuis De Rhederhof,
Rheden

binnenklus. Terwijl het búíten allemaal begint,

heb ik elke dag twee bandjes opgehaald, alle

Opdrachtgever:

en wat mij betreft bij het dak. Dit hebben we

banden in één keer produceren en afhalen zou

opgelost door de architect een sfeeranimatie

te veel tijd kosten. Maar op deze wijze konden

te laten maken, deze flink te fotoshoppen, uit

we elke dag drie meter band in de gevel boeten,

Aannemer:

te laten plotten op rollen vinyl en tegen de

wat toch lekker opschoot. We moesten de

Carsten Hesz

wanden te nagelen. Wat decoratiewerk in de

oorspronkelijke voeg waar de houten banden

vorm van meubels en planten maakten het

in zaten, wat uitdiepen om plaats te maken voor

plaatje van een gerestaureerde stijlkamer af.

de diepere betonbanden.”

Toen kreeg de programmaleiding toch het idee

Als ik mijn notitieblok wil dichtslaan, zegt

dat het leuk was als er buiten ook wat gebeur

Carsten: “Wat ik nog kwijt wil, is dat ik het een

Constructeur:

de. Dat liet ons nog 17 dagen om een van de

unicum vind dat een grote partij als Vebo mij

zijgevels te restaureren! Enfin, toen moesten we

überhaupt heeft geholpen op zo’n korte termijn.

Constructieadviesbureau
ing. F. Wiggers, Varsseveld

heel snel aan de slag met verrotte balkkoppen,

Want qua aantallen en afmetingen stelt dit voor

metselwerk dat we moesten aanhelen, kozijnen

hen natuurlijk niets voor. Het feit dat ze het toch

die vervangen moesten worden etc. En het

interessant vonden bij te dragen aan een zo

vervangen van de houten gevelbanden, dat

duurzaam mogelijke restauratie, vind ik gewel

Werkvoorbereider Vebo Beton:

moest sowieso voordat we de nieuwe k
 ozijnen

dig. Bovendien is na het schilderwerk van de

Rob van Oostveen

konden plaatsen.”

betonbanden het verschil met hout niet meer

Naschrift: om vergunningstechnische redenen ligt de
restauratie van De Rhederhof momenteel stil. Wij wensen
de initiatiefnemers een snelle afhandeling van zaken,
zodat dit mooie object in volle luister hersteld kan worden.

Project:

C.H. Vastgoed B.V.

Architect:
Friso Woudstra Architecten bna,
Vorden

Rayonmanager Vebo:
Bernhard Venema

a ch t e r g ro n d >
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Nieuwe pyloonbrug bij Waterford, Ierland.

“Duurzaamheid is here to stay.”
Eerder dit jaar organiseerde BAM een sympo

misschien het belangrijkst en omvat waarde

plaats, niet alleen om persoonlijk leed terug

sium voor haar belangrijkste leveranciers in

gerelateerde zaken zoals: hoe haal je meer

te dringen maar ook om meer werkbare man

Nederland. Het thema was Duurzaam Bouwen

uit je toeleveranciers, hoe betrek je ze eerder

uren te krijgen. De tweede is CO2-reductie

met BAM. Een van de belangrijkste conclusies

in het voortraject om optimaal te kunnen

gelieerd aan al onze bedrijfsactiviteiten. Het

van de dag was dat duurzaamheid iets is dat

profiteren van hun kennis en kunde, en geef

derde kernthema is afvalmanagement, hoe

integraal in de keten aangepakt dient te wor

ze daarbij ook de nodige vrijheid. Zo verkrij

kunnen we samen met al onze partners de

den. Belangrijk daarbij is dat duurzaamheid

gen we uiteindelijk een grotere toegevoegde

afvalberg verkleinen? De invulling van deze

dynamisch is en dat de samenwerking in de

waarde voor onze opdrachtgevers.”

thema’s verloopt volgens de leidraden mens,

gehele bouwketen dat dus ook moet zijn.

milieu én portemonnee.”

Frank Oort, directeur inkoop bij Koninklijke

Wat betekenen MVO en duurzaamheid

BAM Groep nv riep aan het eind van de dag

voor BAM?

BAM wil op MVO een voortrekkersrol ver-

de gehele keten op tot daadwerkelijke actie.

“MVO betekent dat je naast het streven

vullen. Waarom, bijvoorbeeld omdat de

Vebo Beton & Staal was een van de deel

naar winst (profit) ook rekening houdt met

maatschappij dat tegenwoordig verlangt?

nemers aan het symposium. Reden voor

het effect van jouw activiteiten op het milieu

“Het is een mix van motieven. Ik noemde al

Vebo Visie op bezoek te gaan bij de heer Oort

(planet) en dat er oog is voor menselijke

het snel rijpende MVO-bewustzijn in onze

in het hoofdkantoor van BAM in Bunnik: het

aspecten binnen en buiten het bedrijf

organisatie en de nieuwe marktkansen.

onderwerp is té belangrijk om aan zijn oproep

(people). De drie P’s - people, planet, profit -

Die liggen er wel degelijk. Je moet alleen

voorbij te gaan.

moeten in een goede balans zijn.

geen zaken ontwikkelen en uitdragen waar

Dit principe werkt bij ons twee kanten uit.

de markt niet op zit te wachten. Maar een

U bent directeur inkoop van BAM Groep.

Enerzijds besteden we grote aandacht aan

gezonde dosis commercie zit er natuurlijk ook

Wil dat zeggen dat u verantwoordelijk

klanten en toeleveranciers/onderaannemers

achter. Bovendien kunnen we hier in Nederland

bent voor het inkoopbeleid van alle

die zélf ook via die weg (willen gaan) werken,

niet achterblijven, de Europese concurrentie

BAM-bedrijven?

anderzijds willen wij in onze organisatie het

loopt immers op ons voor.”

“BAM heeft werkmaatschappijen in vijf

MVO-thema in al zijn breedheid uitdragen om

Europese thuislanden, waarbij de helft van

zo verstandig mogelijk om te gaan met onze

“Wat zeker ook speelt, is onze beeldvorming

onze totale omzet in Nederland wordt gege

mensen en middelen. Uiteraard heeft MVO

naar buiten. We zijn een groot bedrijf dat

nereerd. Eén van mijn hoofdtaken is om de

ook een commerciële kant, laten we er niet

voortdurend op zoek is naar jong talent. Bij

BAM-brede en werkmaatschappijspecifieke

omheen draaien. MVO schept marktkansen

die jongere generaties is het al veel vanzelf

inkoop/supply chain thema’s aan elkaar te

die wij niet willen, sterker nog, kúnnen laten

sprekender dat er in termen van duurzaam

knopen en ervoor te zorgen dat deze geïmple

liggen. Maar toch bemerk ik steeds meer dat

heid en milieubewustzijn wordt gedacht en

menteerd worden, waarbij per werkmaat

MVO bij ons ‘in de genen’ gaat zitten. We

gekozen. Logisch dat zij dan ook eerder zullen

schappij prioriteiten gesteld kunnen worden.

hebben maar één wereld, de tijd van roofbouw

kiezen voor een werkgever die dat hoog in het

Vanuit inkoop zijn vier BAM-brede hoofd

is definitief voorbij. We moeten met zijn allen

vaandel heeft. BAM wil een voorkeurswerkge
ver zijn. We zijn in onze tak van sport de groot

thema’s gedefinieerd. De eerste drie zijn

wat terug gaan doen.”

kosten-, cash- en risicomanagement. Het

“BAM-breed zijn er drie MVO-kernthema’s.

ste in Nederland en nemen dus onze verant

vierde thema is in het kader van dit verhaal

De eerste is veiligheid op en rond de bouw

woordelijkheid, geen discussie mogelijk.”

Frank Oort

BAM CO2-emissie per scope.

BAM Preventie-Unit.

Hoe ziet u in dat licht de rol van

veiligheid bijvoorbeeld waren we al in de jaren

Andere voorbeelden: we gebruiken uitslui

ketensamenwerking?

zestig actief bezig. De interactiviteit tussen

tend groene stroom en ons wagenpark be-

“Uiteindelijk wordt die heel groot, is mijn over

ons en onze partners wordt echter steeds

staat al voor 90% uit de energiecategorieën

tuiging. Kijk, ook al zijn we de grootste, we

belangrijker. Leveranciers moeten ons vragen

A, B en C (waarbij G de laagste categorie is!).

kunnen het niet in ons eentje. We hebben de

kunnen stellen. Opdrachtgevers ook, zeker

Ook recycling, waarbij we zo veel mogelijk

supply chain nodig, onze klanten vragen daar

op overheidsniveau, waar de uitkomst van

sloopafval inzetten ter vervanging van zand

ook om. Wij geven hier invulling aan door in de

aanbestedingen meer en meer afhangt van

en grint, is een concrete MVO-maatregel.

keten actief kennis, kunde en ervaringen uit te

de bereidheid mee te denken over MVO-

Eigenlijk is het te veel om zomaar even op

wisselen. Zo kunnen we allemaal onze markt

gerelateerde vraagstukken rond een op-

te noemen. Waar het kan, moet je MVO-

posities behouden, maar liever nog uitbou

dracht. Concreet is hieruit bijvoorbeeld onze

verantwoord werken, waarbij je steeds moet

wen, versterken. Wij doen graag zaken met

CO2-desk voortgekomen: opdrachtgevers,

bedenken dat veel kleintjes uiteindelijk die

partners die ons bijvoorbeeld actief benade

toeleveranciers en onderaannemers kunnen

ene grote maken. Veel van onze MVO-maat

ren met innovaties, die meedenken over afval

ons via een speciaal ingericht deel van de

regelen zijn voornamelijk nog intern BAM-

verwerking, die meedenken hoe het transport

website allerlei vragen stellen over CO2-

gelieerd, maar ik streef ernaar ons

zo te organiseren dat er zo min mogelijk kilo

reductie, hoe gaan we daarmee om, wat

MVO-beleid veel meer ketenbreed te gaan

meters worden verreden. Niet alleen vanwege

verwachten wij van hen. Maar ook kunnen

trekken, waardoor dit proces alleen maar

de CO2-reductie, maar ook vanuit kostenoog

ze daar CO2-beperkende ideeën spuien die bij

versneld kan worden.”

punt. Die dialoog kunnen we zeker niet met al

ons de organisatie ingaan om te worden beke

onze circa dertigduizend leveranciers en

ken op haalbaarheid. Dat is weer die dialoog

Een van de andere ‘tools’ die BAM heeft

onderaannemers aangaan. Daarom zijn we nu

die we op gang willen krijgen! Ook hebben we

ontwikkeld, naast de CO2-desk, is de PCC,

hard bezig te schiften welke van die partners

de laatste twee jaar een CO2-symposium voor

de Project Carbon Calculator.

qua cultuur en visie op onze lijn zitten. En dus

onze stakeholders georganiseerd om ideeën

“Dat is inderdaad een mooi voorbeeld van iets

ook met wie we in de toekomst meer en

en standpunten uit te wisselen.

dat meteen in de praktijk zijn waarde bewijst.

minder zaken gaan doen. We gaan dus steeds

Een ander concreet initiatief is dat je bij ons

Door een project met al zijn data (zoals rele

meer op zoek naar echte bouwpartners.”

meer en meer alleen een bouwplaats opkomt

vante kengetallen, materialen en constructie

via een ‘BAM Preventie-Unit’. Deze heeft als

wijzen) door de PCC te halen, krijg je meteen

Welke initiatieven zijn er tot nu toe uit

doel het terugdringen van ongevallen op de

inzicht in de te verwachten CO2-uitstoot die

jullie voortrekkersrol gekomen?

bouwplaats door het geven van goede veilig

met het complete project samenhangt. Op

“MVO en duurzaamheid staan in diverse

heidsvoorlichting voor alle personen die de

basis daarvan kunnen we waar mogelijk slim

facetten al heel lang op onze agenda. Met

bouwplaats betreden.

me CO2-beperkende oplossingen inbouwen in

a ch t e r g ro n d >
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iedere fase van het project. Er zijn al praktijk

opstelling van onze toeleveranciers beter bij

contract het zakendoen met elkaar, omdat

gevallen bekend waar we aantoonbaar tot een

onze opdrachtgevers kunnen scoren, vertaalt

veel ‘standaard’zaken al bekend en afgespro

CO2-reductie van 10 tot 20% zijn gekomen.”

zich dat ook weer naar een solider partner

ken zijn. Met een partnercontract kunnen we

schap tussen ons en onze toeleveranciers.

dus veel sneller toe naar de projectspecifieke

Wat zijn de MVO-doelstellingen van

Bij BAM heeft MVO geen geitenwollensokken-

onderwerpen waar het uiteindelijk voor beide

BAM voor de komende tijd?

imago. Het is gewoon ook business, los van de

partijen om te doen is.

“Qua CO2 streven we naar een reductie van

ideologische uitgangspunten, hoe mooi en vol

Een ander winstpunt is dat het contract
duidelijkheid schept. Zoals ik al vertelde,

5% per jaar. Veiligheid is een permanent

goede intenties die ook zijn. We leven in een

aandachtsveld dat we monitoren met onze

tijd waarin opdrachtgevers, zoals in ons geval

doet BAM in Nederland zaken met 30.000

veiligheidsindex. Een continue daling heeft

bijvoorbeeld ProRail en Rijkswaterstaat, de

verschillende partijen. Door het tekenen van

daarbij onze uitdrukkelijke prioriteit.

MVO-rol bij een aanbesteding steeds belang

een partnercontract geeft een betrokken

Deze informatie is beschikbaar per werk

rijker laten worden. Met andere woorden: is de

partij aan voorkeurspartner te willen worden

maatschappij. Neem maar van mij aan dat

prijs geen issue, dan krijgt de aannemer met

en aan de voorwaarden te willen en kunnen

geen van onze werkmaatschappijen het

het beste MVO-beleid de opdracht. Dat beleid,

voldoen zoals wij die in het contract stellen.

plezierig vindt als ze daarin terugzien dat

en met name de uitvoering daarvan, is sterk

Het is voor ons een goede manier voor het

ze gezakt zijn in het ‘klassement’!

afhankelijk van toeleveranciers en onder

opbouwen van wederzijdse voorkeursrelaties.

Wat de afvalbeheersing en -terugdringing

aannemers die qua MVO in ons straatje

Omdat een partnercontract mede is gestoeld

betreft hebben we voor 2010 nog geen harde

denken en doen. We zijn een gezond, goed

op de ‘MVO-status’ vinden wij het ook niet

doelstellingen geformuleerd, maar die zullen

draaiend bedrijf met solide financiële resul

voor iedere toeleverancier geschikt, dat hangt

er voor 2011 en 2012 zeker komen.”

taten die op een verantwoorde manier tot

echt af van hun ‘duurzaamheid’. Vebo is een

stand komen. Diegenen van onze externe

voorbeeld van een relatie waarmee we een

Wat verwacht u van uw toeleveranciers bij

partners die daarin het best meekomen,

partnercontract hebben.”

het invullen van uw MVO-doelstellingen?

zullen toch een voorkeurspositie binnen

“Zeer zeker een actieve rol! Ik denk daarbij

onze organisatie krijgen, zo simpel is het.”

Hoe stond Vebo tegenover uw voorstel tot
het sluiten van het partnercontract?

aan terugkoppeling over wat de toeleveran
ciers zélf aan MVO-maatregelen hebben of

Hoe maakt u die selectie?

“Ik kan niet anders zeggen dan positief.

willen gaan implementeren, om zo in overleg

“Dat doen wij via zogenoemde partner

We zijn op basis van het partnercontract een

met ons te kijken waar een en ander beter

contracten. Daarin worden zaken geregeld die

proefproject met elkaar aangegaan dat zich

kan. En dat werkt natuurlijk ook de andere

bijvoorbeeld het juridische aspect van een

nu in de afrondende fase bevindt. Daarbij

kant uit! Bovendien zien wij een duidelijke rol

samenwerking omvatten. Maar ook hoe de

hebben we een productspecificatie als

voor onze toeleveranciers als het aankomt op

partijen die het contract sluiten met MVO

‘onderligger’ gebruikt. Een en ander zal de

het ter beschikking stellen van kennis en

omgaan, inclusief wederzijdse doelstellingen

basis moeten gaan vormen voor volgende

kunde. Zíj zijn namelijk de experts op hún vak

en al gerealiseerde concrete uitwerkingen.

partnercontract-projecten.”

gebied. Ze zullen daarom altijd een luisterend

Omdat deze zaken in zo’n contract vastliggen,

oor vinden en een grote bereidwilligheid om

hoef je het daarover bij het samen aangaan

Wat vindt u van de aandacht bij

voorstellen te onderzoeken en zo mogelijk te

van een opdracht niet meer te hebben. Op

Vebo voor MVO?

effectueren. Want als wij door een innovatieve

die manier versnelt en verbetert het partner

“De indruk die het bedrijf geeft, is zeer

10 m2 zonnepaneel

Douche WTW

Natuurlijke
ventilatie

‘Slim’ vat

Schil
voorzien van
extra goede
isolatie Rc>5.0

3-laags glas
Comfortabele
verwarming

Deelnemers bouwreis BAM Woningbouw naar Ghana.

Mechanische
ventilatie
(VAS)

De door BAM Woningbouw ontwikkelde
W&R Groenwoning.

Vervanging van zand en grint door volledig
gerecycled toeslagmateriaal.

Nederland van belang. Want ook binnen

“Dat van dat conservatieve wereldje hoor ik

bezig met MVO (over Vebo’s aandacht voor

BTE Nederland zijn er MVO-gerelateerde

vaak van mensen bínnen de bouw. Waarmee ze

KAM-zorg en maatschappelijke verantwoorde

initiatieven, zoals CO2-arme productie. Er is

dus impliciet zeggen dat ze zelf behoudend en

lijkheid verscheen al in 1999 een artikel in Vebo

binnen BTE Nederland een cement ontwikkeld

niet-innovatief bezig zijn. En dat zou je toch niet

Visie, red.). MVO staat ook benoemd in hun

zonder klinker (de productie van klinker zorgt

moeten willen. Da’s één.

serieus. Voor zover ik weet, is Vebo al lang

voor de voornaamste CO2-uitstoot). Met dit

Ten tweede ís MVO geen hype, je ziet het over

cement worden nu proeven gedaan voor lagere

al, in elke laag van de maatschappij, nationaal

Hoe denkt u dat Vebo kan bijdragen

betonsterkten tot B25. Men verwacht dat

en wereldwijd. Drie, ik noemde ’m al: MVO is

aan de MVO-doelstellingen van BAM?

CO2-arme cementsoorten straks BTE-breed

business. Als je het MVO-spel goed speelt, heb

Bijvoorbeeld door het toepassen van

ingezet kunnen worden, waarschijnlijk ook voor

je meer kansen op de markt.

CO2-arme beton?

hogere betonsterkten. Een andere ontwikke

En als laatste, voor de criticasters die zeggen

“Vebo is KAM-gecertificeerd, kwaliteit volgens

ling is die van de vervanging van zand en grint

dat MVO alleen maar duur is: er ís geen span

ISO9001, arbo volgens OHSAS18001 en milieu

door volledig gerecycled toeslagmateriaal, dat

ningsveld tussen de euro en duurzaamheid,

strategische agenda voor de toekomst.”

volgens NEN14001. In het oog springend

dus is gemaakt van alleen afvalstoffen.

beide gaan juist goed samen! Op de wat lan-

daarbij vind ik bijvoorbeeld dat Vebo dit jaar

Ook hiervan verwachten we in de toekomst

gere termijn levert MVO echt veel op.

een vernieuwde revisie van de milieuvergun

veel binnen BTE Nederland, evenals van ‘cradle

CO2-reductie en groene stroom, extra isolatie,

ning Wet Milieubeheer heeft aangevraagd. 

to cradle’-productie. Hierover zijn de nodige

maatregelen die op brandstof en andere vor

En doordat het bedrijf een gecertificeerd

gedachtegangen en initiatieven binnen BTE

men van energiegebruik besparen, veiligheids

milieumanagementsysteem heeft, zijn ze

Nederland te bespeuren. Ik kan merken dat het

maatregelen, maatregelen om de afvalstromen

wettelijk verplicht de milieuprestaties jaarlijks

Vebo en BTE ernst is.”

te beperken, het uitwisselen van ervaringen,

aantoonbaar te verbeteren. Maar uiteraard

kennis en ideeën ..., het kost allemaal veel geld,

wil Vebo dat ook zelf.

Wat wilt u afsluitend zeggen tegen sceptici

maar uiteindelijk komt dat met heel veel rente

In het licht van je vraag is ook de samenwerking

die denken dat de bouw een veel te conser

terug.

tussen Vebo en haar branchekoepel BTE

vatieve wereld is voor ‘hypes’ als MVO en

Duurzaamheid ís er, en het is ‘here to stay’.

duurzame ontwikkelingen?

Hoe je het ook wendt of keert.”

p ro j e c t
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‘Achteruitgang voorkomen door kwaliteit toe te voegen’. Dat is de intentie van Masterplan Apeldoorn
Zuiderpoort. De bedoelde kwaliteit is straks te vinden op de gebieden van o.a. wonen, zorg, groen en winkels.

Amsterdamse School aan
Apeldoornse ringweg
Het plan, de herstructurering van een

Bovendien is er geen één gelijk aan de

naoorlogse wijk van ruim drie ha, is nodig

ander en heeft het metselwerk terugliggen

omdat de woningen qua wooneisen

de doorgestreken voegen. Ander voor

achterhaald zijn en ze weinig typevariatie

beeld: schijnkozijnen waarvan de vulling

hebben, met een te beperkte doorstroming

bestaat uit 2 cm (!) terugliggend metsel

tot gevolg. Zuiderpoort wordt uitgewerkt in

werk. Alleen al dit detail zorgde voor een

drie fasen, waarvan de eerste in 2009 is

complete extra tekenronde van het

gestart. Vebo Visie is te gast bij project

prefabbeton en het staalwerk.

leider Wim Doppenberg, werkzaam bij aan

Een andere uitdaging was dat we door de

nemingsbedrijf Draisma B.V. Ook werkvoor

krappe oplevertijd heel snel wilden, nee

bereider Arnaud Baas en uitvoerder Berry

eigenlijk móésten gaan bouwen, wat

Project:

Jansen schuiven aan.

neerkwam op starten zonder alle teke

185 woningen en appartementen
Zuiderpoort fase 1, Apeldoorn

Nogal uitzonderlijk

we erg veel energie moeten steken in het

“Zuiderpoort fase 1 bestaat uit de nieuw

op de rit krijgen van het project.”

Opdrachtgever:

ningen. In de werkvoorbereiding hebben

bouw van 163 appartementen en 22 grond

Woningcorporatie De Goede
Woning, Apeldoorn

gebonden woningen langs de zuidelijke

3,5 tot 4 kilometer

ringweg. De appartementen worden ver

“Het ontwerp, volgens de Amsterdamse

Aannemer:

deeld over 6 gebouwen van 4 bouwlagen”,

School, verlangt veel horizontaal door

begint Wim Doppenberg het gesprek.

lopend prefabbeton”, vervolgt Wim

Gevraagd naar specifieke uitdagingen die

Doppenberg. “Spekbanden, dorpels en

hij hier tegenkwam, antwoordt hij: “Ten eer

afdekkers - allemaal zichtwerk - vormen de

ste is er de opleversnelheid in combinatie

hoofdmoot. Ook al het staalwerk (voor

Gulikers Architecten, Maastricht

met de aanneemsom. Die laatste is behoor

namelijk geveldragers en borstweringen)

Constructeur:

lijk hoog, onder meer door de enorme

wordt door Vebo geleverd. Qua gevel

parkeerkelder van 8000 m2, overigens

dragers gaat het daarbij om zo’n 3,5 tot

Ingenieursburo EconStruct BV,
Leeuwarden

nogal uitzonderlijk voor een project dat qua

4 kilometer. Wat het prefabbeton betreft

budgettering de norm voor sociale woning

kun je dit getal verdubbelen; erg veel dus.

Rayonmanagers Vebo:

bouw volgt. De opdrachtgever wil dus, heel

Dat levert duizenden verschillende produc

Geurt Maters (Beton),
Hans Maris (Staal)

logisch, zo snel mogelijk rendement.

ten op. Ik zou de waarheid niet spreken als

Verder is het een project met nogal wat prij

ik zou zeggen dat de bestickering van elk

Werkvoorbereiders Vebo:

zige detailleringen. Ik noem bijvoorbeeld de

product klopte. Ook hadden we soms wat

gevels die we metselen met bakstenen in

uitval bij het staalwerk. Dit maakt Vebo ech

Hilversums formaat. Dat zijn stenen die in

ter goed door een grote servicebereidheid.

verhouding heel lang, smal en dun zijn.

Bovendien verloopt de samenwerking in de

Aannemingsbedrijf Draisma,
Apeldoorn
Architect:

Rob van Oostveen (Beton),
Johan Hoogendoorn (Staal)

V.l.n.r. Wim Doppenberg, Arnaud Baas, Berry Jansen.

voorbereiding prima. We kunnen merken dat

ben we op dit project een hoofdconstructeur

balkonsituaties vroegen heel veel van de

de werkvoorbereidingen van Vebo Staal en

die de vinger zeer strak aan de pols houdt en

afstemming van de maatvoering tussen Vebo

Beton in elkaar grijpen als een geveldrager in

álles moet accorderen, en dan maakt een zo

Beton, Vebo Staal en onze werkvoorbereiding.

een ankerrail, bijvoorbeeld. Veel producten

gering mogelijk aantal externe partijen de

Op circa 5 m1 gevelvlak zitten afdekbanden,

hebben een grote variatie, wat tekenwerk tot

gehele bouw een stuk gestroomlijnder.”

spekbanden, borstweringssteunen én

op de millimeter bijzonder belangrijk maakt.

Wim Doppenberg haakt in: “Uit die nauwe

geveldragers! Bovendien zijn de balkons geen

Zeker in het begin zijn de tekeningen, zoals

betrokkenheid van de hoofdconstructeur

‘losse’ platen, maar úítstekende delen van de

alle legplannen van de spekbanden, vaak heen

kwam nogal wat extra werk voort. Zo vonden

verdiepingsvloeren. Om het metselwerk van

en weer gegaan tussen Vebo en ons. Ook

ze de combinatie afdekband-buisleuning-

de balkons op te vangen, waren ook daar

omdat de aanvangssnelheid van de bouw

flexibele koppeling niet gewenst, waardoor we

geveldragers nodig. Maar vijf borstwerings

hoog moest zijn, was dit echt een fase van

moesten werken met vaste draadeinden. Het

steunen per balkon en ankerrails in de vloer

absolute hoogspanning. Na een aantal keer

exact laten samenvallen van de posities van

randen, dat gaat niet samen. In de voorberei

met vier werkvoorbereiders, twee van Vebo

alle afdekkers en borstweringssteunen was op

ding was het een enorm gepuzzel om tot zó’n

en twee van ons, om de tafel te hebben geze

deze manier een lastig karwei. Met behulp van

maatvoering te komen dat niets elkaar in de

ten, waren de grootste kreukels gladgestre

een mal, bestaande uit een aluminium koker

weg zat. Ook zeer bewerkelijk dus, maar dank

ken. Op dit moment kunnen we het over het

profiel met gaten op p
 recies de juiste posities

zij alle intensieve in- en externe afstemming

algemeen af met (weliswaar intensief) e-mail-

kwamen we er uiteindelijk wel uit, maar Vebo’s

tussen ons en Vebo klopte het allemaal wél.

en telefoonverkeer.”

vernieuwde borstweringssteun met flexibel

We hebben bewust voor Vebo’s geveldrager

draadeind zou veel tijd hebben bespaard.”

type ECO-3D gekozen. Met die extra verstel

Absoluut voordeel

mogelijkheid in diepte scheelt dat erg veel tijd

Over het bij één partij bestellen van prefab

ECO-3D met diepteverstelling

bij het pas stellen; uitvulplaatjes kunnen

beton en staalwerk zegt Arnaud Baas: “We

“Ook over de buisleuningen op de afdekkers

nagenoeg achterwege blijven. We kunnen per

hebben het als een absoluut voordeel ervaren

had de hoofdconstructeur bedenkingen,

bouwlaag van boven naar beneden metselen

om zowel het beton als het staal van Vebo

reden dat Vebo alle afdekkers aan de onder

en houden zo het metselwerk vrij van val

te betrekken. Je hebt een veel directere

zijde in de spouw heeft verdikt. Zo krijgen de

specie. Moet ook wel, bij zulke bijzondere

afstemming en dus ook duidelijk minder kans

bouten voldoende ‘vlees’ voor de nodige

stenen en voegwerk.”

op fouten. Door de prima interne samen

houvast. Maar ik twijfel eraan of dit nou écht

Getuige de afbeeldingen overdrijft Berry niet.

werking binnen Vebo Beton en Staal blijken

nodig was”, aldus Arnaud Baas. “Wel zorgde

Apeldoorn is medio 2011 een bijzondere

beide productgroepen qua montagepunten

het voor nog meer reken- en tekenbelasting!”

woonwijk rijker, zeker in het licht van de voor

mooi op elkaar aan te sluiten. Bovendien heb

Aanvullend zegt Berry Jansen: “Zeker de

genomen sociale status.

u i t g e l i ch t
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De serie ‘Uitgelicht’ belicht de komende vijf uitgaven van Vebo Visie het Bedrijfsbureau Beton,
wat alle afdelingen tussen verkoop en productie omvat. Het Bedrijfsbureau Beton verzet al het
voorbereidende werk aan een opdracht voordat die uiteindelijk omgezet wordt in fysieke betonproducten. Verantwoordelijk voor het Bedrijfsbureau Beton is Jack van Diermen. Samen met
zes afdelingsverantwoordelijken stuurt hij de werkzaamheden van het bureau aan.

Uitgelicht: Bedrijfsbureau Beton, deel 1
In deze artikelreeks worden achtereen

“Leendert en ik sturen de Engineering

werkers uit het projectteam aangestuurd

volgens Projectleiding, Logistiek manage-

samen aan”, verklaart Klaas, “omdat aan

door respectievelijk het hoofd werkvoor

ment (productieplanning), Logistiek

geëngineerde producten, zoals balkons en

bereiding of onze hoofdconstructeur.”

management (expeditie), Werkvoorbereiding

galerijplaten, maar ook bijvoorbeeld speci

“Dit betekent dat wij continu bezig zijn de

Beton en Constructie Beton onder de loep

aal vormgegeven sluitsteentjes, enorm

juiste prioriteiten te stellen voor onze werk

genomen. In dit eerste deel trappen we af

veel voorbereidingswerk zit. Daarom wer

voorbereiders en constructeurs”, vult Klaas

met de Projectleiding. Klaas Vedder en

ken we binnen Engineering met twee pro

aan. “Met het grote aantal opdrachten dat

Leendert Storm (projectleiders Engineering)

jectteams, bestaande uit een projectorga

wij wekelijks binnenkrijgen, is dit een enor

en Bram de Graaf (projectleider Standaard)

nisator, een aantal werkvoorbereiders en

me uitdaging.”

leiden u in hoofdlijnen door het proces, zoals

een aantal constructeurs.”

Om een beeld te vormen: Vebo verwerkt

dat bij Vebo is ingericht.

“Wij sturen de engineering aan op

jaarlijks zeker zo’n 4000 opdrachten,

organisatorisch vlak”, geeft Leendert

die in grootte behoorlijk kunnen variëren.

aan. “Vakinhoudelijk worden de mede

Van tien tot duizenden producten, elke

Engineering
“Onder engineering verstaan we al het

Voortgangsschema reken- en tekenwerk

werk dat moet worden uitgetekend en
berekend”, zegt Leendert. “Hieronder
vallen bijvoorbeeld ook onze standaard
trappen en kolommen. Binnen Vebo
wordt namelijk gesproken over een
onderscheid in standaard en buitenstan
daard, maar die vlag dekt niet helemaal
de lading. Engineering omschrijft ons
taakgebied dan beter.”
Klaas Vedder en Leendert Storm zijn dus
verantwoordelijk voor de hele engineering
van een project en hebben daarvoor beide
de beschikking over een projectteam.

Deb.nr.:

Opdrachtgever:

Ordernummer:

Werk:
Projectorganisator: J. Ruizendaal

Rayonmanager: H. Beekhuis

Dakrand
Balkonplaat
Balkonplaat
Balkonplaat
Balkonplaat
Balkonplaat
Balkonplaat
Galerijplaat
Galerijplaat
Galerijplaat
Konsole
Gevelband
Gevelband
Wand (gevelplaat)
Wand (gevelplaat)
Plint
Plint
Wand
Wand
Wand
Wand
Luifel
Raamdorpel
Stijlen

Positienummer basisopdracht

4, 7, 8
9
11
13, 15
16, 18, 19
20
22
24, 26-28
29
31
33, 35
39, 42-46
39, 42-46
47, 51
47, 51
54
58
63-84
87-127
129-136, 159-161
138-157
165
169
172-177, 179-182

Telefoon: 0162-581 497

E-mail: JRuizendaal@vebo.nl

E-mail: HBeekhuis@vebo.nl
Productomschrijving

Werkvoorbereider: P. Kraaijeveld

Telefoon: 033-29 92 641

Telefoon: 033 - 2992 615

Merk Opdrachtgever

PB001 t/m 211 deel C
A
Asp
B
Bsp
D
C
A, Asp, A', A'sp
C
D
A, B, C, D
PGB-D1-001 t/m 002
PGB-D2-001 t/m 003
PBK-D1-001 t/m 007
PBK-D2-001 t/m 009
PS-D1-020 t/m 024
PS-D1-006 t/m 008
wanden d=90mm
wanden d=120mm
wanden d=90mm
wanden d=90mm
onbekend
onbekend
onbekend

Aantallen en startweek productie onder voorbehoud!
Streven is om het tekenwerk eind week 20 afgerond te hebben.

Mal

M001
M002
M003
M004
M005
M006
M007
M008
M009
M010
M011
M012
M013
M014
M015
M016
M017
M018
M019
M020
M021
M022
M023
M024

Aantal per
mal

80
10
10
33
33
2
2
20
2
2
30
45
45
65
64
22
10
11
93
84
27
2
5
19

Blad 1
Datum: 30-03-2010

Wijziging: 01-04-2010

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

E-mail: PKraaijeveld@vanhattum.nl

Vorm ter
controle

Vorm retour

Vorm akkoord

Wapening ter
controle

Wapening
retour

Wapening akkoord

Startweek
productie

Productietempo/week

Totale
productietijd

19-04-10
26-04-10
09-04-10
15-04-10
15-04-10
19-04-10
26-04-10
09-04-10
26-04-10
26-04-10
19-04-10
05-05-10
05-05-10
26-04-10
26-04-10
05-05-10
05-05-10
05-05-10
05-05-10
05-05-10
05-05-10
05-05-10
05-05-10
05-05-10

29-04-10
07-05-10
20-04-10
26-04-10
26-04-10
29-04-10
07-05-10
20-04-10
07-05-10
07-05-10
29-04-10
17-05-10
17-05-10
07-05-10
07-05-10
17-05-10
17-05-10
17-05-10
17-05-10
17-05-10
17-05-10
17-05-10
17-05-10
17-05-10

05-05-10
18-05-10
26-04-10
29-04-10
29-04-10
05-05-10
18-05-10
26-04-10
18-05-10
18-05-10
05-05-10
21-05-10
21-05-10
12-05-10
12-05-10
21-05-10
21-05-10
21-05-10
21-05-10
21-05-10
21-05-10
21-05-10
21-05-10
21-05-10

19-05-10
18-06-10
10-05-10
17-05-10
17-05-10
19-05-10
06-09-10
10-05-10
06-09-10
06-09-10
19-05-10
03-06-10
03-06-10
27-05-10
27-05-10
03-06-10
03-06-10
03-06-10
03-06-10
03-06-10
03-06-10
10-06-10
10-06-10
03-06-10

28-05-10
01-07-10
20-05-10
26-05-10
26-05-10
28-05-10
04-10-10
20-05-10
04-10-10
04-10-10
28-05-10
14-06-10
14-06-10
07-06-10
07-06-10
14-06-10
14-06-10
14-06-10
14-06-10
14-06-10
14-06-10
18-06-10
18-06-10
14-06-10

01-06-10
07-07-10
25-05-10
28-05-10
28-05-10
01-06-10
08-10-10
25-05-10
08-10-10
08-10-10
01-06-10
16-06-10
16-06-10
09-06-10
09-06-10
16-06-10
16-06-10
16-06-10
16-06-10
16-06-10
16-06-10
22-06-10
22-06-10
16-06-10

25
34
24
24 / 25
24 / 25
25
48
24
48
48
25
27
27
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
27

4
4
4
4
4
2
2
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4

20 weken
3 weken
3 weken
9 weken
9 weken
1 week
1 week
5 weken
1 week
1 week
8 weken
12 weken
12 weken
17 weken
16 weken
6 weken
3 weken
3 weken
24 weken
21 weken
7 weken
1 week
2 weken
5 weken

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

Voortgangsschema
reken- en tekenwerk

V.l.n.r.: Leendert Storm,
Klaas Vedder, Bram de Graaf
en Jack van Diermen.

opdracht wordt door Vebo adequaat opgepakt.

“want zonder deze stukken kunnen wij

Op de vraag hoe een en ander nu in zijn

eigenlijk niet starten met de werkzaam

werk gaat, antwoorden beiden met de

heden.” “En als we niet kunnen starten,

wedervraag: “Hoeveel pagina’s hebben wij

komt de engineering gelijk onder druk te

tot onze beschikking?” Voor dit artikel

staan, want de levertijd blijft wél gehand

beschrijven Leendert en Klaas het proces

haafd”, merkt Klaas op. “Eigenlijk willen wij

op hoofdlijnen, maar mochten klanten meer

onze klanten hierbij oproepen om hier

informatie willen hebben, dan kunnen zij

goed aandacht aan te besteden”, besluit

natuurlijk altijd contact opnemen met de

Leendert dit onderdeel.

projectleiders of met Jack van Diermen.

“Iets wat steeds meer gebeurt, is een
overleg dat vooraf gaat aan het starten

Analyseren

van de hele voorbereidingscyclus”, zegt

“Op het moment dat onze rayonmanager een

Klaas. “Gezien het enorme aantal opdrach

opdracht heeft afgerond, gaat deze naar het

ten dat wekelijks behandeld moet worden,

Bedrijfsbureau Beton”, begint Klaas met de

lukt dat niet voor iedere o
 pdracht. Aan de

uitleg. “De opdracht komt terecht bij de pro

hand van vooraf vastgestelde criteria,

jectleider, zodat hij de werkzaamheden kan

beslissen we welke opdrachten hiervoor in

(laten) opstarten.

aanmerking komen.”

Al onze klanten zijn verdeeld over de

“Het werkt enorm verhelderend om voor

projectleiders. Dit betekent dus dat een klant

af met elkaar het werk door te spreken”,

telkens dezelfde projectleider krijgt. Wij krij

vult Leendert aan, “en te weten met wie je

Voor elke opdracht waaraan getekend en gerekend
moet worden, stelt Vebo een voortgangsschema
reken- en tekenwerk op. Dit schema dient om de
voortgang van de engineering in beeld te brengen
en te bewaken. Het is dus belangrijk dat zowel klant
als Vebo zich aan de aangegeven data houdt.
Het voortgangsschema wordt opgebouwd aan
de hand van de opdracht. De mallen zijn hierbij
de basis. In het schema wordt van elke mal aan
gegeven welke posities van de offerte c.q. de
basisopdracht op die mal geproduceerd gaan
worden. Ook staat aangegeven hoeveel stuks op
deze mal geproduceerd wordt, evenals het aantal
stortingen per week. Ook is weergegeven hoe
lang Vebo aan het produceren is voordat alle
elementen op een mal klaar zijn (heel belangrijk
met betrekking tot de uiteindelijke levertijd).
Per mal wordt een datum aangegeven wanneer
de vorm of de wapening ter controle naar de
klant gaat (acties voor Vebo). Ook worden data
aangegeven die actie van de klant impliceren:
vorm retour / vorm akkoord, wapening retour /
wapening akkoord. Met deze data ontstaan
controletijden voor de vorm en de wapening.
Het spreekt voor zich dat opdrachten met een
korte levertijd korte controletijden hebben,
voor opdrachten met ruimere levertijden
geldt een dito controletijd.

gen van de rayonmanager alle documenten

te maken hebt. Het gezicht kennen bij de

die bij de opdracht horen. Aan de hand van

stem maakt het communiceren met elkaar

hoe zaken toe te passen; het valt allemaal

deze documenten gaan wij de opdracht analy

veel prettiger. Dit ervaren we al dagelijks.”

onder engineering. Waar Klaas en Leendert
ook heel veel tijd in steken, zijn de levertij

seren en in een tijdspad uitzetten. Het is dus
belangrijk dat de klant er minimaal voor zorgt

Werkzaamheden plannen

den. Beiden beamen dat het een ingewikkeld

dat wij een leveringsplanning, definitieve

“Het voortgangsschema reken- en teken

proces is om te komen tot een uiteindelijk

werktekeningen en constructieve gegevens

werk is eigenlijk een contractstuk tussen de

goede afstemming van de levertijd. “Goede

ontvangen. Op basis van onze analyse maakt

klant en Vebo”, zegt Klaas.

levertijdgegevens zijn heel belangrijk”,

de projectorganisator een voortgangsschema

“In het voortgangsschema staan de werk

merkt Klaas op. “Op basis van deze

reken- en tekenwerk (zie kader voor uitleg,

zaamheden gepland die doorlopen moeten

werkzaamheden kunnen we de voorberei

red.) dat naar de klant wordt verstuurd. Dit

worden voordat we uiteindelijk kunnen gaan

ding goed gaan inplannen, zodat we op tijd

voortgangsschema dient als praatstuk tussen

produceren en leveren.” Die werkzaamhe

kunnen gaan starten met de p
 roductie van

de klant en Vebo.”

den zijn heel divers: uitwerken van de meest

de benodigde elementen.” Wat ook opvalt,

“Genoemde planning en gegevens zijn voor

complexe vormen, het bepalen van de beno

is dat bij de k
 lanten niet bekend is wat er tot

ons van essentieel belang”, zegt Leendert,

digde wapening, het adviseren van de klant

de mogelijkheden behoort als het gaat om

u i t g e l i ch t

>
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een leverschema. In de volgende Vebo Visie

ger gaat. “Standaard zijn elementen waar in

Aanspreekpunten

wordt hieraan de nodige aandacht gegeven.

principe heel weinig werkvoorbereiding aan

In het proces van opdracht tot eindproduct

vastzit”, zegt Bram. “We beschikken over een

zijn we nu flink op weg. De opdracht is ver

Voortgangsbewaking

zeer breed mallenpakket, waardoor we heel

strekt en door Vebo helemaal uitgewerkt.

“Als we alle werkzaamheden met betrekking

flexibel zijn in de gevraagde productie

Belangrijk onderdeel is vervolgens het stor

tot de engineering hebben gepland, is het

capaciteit.” (Kijk voor Vebo’s standaardpakket

ten en leveren. Het zal u niet vreemd in de

natuurlijk heel belangrijk dat de voortgang

eens rustig op www.vebo.nl.)

oren klinken dat Vebo de spullen die gestort

ook bewaakt wordt”, geven Leendert en Klaas

“Dankzij dit brede pakket is de doorlooptijd

worden, graag snel op de bouw aflevert. Ook

aan. “Dit is een actie die zowel bij de klant als

van een standaardopdracht veel korter”, stelt

hier is enorm veel afstemming voor nodig,

Bram. “Daarnaast hoeft er niet zo veel werk
Bram de Graaf,
projectleider
Standaard.

voorbereiding gedaan te worden, wat ook

Rayonmanager

meewerkt aan een snelle doorlooptijd. Alleen
constructieve elementen vragen iets meer
aandacht. Hier willen we vooraf toch even
controleren of het constructief allemaal wel

Projectleider

kan, want er wordt nog wel eens iets onmoge
lijks bedacht door onze klant. Door dit goed te
controleren, kunnen we ‘rare’ situaties in de
bouw voorkomen. Al met al hebben we een
gemiddelde doorlooptijd van 3 à 4 werkweken
voor een standaardopdracht.” Bram laat daar

Logistiek manager
De drie contactpunten binnen VEBO, tevens de
lijn van de virtuele overdracht van opdrachten.

bij Vebo ligt. Het is toch uiteindelijk de bedoe

op volgen dat de grootte van de opdracht

met name met de uitvoerder aan klantzijde.

ling dat we samen een mooi werk maken”,

daarbij natuurlijk wel bepalend is. “Maar in

Het afleveren van producten op de bouw

vertelt Leendert. “Dit is een onderdeel

overleg is heel veel mogelijk.”

omvat alle werkzaamheden die vallen onder

waaraan veel aandacht moet worden gegeven

Ook bij standaard is het zeer belangrijk dat er

de verantwoordelijkheid van onze Logistiek

en dat van beide kanten nog wel wat kan

goede leverschema’s worden verstrekt door de

Manager, Gert Hop. Alle vragen over

worden verbeterd”, vult Klaas aan. “Als we

klant. “Ik bel geregeld met klanten om de juiste

leveringen kunt u aan hem stellen. Heeft u

er samen voor zorgen dat de voorbereiding

levertijdgegevens binnen te krijgen”, zegt

vragen op commercieel gebied, dan kunt

volgens het voortgangsschema reken- en

Bram. “Niet alleen de leverweken, maar ook de

u deze stellen aan Vebo’s rayonmanagers.

tekenwerk verloopt, dan is het zeker dat Vebo

wijze waarop de klant aangeleverd wil krijgen:

Iedere aannemer heeft in principe zijn eigen

geen problemen hoeft te hebben met de uit

blokmatig, per regelnummer, per woning.”

rayonmanager. Betreffende lopende

eindelijke leveringen op de bouw.” Deze

Lachend: “Ook op dit gebied is bij ons veel

opdrachten kunt u dringende vragen stellen

verlopen via het logistiek management, waar

mogelijk.” Een ander aandachtsgebied is de

aan de projectleiders: voor engineering Klaas

de komende edities van Vebo Visie aandacht

lateiservice via Calduran. “Inmiddels leveren

Vedder en Leendert Storm, voor standaard

aan geschonken wordt.

we heel wat lateien via de lateiservice van

elementen Bram de Graaf.

Calduran. Hierdoor heb ik heel veel contact

Standaard

met uitvoerders en kunnen we de leveringen

In de volgende editie van Vebo Visie

Tijdens de uitleg van Engineering heeft Bram

praktisch altijd naar tevredenheid inplannen.

verschijnt een interview met Gert Hop,

de Graaf geluisterd. Aansluitend geeft hij aan

Ook hier blijkt weer onze kracht met betrekking

met daarin aandacht voor de leverschema’s

dat het bij standaard veel sneller en eenvoudi

tot het leveren op maat”, aldus Bram.

en de afstemming met de bouw.

projectleider
Engineering

Klaas Vedder (l) en Leendert Storm,
projectleiders Engineering.

project-
organisator

werkvoorbereiders

constructeurs

Indeling projectteam Engineering.

col u m n

>
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Metselwerk: eeuwenoud,
				 maar toch evoluerend
Het zal u niet ontgaan zijn dat er dit jaar veel

verhinderd. Dit leidt tot het ontstaan van

fysische klimaat in de spouw veranderd van

aandacht is voor Charles Darwin en zijn tocht

spanningen in de spouwbladen die aanleiding

droog, enigszins warm en goed geventileerd in

met de Beagle. Tijdens die tocht ontwikkelde hij

tot schade kunnen geven. Dit fysische gegeven

benauwd, kil, vochtig en slecht geventileerd.

zijn theorie dat de evolutie van dieren en plan

vraagt weer om een nieuwe oplossing: de dila

Het metselwerk kan daar goed tegen. Dat ligt

ten wordt gedreven door natuurlijke selectie.

tatievoeg. Dit is een open voeg met 5 tot 10 mm

voor de veel toegepaste spouwankers bedui

Het zijn echter niet alleen dieren en planten die

vrije ruimte om uitzetting van het aansluitende

dend anders. Deze gaan namelijk in meer of

evolueren. Ook metselwerkgevels evolueren

metselwerk mogelijk te maken. Door het

mindere mate corroderen. Zoals u misschien

door de tijd heen. Je zou zo denken dat de

buitenblad op deze wijze in kleine delen te

bekend is, valt er zo nu en dan een stuk gevel

metselwerkgevel, die al eeuwenlang wordt

‘knippen’, wordt de grootte van de uitzettings

naar beneden. In januari van het vorige jaar

toegepast, wel eens uitontwikkeld zou zijn.

verschillen met het binnenblad beperkt en ont

gebeurde dit bijvoorbeeld bij een pand aan de

Niets is echter minder waar.

staat geen schade. Dilatatievoegen in verticale

Treublaan in Den Haag. Deze schaden worden

De noodzaak voor verdere ontwikkeling blijkt

richting zijn relatief makkelijk te maken. Een

(mede) veroorzaakt door het corroderen van

uit de schadegevallen die bij metselwerkgevels

dilatatievoeg in horizontale richting is lastiger.

de spouwankers, waardoor zij hun sterkte

ontstaan. De oorzaak van die schaden is

Je kunt het metselwerk boven de dilatatievoeg

verliezen. De volgende stap in de ‘metselwerk

meestal terug te voeren op een verandering van

tenslotte niet aan de lucht ophangen. Hier

revolutie’ zal dan ook bestaan uit de ontwikke

de omstandigheden waarin de gevels worden

vindt de toepassing van de metselwerkonder

ling van een oplossing voor dit probleem en het

toegepast. Vroeger was een gevel één muur

steuning zijn intrede. Metselwerkonder-

toepassen van die oplossing.

met wat gaten voor de daglichttoetreding.

steuningen zijn noodzakelijk om een horizon

Verder is het wachten op de volgende ontwik

In veel streken is dat nog steeds zo, maar bij

tale dilatatievoeg in het gemetselde buiten-

keling die leidt tot een nieuwe noodzaak tot

ons inmiddels niet meer. Vanwege het natte kli

spouwblad mogelijk te maken. Onder een

evolutie. Het moet het doel van de betrokkenen

maat hadden bewoners last van vochtdoorslag.

metselwerkondersteuning hoort dus voldoende

- zoals industrie, ontwerpers en bouwers - zijn

De spouwmuur was hier de oplossing voor. Een

vrije ruimte te zitten, zodat het ondergelegen

om te proberen deze ontwikkelingen bij te

aantal decennia geleden, toen de sjeiks de olie

metselwerk vrij kan uitzetten.

houden en het liefst voor te blijven, zodat ver

kraan even dichtdraaiden, kwamen we tot het

Zoals vele nieuwe ontwikkelingen gaat ook het

anderingen in de omgeving van de gemetselde

besef dat er veel energie verloren ging door die

toepassen van dilatatievoegen en metselwerk

gevel niet leiden tot nieuwe schaden.

muren. Een simpele oplossing was voorhanden:

ondersteuningen met de nodige problemen

isolatiemateriaal in de spouw om de warmte

gepaard. Het nut en de noodzaak van deze

binnen te houden.

voegen is nog niet bij iedereen bekend en de

Dit heeft evenwel tot gevolg dat er een groot

uitvoering is niet altijd even zorgvuldig. De

temperatuursverschil kan ontstaan tussen het

schaden die hierdoor ontstaan, hebben zelfs

geïsoleerde binnenblad en het buitenblad

geleid tot het vervangen van gemetselde

dat blootgesteld is aan de invloeden van het

buitenbladen van de gehele gevel van enkele

klimaat. Een groot temperatuursverschil bete

grote gebouwen in het land.

kent ook een groot verschil in uitzetting van de

Nu, enkele decennia na de intrede van spouw

beide geveldelen. Omdat beide spouwbladen

isolatie, moeten we helaas tot de conclusie

met spouwankers en bij kozijnen met elkaar

komen dat er weer iets misgaat. Door het

verbonden zijn, worden verschillen in uitzetting

toepassen van isolatie in de spouw is het bouw

Simon Wijte
Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V., Rijswijk

Conrad: ooit scheepswerf
De Conrad was de naam van de scheepswerf die van 1912 tot 1940 op het terrein was geves
tigd. Zaandam kent een lange traditie van scheepsbouw. Oorspronkelijk werden er kleine
schepen voor vissers en beurtschippers gebouwd. Vanaf het midden van de 17e eeuw kwamen
daar zeeschepen bij. Deze werden over de hele wereld verkocht en geroemd vanwege hun
kwaliteit. Tsaar Peter kwam niet voor niks naar Zaandam om het vak te leren. Er waren in die
tijd bijna 70 werven in en rond de stad. Tegen 1800 raakte de scheepsbouw in de Zaanstreek
in verval om pas met de industriële revolutie op bescheiden schaal terug te keren. De Conrad
was een van de weinige werven die in het groot bouwde, voornamelijk stoomschepen voor de
koopvaardij. Na het verdwijnen van de werf zijn de gebouwen lange tijd in gebruik geweest als
opslagplaats.
Tekst met dank aan www.deconrad.nl.

“Zeker bij zo’n project is
samenwerking een groot goed.”
We arriveren 20 minuten te vroeg voor onze afspraak met Theo de Porto, senior-
projectleider bij BAM Woningbouw Alkmaar. In die tussentijd, laat in de middag,
verlaat een continue stroom bouwvakkers het enorme bouwterrein aan de Zaan.
Dit geeft al een indicatie van de omvang van

Hijsproef

dat het wél kan. Eigenlijk een instelling die

De Conrad. “De Conrad is een woningbouw

Theo de Porto: “We zijn hier in 2008 begonnen

Vebo ook heeft. Daardoor konden zij mooi mee

project op het terrein van de voormalige

met het bouwen van de twee parkeerkelders.

in de bouwtrein en in ons tempo de balkon

scheepswerf De Conrad in Zaandam. Het is

Een van de uitdagingen op deze locatie, pal aan

platen leveren, zodat we die konden leggen als

niet alleen voor Vebo het grootste project

de Zaan, was de zeer geringe ruimte, met

er weer een pui geplaatst was. Pui, balkon, pui,

ooit, dat is het voor ons waarschijnlijk ook”,

name bij Lotus. Om zo weinig mogelijk materia

balkon enzovoort. Dat verliep vlekkeloos. Het

vertelt Theo de Porto. “We bouwen hier 320

len op de bouwplaats te hebben, moesten we

mooie was bovendien dat de toren meteen

woningen, verdeeld over negen bouwdelen.

dus in een flink tempo bouwen. Dat hebben we

weer- en winddicht was. Dat gaf weer tijdwinst

Het is een mix van appartementen, grond

bereikt door het casco van de toren niet met

doordat de binnenwanden en de tegels al

gebonden woningen, geschakelde wonin

een conventionele tunnelbekisting te gieten

konden worden gezet en geplaatst terwijl de

gen, een vrijstaande woning en twee

(dus met gasbranders die de zaak ’s nachts

ruwbouw in volle gang was.”

bedrijfsruimten.

warm stoken) maar met beton dat zelf warmte

De appartementen zijn verdeeld over

genereert. Ander voorbeeld: door de geringe

Galgsysteem

verschillende gebouwen die in een min of

ruimte en het willen minimaliseren van de

‘”Wat hier ook speelde”, gaat Theo de Porto

meer gesloten carrévorm zijn neergezet.

hijsbewegingen wilden we de puien van de

verder, “was dat we constructietechnische

Zo wordt bijvoorbeeld een bouwdeel via de

toren niet in het werk maken, maar hebben

zaken kregen toegespeeld die in de praktijk

verdiepingsvloer op de derde etage gekop

we ervoor gekozen ze in kunststof te laten pre

niet werkbaar bleken. Zo’n voorbeeld was

peld aan het bouwdeel ernaast. Daaronder

fabriceren. Dat de fabrikant daar bedenkingen

de staalconstructie van het 70 meter hoge

ontstaat een zeer royale onderdoorgang,

bij had, was gezien de grootte van 6,5 m breed

trappenhuis in de toren. Daar is overigens ook

waar de verdiepingsvloer wordt gesteund

x 3 m hoog niet verwonderlijk. “Dat gaat niet”,

nogal wat prefabbeton van Vebo in verdwenen;

door enorm hoge kolommen van Vebo.

was het commentaar. Dat bleek ook wel, want

46 trappen en evenveel bordesplaten.

tijdens een hijsproef begaf een pui het bijna.

Nu moesten we volgens opgave de staal-

Pal aan de Zaan staat de torenflat Lotus

“Dan verzinnen we een manier waarop het wél

constructie gefixeerd koppelen aan het

die plaats biedt aan 83 appartementen.

gaat”, was mijn antwoord. En zo kwamen we

betoncasco van de toren. Maar de uitzettings

Overigens is dat met zijn 74 meter het

tot een oplossing die constructietechnisch wel

coëfficiënten van beton en staal zijn niet gelijk.

hoogste punt in Zaandam.

haalbaar was en, net zo belangrijk, die het

Zeker over een hoogte van 70 meter krijg je

Om een idee te geven van de oppervlakte

toeliet de compleet beglaasde puien met een

daar gegarandeerd problemen mee. Dit heb

van het project: op het binnenterrein van

evenaar naar boven te hijsen. Dus: wat in

ben we opgelost door de staalconstructie van

het carré kun je twee voetbalvelden kwijt.”

eerste instantie niet lijkt te gaan, zó ombuigen

het trappenhuis glijdend aan het casco te mon
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teren. Maar zoiets moet je wel op tijd onder

maar op. Ook droeg Vebo Staal het nodige bij, in

blijven rijden. In het laatste kwartaal van 2010

kennen en er een oplossing voor uitdenken!

de vorm van lateien en geveldragers.

worden alle woningen opgeleverd, geen enkel

Een ander voorbeeld dat betrekking heeft op

Vooral de hoeveelheden waren enorm. Omdat

probleem. Samenwerking is een groot goed.”

Vebo, waren de kolommen en consoles aan de

we die al zagen aankomen (en omdat we hun

achterkant van een van de appartementen

producten ook in de parkeerkelders nodig had

gebouwen. Dat kregen we op papier aangele

den), hebben we Vebo meteen vanaf het begin

verd als een soort kaartenhuis van min of meer

ingeschakeld. We doen al lang zaken met ze en

los op elkaar gestapelde prefabkolommen en

weten dus wat we aan elkaar hebben. En dat is

-consoles, waarbij het nog maar de vraag was

enorm belangrijk bij een project van dergelijke

of al die losse elementen in de praktijk exact

omvang. Eigenlijk is Vebo voor mij ook min of

zouden passen. Dus zijn we met Vebo om de

meer de enige partij die zo’n groot project kan

tafel gegaan en hebben een ‘galgsysteem’

behappen. Ze hebben de knowhow, de ervaring

uitgedacht van kolom en console aan elkaar.

en natuurlijk de logistieke en productionele

Die kwamen als complete elementen op het

middelen om zoiets aan te kunnen. Welk prefab

werk. De verticale koppeling ontstond door

betonbedrijf in Nederland is in staat zijn produc

het aangieten van stekken in de kolommen.

tiemiddelen voor bijna drie jaar voor één project

Architect:

Horizontaal konden we de consoles koppelen

in te zetten? En ze produceren nu nóg! Het is

HM Architecten, Amsterdam

door de flinke wapeningsstaven die eruit

Vebo gewoon toevertrouwd om enorm veel

staken in te storten in het betoncasco van het

onderdelen en detailleringen door elkaar te

gebouw. Dit systeem scheelde niet alleen veel

kunnen voorbereiden én produceren. Ze heb

Van der Vorm Engineering B.V., Delft

tijd, maar ook constructief gezien was het

ben een geweldige slagkracht, met mensen in

Rayonmanager Vebo:

gewoon een duidelijke verbetering. Op de

de voorbereiding waarmee het goed sparren is.

manier die Vebo en wij uitdachten, bakten

De grootste klus daarbij was het leverschema.

we er letterlijk één geheel van.”

Dat nam in zijn uiteindelijke vorm letterlijk

Projectleider Vebo:

enkele vierkante meters papier in beslag.

Leendert Storm

Project:
woningbouwproject De Conrad,
Zaandam
Opdrachtgever:
De Conrad Zaandam BV
(samenwerking tussen De Wilgen
Vastgoed BV, Rotterdam, en
woningcorporatie ZVH, Zaandam)
Aannemer:
BAM Woningbouw Alkmaar

Constructeur:

Gert van Drie

Bijna drie jaar

Oké, het ging wel eens fout, maar door bijvoor

“Maar Vebo heeft hier meer geleverd dan balkon-

beeld een wijziging in de routing moesten we

platen en constructieve kolommen alleen.

daar dan uit zien te komen. Het was een con

Galerijplaten (waarvan sommige zo’n zeven

stant overleg om de bouwtrein rijdend te hou

Werkvoorbereider Vebo Staal:

meter lang waren!), borstweringen met steen

den. Ook niet meer dan normaal bij zo’n groot

Rijk Oudhof

strips, consoles, L-vormige vloerranden, noem

project. Maar zoals je ziet is het treintje lekker

Werkvoorbereider Vebo Beton:
Harm van Twillert

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

