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Vormvrijheid:
gestort in rubber is alles te lossen

Uitgelicht:
Bedrijfsbureau Beton, deel 2

‘Bimmen’, het nieuwe
werkwoord in de bouw

Productselector maakt cd passé!

“Eigenlijk heb ik het hele probleem
op hun bordje geschoven.”

Vormen in beton worden steeds complexer. Niet alleen de vormen zelf, maar ook de
vormen die ín of óp het beton moeten worden aangebracht. Als voorbeeld van dat
laatste halen we nog even het sierlijke bloemmotief in uw herinnering, waarmee Vebo
een flink aantal gevelbanden uitvoerde voor een woningbouwproject in Leidschenveen
(zie ook Vebo Visie nr. 22 op www.vebo.nl).

Vormvrijheid: gestort in rubber
is alles te lossen
“Eigenlijk is alles mogelijk”, vertelt chef

het product terug te laten komen. Erop

ken is echt ongelofelijk. De kleinste hoek-

mallenmakerij Bertus de Graaf. “Elke vorm

kan ook, maar dat is veel gevoeliger voor

jes en uitsparinkjes worden zonder

die de klant wil hebben, kan worden

beschadigingen. Wil de klant dat tóch,

ramen in het staal uitgesneden.”

gemaakt. Elke structuur in het betonopper-

dan zorgen we ervoor dat de tekst ver-

Ter ondersteuning toont Bertus de Graaf

vlak, elke 3D-vorm van het product zelf.

hoogd in een verdiept kader komt, zodat

een rubbervorm van een boomblad. “Dit

Wat dat eerste betreft: via onze vaste

is het blad van een iep dat een klant ver-

toeleverancier van rubbermatten heeft

diept in een betonproduct wilde hebben.

de klant de beschikking over letterlijk

Kijk maar naar die fijne zaagrand van het

honderden betonstructuren. Ze kunnen

blad. Deze vorm hebben we in CAD aan-

kiezen uit standaardmotieven en -struc-

geleverd waarna die feilloos is uitgela-

turen; boomschors, hout, steenmotieven,

serd in de staalplaat. Door in zo’n stalen

strak repeterende fantasievormen, je

mal het composiet-rubbermengsel te gie-

kunt het zo gek niet bedenken.

ten, ontstaat de contravorm. Die positio-

Het mooie van Vebo is dat we dit soort

neren we in de bekisting (hout, staal,

matten ook zelf kunnen maken. Daarbij

maakt niet uit) en het betonproduct kan

zullen we natuurlijk altijd gebruik blijven

gestort worden.”

maken van de standaardmatten die onze
externe partner kan leveren. Maar daar-

Lossend vermogen

bovenop hebben we dus de mogelijkheid

Vebo maakt ook rubbermallen in eigen

zelf rubbermatten en -mallen te gieten.

huis. De rubbermal leent zich het best

Voorbeeld: een verdiepte tekst is een

voor kleine producten, zoals sluitsteen-

element dat meer en meer aan onze

Bertus de Graaf.

betonproducten moet worden toege-

tjes met een aparte vorm. Er wordt dan
eerst een moedermodel van hout

voegd. Een leuke manier om je gebouw

de tekst toch enigszins beschermd wordt.

gemaakt waaromheen een bekisting

of woning een heel persoonlijk tintje te

Onlangs hebben we nog een heel aantal

komt die rondom zo’n 1,5 cm ruimte tot

geven. De klant geeft de tekst op, wij zor-

poeren gefabriceerd waar we de huis-

het model heeft. De tussenruimte wordt

gen ervoor dat die in het gewenste letter-

nummers van de desbetreffende wonin-

volgegoten met rubber, waarna de rub-

type in het beton komt. Daarbij adviseren

gen in hebben meegestort. Wat je daarbij

bermal de dag erop gereed is. Deze wordt

we trouwens altijd om de tekst verdiept in

met lasertechnieken en staal kunt berei-

terug in de bekisting geplaatst om de
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druk tijdens de betonstort op te vangen.

ducten bijvoorbeeld met haakse zijden en

om de mallen te maken. Voorbeeld: een

Aanvullend vertelt Bertus de Graaf: “Om een

scherpe hoeken ontwerpen omdat ze toch

traditionele kolombekisting voor een

betonproduct te kunnen lossen, moet je nor-

wel gelost kunnen worden. We hebben

Toscaanse zuil wordt samengesteld uit een

maal gesproken speciale voorzieningen in je

zojuist een rubbermal vervaardigd waarmee

groot aantal smalle ‘duigen’ waarmee het

bekisting treffen voor de nodige schuine

we, met in dit geval tien tegelijk, betonblok-

ronde middendeel wordt gevormd. Voor het

kantjes. Ons composietrubber heeft een

jes met een lip kunnen storten. Die hadden

voet- en kopdeel worden kunststof onder

shore, zeg maar hardheid, van 58, wat

we met een gewone houten kist ook wel kun-

delen gemaakt die met draadeinden en

behoorlijk flexibel is. En daardoor kun je het

nen storten, maar het úít de kist krijgen zou

andere ondersteunende constructies aan het

lossend vermogen van je betonproduct uit je

toch behoorlijk wat extra werk met zich mee-

houten middendeel worden gekoppeld.

rubbermal halen. Met andere woorden,

brengen. Je moet immers de sparingen voor

Totaal vergt dit hele proces vele manuren.

betonproducten hoeven niet meer in het

de lip uit de kist nemen om zo het product

Eenzelfde kist die wordt gemaakt met PS en

eruit te kunnen halen. Die sparingen moeten

rubber kost minder dan de helft van de uren

dan wel voor de volgende stort terug

voor een houten mal. Bovendien is elke vorm

geplaatst worden, anders ben je je lipvorm

te maken. Ook ‘uw’ vorm? We dagen u uit!

kwijt. Met deze rubbermal stort je gewoon
achter elkaar door.”

Echt vreemd
“De basis, het moedermodel, van een
‘3D-betonproduct’ maken we het meest in
hout dan wel MDF”, vertelt Bertus de Graaf.
“Makkelijk bewerkbare en redelijk economische materialen. Wordt het echt ‘vreemd’
qua vorm, dan willen we het moedermodel
nog wel eens in polystyreen frezen. Ronde
sierkolommen zijn daar een voorbeeld van.
ontwerp beperkt te worden met het oog ze

De prijs van een mal volgens deze techniek is

nog te kunnen lossen! Dat lossend vermogen

absoluut gezien hoger dan dezelfde mal in

zit bij een rubbermal al in het bekistings

hout. Toch ligt de prijs uiteindelijk min of

materiaal zelf. Daarmee is de opdrachtgever

meer gelijk aan die van een houten mal.

dan ook veel vormvrijer. Je kunt je betonpro-

De winst wordt gehaald in de tijd die nodig is

u i t g e l i c h t

>
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In de rubriek ‘Uitgelicht’ wordt in een vijfdelige artikelreeks Bedrijfsbureau Beton gepresen
teerd. Het Bedrijfsbureau Beton omvat de afdelingen die tussen verkoop en productie zitten.

Uitgelicht: Bedrijfsbureau Beton, deel 2
Dit zijn de afdelingen waar al het voor

Leverschema

bereidende werk aan een opdracht verzet

In de vorige Vebo Visie hebben we de werk-

te vervolgen: “Als het leverschema bekend is,

wordt voordat die uiteindelijk wordt

zaamheden van de projectleiders besproken.

kunnen we ook kijken of de hoeveelheid mallen

omgezet in fysieke betonproducten.

Op het moment dat een opdracht gereed is

die in de opdracht is berekend toereikend is.

Verantwoordelijk voor het Bedrijfsbureau

voor productie, wordt deze (virtueel) over

Onze offertes worden vaak opgesteld met

Beton is Jack van Diermen. Samen met

gedragen aan de logistiek manager. De verant-

daarin het aantal technisch benodigde mallen.

zes afdelingsverantwoordelijken stuurt

woordelijkheid voor een tijdige levering op de

Omdat in offertefase de levertijd vaak nog niet

hij de werkzaamheden van het Bedrijfs

bouw komt dan bij Gert Hop en zijn mensen te

bekend is, kunnen we daar wat de hoeveelheid

bureau Beton aan. In deze artikelreeks

liggen. Zij moeten ervoor zorgen dat de juiste

mallen betreft maar beperkt op anticiperen.

worden achtereenvolgens Projectleiding,

producten op het juiste moment worden

Krijgen we in de voorbereiding nu vroegtijdig

Logistiek management (productieplan

gestort, zodat de klant uiteindelijk op tijd zijn

een duidelijk beeld van de levertijden, dan

ning), Logistiek management (expeditie),

producten geleverd krijgt. “Het klinkt simpel

kunnen we hier met onze klant direct op

Werkvoorbereiding Beton en Constructie

als je het zo stelt, maar er zit een hele wereld

inspringen en zoeken naar een oplossing.

Beton onder de loep genomen.

achter om dit te realiseren”, geeft Gert aan.

Hoe langer het duurt voordat wij heldere beel-

rekening mee kunnen houden”, zegt Gert, om

den hebben, hoe moeilijker (en duurder) de
Gert Hop, logistiek manager.

Zoals in de vorige editie van Vebo Visie al is

oplossing wordt. Het voortgangschema

aangegeven, wordt door Projectleiding veel

reken- en tekenwerk is daarin ook een goed

tijd gestoken in het beschikbaar krijgen van de

hulpmiddel om de doorlooptijden van de

juiste levertijden. “Dit is voor ons heel belang-

diverse mallen te beoordelen.”

rijk, want zonder levertijden kunnen we niet

Een ander aandachtspunt is de opbouw van

starten met onze productie”, begint Gert de

het leverschema. Hieruit blijkt dat de klant niet

uitleg rond het leverschema. “Vebo heeft van

altijd op de hoogte is van de mogelijkheden en

zijn opdrachtgever een goed opgesteld lever-

onmogelijkheden bij Vebo. “Veel klanten zet-

schema nodig. Dit schema wordt in ons sys-

ten alles op één levering, terwijl ze op de bouw-

teem verwerkt. Op basis van het leverschema

plaats op diverse locaties bezig zijn. Ze krijgen

kunnen belangrijke beslissingen worden geno-

dan alles bij elkaar geleverd, terwijl Vebo ook

men. Hierbij valt te denken aan het bepalen

heel goed per locatie kan bundelen”, geeft Gert

van de stortvolgorde. Nu is het zo dat de stort-

aan. “Als logistiek manager bezoek ik nu meer

In dit tweede deel kijken we naar de logistiek

volgorde niet altijd vrij te bepalen is, omdat we

bouwplaatsen om deze mogelijkheden met de

manager. Binnen deze functie, die op 1 januari

ook met de malopbouw te maken hebben.

uitvoerders te bespreken, en ik zie daarvan al

2010 in het leven is geroepen, is Gert Hop

Technisch komt het dus regelmatig voor dat we

de eerste positieve resultaten”. (1)

actief. Onder zijn verantwoordelijkheid

bijvoorbeeld eerst de platen van de bovenste

Uit ervaring weet Gert dat de levertijden die

opereren de afdelingen productieplanning en

verdieping moeten storten voordat we de eer-

klanten aan Vebo doorgeven niet altijd even

expeditie, waarbij expeditie opgesplitst kan

ste bouwlaag kunnen produceren. Hoe eerder

betrouwbaar zijn. “De hoeveelheid gereed

worden in transportplanning en de buiten

wij de gevraagde levertijden in beeld hebben,

product op ons terrein zegt genoeg”, besluit

dienst. De buitendienst van expeditie (opslag,

hoe meer wij daar dan op in kunnen spelen.

Gert dit onderwerp.

overslag en belading) wordt in de volgende

Hiermee is direct de nauwe samenwerking tus-

uitgave belicht. In dit artikel richten we ons

sen de logistiek manager en de projectleiders

op de productie- en transportplanning, met

benoemd. Want hoe eerder we de stortvolgor-

In zijn dagelijkse werk ervaart Gert dat er een

andere woorden het levertijdproces bij Vebo.

de kunnen matchen met het leverschema, hoe

enorme focus ligt op de eerste levering. Dit

Gert Hop leidt u in hoofdlijnen door het

beter we daar in de voorbereiding (het verant-

proces, zoals dat bij Vebo is ingericht.

woordelijkheidsgebied van de projectleiders)

Levertijdbewaking

(1) Zie kader voor de (on)mogelijkheden m.b.t.
leveringen van Vebo.

Leveringen
De klant kan bij Vebo aangeven hoe de producten aangevoerd
moeten worden. Dit kan gebeuren per blok, woning, gevel,
regelnummer (= merk) enzovoort. De producten worden dan
per artikel per levering gebundeld op pallets. Vebo zet de
leveringen in een leverschema. Elke levering krijgt een nummer
en een eigen omschrijving. Dit leverschema is het uitgangspunt
voor alle productie- en expeditieactiviteiten. Voorwaarde is wel
dat de klant dit schema opgeeft vóórdat de order in productie
gaat. De bouwvolgorde kan in overleg worden aangepast.
Dit betekent dat een vastgestelde levering op een ander
moment gevraagd wordt, waardoor de volgorde van het
leverschema verandert. Dit houdt wel in dat er weer gekeken
moet worden of de stortvolgorde kan worden aangepast.
Een wijziging in de bouwvolgorde dient altijd met ons
overlegd te worden. De inhoud van een levering kan echter
niet meer aangepast worden. (Het verleden is in dat opzicht
een harde leerschool geweest.) Dit wil zeggen dat de klant
van tevoren goed over het leverschema moet nadenken,
omdat samengestelde en verpakte pallets niet kunnen
worden omgestapeld. Indien gewenst kan Vebo de klant
bijstaan in het uitdenken van een werkbaar leverschema.
producten op het juiste moment worden

Hiervoor kunt u contact opnemen met Gert Hop of met

Een klant is bijzonder gespitst op een tijdige

gestort voor tijdige levering. Belangrijk zijn

de projectleiders.

eerste levering, binnen Vebo wordt druk gezet

de beschikbare mallen, de benodigde wape-

geldt zowel voor de klant als voor Vebo intern.

om de eerste levering tijdig te realiseren. “Aan

ning en de benodigde in te storten delen. Een

de tweede en volgende leveringen wordt

aantal onderdelen regelen we zelf en moeten

naar Vebo gevonden en bellen zelf om produc-

echter veel minder aandacht geschonken. Met

we dus zelf bewaken, maar een aantal zaken

ten af te roepen. Daarnaast benaderen wij de

mijn mensen leg ik nu ook veel meer aandacht

dienen door onze klant aangeleverd te worden.

uitvoerders ook zelf om leveringen af te spre-

op de vervolgleveringen. Ook deze leveringen

Ik wil hier even van de gelegenheid gebruik

ken. Hierbij is het dus eveneens belangrijk dat

moeten tijdig gereed zijn, maar ook weer niet

maken om onze klanten te vragen die onder

wij de goede levertijdgegevens hebben, zodat

maanden bij ons op het opslagterrein staan.

delen die ze zullen aanleveren, ook tíjdig aan te

we niet voor niets hoeven te bellen. Dus ook

Voor productieplanning is het dus zaak de plan-

leveren, zodat de productie niet stagneert en

hier de oproep aan de klant, in dit geval de uit-

ning continu af te stemmen op het beschikbare

tijdige levering niet in gevaar komt. Dit voor-

voerders, om ons tijdig levertijdmutaties door

leverschema, voor de transportplanning is het

komt vervelende discussies achteraf, waarbij

te geven. En daarbij moet niet de mond worden

van belang voortdurend contact te hebben met

er eigenlijk alleen maar verliezers zijn. Beide

gehouden, vanuit de gedachte “dan ligt het bij

de uitvoerders om het leverschema actueel te

partijen zijn erbij gebaat het proces zo opti-

Vebo tenminste klaar”. Wees open en eerlijk en

houden”, merkt Gert op. Hiermee zijn de twee

maal mogelijk te laten verlopen. Dagelijks is

geef reële beelden af. Het is trouwens voor de

belangrijke afdelingen rond de bewaking van de

het een hele klus om de wensen van de klant af

kwaliteit van het product ook beter om niet al

levertijd benoemd.

te stemmen op de mogelijkheden binnen onze

te lang op het opslagterrein te blijven liggen”,

productieafdelingen. Flexibiliteit, creativiteit

besluit Gert dit gesprek.

Productieplanning

maar óók samenwerking zijn daarbij sleutel-

In het proces van opdracht tot eindproduct

“Op het moment dat de vorm en wapening

woorden!”, aldus Gert.

zijn we weer een stapje verder op weg.
De opdracht is verstrekt en door Vebo hele-

door de klant akkoord zijn gegeven, gaat het
werk naar de productieplanning. Op basis van

Transportplanning

maal uitgewerkt. Belangrijk onderdeel is het

de beschikbare gegevens gaan de vijf planners

Transportplanning regelt het vervoer van de

storten en leveren. Zoals inmiddels mag zijn

aan de slag om de orders zo in te delen dat de

producten naar de bouwplaats. Bij Vebo liggen

gebleken, wil Vebo de gestorte producten

bijna alle opdrachten gereed om na afroep van

graag snel op de bouw afleveren. Dit vergt

de uitvoerder naar de bouw getransporteerd

heel veel afstemming met de uitvoerder aan

te worden. Vebo maakt voor het transport van

klantzijde. Na fabricage gaan de producten

zijn producten gebruik van verschillende

naar ons opslagterrein. Hier liggen ze

beroepsvervoerders, die elk al een jarenlange

(hopelijk) niet al te lang voordat ze op

relatie met ons hebben. (In de volgende Vebo

transport gaan.

Visie gaan we dieper in op de mogelijkheden

In de volgende editie van Vebo Visie ver-

van transport en belading.)

schijnt een interview met Bert de Graaf en

“De drie transportplanners zijn dagelijks bezig

Gijs ter Beek. Hierin besteden we aandacht

met het afspreken van de leveringen met de

aan het opslagterrein en het laden van de

klant. Heel veel uitvoerders hebben de weg

transporten.

Projectleiding draagt een order over aan logistiek management.

i n n ov a t i e

>
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‘Bimmen’, het nieuwe
					 werkwoord in de bouw
Veel (bouw)bedrijven hebben de voorbije

en toeleveranciers en wat de mogelijk

tot een minimum wordt beperkt. BIM is een

jaren met name veel tijd en moeite gestoken

heden daartoe zijn. Over wat BIM nu

ICT-middel voor samenwerking, waarbij de

in het stevig in het zadel krijgen van allerlei

precies is en wat de mogelijkheden zijn,

afstemming van processen en mensen

interne (ICT)processen. Ook bij Vebo was

schrijft de heer Tennekes (vanuit zijn func-

minstens zo belangrijk is om de voordelen

dit het geval. Deze bedrijfsorganisatorische

tie als senior adviseur bij Conceptueel

van BIM volledig te kunnen verzilveren.

kant van ons vak blijft voortdurend de aan-

Bouwen Nederland bv) hieronder. In de vol-

dacht houden.

gende uitgave van Vebo Visie wordt aan-

Een van de nieuwste ontwikkelingen in dit

dacht besteed aan ‘conceptueel bouwen,

Hoe werkt BIM? En wat kan het
voor mij opleveren?

kader is BIM. Door te ‘bimmen’ kan nu

de nieuwe aanbodstrategie in de bouw’.

Partijen die met een BIM-model werken,

worden begonnen met het nog optimaler

wisselen via een zogenoemd IFC-bestand

samenwerken binnen de bouwketen. Vebo

Bouwwerk Informatie Model

informatie uit naar een centraal driedimen

vervult hierin een voortrekkersrol. Binnen

“De afkorting BIM staat voor ‘Bouwwerk

sionaal digitaal model. Door het toevoegen

ons bedrijf maken meerdere personen deel

Informatie Model’ en wordt veelal herkend

van constructiegegevens, technische gege-

uit van een werkgroep waarbij Wilfred

als ICT-middel. Maar BlM is meer, veel

vens van producten, berekeningen van kosten

Tennekes (namens Motus Management) is

meer, dan ICT alleen. BIM is een efficiënte

en opgave van bouwtijd kan men het gebouw

gevraagd om een toelichting. Daarnaast

wijze van digitale samenwerking tussen

zien ‘groeien’ in de tijd. Mits de juiste gege-

is een onderzoek gestart naar de gevolgen

bouwpartners, waarin informatie van een

vens worden toegevoegd, kunnen uiteindelijk

gebouwmodel wordt uitgewisseld.

bijvoorbeeld ook lichtstudies en thermische

Informatie wordt hergebruikt en aan

berekeningen gedaan worden, terwijl onder-

gevuld waardoor de kans op fouten en

liggend een kostenteller meeloopt die exact

gevolgfouten uit onderlinge afstemming

aangeeft wat de verschillende opties kosten.

van ‘bimmen’ bij
producenten

Waar IFC het uitwisselingsformaat tussen de
verschillende softwarepakketten bepaalt,
levert lDM een afsprakenstelsel voor de
samenwerking met BIM. Tevens bestaan er
ook initiatieven om het zogenoemde IFD
verder te ontwikkelen, waarin IFD een
objectenbibliotheek van bouw(onder)delen
definieert. In landen zoals de VS en in
Scandinavië is men inmiddels verder gevorderd in het werken met BIM en in sommige
Wilfred Tennekes, Motus Management

landen is BIM als eis te vinden in de aanbesteding. In Nederland is dit vooralsnog niet het

A

Wie betaalt
BIM?

(ICT-)Middelen
• IFC-compatible software
• Verbinding met bouwpartners
en modelserver
• Evt. projectportaal op internet

Mensen
• Opleiding en begeleiding
• Cultuur voor externe samenwerking
• Werkzaamheden veranderen

Doel

Objectenbibliotheek?
Processen
• Meer openheid/transparantie
• Nieuwe samenwerkingsafspraken
• Rollen & functies veranderen in
meerdere of mindere mate
• Meer kennis/informatie vroeg in het proces

Eigenaar/verantwoordelijkheid
BIM-model?
Doel (voorbeelden):
- verlagen faalkosten
- project met ‘BIM-eis‘ in
aanbesteding realiseren

geval. Waarschijnlijk zullen opdrachtgevers

In de afgelopen jaren hebben veel bedrijven

van een organisatie die bouwconcepten

die de voordelen van BIM kennen, steeds

vooral geïnvesteerd om interne (ICT)proces-

wil aanbieden aan de markt. Binnen

meer en vaker voor het werken met BIM kie-

sen op orde te brengen. Nu worden de eerste

Conceptueel Bouwen bieden bedrijven

zen. Volgens onderzoek van de Amerikaanse

stappen gezet om nog optimaler te gaan

oplossingen in de vorm van een bouwdeel,

universiteit Stanford levert het werken met

samenwerken in de bouwketen.

bouwwerk of gebied. Deze oplossingen

BIM de volgende voordelen op:

ICT in de bouw heeft met BIM een aantal grote

worden door een cluster van bedrijven

• 	40% minder onvoorziene financiële

stappen gezet, er zijn echter nog forse stap-

gerealiseerd en aangeboden. Het aange

pen te maken. Zo is bijvoorbeeld nog lang

boden concept is een standaardoplossing

niet altijd duidelijk wie de eigenaar van het

met eventueel voorgesorteerde maatwerk-

BIM-model moet zijn en kan de objecten

opties, waardoor oplossingen project

bibliotheek nog veel verder ontwikkeld

overstijgend aan de doelgroep aange

worden. Ook is niet altijd duidelijk wie de

boden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld

kosten van BIM voor zijn rekening neemt.

aan concepten voor een cascowoning,

wijzigingen
• 	foutmarge kostenberekening
binnen de 3%
• 	80% minder tijd nodig voor opstellen
kostenberekening
• 	10% besparing bouwkosten door

‘plug-and-play’ renovatiegevels etc.

tijdige signalering

Is BIM strategisch?

BIM kan als hulpmiddel zorgen voor de

Naast deze voordelen in tijd en kosten biedt

De strategische ondersteuning door BIM

informatie-uitwisseling binnen het cluster

BIM ook de mogelijkheid om meer onderdelen

is grofweg te verdelen in twee soorten

van samenwerkende bedrijven dat de con-

prefab te produceren en deze buiten de

rollen. In de eerste plaats kan BIM helpen

ceptoplossing realiseert. Anderzijds biedt

bouwlocatie te assembleren in bouwdelen.

om efficiënter te werken en daarmee kos-

BIM ook de mogelijkheid om klanten via

ten te besparen. In de tweede plaats levert

een 3D-beleving van het model te laten

Wat betekent BIM voor mijn
organisatie?

BIM de mogelijkheid om meer kennis en

ervaren wat de verschillende opties en

informatie over te dragen naar klanten

keuzes betekenen voor het eindresultaat.

Zoals eerder opgemerkt vraagt het werken

(of bouwpartners) waardoor meer toe

Vaak is een BIM-model van onschatbare

met BIM inspanning op minimaal drie aan-

gevoegde waarde verkocht kan worden.

waarde in de afstemming met klanten of

dachtsgebieden, namelijk mensen, processen

Kortom, BIM is in veel gevallen een

opdrachtgevers.”

en middelen (zie figuur A). Op elk van deze

strategisch hulpmiddel.

•

7% besparing in bouwtijd

gebieden zullen in meerdere of mindere mate
Wilt u meer weten over BIM in relatie tot

om een doel, zoals realisatie van een bouw-

Praktijkcase: BIM en
Conceptueel Bouwen

project met BIM-eis of het terugdringen van

Wellicht verstandig om af te sluiten met

Belt u (033) 299 26 00 en vraag naar

faalkosten, te realiseren.

een praktisch voorbeeld uit onze praktijk

Jack van Diermen of Henri Beekhuis.

veranderingen doorgevoerd moeten worden

Vebo Beton & Staal?

n i e u ws
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Marktontwikkelingen
in de bouw
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek

kunnen zijn van een herstel van de productie.

erin slagen te profiteren van de extra investe-

(CBS) is de Nederlandse economie in 2009

Dat blijkt ook uit de jongste gegevens van de

ringen van de overheid hebben hiervoor de

met vier procent gekrompen. Een getal dat ze

conjunctuurmeter van het Economisch

beste papieren. Deze bedrijven begeven zich

nog nooit eerder hebben hoeven te rappor

Instituut voor de Bouw (EIB). Hieruit blijkt dat

voor een groot deel ook in de GWW-sector.

teren. Voor het vierde kwartaal kwam de krimp

de orderportefeuilles van de aannemers in de

Voor de rest is men afhankelijk van het herstel

van het bruto binnenlands product uit op

burgerlijke en utiliteitsbouw verder zijn geslon-

van de investeringen van bedrijven en de con-

2,2 % in vergelijking met een jaar eerder. Het

ken. De gemiddelde aannemer heeft nog geen

sumptie van huishoudens. De verwachtingen

goede nieuws is dat in het vierde kwartaal de

zes maanden werk in portefeuille. Bijna een

voor de ontwikkeling van deze factoren is

economie wel gegroeid is ten opzichte van het

derde verwacht het komende jaar personeel te

echter niet echt positief en met ruime onzeker

voorgaande kwartaal. Met 0,3 % valt deze

moeten laten gaan. Het sombere economische

heden omgeven. En dat zonder de gevolgen

groei echter wel wat tegen. In het derde kwar-

beeld wordt ook bevestigd door het aantal fail-

van de kredietcrisis die de financiële huishou-

taal groeide de economie al met 0,5 %. Wat

lissementen, dat in de bouw in 2009 is toege-

ding van landen als Griekenland, Portugal en

ook tegenviel, is dat de groei alleen te danken

nomen met 70 procent ten opzichte van 2008.

Spanje parten spelen en die mogelijk

is aan het buitenland en aan de investeringen

Naar verwachting zal aan deze stijging dit jaar

verregaande gevolgen zullen hebben voor

door de overheid. De binnenlandse vraag daal-

nog geen einde komen.

de hele eurozone.

de verder en de investeringen staan ook nog

Voor veel bedrijven in de bouw zal de tijd tot

steeds zwaar onder druk. De investeringen

2012 vooral in het teken staan van overleven

in woningen en bedrijfsgebouwen daalden

met een sterk dalende omzet. De bedrijven die
10,0
7,5

 BBP
 Bouwnijverheid

5,0

toegenomen.

2,5

2009
2e kwartaal

2009
1e kwartaal

2008
4e kwartaal

2008
3e kwartaal

2008
2e kwartaal

snel zal verbeteren. Het herstel dat voor 2011

2008
1e kwartaal

der weg. Het ziet er niet naar uit dat de situatie

-7,5
-10,0

2007
4e kwartaal

rug lijken te hebben, zakt de bouwsector ver-

-5,0

2007
3e kwartaal

sommige sectoren het dieptepunt achter de

0
-2,5

2007
2e kwartaal

sector alleen maar harder is gedaald. Terwijl

2007
1e kwartaal

Het gevolg is dat de productie binnen de bouw-

verwacht wordt, beperkt zich tot enkele segmenten. Pas vanaf 2012 zal bouwbreed sprake

2009 4e kwartaal
eerste raming

turele werken zijn in het vierde kwartaal niet

2009
3e kwartaal

verder en zelfs de investeringen in infrastruc-

Auteur: ir. Rolf Dankers, Buildsight b.v.

Bruto binnenlands product (BBP) en bruto toegevoegde waarde basisprijzen in de bouwnijverheid (bron: CBS).

Duurzaamheid en beton
In bouwwerken worden al meer dan tweeduizend jaar

positief door op het (binnen)milieu van een gebouw,

betonachtige materialen gebruikt. Duurzaamheid

bijvoorbeeld door de thermische eigenschappen van

in de zin van ‘het gaat wel honderd jaar mee’ is dan

het materiaal. Verder betekent bouwen met prefab-

ook een behoorlijk understatement. Daarbij is met

beton een schone bouwplaats zonder afval en het niet

beton veel meer mogelijk dan tot voor kort werd

of nauwelijks hebben van onderhoud.

aangenomen. Het duurzame karakter van beton en

Last but not least: is de betonconstructie aan het eind

betonproducten zit dus verborgen in de levensduur,

van de levensduur, dan kan het gerecyclede beton

de makkelijke verwerkbaarheid, de haast eindeloze

granulaat worden hergebruikt als grindvervanger:

toepassingsmogelijkheden en de kostprijs. Nieuwe

van beton wordt weer beton gemaakt. Duurzaamheid

betontechnologie maakt slanker construeren met

in zijn (letterlijk) mooiste vorm!

prefabbeton mogelijk, wat bespaart op primaire
grondstoffen. Daarbij werken veel betontoepassingen

Bron: AB-FAB Woerden.

c ol u m n

>

2•9

Adviesafspraken moeten anders
In het bouwproces is de constructieadviseur een

Binnen de ontwerpverantwoordelijkheid gaat de

bekend is wat hij moet bouwen, een architect

belangrijke ontwerpende partij. Hij adviseert

constructieadviseur de inspanningsverplichting

bepaalt zijn honorarium n.a.v. het taakstellend

immers over serieuze onderdelen van de te ver-

aan economisch verantwoorde en optimaal duur-

budget en past zijn ambities daaraan aan. Maar

wachten investeringen. Nota bene: de construc-

zame constructies te ontwerpen en te integreren

van de constructieadviseur kan niet worden ver-

tieadviseur is niet degene die berekeningen

binnen het architectuurconcept. De nadruk ligt

wacht in concurrentie een prijs af te geven op

maakt voor de verzinsels van architect, aanne-

op de ontwerpende rol (waarbij optimale duur-

een nog onbekende moeilijkheidsgraad, en daar-

mer en opdrachtgever. Dat is een sommenmaker.

zaamheid en kostenefficiëntie leidend zijn),

bij niet zozeer zijn eigen belangen maar die van

De verantwoordelijkheid van de constructie

nevengeschikt aan de architect en andere ont-

zijn opdrachtgever in het oog te houden. Niet

adviseur betreft de constructieve veiligheid en

werpende partijen. Door het aangaan van deze

optimale inzet maar minimaal honorarium is

bruikbaarheid van gebouwen.

verantwoordelijkheid is het overbodig gedetail-

immers het selectiecriterium geweest!

Hoe de constructeur wordt geselecteerd en

leerd te omschrijven welke taken en output wor-

Zowel ontwerp- als besteksfase is voor de con-

gehonoreerd, contrasteert flink met hoe

den gevraagd. Er ontstaat een rolinvulling van

structieadviseur over het algemeen goed te

opdrachtgevers en consumenten de rolinvulling

medeontwerper met constructief, bouwkundig

ramen. Bij aanvang ontwerpfase is ca. 50% van

verwachten. Het komt te vaak voor dat men de

en bouweconomisch gezag, die mede richting

het eindhonorarium nog onbekend, namelijk dat

constructieadviseur slechts kiest om het eindbe-

geeft aan het eindresultaat van het ontwerp.

deel dat nodig is voor het maken van werkteke-

drag in zijn offerte, al dan niet vergezeld van een

Binnen de uitvoeringsverantwoordelijkheid gaat

ningen voor de aannemer. De kosten van de con-

kruisjeslijst. Men spreekt zelden af wat de te ver-

de constructieadviseur de resultaatsverplichting

structieadviseur bevinden zich echter in de

wachten adviestaken van de constructieadviseur

aan op basis van het ontwerpresultaat (de con-

marge van de rekennauwkeurigheid van het

zijn. En juist dáárin kan deze het nuttigst zijn

tractstukken) de engineering te verzorgen en te

gehele project. Ons bureau heeft inmiddels erva-

voor de opdrachtgever!

waken over de uitvoering van de te bouwen con-

ren dat goede afspraken over de benodigde

Om offertes van constructieadviseurs vergelijk-

structies. Resultaat is dan te omschrijven in ter-

adviestaken positief bijdragen in het tot stand

baar te maken (en dus op prijs alleen te kunnen

men van constructieve veiligheid en bruikbaar-

komen van gebouwen.

selecteren), zijn voorheen tools ontwikkeld. Denk

heid en het leveren van gegevens voor de

De tot nu gebruikelijke gang van zaken is dat de

aan bijlage B van de RVOI 2001 of de demarcatie-

uitvoering.

constructeur in zijn offerte uitgaat van een aan-

lijsten volgens DNR2005. Beide tools zijn gede-

Bovengenoemde splitsing van verantwoordelijk-

name van toe te passen constructies, daarop zijn

tailleerde turflijsten met daarop taken en bezig-

heden maakt de verhoudingen tussen opdracht-

honorarium (tot einde werk!) afstemt en vervol-

heden die binnen de offerte (en later

gever, architect en andere adviseurs en uitvoe-

gens deze aanname gaat bewaken. Dit is in onze

adviesopdracht) moeten gaan vallen, en welke

rende partijen heel helder. Overigens moet voor

optiek niet optimaal. De splitsing (in tijd en ver-

output (rapporten, tekeningen etc.) daarbij

beide verantwoordelijkheidsgebieden wel wor-

antwoordelijkheid) tussen ontwerp- en uitvoe-

hoort. De bedoeling is dat alle geselecteerde

den vastgesteld over welke constructies ze gaan,

ringsfase laat adviseurs vrij om in het belang van

inschrijvers dezelfde lijst hanteren, dus een iden-

bijvoorbeeld: • funderingen/hoofddraagconstruc-

de opdrachtgever te ontwerpen, varianten te

tieke werkhoeveelheid aanbieden. De lijsten zijn

ties, • niet dragende maar sluitende constructies,

verzinnen en opties open te houden.

echter boodschappenlijstjes die niets zeggen

• secundaire, bouwkundige constructies,

over de inhoud van de gewenste adviestaak.

• tijdelijke constructies en hulpconstructies.

Ik vind dat adviesafspraken anders moeten wor-

Uiteraard zal het bij inschrijving op een project

den gemaakt dan hiervoor beschreven. Het

niet altijd mogelijk zijn al deze verantwoordelijk-

accent moet liggen op verdeling van verantwoor-

heden en mogelijke constructietypen bij voor-

delijkheden, níét op afbakening van gevraagde

baat goed in te schatten, omdat er nog geen

taken. Ons bureau acht zich dan verantwoorde-

ontwerp is. Daarom is het beter de resultaats-

lijk voor ‘de constructies’, van ontwerp tot engi-

verplichtingen t.b.v. de uitvoeringsfase te

neering tot toezicht, inclusief aspecten van kos-

omschrijven en qua honorarium vast te stellen

tenefficiëntie. En dat tegen een honorarium dat

ná afronding van het DO.

advies naar die verantwoordelijkheid toelaat.
Belangrijk in het voorstel tot vaststelling van een
Volgens mij moeten ontwerp- en uitvoeringsver-

honorarium is dat het in twee fasen gebeurt.

antwoordelijkheid gescheiden worden.

Immers, een aannemer maakt pas een prijs als

H.J.M. Gerritsen,
directeur Ingenieursbureau Peree, Deventer

Het GD-3V-uitvulsysteem:
klik en klaar!
Om geveldragers correct te kunnen positioneren, zijn ze verticaal en
horizontaal instelbaar. Verticale verstelling kan zowel naar boven als naar
beneden en vindt plaats met zogenaamde stelplaten, zie afbeelding A.
Voor de horizontale positionering, van

vereenvoudigt een juiste montage en

verkrijgbaar in 4 standaardlengten: 190,

het casco af, kan een geveldrager aan

verkleint de kans op niet goed uitgevulde

250, 310 en 350 mm, dikte 2 mm. In de

de achterzijde worden uitgevuld met

geveldragers.
100.0

basisplaat bevinden zich gaatjes waarin

zogenaamde vulplaten. Afbeelding B toont

de nokken vallen van de vulplaatjes.

een aantal bezwaren die kleven aan deze

Modellen

manier van horizontaal uitvullen. Vebo

Het GD-3V-systeem bestaat uit een

gebracht om de plaat eenvoudig om de
100.0

190.0

In de basisplaat is een schuin slobgat aanverankering van de geveldrager te kunnen

basisplaat kunnen naar behoefte aan

hangen. Dit voorkomt dat de vulplaatjes

(patent aangevraagd). De naam laat zich

boven- en onderzijde kleine vulplaatjes

als volgt verklaren: GevelDrager met Vebo

‘geklikt’ worden. De basisplaat heeft altijd

Variabele Vulplaat. Dit nieuwe systeem

60.0
een standaardbreedte
van 60 mm en is

60.0

na montage ooit achter de geveldrager
60.0
60.0
weg kunnen vallen. Dit zou
tot enorme

gevelschades kunnen leiden. De vulplaat-

60.0

60.0

100.0

190.0

350.0

310.0

100.0

250.0

190.0

60.0

40.0

basisplaat met vulplaatjes. Op de

40.0

Staal ontwikkelde voor deze bezwaren
een oplossing: het GD-3V-uitvulsysteem

40.0

40.0

Basisplaat 190

Basisplaat 250

60.0

60.0

= Vrouwtje
= Vrouwtje + Mannetje

60.0
Basisplaat 2 mm dik (alleen gaatjes)

Basisplaat 310

Vulplaten 2 en 4 mm dik (vrouwtje + mannetje)

Basis

60.0

Vulplaat 1 mm dik (mannetje)

Basisplaat 350

60.0

60.0

60.0

<

B

100.0

1	Vulplaatje wordt niet geheel
geveldrager aangebracht.
2	Boven- en onderzijde van

40.0

de geveldrager hebben

100.0

190.0

190.0

tot de onderzijde van de

100.0

A

i n n ov a t i e

100.0
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verschillende uitvuldiepten.
60.0 60.0

van een materiaal dat hiervoor
niet 60.0
geschikt
60.0is, de vulplaten
worden niet gefixeerd.
60.0 60.0

60.0 60.0

Bovenvulplaat

Ondervulplaat

60.0 60.0

60.0 60.0

60.0 60.0

een nok en een gaatje h
 ebben. De vulplaatjes

Aan de onderzijde moeten de vulplaatjes zo

contact worden opgenomen met de werk-

met alléén een nok zijn 1 mm dik.

laag mogelijk worden geplaatst:

voorbereiding van Vebo Staal.

Het vulplaatje voor het uitvullen van

de onderzijde van het vulplaatje moet gelijk-

de bovenzijde heeft een afmeting van

liggen met de onderzijde van de console.

Grote voordelen

60 x 100 mm en heeft nokken en/of gaatjes

Na de juiste horizontale diepteverstelling

Grote voordelen van het GD-3V-systeem:

en een sleufgat dat over de verankering

kan de verankering op de juiste waarde met

nooit meer kans op wegvallen van vulplaat-

past. Het vulplaatje voor het uitvullen van

een momentsleutel worden aangedraaid.

jes én de mogelijkheid boven en onder

de onderzijde heeft een afmeting van

250.0

190.0

Is 10 mm uitvullen onvoldoende, dan moet

250.0

verschillende vulplaatjes op elkaar geklikt.

uitgevuld, zonder dat daarvoor een

350.0

een ‘oortje’ dat plaatsing vereenvoudigt.

350.0

Standaard mag maximaal 10 mm worden
herberekening van de verankering nodig is.

310.0

verschillende maten te kunnen uitvullen

60 x 40 mm en heeft als extra handigheid

310.0

jes hebben een dikte van 2 of 4 mm als ze

(dit kan niet met standaard vulplaatjes!).

Bestelwijze

Materiaal

Met het oog op een probleemloze bestelling

De materiaalkeuze is - na grondig onderzoek

van het GD-3V-systeem, zijn de verschillende

door Femto Engineering in Delft - uitgekomen

onderdelen gekleurd uitgevoerd. Zo zijn de

op een kunststof dat onder de in de bouw

onderdelen eenvoudig te herkennen en zijn

gebruikelijke omstandigheden een zeer lage

de verschillende dikten van de kleine vul

kruipgevoeligheid heeft. Ook is deze kunststof

plaatjes snel te bepalen. Er is gekozen voor

zeer drukvast en stijf. Een groot voordeel van

de kleuren die voorkomen in het Vebo-logo:

het gebruik van een kunststof in deze toepas-

• basisplaat 1,5-2 mm

grijs

sing is het verkleinen van de koudebrug bij het

• vulplaatje 1 mm		

blauw

raakpunt tussen metalen geveldrager en

• vulplaatje 2 mm		

rood

betonnen binnenconstructie.

• vulplaatje 4 mm		

wit

Plaatsingswijze

Bestellingen kunnen doorgegeven

De basisplaat wordt aan de verankering

worden via e-mail en fax.

aan de achterzijde van de geveldrager

U kunt uiteraard ook contact opnemen met

gehangen. De lengte van de basisplaat loopt

de afdeling Verkoop van Vebo Staal.

minimaal tot de onderzijde van de console.
Naar gelang de gewenste horizontale diepteverstelling boven en onder, worden de

3D-weergave van
het GD-3V-systeem.

Auteur: Gérard Hagmolen of ten Have

190.0

1
3

40.0

2

40.0

3	Er worden vulplaten toegepast

s e r v i c e
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Het komt voor dat men opdracht geeft tot het maken van producten op basis van CADtekeningen in Vebo’s gedrukte documentatie, of op basis van CAD-tekeningen die op een
door ons toegestuurde cd staan. Dit is niet ideaal! Onze producten veranderen regelmatig
van uitvoering en vooral maatvoering en detaillering. Het is dus mogelijk dat tekeningen in
zowel de gedrukte documentatie als op cd niet de laatste stand van zaken weergeven.
Hieruit kunnen verkeerde producten voortkomen, met vervelende consequenties, zoals
oponthoud van uw bouwtrein.
Het is bij Vebo dan ook niet meer

Kortom, met de Productselector vindt u

mogelijk CAD-tekeningen op cd aan te

alles wat u nodig heeft om uw order van

vragen. Wij verzoeken u vanaf heden uw

correcte, 100% betrouwbare gegevens

producten alléén te bestellen op basis

te kunnen voorzien.

van onze Productselector op www.vebo.nl.
recente detailleringen van producten,

Beton, staal en aluminium via
de Productselector

evenals hun maten en uitvoeringen.

Met de Productselector vindt u via

De Productselector bevat altijd de meest

Productselector maakt cd passé!
overzichtelijke rolmenu’s alle standaard

heel eenvoudig verder specificeren. Daarna

Verder vindt u er nog meer technische

producten van Vebo, beton, staal en

kan het naar het klembord worden gekopi-

informatie alsook verwerkingsgegevens en

aluminium. Op de basispagina van de

eerd, waarna u het in uw besteksverwerker

uitgebreide productbladen. En dit alles zón-

Productselector treft u een visueel overzicht

kunt plakken. Vebo’s bestekservice maakt

der wachtwoorden, loginnamen of andere

van de standaardproductgroepen. Bovendien

gebruik van de STABU 2010-2-catalogus en

digitale verkeersdrempels: op www.vebo.nl.

kunt u met de zoekfunctie rechts bovenin

zal steeds up-to-date worden gehouden met

Maak er gebruik van en verklein zo de kans op

naar het door u gewenste product zoeken.

de laatste versie daarvan. Ook de technische

fouten. Heeft u verder nog vragen over de

Via duidelijke stappen komt u steeds dieper

producttekeningen zijn vanuit de lichtblauwe

Productselector, aanvullingen misschien,

in de database, tot u uw specifieke product

balk te downloaden, en wel in drie verschillen-

of tips? Meld ze ons via info@vebo.nl, zodat

gevonden hebt.

de CAD-formaten: drw, dxf en dwg.

de Productselector nog beter wordt.

Oók bestekteksten en
CAD-formaten!
Bent u in het basisscherm van de
Productselector, dan komt u, na aanklikken
van een productafbeelding, in het vervolgscherm. Dit loopt u stap voor stap van links
naar rechts door. Links klikt u op de door u
gewenste uitvoering, waarna u in het midden
van het scherm een algemene beschrijving
van het product krijgt, met informatie over
bijvoorbeeld de betonsterkte, wapening,
afmetingen, in te storten onderdelen en
afwerking. In de rechter kolom vindt u
informatie over een specifiek product binnen
de range waarin u zoekt. Klikt u hierop, dan
vindt u onderin de lichtblauwe balk nog meer
handige zaken zoals de standaard bestek
teksten van het geselecteerde product.
Ook kunt u middels keuzemenu’s het bestek

“Eigenlijk heb ik het hele probleem 			
					 op hun bordje geschoven.”
In het centrum van Heemskerk is een nieuw multifunctioneel centrum voor welzijn,
zorg en wonen gebouwd. Het complex is een integratie van een tweelaagse
parkeerkelder, een supermarkt, 29 huurwoningen, een wijkzorgcentrum en een
nieuw zalencomplex, ‘De Jansheeren’.
Vebo Visie meldt zich in de bouwkeet van Bot

sluitingen en het diverse materiaalgebruik.

snel op hun bordje geschoven! Maar de

Bouw, waar het interview met Linda Veerbeek

Denk hierbij aan in het werk gestorte beton,

bereidheid tot oppakken was meer dan groot,

gaat plaatsvinden. Nadat we haar functie

prefabbeton, metselwerk, kozijnen in vier ver-

en leverde uiteindelijk een goede en werkbare

vragenderwijs hebben omschreven als

schillende materialen, gevelbekledingen van

oplossing op.

projectleider, corrigeert zij met “senior pro-

Werzalit, zink en hout. We hebben vliesgevels

Kort gezegd komt het erop neer dat Vebo de

jectleider”. Daarop reageert een van haar

toegepast met hun eigen specifieke detaille-

hele schijngevel heeft opgedeeld in 56 stuk-

collega’s plagend met “ben je al zo oud dan?”

ringen en er zijn niet minder dan zeven ver-

ken. Deze zijn gestort en vervolgens beplakt

“Moet ik nu op de kast gaan zitten of zo”, lacht

schillende vloertypen in het complex te vin-

met steenstrips. Die opdeling was nodig om de

Linda Veerbeek. Wat haar collega de volgen-

den. En het begon met het zeven meter diep

elementen bij Vebo te kunnen produceren én

de plaagstoot ontlokt: “Nee, ga er maar in

de grond in gaan voor de tweelaagse parkeer-

om ze transportabel te houden (en dan weegt

zitten.” Linda Veerbeek: “Nee joh, dan is Vebo

kelder. En dat allemaal in hartje Heemskerk,

de grootste alsnog 14 ton!). Bijzonder voor

Visie helemaal voor niets gekomen.”

op een zeer krap bouwterrein.

zowel Vebo als ons was dat de gevelelementen

U merkt het al, mevrouw Veerbeek is niet op

Alsof het nog niet genoeg was, had de ont-

door de grillige hoeken en uitsparingen in het

haar mondje gevallen. “We hadden thuis een

werper schijngevels bedacht, waarvoor we

ontwerp vrijwel geen van alle gelijk zijn.

staalbouwbedrijf, dus techniek werd met de

een stalen raamwerk, een soort frame had-

De voordelen van de beplakte gevelelemen-

paplepel ingegoten. Mijn interesse voor de

den moeten samenstellen, waarop we dan

ten ten opzichte van het oorspronkelijke plan

bouw had ik al van kinds af aan, en dat je daar

in het werk de schijngevels zouden moeten

je woordje klaar moet hebben, is bekend.

gaan metselen. Bij dat idee had ik vanaf het

Dankzij mijn oudere broers kreeg ik genoeg

begin al geen goed gevoel. De hele schijn

kans om daar op te oefenen, haha.”

gevel, en dus het staalframe, zou een breedte
van tientallen meters krijgen. En staal werkt

Op hun bordje schuiven

zoals je weet. Zeker over zo’n lengte. Dat

“Het is een veelomvattend project”, begint

zou mijns inziens geheid tot scheuren in het

Linda Veerbeek als na de lunch ieder zijns

metselwerk gaan leiden.

weegs is gegaan. “Niet alleen vanwege de

Met mijn twijfels heb ik Vebo gebeld. Ik ken

fysieke grootte, maar ook door alle vormen

het bedrijf al jaren en weet waartoe ze in staat

(hol, bol, recht, schuin), de vele lastige aan-

zijn. Eigenlijk heb ik het hele probleem al vrij

Linda Veerbeek
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p r oj e c t

was dat we geen steigers hoefden te plaatsen,

voor de verticale koppeling tussen de gevelele-

delen aan de onderzijde te lang doorloopt. Hij

dat de complete schijngevel in relatief korte

menten onderling. Hiervoor hebben we een

vindt het duidelijk niet mooi. Linda Veerbeek

tijd gemonteerd was en dat de stenen efficiën-

soort liplasnokken uitgedacht die met staal-

antwoordt vriendelijk dat die “vanmiddag nog

ter benut zijn: uit één steen haalt de steen-

strips en bouten gekoppeld zijn. Alle verbindin-

op maat gezaagd gaan worden”, de passant

zagerij immers twee bruikbare strips.”

gen en koppelingen klopten perfect en ook de

ietwat verbouwereerd achterlatend. Inder-

elementen zelf zijn zeer maatvast. Dat mag

daad, niet op haar mondje gevallen.

Tot op de halve centimeter

ook wel: om de hele voorbereiding rond te krij-

Bij het teruglopen naar de keet zie ik haar even

Uitvoerder Ronald Kramer komt erbij zitten

gen van hoe we de elementen zouden kunnen

met een blik van herkenning naar een deel van

om nog wat vragen van technischer aard te

gaan bevestigen en koppelen, hebben we twee

de schijngevels kijken. Vanaf dat moment moet

beantwoorden. “Ik had in het begin enorm veel

weken met elkaar om de tafel gezeten.”

Ronald Kramer zijn geheim delen.

overleg met Vebo, omdat ik toentertijd de
werkvoorbereider op dit project was. Het was

Plakpatroon

Project:

een nogal hectische periode vanwege alle

De voorzet in de vorm van het woord ‘plak-

details die we moesten uitdokteren. Zo steu-

patroon’ wordt door Ronald Kramer meteen

MultiFunctioneel Centrum,
Heemskerk

nen de gevelelementen op de rand van de eer-

enthousiast aangenomen: “Ook zoiets. Het

steverdiepingsvloer. Omdat wij die vloer in het

halfsteensverband is misschien niet zo span-

werk stortten, moesten wij ook de plaats bepa-

nend, maar het is een ander verhaal om dat

len van de in te storten stekken waarmee we

zonder onderbreking door te laten lopen over

de gevelelementen moesten koppelen. Bij

56 gevelelementen! Toen Vebo’s werktekenin-

Vebo was het de kunst om die posities tot op

gen binnenkwamen, heb ik ze letterlijk steentje

de halve centimeter nauwkeurig in hun pro-

voor steentje nagelopen. En in de praktijk blijkt

Architect:

ducten te laten terugkomen. De koppeling met

het metselverband overal mooi door te lopen

CKPP Architecten BV, Rotterdam

de galerijplaten op de tweede verdieping was

over alle gevelelementen.”

zo’n zelfde verhaal. Wij moesten de sponnin-

Overal, zonder uitzondering? “Uh ... vrijwel over-

gen voor de hoeklijnen en de gaten voor de

al, moet ik bekennen. Ik ben de enige die weet

Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V.

bouten bepalen, waarop Vebo de instortvoor-

waar het niet helemáál klopt. Maar dan nog op

Rayonmanager Vebo:

zieningen voor die bouten precies op de goede

zo’n manier dat het blijkbaar niemand opvalt.”

plaats in de achterzijde van de elementen

Linda Veerbeek ziet dit als een uitdaging.

moest laten terugkomen. In de praktijk bleek

Tijdens de fotografie, in een drukke winkel-

Werkvoorbereider Vebo:

dat het allemaal precies zo uitpakte als we het

straat in Heemskerk, merkt een voorbijganger

Peter van Oort

hadden uitgedacht. Wat overigens ook geldt

op dat volgens hem een aantal schijngevel-
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