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Vebo Beton & Staal
betrokken bij ‘totaalconcept’

Uitgelicht:
Bedrijfsbureau Beton, deel 4

Vebo Staal de kopzorg,
u de borstweringssteun!

“Wat een rust hier,
wordt er wel gewerkt?”

Standaard betonlateien 30 tot
zelfs 120 minuten brandwerend!
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Winkelcentrum Bloemendaal in Gouda onderging in de jaren tachtig van de vorige
eeuw een grootschalige renovatie. Omdat de huidige technische eisen sindsdien
veel strenger zijn geworden, moest het winkelcentrum deze keer compleet ver
nieuwd worden. Niet alleen speelde toepassing van de modernste brandveiligheids
technieken een grote rol, ook was er behoefte aan een eigentijdse uitstraling en een
uitbreiding die wonen en parkeren mogelijk moest maken.

Vebo Beton & Staal
betrokken bij ‘totaalconcept’
Het betreft hier aan-, ver- en nieuwbouw,
waaronder 27 nieuwe appartementen
boven een nieuw te bouwen winkel
passage. Een en ander begon echter met
het grondig saneren van het terrein.
Voorheen was hier onder meer een groot
parkeerterrein. Dit had niet alleen op het
wegdek maar ook daaronder de nodige
sporen achtergelaten. Op 60 cm diepte
trof men bijvoorbeeld teerhoudend asfalt
aan. Ook moest flink wat asbest van het
oude winkelcentrum worden verwijderd.

Wit beton

de buurt zit, bevindt zich in België. Geluk

De meeste goten, randen, banden en dergelijke zijn goed zichtbaar, dus egaliteit in

Om aan de huidige brandwerendheids

bij een ongeluk was deze betonsoort voor

normen te kunnen voldoen, moest in alle

dit project te prijzig. Vebo stelde het alter-

de betonkleur was een zeer belangrijke

bestaande en nieuw te bouwen winkels

natief van beton met 6% titaandioxide

factor. Na levering heeft Vebo wel enig

sprinklerinstallaties worden aangelegd.

voor. Weliswaar niet zo wit als de opdracht-

napoetswerk gehad, maar gezien de groot-

Dat gaf de nodige tijdsdruk. Ook bij de

gever voor ogen had, maar toch mooi licht

te van het project viel dat nog alleszins

nieuwbouw was die druk constant

en strak egaal van kleur en bovendien bin-

mee. Bovendien staat daartegenover dat

aanwezig. De winkeliers moesten zo snel

nen het budget te produceren. Vebo maak-

het reparatiewerk vrijwel nihil was.

mogelijk hun nieuwe onderkomen kunnen

te op eigen initiatief een monster waarmee

betrekken. Om die snelheid en de daaruit

de opdrachtgever werd overtuigd.

Combinatie Beton & Staal

volgende zeer strakke planning te kunnen

Ofschoon ook bij andere betonbedrijven

Een ander groot voordeel waaruit de

bijbenen, is Vebo bij het project betrokken.

offertes zijn aangevraagd voor alle pro-

samenwerking met Vebo voortkwam, is

De opdrachtgever wilde oorspronkelijk wit

ducten in deze betonkleur, durfden deze

dat Vebo zowel de prefabbetonelementen

beton. Dat was wel te leveren, maar het

het niet aan. Daarbij speelde onder andere

kan leveren als alle benodigde stalen

enige bedrijf dat dit kon en dat enigszins in

de grote hoeveelheden zichtbeton mee.

verankeringselementen voor koppeling
met de hoofddraagconstructie van het
gebouw. Beide disciplines heeft Vebo

“Vebo, ook voor al uw
bevestigingsmiddelen”.

onder één dak, wat al in het engineeringtraject een goede zet bleek te zijn.
Alle maatvoeringen van de producten zelf
alsook van die van de benodigde instortvoorzieningen (hulsankers, ankerrails e.d.)
zijn intern op elkaar afgestemd. Daarbij
zijn ook de constructieve berekeningen
van beide productgroepen door één
constructeur uitgevoerd om zo het gunstigste en meest verantwoorde resultaat
te verkrijgen.
lees verder
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gemonteerd konden worden. Zo is er voor
het verankeren van de prefabbetonproducten een systeem bedacht van
stalen ophanghaken, zie bijgevoegde 3D-details. De stalen
verankeringselementen
zijn eerst op de juiste hartop-hartafstand aan de
hoofddraagconstructie
verankerd (beton of staal).
Vervolgens konden de prefabbeton-

Het te verwachten antwoord

producten met de kraan van bovenaf in

Om uniformiteit te behouden, vroeg de

deze staalelementen worden ‘gehaakt’,

aannemer ook aan Vebo om de bevesti-

zodat ze er per direct niet meer uit konden

gingsmiddelen te leveren die dienen voor

vallen. Na het nauwkeurig op maat stellen

verankering van de staalelementen aan de

met behulp van stel- en drukbouten kon

eigen beton- en staalconstructie van het

de kraan het volgende element gaan

gebouw. Denk daarbij aan producten

‘aanpikken’. In de tussentijd werden de

als bouten, moeren, ringen, speciale

ankerbouten definitief aangedraaid en

borgplaten, draadeinden, boorankers,

Efficiënt monteren

werd een aantal kleine fixatieankers

ankerrails enzovoort. “Geen probleem”

Niet alleen intern maar ook extern is er

geplaatst.

was daarop het te verwachten antwoord uit
Bunschoten. We hebben het hier niet voor

veel overleg geweest, regelmatig in de
vorm van bouwplaatsbezoek van Vebo.

Behalve een snellere montagetijd - en

niets over leveringen binnen een totaal

Het ging immers om veel verschillende

daardoor besparing van montage- en

concept. Al met al had dit project veel

producten met evenzoveel verschillende

kraankosten! - was er dankzij dit systeem

voeten in aarde. De goede samenwerking

details.

ook minder montageruimte achter de

met Vebo Beton & Staal heeft er echter in

prefabbetonproducten nodig. Daar

geresulteerd dat er op de bouwplaats ach-

Maar zeker zo belangrijk was hoe de pro

hoefden immers geen grote, zware

ter elkaar kon worden doorgewerkt. Ook dat

ducten uiteindelijk zo efficiënt mogelijk

ankers geboord te worden!

hoort namelijk bij een totaalconcept.

Project:
27 appartementen en winkel
centrum Bloemendaal, Gouda
Opdrachtgever:
Coöperatieve V.v.E. Winkelcentrum
Bloemendaal, Rijswijk
Architect:
Kolpa Architekten B.V., Rotterdam
Constructeur:
de Vries konstruktieburo bv, Gouda
Rayonmanagers Vebo:
Bernhard Venema, Theo van Doornik
Werkvoorbereiders Vebo:
Henk Wim Meester, Robert Bakker
Contructeur Vebo:
Marijn Verkuil
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Wilt u ons helpen?
Communicatie is alleen zinvol als dit op een duidelijke manier en via de juiste kanalen gebeurt. Om inzicht te krijgen in hoe u de diverse communicatie-uitingen van Vebo beoordeelt, vragen we u mee te werken aan een enquête die uw mening polst over de Vebo Visie, onze website en
de jaarkalender. Op basis hiervan kunnen wij zaken eventueel verbeteren dan wel bijstellen. U kunt deze pagina invullen en naar ons toe faxen
(033-299 26 10), u kunt de enquête ook op www.vebo.nl vinden. Wij willen u vragen de enquête zo compleet mogelijk in te vullen, wat al met al
hooguit tien minuten van uw tijd vergt. U zou ons er enorm mee helpen! Bij voorbaat van harte dank voor uw medewerking.

VEBO VISIE
1. Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf?
Aannemers-/bouwbedrijf
Architectenbureau
Woningbouwvereniging
Anders, nl.: .....................................................
2. Aantal medewerkers, omzet op
jaarbasis? (facultatief in te vullen)
Aantal medewerkers		
Omzet
< 10					
< 1 miljoen
10 - 25					
1 - 5 miljoen
25 - 100				
5 - 50 miljoen
> 100					
> 50 miljoen
3. Hoeveel Vebo Visies heeft u het
afgelopen jaar gelezen?
0
1
2
3
4. Indien u geen Vebo Visies heeft gelezen,
wat is de reden hiervan?
Geen interesse
Bevat geen waardevolle informatie
voor mijn bedrijf
Geen tijd
5. Circuleert de Vebo Visie binnen
uw organisatie?
Ja, ..... personen 		
Nee
6. Leest u de columns van de
gastschrijvers?
Ja						
Soms
Nee, omdat ...................................................
7. Leest u de artikelreeks ‘Uitgelicht’, over de
verschillende interne afdelingen van Vebo?
Ja						
Soms
Nee, omdat ....................................................
8. Zijn de praktijkvoorbeelden interessant?
Ja
Nee, want .....................................................
9. Welke specifieke onderwerpen wilt u meer
zien in de Vebo Visie?
Is goed
Onderwerpen: ..............................................
.............................................................................
10. Vindt u de Vebo Visie makkelijk leesbaar,
gelet op indeling/kleur/lettertype?
Ja
Nee, omdat ..................................................

11. Hieronder volgt een aantal stellingen.
Kunt u invullen (met het cijfer 1, 2, of 3) in
hoeverre u het met de betreffende stelling
eens dan wel oneens bent?
1 = mee eens 2 = neutraal 3 = oneens

6. Hoe ervaart u het gebruiksgemak van de
Productselector?
Goed
Niet goed, want ............................................
7. Hoe kan de Productselector verbeterd worden?

..... “De Vebo Visie geeft nuttige informatie
die bruikbaar is voor ons bedrijf”
..... “ De Vebo Visie is een prettig leesbaar
magazine”
..... “De Vebo Visie versterkt mijn band met
Vebo”
12. Wilt u de Vebo Visie blijven ontvangen?
Ja
Nee
13. Zo ja, zou u de Vebo Visie minder vaak of
vaker willen ontvangen?
Minder vaak
Gelijk		
Vaker
14. Als u een algemeen rapportcijfer zou
moeten toekennen aan de Vebo Visie,
welk cijfer zou u dan geven?
0
1
2
3
4
5		
6
7
8
9
10
15. Aanvullende opmerkingen/suggesties:

.............................................................................
8. Als u een algemeen rapportcijfer zou
moeten toekennen aan onze website,
welk cijfer zou u dan geven?
0
1
2
3
4
5		
6
7
8
9
10
9. Aanvullende opmerkingen of suggesties:
...........................................................................
...........................................................................

JAARKALENDER
1. Gebruikt u de jaarkalender?
Ja
Nee, want .......................................................
2. Vindt u de jaarkalender makkelijk in gebruik?
Ja
Nee, omdat ..................................................

...........................................................................
...........................................................................

WEBSITE
1. Hoe vaak bezoekt onze website gemiddeld?
..... keer per dag
..... keer per week

3. Als u de jaarkalender niet gebruikt, zou u dat
dan wel gaan doen als deze wordt aangepast?
Ja 			
Nee
4. Kunt u hieronder verbeteringen aangeven
waardoor u de jaarkalender wel zou gaan
gebruiken?
n.v.t. 		
...............................................

..... keer per maand
..... keer per jaar
2. Vindt u de website overzichtelijk?
Ja
Nee, omdat ...................................................
3. Geeft de website de informatie waarnaar
u op zoek bent?
Ja
Nee
Slechts na lang zoeken
4. Welke informatie mist u op onze website?
............................................................................
5. Welke informatie vindt u overbodig?
............................................................................

5. Als u de jaarkalender wel gebruikt, hoe zou
deze dan verbeterd kunnen worden?
............................................................................
6. Stelt u prijs op toekomstige jaarkalenders?
Ja 			
Nee
7. Als u een algemeen rapportcijfer zou
moeten toekennen aan de jaarkalender,
welk cijfer zou u dan geven?
0
1
2
3
4
5		
6
7
8
9
10
8. Aanvullende opmerkingen of suggesties:
............................................................................
............................................................................

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 4
Verantwoordelijk voor het Bedrijfsbureau

Werkvoorbereiding in vogelvlucht

Beton is Jack van Diermen. Samen met

Aan de hand van de stappen die in het

goed willen doen. Iets wat geheel aansluit

zes afdelingsverantwoordelijken stuurt

voortgangsschema reken- en tekenwerk

bij de ‘Lean-gedachte’ die al geruime tijd bij

hij de werkzaamheden van het Bedrijfs

zijn gezet (zie ook het artikel over de afde-

Vebo leeft, maar in de praktijk nog niet altijd

bureau Beton aan. Deze vijfdelige reeks

ling Projectleiding, Vebo Visie 30, sept.

wordt gerealiseerd. Ondanks vroegtijdig

neemt achtereenvolgens Projectleiding,

2010, op www.vebo.nl), lopen we met Harm

overleg met onze klant komt het nog te vaak

Logistiek management (productieplan

door de Werkvoorbereiding.

voor dat we het tekenwerk opnieuw moeten

is dat we het tekenwerk graag in één keer

oppakken omdat de klant toch nog niet alle

ning), Logistiek management (expeditie),
Werkvoorbereiding Beton en Constructie

“Als Verkoop een opdracht heeft afgerond,

meest recente gegevens op een rij had.”

Beton onder de loep.

deze administratief is ingeboekt en is voor-

In deze fase van de werkvoorbereiding is er

zien van een ordernummer, komt deze ter

ook veel afstemming met de afdeling

In dit vierde deel kijken we naar de Werk-

uitwerking bij Werkvoorbereiding. Dan start

Calculatie om goed in beeld te krijgen hoe

voorbereiding Beton (in de rest van het

ook direct het werk van de werkvoorberei-

de calculator de offerte opgesteld heeft.

artikel gemakshalve ‘Werkvoorbereiding’).

der”, geeft Harm aan. “Want op het moment

“Het mag duidelijk zijn dat

Hoofd Werkvoorbereiding Harm van

dat wij een order ter uitwerking krijgen, is

Werkvoorbereiding graag start met duide-

Twillert leidt u door de bedrijfsprocessen

de eerste vraag of wij wel de juiste gege-

lijke gegevens om discussies met de klant

van zijn afdeling.

vens van de klant in ons bezit hebben.”

op een later moment in het traject te voor-

De offertes van Vebo zijn gebaseerd op

komen”, besluit Harm zijn verhaal over de

“De werkvoorbereider bij Vebo heeft met

door de klant toegezonden documenten.

opstart van het tekenwerk.

allerhande disciplines te maken”, begint

Vaak zijn deze documenten, bij het maken

Harm het gesprek. Hij noemt er zo een paar

van een offerte, nog niet definitief.

Frustratiepunt ...

op waar hij dagelijks mee te maken heeft:

Hierdoor kan het gebeuren dat een

Op basis van de beschikbare gegevens start

“architecten, opdrachtgevers, bouw- en

opdracht afgerond wordt op oude gege-

de werkvoorbereider uiteindelijk het teken-

woningtoezicht”, maar ook intern: “produc-

vens. “Wij willen bij de start van het teken-

werk op. “Wij zetten de opdracht om in pro-

tie, mallenmakerij, verkoop, calculatie, plan-

werk voorkomen dat wij beginnen met

ducttekeningen voor de productieafdelingen

ning”. Veel disciplines borduren voort op het

oude gegevens, dus zullen wij eerst in con-

van Vebo”, vertelt Harm. “Klanten willen nog

resultaat van het werk van de werkvoorbe-

tact treden met de werkvoorbereiding van

wel eens extra zaken op de tekeningen terug-

reider. “Al met al een verantwoordelijke taak,

onze klant om na te vragen van welke

zien. Indien mogelijk komen we hieraan tege-

en ook een moeilijke taak”, vervolgt Harm,

datum de laatste gegevens zijn. Daarnaast

moet, het moet echter onze productieteke-

“want in principe wil iedereen zijn aandachts-

vragen we natuurlijk of deze gegevens dan

ningen niet onduidelijk maken.”

punten verwerkt zien, iets wat wel eens

ook daadwerkelijk definitief zijn. Als we de

Tijdens het uitwerken van de vormen is er

tegenstrijdigheden oplevert. Het is dan de

juiste gegevens in ons bezit hebben, kun-

ook al regelmatig overleg met diverse disci-

kunst om al die punten op een correcte

nen we starten met het tekenwerk.”

plines binnen Vebo over de uitvoerbaarheid

manier in je tekeningen te verwerken.”

Harm vervolgt: “De reden van dit voorwerk

van de producten. “Het kan natuurlijk niet
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Harm van Twillert

zo zijn dat wij iets op papier zetten, wat dan

tekenwerk aan de gang. Gebrek aan

Vebo bestaat uit meer dan alleen het uit

later niet te maken blijkt te zijn. Daarom is

scherpte kan betekenen dat een wijziging

tekenen van producttekeningen. Het

de leiding van Productie en Mallenmakerij

niet goed doorgevoerd wordt, met alle

omvat ook het meedenken met een klant,

dagelijks wel even op Werkvoorbereiding te

mogelijke gevolgen van dien.” Harm geeft

het vertalen van de wens van de klant naar

vinden voor het bespreken van dergelijke

aan dat wijzigingen niet tot het favoriete

de mogelijkheden die bij Vebo aanwezig

gevallen”, geeft Harm aan.

onderdeel van de werkzaamheden beho-

zijn. Naast tekenen moet een werkvoorbe-

Als de vormen uiteindelijk zijn uitgewerkt,

ren, maar dat Vebo heel ver gaat om de

reider overleggen met alle disciplines bin-

worden ze ter controle aangeboden aan de

wensen van de klant te honoreren. In het

nen de Vebo-organisatie. “Je kunt gerust

klant. “Zijn we inderdaad gestart met de

laatste artikel van ‘Uitgelicht’ staan we

stellen dat de werkvoorbereider de spin in

laatste gegevens, dan is dat bij de vorm-

uitvoerig stil bij de fase in het proces die

het web is”, besluit Harm zijn beschrijving

controle zichtbaar. Als we tekenwerk dat

na ‘vorm akkoord’ plaatsvindt: het

van het proces binnen Werkvoorbereiding.

gecontroleerd retour komt gaan analyse-

constructieve gedeelte.

Werkvoorbereiding: tekenen

ren, dan halen we de gevallen waarbij we
(gedwongen) te vroeg zijn gestart er direct

Spin in het web

Aanvullend op de uitleg van het proces wil

uit. Deze zijn vaak voorzien van opmerkin-

Uiteindelijk geeft de klant zijn goedkeuring

Harm ook wat laten zien. Vebo tekent name-

gen en doorhalingen.” De intonatie van

op zowel vorm als wapening. De werkvoor-

lijk zijn producten in Auto-CAD en heeft

Harm laat merken dat dit een duidelijk

bereider zorgt er dan voor dat het werk vrij-

hiervoor een geheel eigen applicatie ont-

frustratiepunt van Werkvoorbereiding is.

gegeven wordt voor productie. “Je zou den-

worpen. “Ik ga hier geen veer in iemands

ken dat een werk dan van het bureau van de

&^%#@ steken, maar de persoon die dit

“Uiteindelijk krijgen we de vorm akkoord

werkvoorbereider af is, maar het komt nog

heeft gerealiseerd, heeft een prachtig stuk

en kunnen we het proces verder ingaan.

zeer geregeld voor dat er vragen uit pro-

werk geleverd”, zegt Harm. “Een van de

De constructeur gaat rekenen, tegelijker-

ductie komen, waardoor de werkvoorberei-

voordelen is dat we telkens verbeteringen

tijd gaat de mallenmaker aan de gang”,

der toch weer in het werk moet duiken”,

kunnen blijven doorvoeren, zodat onze

benoemt Harm de volgende stappen.

vervolgt Harm. “Daarnaast komt het ook

applicatie alleen maar beter wordt.”

“Ondanks dat er vooraf al overleg met deze

nog zeer regelmatig voor dat de klant

“Het is zelfs zo dat wij onze applicatie heb-

disciplines is geweest, komt er in deze fase

vraagt of er nog een wijziging doorgevoerd

ben draaien bij een aantal externe tekenbu-

toch ook weer het nodige overleg voor.

kan worden. Hier proberen we zo veel

reaus waarmee we samenwerken. Naast

Verder komt het dan natuurlijk aan op een

mogelijk in mee te denken én mee te gaan,

onze eigen werkvoorbereiders kunnen we

stukje scherpte bij het doorvoeren van de

maar komt het meer dan eens voor dat we

beschikken over een aantal partijen die voor

diverse wijzigingen. Op dat moment zijn

aan zo’n wens niet meer kunnen voldoen”.

ons het tekenwerk (en in sommige gevallen)

diverse disciplines namelijk al met ons

Het takenpakket van werkvoorbereider bij

lees verder

>
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ook het rekenwerk verzorgen. We steken

De toekomst

tieve trajecten werken we nauw samen.

veel energie in de begeleiding van deze

Natuurlijk houdt de toekomst van

Uiteindelijk leveren onze afdelingen sámen

partijen om ze te laten functioneren als

Werkvoorbereiding Harm ook bezig. “BIM,

de complete producttekeningen aan

waren ze Vebo-medewerkers. Onze klant

Lean, 3D, het zijn allemaal zaken die de

Productie. En dat tekenwerk moet uiteinde-

moet het verschil namelijk niet merken.

volle aandacht hebben. Vebo wil hierin ook

lijk tot een mooi product en een tevreden

De kracht van onze engineering moet niet

voorop lopen; je kunt het als vooraan-

klant leiden”, beëindigt Harm zijn betoog.

ontkracht worden door gebruik van exter-

staand bedrijf natuurlijk niet maken een

ne tekenbureaus.”

volger te worden ...”

“Ik begeleid zelf bijvoorbeeld Van Hattum

In de volgende editie van Vebo Visie treft u
een interview met Ahmed Belfdail aan. In

Engineering”, specificeert Harm. “Door de

In dit traject trekt Harm intensief op met

zijn functie als hoofdconstructeur is hij ver

intensieve contacten is het gelukt om de

Ahmed Belfdail, Vebo’s hoofdconstructeur.

antwoordelijk voor de afdeling Constructie.

kracht van de Vebo-engineering in stand te

“Vormtekening en wapeningstekening

Met het artikel over hoe het proces op deze

houden. Klanten komen met vervolgklus-

gaan in deze ontwikkeling vanzelfsprekend

afdeling is ingericht, wordt de serie

sen als gevolg van deze samenwerking.”

hand in hand. En niet alleen in deze innova-

‘Uitgelicht: Bedrijfsbureau Beton’ beëindigd.
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Faillissementen en recessie
De economische schade van de recessie

loop van 2010 nam het aantal faillissementen

minder hard op. Opvallend is dat het aantal

kent vele facetten en kan op verschillende

af, maar het verschil is nog altijd 65 procent.

faillissementen van eenmanszaken in de

manieren worden aangetoond. Het vaakst

Dat geldt voor alle bedrijven in Nederland.

bouw vanaf 2008 relatief hoog ligt in verge-

wordt deze schade zichtbaar gemaakt met

Binnen de bouwsector vertoonde het jaar

lijking met alle eenmanszaken. Op het eer-

behulp van het bruto binnenlands product.

totaal van faillissementen in de zomer van

ste gezicht lijken eenmanszaken dus beter

De verandering ervan van jaar op jaar

2008 het dieptepunt. Aan het eind van 2010

bestand tegen de gevolgen van de recessie.

wordt voor het gemak daarom ook de eco-

lijkt het hoogtepunt te zijn bereikt en ligt het

De figuur toont echter niet de omzetontwik-

nomische groei (of krimp) genoemd. Dit is

aantal faillissementen op jaarbasis in de bouw

keling van eenmanszaken. Deze bedrijven

echter een abstract cijfer. Het aantal faillis-

ruim twee maal zo hoog. Hieruit blijkt dat de

kunnen aanzienlijke schade hebben geleden

sementen is een veel tastbaardere indica-

recessie in de bouwsector niet alleen langer

zonder dat er een faillissement op hoeft te

tor voor de economische schade die de

duurt, maar ook harder aankomt dan in de

volgen. De zelfstandige ondernemer kan

recessie van 2009 en 2010 heeft aange-

economie als geheel.

bijvoorbeeld zijn zaak laten voortbestaan,
maar ondertussen misschien genoodzaakt

richt en nog steeds aanricht.

Eenmanszaken

zijn om in loondienst te treden. Deze schade

Dieptepunt

In de figuur wordt de ontwikkeling van het

is moeilijk te achterhalen uit beschikbare

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de

aantal faillissementen op jaarbasis van

statistieken. Voor eenmanszaken blijft een

Statistiek blijkt dat op het dieptepunt van de

maand tot maand getoond ten opzichte van

groot deel van de schade van de recessie

recessie aan het begin van 2010 het aantal

2006. Het totaal faillissementen van alle

daarom verborgen.

faillissementen op jaarbasis in Nederland

bedrijven wordt hierbij vergeleken met het

Hoewel het hoogtepunt van het aantal

86 procent hoger lag dan eind 2008. In de

aantal faillissementen binnen de bouwnij-

faillissementen in de bouw bereikt lijkt te zijn,

verheid. Ook wordt onderscheid gemaakt

wordt niet verwacht dat dit aantal in de rest

250
Aantal faillissementen geïndexeerd (2006 = 100, bron CBS)

200
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productie zal zich dit jaar naar verwachting

faillissementen eerst daalt om vanaf eind
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zaken daalt wel duidelijk. Zij profiteren van
de inhaalvraag die optreedt binnen de parti
culiere renovatiemarkt. Voor de grotere
bouwbedrijven is het veel lastiger om hierop
aan te haken. 			

Bron: Buildsight

c ol u m n
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Duurzaamheid? Duurzame samenwerking!
Het woord ‘duurzaam’ - of ‘duurzaamheid’ -

producten geldt deze bijna automatische con-

toch dé kenmerken zijn om te komen tot een

kent allerlei ladingen. In de vele betekenis-

clusie niet. Terwijl voor de meeste van dit soort

duurzame bouwkwaliteit: enerzijds door de

sen die het heeft, wordt het in evenzoveel

producten geldt dat ze vaak juist heel duur-

bewuste keuze van materialen, anderzijds

situaties gebruikt. De vraag is dan ook of we

zaam zijn in de zin van een heel lange levens-

(en bovenal) in de uitvoering om te komen tot

nog echt begrijpen wat er wordt bedoeld.

duur. Ook kunnen ze weer relatief eenvoudig

het eindproduct.

Men kan zelfs het gevoel krijgen dat duur-

ingezet worden als grondstof voor vergelijk

Gelukkig heeft de crisis ook een positieve kant.

zaam/duurzaamheid in sommige situaties

bare producten, of voor andere toepassingen

Veel producenten hebben deze tijd aangegre-

slechts als modewoord wordt gebruikt ...

waar ook steenachtige materialen nodig zijn.

pen om bestaande producten goed onder de

De praktijk leert dan ook dat een eenduidige

loep te nemen en door te ontwikkelen. De

In onze huidige bouwindustrie wordt ‘duur-

beoordeling van de duurzaamheid van bouw-

Lean-aanpak wordt in steeds meer productie-

zaam’ primair geassocieerd met de eigen-

materialen niet eenvoudig is.

bedrijven en bouwbedrijven geïntroduceerd.

schappen van materialen. Zijn de gebruikte

Duurzaamheid van bouwmaterialen is

Zij verhogen daarmee in relatief korte tijd hun

materialen weer opnieuw te gebruiken, zijn

belangrijk, maar inmiddels is ook bekend dat

efficiency en verlagen tegelijkertijd hun afval

ze gemakkelijk te recyclen? En wat betekent

duurzaamheid in onze bouweconomie nog

uitscheiding. Conceptueel bouwen wordt

de inzet van de producten voor de grondstof-

veel meer bepaald wordt door de manier van

steeds vaker een kernbegrip bij het bereiken

fenvoorraden? We leven op deze aarde

bouwen. Die bepaalt namelijk voor een groot

van een optimale bouwkwaliteit.

inmiddels met ruim 6,5 miljard mensen.

deel de energiebehoefte van een gebouw

Al deze ontwikkelingen kunnen echter alleen

Steeds meer daarvan krijgen - hoewel slechts

gedurende de levensfase. Onderzoeken

bestaan bij de ontwikkeling van duurzame

langzaam en helaas ook nog met veel nega-

wijzen uit dat ongeveer 15% van de duur-

relaties tussen de verschillende schakels in de

tieve bijeffecten - toegang tot relatief veel

zaamheid bepaald wordt door de gebruikte

bouwketen. Gelukkig zoeken steeds meer

luxe. Gevolg: de behoefte aan producten en

materialen en circa 85% door de energie

partijen elkaar op. De gesprekken gaan steeds

dus grondstoffen stijgt.

behoefte in de gebruiksfase!

vaker over de integrale kostprijs van het eind-

Het is dan ook onontkoombaar dat we stilstaan

Belangrijke aspecten zijn thermische isolatie

product, in plaats van dat er over de prijs van

bij de duurzaamheid van onze producten. Doen

en juiste aansluitdetails, gecombineerd met

elk individueel component wordt gediscus

we dat niet, dan lopen we uiteindelijk vast en

een goede klimaatbeheersing. Maar zeker ook

sieerd. De kunst in de komende tijd zal dan ook

hebben we bijvoorbeeld geen olie meer. Niet

innovaties in de vorm van bouwmaterialen die

bestaan uit het succesvol bij elkaar brengen

voor brandstof, maar ook niet als grondstof

het energieverbruik van een gebouw verlagen,

van partijen die qua zienswijze op één lijn

voor allerlei kunststofproducten. We zullen op

zijn waardevol. Een mooi voorbeeld van zo’n

zitten, en die elkaar ieder hun volledige

termijn onze energie dus op andere manieren

innovatie is betonkernactivering.

commitment willen en durven te geven.

andere woorden, energievormen die, voor

Duurzame samenwerking!

nu ook de basis voor de ontwikkeling van

zover we het nu kunnen overzien, over lange

Maar om écht duurzaam te worden in onze

duurzame samenwerking met duurzame

tijd beschikbaar zijn. Zónder negatieve effec-

bouweconomie, hebben we allereerst behoefte

producten. Met als uiteindelijk hoofddoel:

ten op onze leefomgeving.

aan duurzaamheid in de samenwerking. De cri-

een duurzaam eindresultaat.

Voor bouwmaterialen kijken we dan vooral

sis heeft dit aspect van duurzaamheid zwaar

Henk Schaap, commercieel directeur,

naar zaken als hernieuwbaarheid van de

op de proef gesteld. Leveranciers van bouw

Calduran Kalkzandsteen B.V.

grondstoffen. Een vraag die hiermee gepaard

materialen hebben ervaren dat in tijden van

gaat, is bijvoorbeeld: zijn producten duurzaam

crisis de prijs van een product allesbepalend

in de zin dat ze heel lang in de huidige staat

is om te kiezen voor een leverancier.

bruikbaar blijven? Of: hoeveel energie is er

Duurzaamheid in de zin van ‘duurzame pro-

nodig om de producten te maken en te vervoe-

ductkenmerken’ kwam amper in beeld. Ik doel

ren? Én, ook heel belangrijk: kunnen producten

dan bijvoorbeeld op extra toegevoegde

na gebruik gerecycled worden tot grondstof

waarde, of op innovatie ten bate van een duur-

voor vergelijkbare producten?

zame doorontwikkeling en toepassing van

Overigens blijkt inmiddels dat als een bouwpro-

bouwproducten. Dit mocht allemaal niets extra

duct gemaakt is van hout, dit bijna per definitie

kosten, hoewel fabrikanten daar wél hun geld

als duurzaam wordt gezien. Voor steenachtige

en energie in stopten en stoppen. Terwijl dit

Hopelijk vormen voornoemde ingrediënten

moeten verkrijgen, liefst echt duurzame. Met

t e c h n i e k

>

10 • 1 1

Constructeurs en aannemers:

Vebo Staal de kopzorg,
				 u de borstweringssteun!
Rw
Rw

Borstweringssteun: een simpel metalen ver-

laat bereken én produceren, u altijd gegaran-

ticaal element? Of een hoogwaardig onder-

deerd bent van steunen die letterlijk en figuur-

een constructie in de spouw. Vaak wordt hier-

steuningsmiddel waar de nodige bouwtech-

lijk op hun taak berekend zijn. Een heel

voor een zogenaamde borstweringssteun in

nische kennis aan ten grondslag ligt? En

gebouwleven lang. Dat bedoelen we met:

de spouw bevestigd. De vraag wanneer een

waar zo’n zelfde kennis voor vereist is om te

Vebo Staal de kopzorg, u de borstwerings-

muur(deel) moet worden gesteund, hangt

komen tot een verantwoord product dat tot

steun!

sterk af van de functie van de muur. Hierin is

in lengte van tijden zijn functie probleem-

hoh
hoh

in de meeste gevallen gesteund worden door

onderscheid tussen een balustrade en niet-

loos blijft uitvoeren?

Beschrijving

balustrade.

Bij Vebo Beton & Staal zijn we overtuigd van

De Vebo borstweringssteun bestaat uit een

• Balustrade

het laatste. Niet alleen omdat we producent

stalen staander (kokerprofiel), gelast aan een

	Het bouwbesluit eist dat bij een vloeraf-

zijn van verzinkt dan wel gecoat stalen borst-

staalplaat. De staalplaat wordt met behulp van

scheiding moet worden voorkomen dat per-

weringssteunen, maar vooral omdat we alleen

ankers vastgezet aan/op de vloer. Aan de

sonen vallen. Bij een vloerafscheiding met

borstweringssteunen willen produceren die

koker worden de spouwankers standaard als

een hoogteverschil groter dan 1 meter moet

gegeven de situatie waarin ze worden toege-

losse elementen aangebracht. Indien gewenst

een balustrade worden toegepast. De hoog-

past de vereiste veiligheid bieden. Daarom

kunnen de spouwankers ook aan de staander

te van een balustrade moet bij balkons,

moeten bij Vebo Staal alle rekentechnische

worden gelast. Dit geniet echter niet de voor-

galerijen, bordessen en terrassen minimaal

aspecten die samenhangen met toepassing

keur, omdat de afstemming van de lagenmaat

van een borstweringssteun bekend zijn. Alleen

en de bouwtoleranties niet zijn af te stemmen.

op die manier kunnen we borstweringssteu-

De diameter van de spouwankers is Ø 4 mm.

nen ontwerpen, berekenen en fabriceren die

Deze spouwankers moeten zowel trek- als

(100 kg). Om het hierdoor veroorzaakte

de daarvoor geldende wettelijke eisen glans-

drukkrachten kunnen opnemen. Hiervoor zijn

moment op te kunnen nemen, moet de

rijk doorstaan en - belangrijker nog - een veili-

de speciale en specifiek modelgepatenteerde

balustrade, uitgevoerd als halfsteensmuur

ge constructie opleveren. Je moet er niet aan

spouwankers beschikbaar. Spouwankers

of spouwmuur, altijd in horizontale richting

1 meter hoog zijn (art. 2.16 bouwbesluit).
	Er moet bij een balustrade onder meer worden gerekend met een puntlast van 1,0 kN

worden gesteund.

denken wat er kan gebeuren als borstwerings-

moeten strak om de koker zitten om de kracht

steunen als onderdeel van een gemetselde

overdracht naar de steun zonder speling te

• 	Niet-balustrade

balustrade/dakrand niet naar behoren func

laten plaatsvinden.

	Een metselwerkpenant waar normaal geen

tioneren, omdat niet alle aspecten in de bere-

Aan de bovenzijde biedt de Vebo borst

personen kunnen komen (bv. dak gebouw)

keningen meegewogen zijn. Een borstwerings-

weringssteun de mogelijkheid een muur

moet alleen op windbelasting worden gecon-

steun kan iedereen produceren en leveren.

afdekker te koppelen. Deze koppeling is zo

troleerd. Er zijn verschillende situaties te

Bij Vebo Staal maken we ons dan ook wel eens

uitgedacht dat grote toleranties kunnen

onderscheiden: 1. halfsteensmuur, 2. steens

zorgen dat er ook steunen worden toegepast

worden overbrugd.

muur en 3. spouwmuur. Onderscheid is

die niet altijd even goed doordacht zijn.

verder te maken in de manier waarop het

Doel

metselwerk op de vloer is bevestigd:

Om u een idee te geven waarmee Vebo Staal

Een ongesteunde borstwering of balustrade

a. middels een verbinding met mortel of

onder meer rekening houdt bij het tot stand

van metselwerk voldoet rekentechnisch niet

b. koud op de vloer (of tussenlaag van

brengen van een in alle opzichten verantwoor-

aan sterkte en stabiliteit volgens de geldende

de borstweringssteun, geven we u daar in dit

normen. Een borstweringssteun is reken

Rv

loodslab/folie).

artikel wat inzicht in. Gezien de beperkte ruim-

technisch al nodig vanaf een borstwering of

Uitvoering

te in de Vebo Visie is deze informatie geens-

dakrand met een hoogte van circa 0,35 meter.

Bevestiging borstweringssteun aan vloer

zins volledig. De belangrijkste boodschap die

Toelichting hierop:

Afhankelijk van de vloerconstructie en eventu-

we u op deze plaats willen meegeven, is dat als

Een wand die aan de bovenzijde niet in

ele voorkeur van de aannemer wordt een type

u uw borstweringssteunen door Vebo Staal

horizontale richting wordt gesteund, moet

bevestiging gekozen. Vebo Staal heeft keuze

hoh
Ldil
Ldil
hoh

3

min. 160

r

120

2

min. 180

1

min. 150
150

4

min. 120

150

5

6

min. 100

variabel
25

Rv

25

l

Rw

hoh

hoh
Ldil

l

h

uit 5 standaard bevestigingsprincipes:
plaat,

2

x

Rw

hoh

min. 100

h

225

kop- en voetplaat,

3

1

voetplaat,

kop4

Positie en aantal steunen

omdat de steun dan (te) dicht op de rand

Positie steunen

wordt geplaatst, denk daarbij aan de

hoh

Rw

De plaats van de borstweringssteunen hangt

benodigde randafstanden voor de ankers!

af van het dilatatieplan. De stabiliteit van elk

Aantal steunen

gedilateerd wanddeel moet apart worden

Aan de hand van het dilatatieplan kan de beno-

Rekenprogramma

beschouwd. De maximale ongedilateerde

digde hoeveelheid steunen worden bepaald.

In het speciaal door Vebo Staal ontwikkelde

wandlengte van een borstwering met hoogte

Standaard kan hierbij worden uitgegaan van

rekenprogramma kunnen de hiervoor

h bedraagt (CUR 82): bij ongewapend metsel-

een afstand Rw = 0,50 m. De h.o.h.-afstand

genoemde vijf standaard borstweringssteu-

werk ≤ 5h, bij gewapend metselwerk ≤ 10h.

volgt uit de berekening. Deze kan sterk

voetplaat op de vloer 4 ankers,

5

voetplaat op

de vloer 2 ankers.

nen worden berekend. In de berekening zijn

Wordt uitgegaan van ongewapend metsel-

variëren en is afhankelijk van de optredende

vier manieren van belasting uitgewerkt:

werk, dan bedraagt de ongedilateerde wand-

belasting, het type verankering en de maat van

1. puntlast		

Frep = 1,0 kN

lengte (L-d) doorgaans 5 à 6 meter, zie

de achterconstructie (vloer). De in de praktijk

2. lijnlast 		

qrep = 0,5; 0,8 of 3,0 kN/m

Bij de hoek moet rekening worden gehouden

toegepaste h.o.h.-afstand is door afronding

				

[afh. van de gebruiksfunctie]

met de minimale randafstand van de ankers.

doorgaans kleiner dan de berekende.

6.

3. windbelasting prep = variabel kN/m2

Dit is de reden dat afstand rand betonvloer tot

4. stootbelasting

hart steun (Rv) minimaal 225 mm bedraagt,

Al deze manieren van belasting kunnen zowel

figuur 1. Om het moment en de buigtrekspan-

Voorbeeldberekening inschatting
aantal benodigde steunen

naar binnen als naar buiten zijn gericht. In de

ning in het metselwerk te beperken, wordt

Een borstwering is opgedeeld in 10 delen met

berekening is aangegeven welk belastinggeval

door Vebo Staal geadviseerd de afstand van

een ongedilateerde wandlengte van 5,0 m en

maatgevend is.

hart steun tot rand wanddeel (Rw) te beper-

4 delen met een wandlengte van 2,5 m. Bij

Uit de berekening volgt dat bij een bevestiging

ken tot 40% van h.o.h.-afstand steunen.

elke dilatatie is een extra steun nodig. Uit de

tegen een vloer de verankering meestal in het

Als op de hoek van een borstwering geen dila-

berekening volgt een max. h.o.h.- afstand van

midden zit. Dit levert een voldoende sterke ver-

tatie wordt toegepast, levert dit extra stabili-

1,75 m. Totaal zijn 48 steunen nodig.

binding op die bovendien voldoende flexibel is

teit. Als de dilatatieafstand om de hoek

Wandlengte 5,0 m

voor opvang van stootbelastingen. Deze positie

beperkt blijft tot 0,6 meter, is het niet nodig in

Nst = 10 x [a.b.(5,0-1,0)/1,75 + 1] = 10 x (3+1) = 40

komt helaas vaak niet overeen met de positie

dit deel extra borstweringssteunen toe te pas-

Wandlengte 2,5 m

van bijvoorbeeld een ankerrail voor de gevel

sen (L-d1). Dit is praktisch ook niet eenvoudig

Nst = 4 x [a.b.(2,5-1,0)/1,75 + 1] = 4 x (1+1) = 8

drager. Tevens is het vaak zo dat de berekende
krachten op de verankering van een borst

Soort wand

weringssteun te hoog zijn voor een ankerrailverbinding.
In de berekening moet worden opgegeven of

Halfsteens
Steens

het een woonfunctie of een overige functie
(zoals kantoor, school, ziekenhuis etc.) betreft.
Dit heeft te maken met de veiligheidsfactor
die moet worden toegepast.

Spouw (100-100-100)

Noodzaak balustradesteun

Oplegging
op vloer

balustradefunctie *

niet-balustradefunctie

koud
mortel

altijd
altijd

altijd
metselwerk: als h > 0,70 m

koud

altijd

metselwerk: als h > 0,20 m

mortel
koud
mortel

niet
altijd
niet

metselwerk: als h > 1,50 m
metselwerk: als h > 0,35 m
metselwerk: als h > 2,10 m

Noodzaak balustradesteun t.b.v. ondersteuning wand
* de hoogte van een balustrade is minimaal 1,0 meter (eis Bouwbesluit), standaard is de hoogte 1,0 -1,2 m.

hoh

“Wat een rust hier,
					 wordt er wel gewerkt?”
Conceptueel bouwen, er is al veel over gezegd, veel over geschreven. Zoals in
Vebo Visie 32, na te lezen op www.vebo.nl. Veel bouwbedrijven geven inmiddels
hun eigen invulling aan conceptueel bouwen.
Zo ook Hegeman Bouwgroep Almelo. Op

3D-model samengebracht. Dit basismo-

gevulde planning met alleen de start- en

dit moment bouwt dit bedrijf met Inno

del wordt op een centraal uitwisselings-

opleverdatum. Vervolgens zeggen we tegen

Concept Bouwen (ICB) het woningproject

platform geplaatst. Daarin kunnen alle

de deelleveranciers, in dit geval dus ook

‘Muziekwijk’ in Zwolle. Het nu volgende

ICB-partners inloggen om hun eigen

Vebo: ‘Ga je gang, teken je planning maar in

verslag van wat dit in de praktijk oplevert,

onderdelen op besteksniveau te modelle-

binnen de tijd die voor het totale project

wordt voorafgegaan door een stukje theo

ren. Alle ontwerpinformatie staat op één

staat.’ Ze zien elkaars planningen en kun-

rie rondom conceptueel bouwen en ICB.

centrale plek en iedereen werkt altijd met

nen meteen reageren. Van tevoren weten

het laatste model (versie) van het ont-

ze dat wat ze intekenen ook hun verant-

Conceptueel bouwen

werp. De hoofdaannemer is coördinerend

woordelijkheid is. Het gevolg is dat iedereen

In Nederland worden veel bouwprojecten

in het proces en blijft eindverantwoorde-

zich veel meer betrokken voelt bij de bouw.

min of meer uniek gerealiseerd, samen-

lijk. Alle ICB-partners zijn daarnaast ver-

Planningen sluiten veel beter op elkaar aan.

werkingsverbanden zijn vaak eenmalig.

antwoordelijk voor hun eigen aandeel in

Daarnaast zijn de deelplanningen voor

Juist deze variatie in projecten en

het model. Zij communiceren via het

iedereen inzichtelijk, waardoor je veel meer

samenwerking kan leiden tot knelpunten

model direct met andere ICB-partners in

begrip voor elkaars werksituaties krijgt. En

als hoge doorlooptijden, zware admini

de aansluitende werkgebieden. Nadat

dat werkt veel beter dan dat iedere deel

stratieve lasten, faalkosten etc. Daarom

alle partners hun gegevens hebben inge-

wordt steeds meer gebouwd in concep-

voerd, wordt het 3D-model gebruikt voor

ten. Een van de grote voordelen is dat

het genereren van werktekeningen en

De Lean-filosofie

conceptueel bouwen uitgaat van het aan-

tekeningen voor de bouwaanvraag, en

bieden van oplossingen aan klanten. Deze

voor het rechtstreeks aansturen van pro-

oplossingen kunnen bestaan uit bouwde-

ductiemachines. Meer informatie over

len, bouwwerken en gebiedsontwikkeling,

ICB vindt u op www.hegeman-bouw.nl.

Lean is de naam die enkele Amerikaanse onderzoekers
eind jaren 80 gegeven hebben aan de productiefilosofie
van Toyota (waar lean bekend staat als ‘Toyota Pro’ en
waar deze manier van bedrijfsvoering in de jaren 50 is
ingevoerd).
De lean-filosofie is inmiddels een beproefde manier om
tegen een bedrijfsproces aan te kijken en dit continu te
verbeteren. Lean gaat uit van een heldere basisdefinitie: alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat waar de klant voor betaalt is
waarde, al het overige is verspilling. De uitdaging ligt
erin om iedereen binnen de organisatie actief bij te
laten dragen aan enerzijds het vergroten van waarde
en anderzijds het terugdringen van verspilling.
Een succesvolle introductie van lean kent twee pijlers: continue verbetering en respect voor mensen.
Lean omvat namelijk veel meer dan alleen efficiënte bedrijfsprocessen; het is een mensgerichte filosofie die de werknemer op de werkvloer, waar de
waarde gecreëerd wordt, centraal stelt en hem
integraal onderdeel maakt van het proces van
continue verbetering.

of uit diensten en services (onderhoud,
financiering, grondwerk). Door combina-

Lean planning

ties te maken van (deel-)concepten kan

Het project ‘Muziekwijk’ bouwt Hegeman

een totaaloplossing worden aangeboden.

conform de uitgangspunten van ICB.
Projectleider Robert Meijerink: “Wat onze

Inno Concept Bouwen m.b.v. BIM

site niet vertelt over ICB, is dat ook lean

Hegeman noemt ICB op haar site “een

bouwen (zie kader, red.) in ons concept

innovatieve vorm van integraal ontwer-

terug te vinden is. Een belangrijk onderdeel

pen en bouwen”. Samengevat is ICB een

daarvan is de lean planning. Dat is een

intensieve, projectoverschrijdende

wezenlijk onderdeel van ICB. We zijn nu zo’n

samenwerking tussen álle bij het bouw-

twee jaar bezig met lean planning. Wat

proces betrokken partners in het gehele

houdt het grofweg in? Aan het begin van

traject, ondersteund door BIM-software

het plantraject nodigen we alle deelleveran-

(BouwInformatieModel, zie ook Vebo

ciers uit voor een ‘planningsessie’ bij ons op

Visie 31, www.vebo.nl). Binnen BIM wor-

kantoor. In een grote planruimte hangt, op

den alle technische gegevens in één

grote vellen papier op de wanden, de onin-

Bronnen: joostdevree.nl en arpa.nl.
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leverancier zijn planning krijgt opgelegd door

ductietekeningen uit het model kunnen distille-

De sfeer waarin en de betrokkenheid waar-

de hoofdaannemer. In vergelijking met de

ren. Min of meer op die manier heeft Vebo de

mee gebouwd wordt, zijn echt anders. Ik

bouwprojecten die we op de reguliere manier

productietekeningen voor al hun producten

kwam laatst op de bouwplaats en dacht bij

hebben gerealiseerd, gaat het er hier in Zwolle

gemaakt (denk daarbij aan trappen, bordessen,

mezelf ‘wordt er wel gewerkt?’, zo’n rust was

heel ontspannen aan toe terwijl in negen maan-

balkonplaten met borstwering, galerijplaten

er op de bouwplaats. Terwijl er hier dagelijks

den toch 65 woningen worden gerealiseerd.

met steenstrips, gevelelementen, ZBB-lateien,

toch zo’n 100 man rondloopt. Tegelijkertijd is

Men is niet alleen bezig met zijn eigen dingetje

vloerplaten, isolatiekantplanken, lateien, echt

de voortgang van het project nog nooit zo

(‘na mij de zondvloed’) maar men is zich veel

een flinke hoeveelheid). Ik zei expres ‘min of

vlekkeloos geweest.”

meer bewust van elkaars werk waardoor de

meer’, omdat bij dit project een aantal deelleve-

sfeer veel plezieriger is en de kwaliteit wordt

ranciers niet zelf het tekenwerk heeft verzorgd.

verbeterd. Betrokkenheid en respect zijn

Dit is simpelweg vanwege het feit dat een

steeds de woorden die je terugleest in relatie

bedrijf er nog niet aan toe kan zijn om op deze

tot lean bouwen, maar in de praktijk merk je dat

manier te werken. Ik zie bij dit project al dat

47 woningen en 18 appartementen
‘Muziekwijk’, Zwolle

die woorden echt inhoud hebben. Met lean is

faalkosten flink lager zijn dan bij vergelijkbare

Opdrachtgever:

het veel meer één ‘familie’ die iets realiseert

projecten uit het verleden. Je voelt ’m al:

dan een cluster van onafhankelijke eilandjes.”

betrokkenheid en het grotere beroep op de

Project:

Woningstichting SWZ, Zwolle

eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke

Aannemer:

drijfveren.”

Hegeman Bouwgroep Almelo,
Almelo

groot deel ook om BIM. “Wij gebruiken als BIM-

“Overigens werkt Vebo op dit moment inten-

Architect:

software AutoCAD Architecture, een program-

sief aan het integreren van BIM/AutoCAD

ma dat naar mijn mening foutloze maatvoerin-

Architecture binnen hun voorbereiding,

Lagere faalkosten
Zoals u heeft kunnen lezen, draait ICB voor een

Inbo Architecten, Woudenberg

gen en dito tekenwerk oplevert”, zegt Robert

want ook zij zien de duidelijke voordelen. In

Constructeur:

Meijerink. “Wij maken met onze BIM-modelleur

dit geval is er nog regelmatig via telefoon en

het 3D-basismodel van een project, zetten dat

mail contact geweest tussen onze BIM-

Lucassen Bouwconstructies,
Hengelo

op internet en binnen afgebakende kaders voe-

modelleur en Vebo. Het is een nieuwe werk-

gen de deelleveranciers hun tekenwerk toe

wijze die moet groeien, de partners die we

voor elk onderdeel/bouwdeel waaruit het pro-

erin betrekken moeten erin groeien en zelf

ject bestaat (beton, kozijnen, kappen, vloeren,

zijn we ook nog niet uitgegroeid.

Werkvoorbereider Vebo:

noem maar op). Het uiteindelijke model wordt

Maar wat ik hier in Zwolle meemaak ... het is

Tjeerd Feenstra

bevroren waarna de deelleveranciers hun pro-

echt de toekomst van bouwen in Nederland.

Rayonmanager Vebo:
Frank Ruizendaal

De brand in café Het Hemeltje in Volendam, in de parkeergarage in Haarlem, de cacao-opslag
in Zaandam, de faculteit Bouwkunde in Delft en, zeer recent, bij Chemie-Pack in Moerdijk ...
het zijn allemaal trieste gebeurtenissen die elk op hun beurt roepen om vergroting van de
brandveiligheid van gebouwen. Een roep die gelukkig steeds vaker beantwoord wordt. Ook bij
Vebo is het opvoeren van de brandwerendheid van onze producten een regelmatig terugkerend
aandachtspunt. De laatste ontwikkeling hierin verneemt u in dit artikel.

Standaard betonlateien 30 tot
zelfs 120 minuten brandwerend!
Natuurlijke brandweerstand
In de voorschriften voor nieuwbouw in

- 	produceert geen rook of toxische
gassen,

heid: dit zijn constructieve elementen
boven (gevel)openingen met als functie

het Bouwbesluit is het minimumniveau

- 	is een (hitte)isolerend materiaal, en

het opvangen van erboven optredende

van brandveiligheid vastgelegd.

- 	beschermt meegestorte materialen

belastingen.

tegen brand.
Zodra betonlateien zich in een dragende

De voorschriften voor de brandwerendheidsregelgeving in het Bouwbesluit

Bezwijken

dan wel een brandscheidende wand

rusten grofweg op vier pijlers:

In het Bouwbesluit zijn brandwerend-

bevinden, moet er dus rekening gehou-

• 	beperking van de kans op brand;

heidseisen opgenomen met betrekking

den worden met de daarvoor bestemde

• 	in stand houden van de hoofddraag

tot het bezwijken van de hoofddraagcon-

brandwerendheidseis. Deze eis alsook de

constructie en de vluchtroutes;

structie. Afhankelijk van de grootte,

zwaarte ervan moet worden aangegeven

beheersing van de brand;

hoogte en bestemming wordt het aantal

door zowel de architect als de hoofdcon-

minuten vermeld dat een constructie-

structeur.

•

• 	beheersing van rook en
vluchtveiligheid.

element bestand moet zijn tegen brand
(30, 60, 90, 120 minuten). Het aantal

Betonlateien: zo laag mogelijk

Betonlateien hebben van nature eigen-

minuten is afhankelijk van de benodigde

In veel gevallen worden door aannemers

schappen die voornoemde punten op een

vluchttijd. Bij (sub)brandcompartimente-

betonlateien besteld met een zo laag

positieve manier invullen. Immers, beton:

ring is brandwerendheidseis gevat in de

mogelijke hoogte. De klant levert de

-

brandt niet,

WBDBO (Weerstand tegen

benodigde gegevens volgens categorie 3

-

verhoogt de vuurbelasting niet,

BrandDoorslag en BrandOverslag).

(taken en verantwoordelijkheden t.a.v.

-

heeft een hoge brandweerstand,

- 	laat geen gesmolten materiaal
druppelen dat vuur kan verspreiden,

tekeningen en berekeningen volgens
Bij Vebo worden onder andere beton

criteria 73/06) volgens welke Vebo de

lateien geproduceerd. Voor de volledig-

producten levert.

14 • 15

<

t e c h n i e k

Deze gegevens bestaan o.a. uit:

lateien met een langere levertijd. Vebo

betonlateien kan leveren met een brand-

-

de toepassingssituatie van de latei;

heeft daarom besloten het standaardpak-

werendheidseis van 30 tot 90 minuten en

-

de belastingen op de latei;

ket uit te breiden en op zoek te gaan naar

eventueel zelfs tot 120 minuten.

-

de brandwerendheidseis aan de latei.

andere oplossingen. Het resultaat is een
Wilt u meer informatie over dit onder-

Aan de hand hiervan bepaalt de Vebo-

zowel effectieve als kostenbesparende latei,

constructeur het juiste type latei in de

een latei die voldoet aan én de sterkte-

werp? Neemt u dan contact op met

juiste afmeting, inclusief de hierbij horende

eisen én de brandwerendheidseisen.

Ahmed Belfdail, telefoon 033-299 26 82,

wapening.

De klant zal hier uiteindelijk veel baat bij

e-mail ABelfdail@vebo.nl.

Tot op heden leverde Vebo voor het

hebben, omdat de levertijd korter wordt

overgrote deel standaard zelfdragende

en ‘slankere’ lateien zullen resulteren in

voorgespannen betonlateien met een

een ‘slankere’ kostenpost lateien.
We zijn er dan ook trots op u te kunnen

der (op basis van tabellen uit NEN 6071).

melden dat we vanaf heden een standaard-

Nota bene: samenwerkende betonlateien

pakket betonlateien kunnen aanbieden

kunnen volgens deze tabellen NIET worden

dat kan voldoen aan een brandwerendheid

toegepast in combinatie met deze brand-

van 30, 60, 90 en zelfs 120 minuten.

werendheidseis.
Is de brandwerendheidseis hoger dan

Eurocode

30 minuten, dan worden deze lateien als

De huidige berekeningsmethodiek is geba-

buitenstandaard aangemerkt. Met behulp

seerd op de NEN-normen. Binnenkort zal

van NEN 6071 en NEN 6720 wordt dan de

de Eurocode de huidige NEN-normen gaan

wapening bepaald. Lateiafmetingen,

vervangen. Het blijkt dat de Eurocode met

wapeningsafstand en temperatuur

betrekking tot brand voor Vebo een ver-

ontwikkeling in de latei spelen daarbij een

scherping van de eisen tot gevolg zal heb-

belangrijke rol. Daarbij moet worden

ben. Om die reden hebben wij de Eurocode

opgemerkt dat een betonlatei in een brand-

dan ook als uitgangspunt gekozen voor

situatie van drie zijden verhit kan worden.

onze bepalingsmethodiek. De nieuwe

Daardoor loopt de temperatuur in de balk

lateien v
 oldoen aan NEN-EN 1991-1-2, dus

vrij snel op, waardoor de betondruksterkte

ook aan NEN. De doorgevoerde aanpassin-

en de staalspanning afnemen. Ergo: hoe

gen doen geen afbreuk aan de sterkte-

hoger de brandwerendheidseis, des te

capaciteit van de standaardlateien en

hoger en breder moet de betonlatei worden.

tevens kan worden voldaan aan de relevante brandwerendheidseisen. Bovendien

Assortiment
Vebo’s nieuwe standaardpakket extra
brandwerende lateien combineren
een gelijk gebleven sterktecapaciteit
met een verhoogde brandweerstand.
Gevolgen: snelle levertijd, kosten
besparing en brede inzetbaarheid.

Brandwerendheid (minuten)
30
75
90
97
100
117
120
Breedte

brandwerendheid tot 30 minuten of min-

140
150
175
190
214
240

Vebo breidt het pakket uit

wordt de levertijd niet langer ten opzichte

250

De hiervoor genoemde manier van aanpak

van het huidige Vebo standaardpakket.

300

van buitenstandaard leidt tot duurdere

Hieruit volgt dat Vebo standaard

60

90

120

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

