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Nu ook kunststeencomposiet bij Vebo!

Uitgelicht:
Bedrijfsbureau Beton, deel 3

Rijke ‘fusionarchitectuur’
tekenend voor De Oriënt

Conceptueel Bouwen, dé nieuwe
aanbodstrategie in de bouw!

“Geen bericht is goed bericht.”

n i e u w s

>
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Alle negatieve verhalen uit en over de bouwsector ten spijt, is er wat Vebo betreft
ook een goed bericht te melden. En dat is dat u, door toevoeging van kunststeen
composiet-specialist FK Marmer aan de Vebo Holding, vanaf heden ook kunststeen
composietproducten bij ons kunt bestellen! Hierdoor wordt ons assortiment aan
prefabbetonnen gevelproducten nog omvangrijker. Immers, vanaf dit moment kunt
u bij Vebo Beton & Staal terecht voor alle (prefab)elementen op, aan en in de gevel:
beton, staal, aluminium én kunststeencomposiet!

Nu ook kunststeencomposiet
				 bij Vebo!
Wij blijven de kunststeencomposietpro-

Optimale dienstverlening

lateien en geveldragers op de markt

ducten leveren onder de vertrouwde

Het toevoegen van FK Marmer aan ons

gebracht. En met succes: onze ‘staalpoot’

bedrijfsnaam FK Marmer. Logisch,

bedrijf sluit naadloos aan bij ons streven

behoort inmiddels tot een van

gezien de bijzonder goede reputatie van

naar een optimale dienstverlening.

de grootste spelers op deze markt.

dit bedrijf op de markt. Door toevoeging

Ooit hebben we, als alternatief voor de

Sindsdien zijn er meer alternatieven

van FK Marmer aan de holding weten

betonnen lateien en gevelbanden, stalen

bijgekomen. Voor de betonnen

wij ons verzekerd van kunststeencomposietproducten die qua technische standaard tot de hoogste in Nederland behoren. Vebo zou Vebo niet zijn als we met
minder genoegen zouden nemen.
Door de toevoeging worden onze service
en innovatieve slagkracht op een nog
hoger plan gebracht. Dat dit voor alle
betrokkenen, waaronder ook onze
opdrachtgevers, een uitgesproken winwinsituatie oplevert, hoeft geen betoog!

afdekbanden en raamdorpels hebben we

interessant voor de productgroepen afdek

Over de producten

aluminium afdekkappen en waterslagen

banden, raamdorpels, spekbanden en

De kunststeencomposietproducten die Vebo

in het assortiment en voor de betonnen

kozijnkaders. En niet onbelangrijk: tegen

levert, worden gegoten uit een speciale

kantplanken sinds enige tijd een ‘standaard’

een scherpe prijs, gewaarborgde kwaliteit

samenstelling van natuurlijke grondstoffen

isolatiekantplank (op specificatie geleverd).

en korte levertijden. Jan Fischer (voorheen

zoals kwartszand en kwartsmeel, gebonden

Nu kunt u dus ook voor kunststeencom

eigenaar van FK Marmer, thans vestigings

met hoogwaardige polyesterhars.

posiet bij Vebo terecht! Dit is met name

manager) kan zich immers, met al zijn

De fraaie en zeer gladde producten

productkennis, nóg meer richten op de

hebben een groot aantal voordelen.

kwaliteit. Daardoor zullen uitsluitend uit-

Zo zijn ze kring- en vlekvrij, onderhouds-

muntende producten de fabriek verlaten.

arm, slijtvast, niet gevoelig voor breuk en

Bijkomend voordeel van de samenvoeging

vorstb estendig. Daarbij hebben ze een

is dat Vebo nu ook vensterbanken,

lange levensduur, zijn ze strak en modern

binnendorpels (badceldorpels) en diverse

vormgegeven en worden ze geheel op

andere kunststeencomposietproducten

maat geleverd. Voor de uitvoering van de

kan leveren. Ook hier geldt: perfecte

kunststeencomposietproducten kan men

kwaliteit, scherpe prijs, korte levertijden.

kiezen uit drie standaardkleuren.

Scherpe aanbieding
We willen graag ons kunnen op
‘kunststeencomposiet-gebied’ aan
u bewijzen. Mocht u binnenkort een
van de genoemde kunststeen
composietproducten nodig hebben,
dan kunt u het detail met de benodigde hoeveelheid naar ons
mailen/faxen/opsturen.
Wij zorgen er dan voor dat
u binnen enkele dagen een
scherpe aanbieding in huis
hebt. Ten overvloede: Vebo
kan uw kunststeencomposietproducten snel leveren!
Wilt u eerst meer infor
matie over de mogelijk
heden van FK Marmer?
U krijgt een goede indruk
op de geheel gerestylede
website: www.fkmarmer.nl

Afwijkende kleuren en structuren volgens
RAL-nummering op aanvraag, nagenoeg
alle RAL-kleuren zijn mogelijk.
Wij kunnen ons indenken dat u een
leidraad handig vindt die u door de
veelheid aan producten loodst en die u de
juiste keuzemogelijkheid biedt. Wellicht
ook komen er heel andere vragen naar
aanleiding van dit artikel bij u naar boven.
Belt u in beide gevallen met de afdeling
Verkoop van Vebo (033 - 299 26 00) en
vraag naar uw rayonmanager.

De serie ‘Uitgelicht’ beschrijft in vijf artikelen de activiteiten van het Bedrijfsbureau Beton.
Het Bedrijfsbureau Beton omvat de afdelingen die tussen verkoop en productie zitten en waar
al het voorbereidende werk aan een opdracht verzet wordt, voordat die uiteindelijk omgezet
wordt in fysieke betonproducten

Uitgelicht: Bedrijfsbureau Beton, deel 3
Verantwoordelijk voor het Bedrijfsbureau

Het eerste wat opvalt bij een rondgang

projecten waar Vebo in dit verband mee

Beton is Jack van Diermen. Samen met

over de terreinen van Vebo is dat er gewel-

bezig is, is het verplaatsen van een sorteer-

zes afdelingsverantwoordelijken stuurt

dig veel ruimte gebruikt wordt voor de

terrein en een verbeterde gestapelde

hij de werkzaamheden van het Bedrijfs

opslag van een enorme diversiteit aan pro-

opslag. Bert ziet hier grote mogelijkheden

bureau Beton aan. Deze vijfdelige reeks

ducten. Zeven kranen zijn continu in bewe-

voor verbeteringen.

neemt achtereenvolgens Projectleiding,

ging voor het opslaan van deze producten.

Logistiek management (productieplan

Daarnaast is er op enige afstand nog een

Producten op pallets

ning), Logistiek management (expeditie),

terrein waar ook het nodige wordt opgesla-

Bert geeft aan dat er grofweg twee

Werkvoorbereiding Beton en Constructie

gen. Bert geeft aan dat hij, om overzicht te

goederenstromen onderscheiden kunnen

Beton onder de loep.

houden, regelmatig de fiets pakt.

worden. Dit zijn producten die op pallets en

“Voor de crisis stortten we zo’n 2500

producten die niet op pallets geleverd wor-

In dit derde deel kijken we naar de

producten per dag. Producten van 1 kilo tot

den. Hij geeft van beide een korte

buitendienst van de afdeling expeditie,

ruim 10 ton. Nu is dat wel wat minder, maar

omschrijving. “Bij producten op pallets

verantwoordelijk voor de opslag, de over

evengoed gaan er nog heel wat producten

gaan de producten vanuit de fabriek op

slag en de belading van onze betonpro

door onze handen”, zegt Bert. “Elk type

een pallet naar een sorteerterrein. Daar

ducten. Bert de Graaf (assistent chef

product heeft op het terrein zijn eigen

wordt een order per levering uitgesorteerd

expeditie) en Gijs ter Beek (laadmeester)

plaats, iets waar uitvoerig over is

en weggezet. Hier is het dus heel belangrijk

leiden ons door het proces.

nagedacht.” Geprobeerd is om de

dat we in het voortraject al de goede lever-

transportlijnen zo kort mogelijk te houden

schema’s van de klanten ontvangen. Als de

In de vorige Vebo Visie kwamen de werkzaam-

en de opslag dus zo dicht mogelijk bij de

leveringen in het voortraject niet goed in

heden van de logistiek manager ter sprake.

productie te laten plaatsvinden. “Dit is

ons systeem worden gezet, krijgen wij het

De logistiek manager bewaakt tijdens het

echter niet in alle gevallen gelukt”, merkt

niet goed aangevoerd op het terrein”,

productieproces de levertijden om ervoor te

Bert op. “Vebo is in de loop van de tijd

benoemt Bert een belangrijk aandachts-

zorgen dat de elementen tijdig gereed zijn.

gegroeid, waarbij gewerkt moest worden

punt waar de klant een zeer bepalende rol

Op het moment dat de elementenzijn ontkist,

met de beschikbare ruimte. Dit is niet altijd

in heeft. “Ik begrijp dat de uitvoerder op

gaan ze voor opslag naar het terrein. Hier

even optimaal geweest. Nu zijn we echter

dat moment vaak andere zaken aan zijn

starten de werkzaamheden voor de buiten-

continu bezig om deze transportlijnen weer

hoofd heeft, maar hier is vooruitzien

dienst van de afdeling expeditie.

zo kort mogelijk te maken.” Eén van de

toch echt regeren.”
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Bert de Graaf

Zoals in de vorige Vebo Visie al aange

geen tijd en geld voor, dus zorg dat ruim

Producten niet op pallets

geven, kan Vebo, net zo gedetailleerd als

van tevoren bij ons goed duidelijk is wat er

Deze producten gaan vanuit de fabriek op

de klant wil, palletteren en leveren. Dit

qua levering gewenst is. Dit voorkomt veel

een transportkar naar het opslagterrein.

kan per blok, per woning, per gevel, per

faalkosten op de bouw”, besluit Bert zijn

Dit zijn producten die niet op een pallet

verdieping, noem maar op. Als het maar

betoog, om zijn verhaal over de producten

passen door de vorm of door het gewicht.

wel vroegtijdig wordt aangegeven. “Het

op pallets te vervolgen.

Voor deze producten hebben we drie

moet natuurlijk niet zo zijn dat er maar één

portaalkranen lopen.
“Nadat de leveringen op het sorteerterrein

Deze producten worden van de transport-

liggen, maar we zijn bereid om ver te gaan

compleet gemaakt zijn, worden ze per leve-

karren gelost en op het terrein opgeslagen.

voor de klant”, geeft Bert de flexibiliteit

ring op één of meerdere pallets verpakt.

De producten worden op kunststofblokken

van Vebo aan. Deze flexibiliteit betekent

Vebo gaat steeds meer aandacht schenken

opgeslagen. Op het moment dat deze

wel dat we in sommige gevallen in de

aan het verpakken. De producten moeten

producten worden afgeroepen, gaan ze

situatie komen dat er veel pallets en

zo verpakt worden dat ze niet meer

door naar het einde van het terrein waar

stapelmateriaal gebruikt moet worden.

beschadigd kunnen worden en dat er geen

de vrachten geladen worden. “Bij deze

Dit zijn statiegeldmaterialen die door de

vlekken op de producten kunnen komen.

producten hebben we veel minder te

klant weer geretourneerd moeten worden.

Dit gebeurt door gebruik te maken van met

maken met blokmatig leveren, al proberen

Dit moet de klant in het achterhoofd hou-

foam omwikkelde balken. Als de leveringen

we natuurlijk met het opslaan op het

den als het leverschema samengesteld

compleet zijn, gaan de pallets naar het

terrein niet telkens te moeten omstapelen.

wordt.

terrein ‘opslag gereed product’. Hier blij-

Het leverschema is daarom ook voor deze

ven de complete leveringen staan totdat ze

producten belangrijk.” Volgens Bert is het

Om een voorbeeld te geven van hoe het

door de uitvoerder worden afgeroepen.”

voorgaande slechts een beknopte beschrij-

mis kan gaan, beschrijft Bert de situatie die

Als het moment van leveren daar is, wordt

ving van de werkzaamheden. “Om het

ontstaat als er van tevoren niets is aange-

door de transportplanning een order

goed te doorzien, zou je eigenlijk een

geven door de klant. “Alles komt dan in één

verzamellijst samengesteld en zorgt Bert

weekje moeten meedraaien, dan weet je

levering te staan. Dit betekent dat planning

er met zijn ploeg voor dat de leveringen

pas wat er echt speelt.”

kan kiezen voor een optimale malvulling.

gereedgezet worden voor de laadploeg,

Alles komt dan tegelijk uit de fabriek. Wij

de ‘afdeling’ van Gijs. “Voor het klaarzetten

Laden

zorgen dan voor een optimale palletvulling,

van de leveringen is wel wat tijd nodig.

Met de twee door Bert benoemde stromen

wat betekent dat alle elementen door

De klant moet vroeg genoeg afroepen.

heeft Gijs natuurlijk ook te maken. Op het

elkaar op de pallet staan. De klant moet het

Vandaag afroepen is niet per se morgen

moment dat een klant zijn producten

dan op de bouw uitsorteren. Hier is vaak

leveren”.

afroept en Bert en zijn mensen de leve

of twee producten op een pallet komen te

>
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ringen gereed hebben gezet, komt Gijs met

- Producten niet op pallets

zijn team in actie: de vrachtwagens moeten

“Deze producten worden onder de portaal-

geladen worden. Nu is het niet zo dat per

kraan op de vrachtwagens geladen. Dat

klant een vrachtwagen de weg op gaat, er

kunnen de chauffeurs niet zelf, dit doet de

gaan dagelijks diverse combinatievrachten

kraandrijver”, vertelt Gijs. “Dit is echt een

op pad. Dat betekent dat er zorg besteed

stukje precisiewerk. Grote, zware elementen

moet worden aan het laden van de wagens.

moeten goed op de vrachtwagen komen te

Gijs: “De producten moeten goed geladen

liggen en mogen tijdens het transport niet

worden, zodat ze onbeschadigd geleverd

gaan schuiven.” Gijs geeft hier nog aan dat

worden. Het is heel spijtig als goede

de klant kan aangeven hoe zijn levering

producten door verkeerd of onzorgvuldig

geladen moet worden, de zogenaamde

laden beschadigd op de bouwplaats aan

losvolgorde. “Het komt voor dat de klant de

komen. Dit geeft een verkeerd beeld van

producten gelijk van de wagen zijn gebouw

Vebo. Daarnaast kost het veel geld om alles

in wil draaien. Dan is het wel belangrijk

Gijs ter Beek

weer te herstellen.” Verder is de veiligheid

dat hij dit van tevoren met ons heeft kort

de RDW een vergunning aanvragen. De

een belangrijk onderwerp. “We moeten

gesloten. Mits de vorm het toelaat voldoen

RDW regelt bij provincie en gemeenten

er niet aan denken dat de lading gaat

wij graag aan zijn wens”. Net als bij ‘produc-

de vergunning. Dit duurt meestal een week,

schuiven”, geeft Gijs als voorbeeld.

ten op pallets’ krijgt de chauffeur ook

maar incidenteel zelfs nog langer. Als een

Ook bij het laden van de transporten

voor ‘producten niet op p
 allets’ laad- en

gemeente niet meewerkt (bijvoorbeeld bij

dus twee stromen:

losinstructies en vrachtbrieven mee.

werkzaamheden aan een bepaalde weg),

- Producten op pallets

De laatste jaren produceert Vebo steeds

kan het soms wel drie weken duren. Dit

Op het moment dat er moet worden gele-

meer wanden. Qua transport was dit altijd

geeft dan veel problemen; de uitvoerder

verd, worden op het terrein ‘opslag gereed

een moeilijk product. Vebo leverde zijn

zit op de elementen te wachten en de

product’ de te leveren pallets klaargezet.

wanden horizontaal aan op de bouw. Nu

vervoerder krijgt de vergunning niet. In de

Door de heftruckchauffeurs worden deze

zijn er echter ook mogelijkheden om de

vergunning worden de zaken benoemt als

pallets opgehaald en klaargezet op de

platen verticaal aan te leveren; met een

‘hoe laat mogen we rijden?’ en ‘hoe moet

speciaal ingerichte laadplekken. Hier laden

transporteur zijn afspraken gemaakt over

de begeleiding geregeld worden?’

de chauffeurs de pallets in principe zelf.

de zogenaamde binnenladers met laad

Het zal duidelijk zijn dat hierover vooraf

“Het is dus zaak dat wij de lading goed

plateaus. Belangrijk is wel dat dit op tijd

goede afstemming tussen klant en Vebo

neerzetten”, zegt Gijs. “Verkeerd neer

bij ons bekend is.

moet zijn.”
Voor Gijs gaat hetzelfde op als wat Bert al

zetten kan betekenen dat er beschadi
gingen aan de producten optreden.”

Transport

aangaf: “Het hele voorgaande verhaal over

Nadat de vrachtwagens zijn geladen,

mijn werkpraktijk is in de praktijk veel

ontvangt de chauffeur de vrachtbrieven

complexer. Dus ook van mijn kant deuit

en tekent hij voor het in goede staat te

nodiging eens een weekje mee te lopen.”

hebben ontvangen van de vracht. Komt
de chauffeur op de bouw, dan neemt hij

In het traject van opdracht tot eindproduct

contact op met de uitvoerder over de

zijn we zo door het hele proces heen

losplek. Na het lossen laat hij de uitvoerder

gegaan. Van opdracht tot uitlevering is

de vrachtbrief aftekenen. “Doordat Vebo

beschreven. Er zijn echter een aantal

geen eigen transport (meer) heeft, dient

belangrijke disciplines al wel benoemd,

het retourhalen van de statiegeldpallets en

maar nog niet nader omschreven.

stapelmateriaal van tevoren besproken te

Eén daarvan is werkvoorbereiding.

worden met onze transportplanning”,
geeft Gijs aan. “Geen eigen transport

In de volgende editie van Vebo Visie volgt

betekent ook meer overleg met de

een interview met Harm van Twillert over

transporteurs, omdat het moment van

onze Werkvoorbereiding Beton.

laden nu natuurlijk moeilijker te bepalen is.
Afstemming is dus belangrijk.”
Gijs benoemt aan het eind nog kort het
fenomeen ‘breedtetransport’. “Bij transport breder dan 3,5 meter moeten we bij

col u m n

>
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Effectieve communicatie: voorwaarde 		
voor een geslaagd bouwproces
Eindgebruikers, beheerders en (toekomstige)

Nederland, NL ingenieurs en CUR

over wat partijen van elkaar verwachten.

eigenaren verwachten dat de bouwsector

Bouw&Infra, heeft hier onderzoek naar

Daarnaast maakt BIM, het gebruik van

kwalitatief hoogwaardige bouwwerken

gedaan, waarvan de uitkomsten onder

digitale BouwInformatieModellen (zie Vebo

ontwerpt, bouwt, onderhoudt en renoveert.

meer in het CUR Bouw&Infra-rapport

Visie 31, www.vebo.nl, red.), het mogelijk

Helaas wordt niet altijd aan deze verwach

Falende Constructies zijn terug te vinden.

eerst virtueel te bouwen en daarmee een

tingen voldaan. Dit kan zich uiten in de vorm

Veel fouten blijken achteraf goed verklaar-

betere afstemming te krijgen tussen de

van tegenvallende functionaliteit, tegen

baar terwijl de oplossingen om die fouten

verschillende disciplines.

vallende prestaties of onverwacht onderhoud.

te vermijden voorhanden zijn. Toch komen

Soms is er sprake van schade aan het bouw-

telkens weer dezelfde soort fouten terug;

Het management van een bouwproject

werk, aan de omgeving of van (dreigende)

er is blijkbaar sprake van structurele fouten.

en elk in dat project participerende bedrijf

instorting. In die gevallen verschijnen dan in

De belangrijkste lessen uit het voornoemde

moeten zorg dragen voor geslaagde

de vakpers berichten zoals: “school staat op

onderzoek zijn dat inzet van vakmanschap

communicatie en daarom kiezen voor

instorten” en “bewoners nog niet terug naar

en een goede organisatie van het ontwerp-

heldere en eenduidige informatieverstrek

hun woning vanwege de gevolgen van een

en bouwproces essentieel zijn.

kingen, de nodige controles hierop

lokale brand in een ondergelegen parkeer

Communicatie in de projectorganisatie

inbouwen en dit van elkaar eisen.

garage”. Wordt de schade tijdens de (ver)

speelt daarbij een belangrijke rol.

bouw zichtbaar, dan wordt dit meestal

Projectorganisaties worden gevormd door

hersteld voor de oplevering. De gebruiker

meerdere bedrijven met ieder min of meer

ervaart hooguit dat er ernstige vertraging in

specialistische disciplines. Het gaat dus

de oplevering is opgetreden, maar ondervindt

om effectieve communicatie tussen al die

doorgaans geen directe schade. Herstel van

bedrijven. In de gefragmenteerde bouwketen

onvolkomenheden in het bouwwerk nadat dit

met wisselende projectsamenstellingen blijkt

in gebruik is genomen, raakt de gebruiker

dat geen gemakkelijke opgave.

direct. Onvoorzien onderhoud, vaak het
gevolg van ontwerp- of uitvoeringsfouten,

Er zijn verschillende ontwikkelingen die

is hinderlijk voor de gebruiker en voelbaar in

bijdragen aan effectieve communicatie.

de portemonnee van de eigenaar.

Partnering maakt het mogelijk gezamenlijk
te leren van projectervaringen en daarmee

Alle reden stil te staan bij het waarom

volgende projecten beter uit te voeren: men

van deze fouten. En vooral bij welke maat

begrijpt elkaar en heeft bovendien oog voor

regelen er genomen moeten worden om

het gezamenlijke resultaat.

die fouten in de toekomst te vermijden.

Gestandaardiseerde afsprakenstelsels,

ten doel goede constructies tot een vanzelfspre-

Het Platform Constructieve Veiligheid, een

zoals de categorie-indeling in de prefab

kende uitkomst van het bouwproces te maken en

initiatief van VROM Inspectie, Bouwend

betonindustrie, geven vooraf duidelijkheid

Ir. Dik-Gert Mans is zelfstandig raadgevend
ingenieur en voorzitter van het Platform
Constructieve Veiligheid. Dit platform stelt zich

daarmee schade en faalkosten te reduceren.

t e ch n i e k

>
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Dit artikel gaat in op de berekeningswijze van een trapneus. De kleine doorsnede van
deze oplegging van een trap geeft aanleiding tot een nadere beschouwing. Een juiste
wapeningsconfiguratie is hierbij van belang.
10

Trapneuzen tot de
								 tanden gewapend

80

10 80

10

10

Doorgaans hebben trapneuzen van Vebo

De oplossing

een hoogte (h) van 80 mm. (zie figuur 1).

Om af te wijken van het gestelde in de

Onder de milieuomstandigheden XC1 t/m

NEN 6720, moet worden getoetst of de

XC4 en XF1 en XF3 wordt een dekking op de

staalspanning in de bocht voldoende laag

wapening toegepast van 25 mm. De ruimte

is. Daarnaast moet worden gecontroleerd

waarin de wapening kan worden aange-

of de wapening de plastische rek zonder

bracht is dan: h - 2 × c = 80 – 2 × 25 = 30 mm.

scheuren kan doorstaan.

1 Principe bovenaansluiting trap.

6 Wapening configuratie.

De wapening
Volgens berekening treedt in de buitenbocht van de staaf Ø 6 mm gebogen om een
buigdoorn van 30 mm, een plastische rek εpl
op van circa 28%. Betonstaal HWL moet in
staat zijn een plastische rek van ruim 20%

spelden met een diameter van 6 mm

ook de benodigde 28% nog wel geleverd

Toelaatbare radiaalspanning
in het beton

80 om een
aangebracht, die worden gebogen

kan worden. Om dit te onderbouwen, zijn

Voor de haarspelden in de trapneus

10 een
buigdoorn. Deze buigdoorn heeft

deze krap gebogen haarspelden met enige

wordt gesteld dat de spanning na de

diameter van 15 mm. Volgens artikel 9.5.1

regelmaat onderzocht en goed bevonden.

bocht afneemt naar nul. Voor de radiaal-

van NEN 6720 moet de minimale buigstraal

Dit onderzoek betrof een visueel onderzoek

spanning in de neus geldt dan figuur 7 en

van wapening gelijk zijn aan:

met behulp van een stereomicroscoop,

op basis van de staalspanning en de

2,5 Øk = 2,5 x 6 = 15 mm, de buigdoorn is dan

penetrant oppervlaktescheuronderzoek en

buigstraal kan de radiaalspanning

2 × 15 = 30 mm. De toegepaste buigdoorn in

microscopisch onderzoek van de dwars-

bepaald worden:

de trapneus voldoet derhalve niet aan de

doorsneden, zie foto’s 2, 3 en 4.

In deze ruimte van 30 mm worden haar
10

10 80

10

gestelde eis van minimale buigstraal.

te leveren. Het is dus heel aannemelijk dat

5 Dimensies oplegging trapneus.

Waarom deze eis?
10 80

beton te voorkomen. Dit mogelijk splijten van
het beton heeft een directe relatie met optredende staalspanning in de bocht. Naast de
eis voor het voorkomen van het splijten van
beton wordt de wapening door deze krappe
buigstraal extreem plastisch vervormd.

10

N sy
r. Øk

waarin:

10
80

De gestelde eis van de minimale buigstraal
voor wapening is om het splijten van het

σc;rad =

10

σc;rad

radiaalspanning

N sy		

staaltreksterkte = 0,25 x π x Ø2k x ƒs

Ø k		

diameter van de wapening

r		

buigstraal

Het bepalen van de buigstraal r van de
wapening kan uit artikel 9.6.3 NEN 6720
worden afgeleid:
￼

r>

l2 x 150 x Øk
ƒbI x lv

2

3

Overzicht ombuigingen

l1
waarin:

Bepaling staalspanning t.p.v.
dagkant van de oplegging

bedraagt dan 2,27.

De maximale verankeringslengte is bekend,

Als de toelaatbare radiaalspanning bekend

en ook de spanning ter plaatse van het begin

is, kan de staalspanning ter plaatse van

van de bocht. Op basis van figuur 9 kan nu

het begin van de bocht worden bepaald.

de spanning ter plaatse van de dagkant van

In formulevorm (bij toepassing van Ø 6 mm

de oplegging worden bepaald:

wapening):

l2	is het omgebogen gedeelte van de

σsd =

verankeringslengte
lv

is de verankeringslengte = l 1 +l2

σc;rad x Øk x r
As

smax;d
= 120 N/mm2

Er wordt ter plaatse van de oplegging een

f’b	rekenwaarde van de druksterkte

ssd

b

oplegvilt toegepast. Om rekening te

van beton

45
85

houden met toleranties, nemen we als

0

Microfoto V=100X

radiaalspanning en betondrukspanning

worden toegelaten. De verhouding tussen

l2

4

Penetrant scheuronderzoek

uitgangspunt dat het oplegvilt 10 mm

9 Verloop staalspanning.

terugligt van de dagkant van de oplegging,

2R

zie figuur 8.

q

Nsy

7 Schematisch verloop van de krachten.

Hierbij geldt de formule:

Door de afmetingen van de trapneus is er

σsd

slechts een bepaalde verankeringslengte

45

voorhanden.

=

σmax;d
85

¬ σmax;d = 225,95 N/mm

2

De maximale verankeringslengte bedraagt
Uit figuur 7 volgt dan:

lmax = 40+15+30 = 85 mm (verankering

In de sterkteberekeningen voor deze trap

2R x 1/2 q = Nsy

vanaf de dagkant vanaf begin oplegvilt),

neuzen past Vebo derhalve een maximale

zie figuur 8.

spanning voor de haarspelden, zijnde de

q=

Nsy
R

trekband, toe van 226 N/mm2. Deze werkwijze
is door onze certificerende instantie getoetst

Voor de bepaling van de maximale radiaalspanning wordt uitgegaan van een volle

en voorgelegd aan de Commissie

30

dige verankering na de bocht (l 1 =0 en l2=lv)

Constructieve Betonelementen BRL2813.

en bij een volledig benutte wapeningsstaaf

Door laatstgenoemde is toestemming gege-

(σsd = fs). Bij toepassing van beton C45/55

15

40

Oplegvilt

is de uitkomst dat een maximale radiaalspanning van σc;rad = 75,16 N/mm2 mag

10

8 Plaats van de dagkant.

Dagkant
oplegging

ven deze wapeningconfiguratie en berekeningswijze voor trapneuzen toe te passen.
Auteur: Gérard Hagmolen of ten Have

In de Haagse wijk Transvaal is stadsdeelvernieuwing al zo’n vijfendertig jaar een
fenomeen. Vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw is het proces in een
versnelling gekomen, met deels grootschalige sloop en wederopbouw van wijkdelen.

Rijke ‘fusionarchitectuur’
					 tekenend voor De Oriënt
Zoals tussen het centrum en het Zuiderpark.

Rijke architectuur

steunen. Met prefabbetonbanden wordt

Ook daar hebben delen van de oude bebou-

Wilfried van Winden borduurt hierop voort:

samen met het metselwerk ook een kroon-

wing het veld geruimd voor nieuwbouw.

“Ik propageer van harte de zogenaamde

lijst gemaakt. Prefabbeton geeft me een

Het nieuwe stukje stad is heel toepasselijk

fusionarchitectuur: het naadloos integreren

grote vormvrijheid in het bedenken van

De Oriënt genoemd: de oosterse sfeer is er

van bouwstijlen en -details uit verschillende

ornamenten. Bovendien laat prefabbeton

haast tastbaar. Een gesprek met Rob van

culturen. Als je dat goed doet, komt daar

zich prachtig integreren in metselwerk, is

der Varst, projectorganisator Realisatie bij

een sierlijke, rijke architectuur uit voort die

het over het algemeen goed betaalbaar en

ERA Contour, en Wilfried van Winden, archi-

geheel past in een open samenleving.

is het enorm duurzaam. Ik wil graag dat mijn

tect/directeur bij WAM architecten.

Bekende voorbeelden van mijn werk zijn het

gebouwen er over vijftig jaar min of meer

hotel met de gestapelde huisjes in Zaandam

nog net zo bij staan als dat ze nu opgeleverd

Zeer betrokken

en de Essalam Moskee in Rotterdam. Een

worden.”

De Oriënt is ontworpen als een driehoekig

ander voorbeeld is een project in het cen-

bouwblok met daarbinnen twee grote

trum van Nijmegen waar met veel baksteen-

Zeszijdig schoonwerk

pleinen en een kleiner hof. De punt van

ornamentiek een flamboyante uitbundig-

Het bruggetje naar Vebo is gemaakt, waar-

De Oriënt is een markante gevel met ruime

heid is gecreëerd waar de bewoners zich erg

op Rob van der Varst inhaakt: “Het meest

appartementen. Deze punt waaiert uit in

prettig bij voelen. De Oriënt heeft kenmer-

twee rijen eengezinswoningen. “Bij de ont-

ken van het traditionele Haagse bouwblok

wikkeling van dit plan hebben we goed geke-

en een oosters aandoende ornamentiek. Uit

ken naar wie de bewoners zouden worden.

deze menging komt een nieuw en aanspre-

De middenklasse is hier ondervertegenwoor-

kend beeld voort.

digd, dus ook met het oog daarop is het plan

Ik vind dat je als architect altijd in de eerste

ontwikkeld,” vertelt Rob van der Varst. “Uit

plaats voor de bewoners ontwerpt, ik noem

gesprekken met makelaars in Transvaal

dat ‘een architectuur van het behagen’. Je

kwam naar voren dat het merendeel van de

bouwt voor de bewoners, en wel op zo’n

bevolking van Hindoestaans-Surinaamse

manier dat het object past in de omgeving

afkomst is. Mensen die zeer betrokken zijn,

waar het komt te staan. Dat laatste houdt

bij elkaar maar ook bij hun woonomgeving.

dus ook in dat je rekening houdt met hoe

Echt een ondernemende en zelfbewuste

men letterlijk tegen het object aankijkt. Bij

bevolkingsgroep. Ons voorwerk bestond

De Oriënt kijk je vanuit de haaks op de bouw-

voor een deel uit een grondige inventarisatie

blokken staande zijstraten op rijk georna-

van de wensen en ideeën van de bewoners

menteerde geveldelen. En als je parallel aan

en de lokale ondernemers. Dit vormde de

de blokken loopt, komt uit die verbijzonder-

gehele basis voor het plan, waaruit een

de geveldelen een ritmiek voort die de per-

Programma van Eisen volgde met daarin

spectiefwerking van de langgerekte bouw-

ruim aandacht voor het esthetische aspect.

blokken versterkt.

We hebben architect Wilfried van Winden

Daarom heb ik ook gekozen voor repeterend

ingeschakeld omdat we wisten dat hij ruime

aangebrachte, uit de gevels stekende pre-

ervaring heeft met dit soort projecten.”

fabbetonelementen die dit effect onder-

Uitbundig
en toch betaalbaar
De inspiratie voor De Oriënt komt vooral tot uiting in
de bijzondere architectuur met vrolijk gekleurde
gevels en oriëntaalse ornamentiek. Voorbeeld: de
kleurig geglazuurde accentstenen die voor een mooi
repeterend, kleurrijk aanzicht zorgen.
Wilfried van Winden: “De keramische huisnummertableaus met daarop het beeldmerk van De Oriënt,
een pauw in felle kleuren, is een ander voorbeeld.
Deze tableaus worden verdiept in het metselwerk
aangebracht. Ook de 3 meter hoge stalen pinakels
langs de dakranden geven het gebouw een oriëntaals karakter. Deze pinakels komen terug op de
koepels die de toegangen tot de gemeenschappelijke pleinen markeren. Ook dit benadrukt de oosterse sfeer, evenals de bestrating van de pleinen
waarin de pauw terugkomt. Het is inderdaad
nogal uitbundig vormgegeven waardoor je kunt
denken dat naar de kosten niet gekeken is. Het
tegendeel is waar, we bouwen immers voor
mensen met een modaal inkomen. Door juist zo
veel van de rijke detailleringen en ornamenten
te herhalen, ontstaat een herhaaleffect waardoor alles toch betaalbaar is gebleven.”
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proj e c t

bijzondere van de hier toegepaste Vebo-

Proefgevel

de stickers uit het zicht wat er toch net weer

producten zijn de lateien, spekbanden en afdek-

“Ook indrukwekkend vond ik de andere produc-

even wat strakker uitziet. Zo’n buitenstandaard

banden, alle met halfronde voorzijde. Echt mooi

ten die Vebo geleverd heeft: trappen, bordes-

handeling bleek geen probleem, en ook al is dit

strak uitgevoerd, ook qua ronding. Vebo heeft

sen, balkonplaten met isokorf en galerijplaten.

maar een heel klein detail, het tekent Vebo’s

het zelfs voor elkaar gekregen afdekkers voor

Met name de balkonplaten zijn erg mooi uit

klantgerichtheid.”

kolommen te maken die vierzijdig halfronde

gevoerd. Door het ontbreken van consoles of

kanten hebben, zo ongeveer zeszijdig schoon-

kolommen zijn het flink dikke elementen, maar

werk dus! Hoe krijg je dat uit de kist, was met-

door een fraaie verjonging aan de voorzijde

een mijn reactie toen ik dat ontwerp in het

zien ze er toch rank uit.

tekenwerk tegenkwam. Hoe dan ook, ze

Ik ben intern overgestapt van projectontwikke-

zijn eruit gekomen, en mooi ook.

ling naar realisatie en ben daardoor bij dit pro-

Veel van de úitstekende lateien plaatsen we

ject voor het eerst in aanraking gekomen met

boven bloemkozijnen, wat een soort luifeleffect

Vebo. En wat ik tot nu toe van ze heb meege-

ERA Contour B.V., Zoetermeer

geeft. In overleg met Vebo is het ontwerp van

maakt, bevalt me uitstekend. Van de informatie-

Aannemer:

die lateien licht aangepast. Zouden we dit niet

ve rondleiding door het bedrijf tot de grote ken-

gedaan hebben, dan zou water door de capil

nis die er aanwezig is, van het prima inspelen op

laire werking de spouw in kunnen worden

late wijzigingen tot het letterlijk en figuurlijk

Architect:

‘gezogen’. Daarom hebben deze lateien nu een

constructieve meedenkwerk. Ik vind het een

WAM architecten bv, Delft

rond naar boven oplopend randje.

zeer prettig en kwalitatief hoogstaand bedrijf.

Wat ik verder in het tekenwerk tegenkwam,

Dat kwam ook tot uiting bij het stuk proefgevel

waren afdekbanden met rechte bovenkanten.

dat we voor onszelf en de bewoners hebben

Ook daarvan hebben we het ontwerp iets aan-

gemaakt. Dat is dan wel een investering van

gepast; Vebo heeft ze zo gemaakt dat ze schuin

rond de achttien mille, maar ik weet zeker dat

naar achteren aflopen. Zo druipt het water niet

we een veelvoud daarvan hebben bespaard op

langs de gevel en blijft die dus langer schoon.

faalkosten. Het was een mooie manier om

Voor Vebo was die aanpassing geen probleem,

details uit te kristalliseren en om bewoners te

maar het werd moeilijker daar waar de afdek-

laten zien welke kant we op zouden gaan.

band eindigt met een afgeronde kop. Daar

Omdat de Vebo-producten ver uit de gevel

Henri Beekhuis

moest die afgeronde kop namelijk ook schuin

steken, hebben we verzocht de merkstickers,

Werkvoorbereider Vebo:

meelopen! Maar het is goed gelukt, het ziet er

die normaal op de zijkant van de producten

prachtig uit.”

zitten, op de achterkant te plakken. Zo blijven
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Conceptueel Bouwen,
dé nieuwe aanbodstrategie in de bouw
In de vorige uitgave van Vebo Visie kon u lezen over BIM, ofwel het Bouwwerk Informatie Model
(nr. 31, zie www.vebo.nl). In dit vervolgartikel schrijft Wilfred Tennekes, vanuit zijn functie als senior
adviseur bij PH-Innovatie (voorheen Conceptueel Bouwen Nederland bv), over Conceptueel Bouwen
als nieuwe aanbodstrategie in de bouw. De heer Tennekes is zelfstandig adviseur/procesbegeleider
en helpt organisaties, via PH-Innovatie, succesvol om te gaan met Conceptueel Bouwen.
Wat is Conceptueel Bouwen?

Uiteraard zijn er de nodige verschillen tus-

min of meer uniek gerealiseerd. Ook de

CB gaat uit van het aanbieden van oplossin-

sen de bouw- en automobielbranche, maar

samenwerkingsverbanden waarbinnen pro-

gen aan klanten. Deze oplossingen kunnen

enkele kenmerken zijn goed toepasbaar.

jecten gerealiseerd worden, zijn vaak een

bestaan uit bouwdelen (bijv. wand, vloer,

malig. In veel gevallen is juist deze variatie in

installatie), bouwwerken (brug, woning,

De volgende kenmerken komen terug in CB.

samenwerking en projecten een belangrijke

stallen) en gebieden (gebiedsontwikkeling)

• Conceptoplossingen worden project

bron voor bekende ‘bouwproblemen’ als hoge

en kunnen ook bestaan uit diensten en

overschrijdend aangeboden, zijn standaard

doorlooptijden, zware administratieve lasten,

services (onderhoud, financiering, grond-

en hebben in meer of minder mate een

tegenvallende kwaliteit, faalkosten, etc. Als

werk). Door combinaties te maken van

flexibele set van opties.

tegenreactie op de genoemde problemen ziet

(deel-)concepten kan een totaaloplossing

men regelmatig organisaties investeren in

worden aangeboden.

beheersing van het bouwproces om ‘bouw-

Een vergelijking met bijvoorbeeld de auto

problemen’ te voorkomen en/of te beperken

mobielbranche maakt vaak snel duidelijk

groep van samenwerkende bedrijven, vanuit

(bijv. risicomanagement, zware projectorga-

waar CB voor staat. Stel, u wilt een auto

een gedeelde businesscase, een vaste wijze

nisatie, uitgebreide administratieve systemen

kopen. In veel gevallen kijkt u daarvoor op

van onderlinge samenwerking en met een

dan wel ICT-systemen).

internet en gaat u op bezoek in een auto-

vast klant- c.q. verkoopproces.

Kan dit niet anders? Hoe kunnen vraag en

showroom. U kiest een merk en model en

aanbod in de bouw efficiënter en effectiever

verdiept zich in de keuzeopties die u aan

Soms wordt CB geassocieerd met, als voor-

bij elkaar gebracht worden? In dit artikel

geleverd krijgt. U kiest vervolgens wel voor

beeld, de woningbouw uit het voormalig

wordt toegelicht wat Conceptueel Bouwen

andere velgen, maar u durft niet te vragen

Oostblok: seriematig en saai. Maar misschien

(CB) is en welke rol CB kan innemen om vraag

om de bumper 5 centimeter te verlengen.

moeten we hierbij nog even terugkijken naar

en aanbod beter bij elkaar te brengen.

U realiseert zich dat bij veel auto’s het ver-

de vergelijking met auto’s ... hoe zit het met

lengen van een bumper ‘buiten de standaard

de variatie op de snelweg? Herkennen men-

“In Nederland worden veel bouwprojecten

Conceptueel Bouwen

Idee

Conceptaanbieder 1

• Oplossingen worden proactief aan een
doelgroep aangeboden vanuit één loket.
• Oplossingen worden aangeboden door een

valt’. Mocht het al mogelijk zijn, dan levert

sen de ‘eigen’ Volkswagen op de parkeer-

die bumper een hoge meerprijs op. Bij de

plaats bij de dealer? Bij voldoende aanbod

verkoop verwacht u een datum te horen

en keuzeopties zal Nederland niet zomaar

waarop u met een foutloos werkende auto

een eenheidsworst worden.

de weg op kunt. Stelt u zich eens voor hoe de
bouw zou veranderen als woningen net als
Volkswagen, Toyota of Peugeot als
Conceptaanbieder 2
Opdrachtgever

‘standaardoplossing met maatwerkopties’

De voordelen van CB zijn op te delen in

gekocht worden ... en welke effecten dit kan

drie gezichtspunten.

hebben op faalkosten, tegenvallende kwali-

• De klant krijgt zijn oplossingen sneller, makke-

teit, prijs-prestatieverhouding etc.
Conceptaanbieder 3

Wat kan Conceptueel Bouwen mij en
mijn klanten opleveren?

lijker en beter gerealiseerd met minder risico’s.
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Verschil in kosten oplossing

Industrieel
Bouwen

Weinig

i n n ov a t i e

Beter
onderzoek

Weinig

Veel

Minder werk
architect, adviseurs

Minder werk
ketenpartijen

Risico, geld en tijd

en onderlinge samenwerking beter op elkaar

Hoe ziet de markt van Conceptueel
Bouwen eruit?

afstemmen en krijgen de mogelijkheid zich 

In theorie is 80% van de Nederlandse bouw

te onderscheiden in het aanbieden van oplos-

productie geschikt om via concepten te worden

Vebo en Conceptueel Bouwen?

singen (i.p.v. in prijs of capaciteit); resultaten

gerealiseerd. Op dit moment is het ‘concep

Ook voor Vebo is CB een belangrijke ontwikke-

en imago verbeteren aanzienlijk.

tuele’ aandeel binnen de bouwproductie naar

ling die aandacht krijgt. Ervaring met

schatting nog geen handvol procenten, al

standaardproducten, service voor leveranciers

mogelijkheid om innovatie en problemen

spreken we ondanks dit lage percentage alsnog

en samenwerking met bouwpartners is er vol-

rondom thema’s als energie, zorg, veiligheid,

over honderden conceptwoningen, tientallen

doende en daarom wordt onderzocht hoe deze

vergrijzing (minder vakmensen), ketensamen-

winkels, energieverbeteringen, etc.

ervaring ook binnen CB optimaal ingezet kan

werking te integreren met concepten, waar-

Via de website www.conceptueelbouwen.nl

worden. Binnen deze ontwikkelingen wordt

door investeringen en aanpak eerder rendabel

worden via een ‘conceptenboulevard’ actueel

op dit moment onderzocht op welke wijze de

en succesvol gemaakt kunnen worden.

ruim 550 concepten aangeboden in verschil

producten van Vebo als deelconcept in totaal-

• Aanbieders van concepten kunnen processen

• De samenleving en bouwbranche krijgen de

ketensamenwerking in de bouw opgelost c.q.
aangepakt worden.

lende segmenten. Het aantal aanbieders en

oplossingen kunnen worden opgenomen.

Naast de hiervoor genoemde voordelen is

concepten is sterk groeiend. Ook is er een

Daarnaast wordt in de samenwerking met klant

vanuit diverse praktijkervaringen ook globaal

netwerk van conceptaanbieders en inkopers

en conceptaanbieder Dura Vermeer onder

wat te zeggen over de kwantitatieve voordelen

c.q. opdrachtgevers waarin een 40-tal leden

meer de toelevering naar PCS-woningen

van CB:

actief zijn om CB te laten groeien en verder in

geoptimaliseerd middels een project omtrent

• de vaste ‘transactiewijze’ met de klant en

de markt te laten ontwikkelen. Onder meer door

LEAN Bouwen. Dit is ook het geval met concept-

binnen de onderlinge samenwerking kan

de sterke wil van elkaar te leren. Schattingen

aanbieders BAM (binnen concept ‘Waarde en

resulteren in een besparing van 20% op

over de toekomst van CB geven aan dat in de

Riant’-woningen) en Koninklijke Volker Wessels

transactiekosten

komende decennia een explosieve groei van de

Stevin (concept ‘Plus-woningen’). Ook loopt er

vraag naar concepten verwacht mag worden.

een onderzoek omtrent de mogelijke concepten

opleveren van 25% op de totale project

Met name nu grotere p
 rofessionele opdracht

die Vebo zelf of in samenwerking met andere

kosten.

gevers als woningcorporaties concepten willen

organisaties op de markt kan gaan aanbieden.”

• in totaal kan CB een kostenbesparing

gaan inkopen. Daarnaast wordt de ontwikkeling
Uiteraard verschillen de voordelen per situatie

ook aangejaagd door de stimulering vanuit de

Wilt u meer weten over Conceptueel Bouwen

en zal er vooraf geïnvesteerd moeten worden

overheden en belangenorganisaties. Zij zien,

in relatie tot Vebo Beton & Staal?

in een concept waarmee de cashflow wezenlijk

middels CB, thema’s rond CO2-reductie,

Belt u (033) 299 2600 en vraag naar

verschilt van traditionele projecten.

vergrijzing personeelbestand, verbetering

Henri Beekhuis.

Oplevering

Montage op bouwplaats

Productie

Bestek

Schetsontwerp

Onderzoek

Definitief ontwerp

Conceptueel

Exclusieve concepten
veel maatwerk

Opdrachtensubcontractors

Traditioneel
Bouwen

Productievoorbereiding

Veel

Conventioneel

Conceptueel Bouwen > 80%

Initiatief

Exclusiviteit
en maatwerk

Programma van eisen

Eenvoudige concepten
weinig maatwerk

Meer efficiency
en schaal

“Geen bericht is goed bericht.”
Amersfoort is een mooi voorbeeld van een stad waar ‘nagelnieuw’ met ‘eeuwenoud’ wordt
geïntegreerd. Rond het middeleeuwse stadshart verrijzen overal nieuwe wijken en woongebouwen.

1

Van die laatste zijn ‘Zicht op Amersfoort’ en

werkt het veel makkelijker met een bedrijf dat

Ten tweede zit er in die 60 m een verloop van

‘Centro Vido’ duidelijke exponenten van een

beide levert. Daarbij scheelde deze werkwijze

ca. 25 cm in af te dichten spouwruimte, van

stedenbouwkundige architectuur die door de

aanzienlijk in de kosten, denk bijvoorbeeld

nulpunt naar punt W (afb.3 + detail 3a). Om de

afwisseling in gebouwhoogten een perfecte

aan het tekenwerk.

geveldragers handelbaar te houden, zijn ze

balans weet te bereiken tussen zakelijke

Het meest kenmerkende aan dit complex is de

niet langer dan 2,5 tot 3 m. Per geveldrager is

uitstraling en warme sfeer. De twee woon

‘uitwaaierende’ gevel aan de voorzijde van de

het verloop is dus nauwelijks te zien, goed

gebouwen staan pal naast elkaar, in het

13-laags woontoren. Van deze kant bekeken

opletten dus tijdens de montage.

Centraal Stadsgebied Noord. Beide

lijkt het alsof het hele gebouw getordeerd is

Dit gevelplan hebben we helemaal digitaal

complexen zijn ontwikkeld en gebouwd door

(afb.1). In werkelijkheid loopt alleen deze gevel

uitgezet, met als ankerpunten de rechte

Heilijgers, Vebo Staal leverde al het gevel

scheluw. Als je recht voor de gevel staat, ver-

aluminium kozijnen. Met autocad hebben we

ondersteunende staalwerk, meer dan 2500 m1.

trekt elke verdiepingsvloer vanaf de rechter-

de vormen van de geveldragers bepaald en

hoek vanuit het nulpunt. De eerste verdie-

deze bestanden doorgespeeld naar Vebo.

pingsvloer eindigt op de linkerhoek in, laten

Zij konden op basis daarvan hun tekenwerk

we zeggen, punt W. De vloer erboven vertrekt

verrichten. Omdat we in bouwteam met Vebo

ook vanuit punt nul, maar kraagt links op de

werkten, konden we in nauwe samenwerking

Zicht op Amersfoort

hoek ca. 25 cm boven de eerste verdiepings-

het technische ontwerp van het staalwerk

heeft een laagbouwdeel

vloer uit, dus punt W + 25 cm. De twaalfde

vervolmaken. Een proces dat prima is bevallen.

van vier, vijf en zes

verdiepingsvloer kraagt bij punt W dus 2,5 m

De overige gevels waren beduidend minder

lagen en een hoog-

uit. Vanuit de ramen die dicht bij het nulpunt

gecompliceerd ontworpen, waardoor we veel

bouwblok van dertien

zijn gesitueerd, is de gevelsprong minimaal,

van het staalwerk konden repeteren. Maar juist

lagen boven de

maar hoe verder de appartementen naar links

vanwege de grote hoeveelheden is het dan

parkeerkelder.

liggen, hoe groter de gevelsprong wordt en

ook zaak alles voor elkaar te hebben in maat-

Werkvoorbereider

dus ook de kans dat je vanuit je raam in de

voering en productie. We hebben van onze uit-

John van de

spouw tegen de erboven gelegen vloer aan-

voerders nauwelijks iets gehoord over dingen

Weitgraven vertelt.

kijkt. Daarom hadden alle geveldragers aan

die niet klopten aan de leveringen van Vebo.

“Voor dit project

deze gevel verlopende bodemplaten om die

Een typisch voorbeeld van ‘geen bericht is

hebben we Vebo in

uitwaaierende ruimte af te dichten. Deze

goed bericht’. Tekenend voor onze voorberei-

het bouwteam

bodemplaten hebben ook nog eens een

ding en Vebo’s merkensysteem, lijkt me.”

betrokken, wel zo

andere kleur dan de geveldragers. En dat

handig als je zowel

had de nodige hoofdbrekens tot gevolg.

Centro Vido: tijdsdruk

prefabbeton als

Ten eerste de aantallen. Elke verdieping is

Op de begane grond van Centro Vido is

staalwerk nodig

namelijk over de volle breedte doorsneden

ruimte voor publieksgerichte dienstver

hebt. Zeker bij

door aluminium puien, waardoor je per

lening, de rest van het complex bestaat uit

details waar

verdieping over de volle breedte geveldragers

appartementen. Ook hier wisselen hoogbouw

delen van het

nodig hebt. Daarbij wordt de gevel per

(acht bouwlagen) en laagbouw elkaar af.

staalwerk in de

verdiepingsvloer een stukje langer, met een

“In tegenstelling tot John was het voor mij

prefabbeton

gemiddelde gevellengte van zo’n 60 m.

de eerste keer dat ik met Vebo Staal werkte”,

elementen

Dat komt neer op plusminus 20 tot 24

zegt projectvoorbereider Erik van Merkerk,

doorlopen,

geveldragers per verdieping. Maal twaalf ...

“en dat is mij goed bevallen. Ik heb gemerkt

Zicht op Amersfoort:
verlopende
bodemplaten
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dat het bedrijf niet alleen qua kwaliteit maar

plekke van de zeer scherpe hoek (afb.2 +

houden. Als je onze samenwerking in één

ook qua mentaliteit op onze lijn zit. De tijds-

detail 2a) op de kop van het gebouw uitge-

woord zou moeten samenvatten, dan schiet

druk was bij Centro Vido enorm, wat van ons

voerd met trekstangen die de moment

mij ‘coöperatief’ als eerste te binnen. Het

maar ook van onze toeleveranciers de nodige

krachten afdragen op de achterwand.”

eindresultaat is er dan ook naar, en daar

flexibiliteit vereiste. En die hebben ze bij

Projectleider Piet Dekker besluit het gesprek:

draait het uiteindelijk allemaal om.” Daarop

Vebo. Er zijn daar zelfs ingeplande vrije dagen

“Alle door elkaar lopende processen die

haast Erik van Merkerk zich naar zijn auto,

opgeofferd om onze strakke planning te kun-

speelden bij deze twee projecten hebben

op weg naar een volgende bouwbespreking.

nen aanhouden.

we met Vebo goed onder controle kunnen

Zoals gezegd, de tijdsdruk is hoog ...

Voor dit project heeft Vebo Staal lateien,

Project:

Project:

voor Zicht op Amersfoort, maar door de grote

121 appartementen
‘Zicht op Amersfoort’, Amersfoort

57 appartementen Centro Vido,
Amersfoort

hoeveelheden en het bijzonder strakke lever-

Opdrachtgever:

Opdrachtgever:

Heilijgers Projectontwikkeling b.v.
en Vesteda Project bv, Amsterdam

Heilijgers Projectontwikkeling en
Alliantie Eemvallei, Amersfoort

Aannemer:

Aannemer:

doorlopen onder de ramen en borstweringen

Heilijgers Bouw, Amersfoort

Heilijgers Bouw, Amersfoort

(afb.4). Om die gevelbanden op te vangen, zijn

Architect:

Architect:

Rudy Uytenhaak
Architectenbureau bv, Amsterdam

Crepain Binst Architecture nv,
Antwerpen

een kleinere maat hebben dan gebruikelijk,

Constructeur:

Constructeur:

zodat ze zo veel mogelijk uit het zicht blijven.
Vanwege het grotere kantelmoment moest

Konstruktieburo Krabbendam
Boerkoel B.V., Soest

Bartels Ingenieurs voor Bouw en
Infra, Apeldoorn

deze constructie goed doorgerekend worden

Rayonmanager Vebo Staal:

Rayonmanager Vebo Staal:

Theo van Doornik

Hans Maris

dragers de hoeken in het gebouw te laten vol-

Werkvoorbereider Vebo Staal:

Werkvoorbereider Vebo Staal:

gen, bleken goed doordacht en in de praktijk

Robert Bakker

Robert Bakker

geveldragers, ankerrails en aluminium afdekkappen geleverd. Qua vorm niet zo apart als

schema toch een uitdaging van formaat. Er zat
veel standaardwerk tussen, maar ook het nodige buitenstandaard. Het vooraanzicht van de
balkonplaten moest namelijk in gevelbanden

geveldragers ontwikkeld met extra diepe en
afwijkende consoles. Andere bijzonderheid
aan die geveldragers was dat de hoeklijnen

om constructief verantwoord te blijven. Ook de
oplossingen die Vebo aandroeg om gevel

mooi werkbaar. Zo zijn de geveldragers ter
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