VEBO

m a g a z i n e
2011
u i t g av e va n v e b o b u n s c h o t e n

VISIE

november

34

FK Marmer steekt nek uit
in gezondheidscentrum

Uitgelicht:
Bedrijfsbureau Beton, deel 5

Een ‘complex complex’
met veel prefabkilometers

Keimwerk, aluminium en riet:
mooiere huurwoningen zijn er niet

Handen vol?
Laat u een derdehandje helpen!

p r o j e c t

>

2•3

FK Marmer steekt nek uit
in gezondheidscentrum
In de Vebo Visie treft u regelmatig projectartikelen waarin door ons geleverde producten
centraal staan: prefabbeton, gevelondersteunend staalwerk en aluminium. Per januari jl.
valt het kunststeencomposietbedrijf FK Marmer ook onder de Vebo-paraplu.
Reden om in deze uitgave van Vebo Visie

gesloten, gladde oppervlak bijdragen

Een voordeel van FK Marmer-producten

een projectartikel te plaatsen over de

aan de zeer geordende en toch vriende

is dat ze een topcoating hebben waardoor

kunststofcomposietproducten die zijn

lijke aanblik van het gebouw.

de producten minder snel vervuilen en

toegepast bij het nieuwe Gezondheids

Eric van der Kroft is projectleider bij

makkelijker schoon te houden zijn. Samen

centrum Krimpen aan den IJssel.

hoofdaannemer Van Wijnen Stolwijk B.V.

met het prijsaspect was dit een argument

Hij vertelt: “Toen we er destijds aan

waarmee we de opdrachtgever wisten

Stuk voordeliger

begonnen, schreef de architect producten

te overtuigen. Voor ons was het verder

Het is een modern vormgegeven,

van een bekende kunststeenfabrikant

heel belangrijk dat Vebo ook aangaf de

symmetrisch ogend gebouw waar strakke

voor. Het ging om kozijnkaders, water

producten te zullen monteren.”

lijnen de boventoon voeren. De gevel

slagen, vensterbanken voor aan de

stenen en het voegenwerk dragen bij

binnenzijde van het gebouw, en afdekkers.

Denkwerk

aan de indruk van een ruimtelijke uit

Wij hadden echter plannen met een ander

“Hoe simpel de kunststeencomposiet

gestrektheid van de gevelvlakken, die in

bedrijf omdat dat een stuk voordeliger

producten en de constructie er op het

verticale richting doorbroken wordt door

was. Alleen ging de architect daar niet

eerste gezicht ook uitzien, er zit letterlijk

een bijna strenge, dwingende indeling

mee akkoord.

en figuurlijk meer achter dan je wellicht

van hoge ramen die vrijwel allemaal

Nu staan we, vanwege jaarcontracten,

denkt”, vervolgt Eric van der Kroft.

(229 stuks!) dezelfde afmetingen hebben.

regelmatig in contact met Vebo. En zij

“De producten vallen dan ook zonder

Ook de kunststofcomposiet kozijnkaders

hadden hun FK Marmer-activiteiten al

meer in de ‘buitenstandaard’categorie.

van FK Marmer versterken het lijnenspel

eens onder onze aandacht gebracht.

Zo hebben de waterslagen kopschotjes

in de gevels: het zijn lange slanke en

Dit leek me dan ook een goede gelegen

die met de bovenzijde, na montage,

perfect rechte producten, die met hun

heid om met hen om de tafel te gaan.

precies horizontaal moeten lopen voor
een mooie, naadstrakke aansluiting op

Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel
Met 6000 m2 vloeroppervlak is het Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel het grootste
gezondheidscentrum van Nederland. Vijf huisartsenpraktijken met tezamen 18 huisartsen, een
apotheek, een winkel in medische benodigdheden, fysiotherapeutische praktijken, verloskundige
zorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, thuiszorg, een medisch diagnostisch centrum, een
polikliniek van het IJsselland Ziekenhuis, dit en meer vinden onderdak in het nieuwe centrum.
Een van de uitgangspunten voor de ontwerper en opdrachtgever was te komen tot een energie
zuinig en duurzaam gebouw. Dat is gelukt, mede door een energiesysteem dat op basis van
warmte- en koudeopslag in de bodem een aanzienlijke besparing oplevert.

de haakse zijkaderstukken die er vlak
boven zitten. Ook moeten die zijkader
stukken en de bovendorpels precies zo
zijn vormgegeven en gemaatvoerd dat
ze de elektrische onderdelen van de
zonwering afdekken en mooi in lijn liggen
met de geleiderails voor het zonwerings
doek. Een andere complicerende factor die
meespeelde, was de montage. Omdat er

in het verleden incidenten zijn geweest

hoeven dan ook niet extra met schroeven

aanblik. Het is tekenend voor het oog voor

met loslatende gevelbekledingsproducten,

geborgd te worden. Eric van der Kroft:

detail en de precisie waarmee dit gebouw is

moeten dit soort materialen sindsdien

“Het was cruciaal dat de achterkant van die

ontworpen en gedetailleerd. Dat geldt voor

behalve gelijmd ook mechanisch gezekerd

neus precies de juiste schuinte had. De

alles, ook voor de FK Marmer-producten.

worden. Dat geldt dus ook voor de

montageruimte was namelijk zo beperkt dat

In dat kwaliteitsstreven zijn ze heel aardig

kunststeencomposietproducten. En dat gaf

de waterslagen bij een verkeerde schuinte

meegekomen. Vebo/FK Marmer is op alle

nog wel even wat denkwerk, ook voor FK

niet voldoende gekanteld konden worden

fronten bereid geweest zijn nek uit te steken

Marmer. We hebben op het werk een proef

bij het inhaken. En dat ging mis. Vlak voor

en dat kan ik zeer waarderen.”

muurtje gemaakt en de montagemethode

de bouwvak nog wel. De projectbegeleider

gefinetuned. We zijn uitgekomen op een

van Vebo heeft echter vanaf zijn vakantie

Project:

bevestigingswijze waarbij de bovendorpel

adres alles in het werk gesteld om nieuwe

met twee en de zijstukken met één schroef

producten op tijd bij ons te laten komen.

Gezondheidscentrum
Krimpen aan den IJssel

gezekerd worden. De koppeling tussen

Dankzij inzet van onze en van Vebo’s kant,

bovendorpel en zijstukken wordt gevormd

waaronder ook de montageploeg, is alles

door een pen-en-gatverbinding.”

uiteindelijk toch op tijd geklaard. De manier
waarop Vebo/FK Marmer dit heeft opge

Opdrachtgever:
Stichting Gezondheidscentrum
Krimpen aan den IJssel

Nek uitsteken

pakt, geeft vertrouwen voor de toekomst.

Aannemer:

De waterslagen liggen in de specie en

Ik denk dat als ze het buitenstandaard

Van Wijnen Stolwijk B.V., Stolwijk

haken met een neus achter het aluminium

gebeuren net zo perfect op de rails hebben

kozijn. Die kunnen dus nergens heen en

als het standaardwerk, Nederland er een

Architect:

zeer serieuze speler op deze markt bij

Bonnemayer Architecten, Uden

heeft. Niet in de minste plaats vanwege

Constructeur:

de prijsstelling van hun producten.”
Tijdens de rondleiding wijst Eric van der
Kroft op een raamkader: “Zie je dat? Dit is
een gevel die niet aan de zonkant zit. Er is
dus ook geen zonwering geïnstalleerd.

Advies- en Ingenieursbureau voor
bouwconstructies Van de Laar,
Eindhoven
Rayonmanager FK Marmer:
Henri Beekhuis

Toch zie je aan beide kanten dezelfde

Werkvoorbereider FK Marmer:

doekgeleidingsprofielen als bij de gevels mét

Erik Schippers

zonwering. Zo krijg je overal precies dezelfde

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 5
Verantwoordelijk voor het Bedrijfsbureau

Hoofdconstructeur

teurs continu motiveert om zich te blijven

Beton is Jack van Diermen. Samen met

“Als hoofdconstructeur ben ik dagelijks

ontwikkelen, om zich te blijven verdiepen in

zes afdelingsverantwoordelijken stuurt

bezig met het optimaliseren van de con

beton en staal. Via het verspreiden van publi

hij de werkzaamheden van het Bedrijfs

structiewerkzaamheden van Vebo”, geeft

caties en via het zoeken naar cursussen op

bureau Beton aan. Deze artikelserie

Ahmed aan. “In samenspraak met de con

deelgebieden liggen er veel mogelijkheden.

heeft achtereenvolgens Projectleiding,

structeurs van mijn afdeling, maar ook met

Logistiek management (productieplan-

een aantal externe constructeurs, zoek ik

Buitenstandaardproducten

ning), Logistiek management (expeditie)

naar verbeterde rekenmethodieken. Een

Ahmed geeft aan dat hij inhoudelijk nog

en Werkvoorbereiding Beton onder de

constructie is immers een dynamisch

veel meer over zijn functie zou kunnen

loep genomen.

geheel. Stug vasthouden aan oude reken

vertellen. Hij geeft echter aan ook graag

methoden is dan natuurlijk geen optie. Ik

aandacht te willen geven aan de dagelijkse

In dit vijfde deel staat de afdeling

onderhoud goede contacten met onze

gang van zaken op zijn afdeling, toe

Constructie centraal. Hoofdconstructeur

programmatuurleveranciers. Daarnaast

gespitst op de twee stromen binnen die

Ahmed Belfdail leidt u door de bedrijfs

word ik ook door co-makers gewezen op

afdeling: de buitenstandaardelementen

processen van zijn afdeling, waarmee

verbeterde rekenprogramma’s, waar ik

(balkons, kolommen, etc.) en de standaard

tegelijk ook de serie ‘Uitgelicht:

dan onderzoek naar doe.”

elementen (de welbekende Vebo-lateien).
“Het begint al bij het beoordelen van de

Bedrijfsbureau Beton’ eindigt.
“Rekenmethoden en -programma’s zijn

offertes op constructieve haalbaarheid”,

“Hoofdconstructeur is een veelzijdige

natuurlijk belangrijk. Maar belangrijker nog

aldus Ahmed. “In deze fase is het natuurlijk

functie”, begint Ahmed het gesprek. Na

zijn de medewerkers die deze middelen

belangrijk dat wat Vebo aanbiedt ook

jaren als constructeur onder wijlen Willem

gebruiken. Begeleiding van deze mede

daadwerkelijk gemaakt kan worden. Het

van Twillert te hebben gefunctioneerd, is hij

werkers vind ik dan ook essentieel in mijn

is daarom essentieel dat onze klanten bij

nu alweer een aantal jaren verantwoordelijk

functie”, benoemt Ahmed een volgend

een offerteaanvraag zorgen voor de juiste

voor alle constructieve zaken binnen Vebo.

aspect. “Zo ben ik met een collega bezig

gegevens. Details en plattegronden zijn

“In mijn job is geen dag hetzelfde”, zegt

met het opzetten van een training rond

belangrijk, maar vergeet vooral de

Ahmed, “je hebt natuurlijk te maken met de

de Eurocode. De afgelopen jaren is deze

constructietekeningen niet. Stuur deze

lopende orders waar elke keer weer nieuwe

code bestudeerd en zijn de voor Vebo

gegevens vooraf mee, dat voorkomt veel

uitdagingen uit naar voren komen.

belangrijke aanpassingen doorgevoerd.

problemen achteraf”, zegt Ahmed. “In onze

Daarnaast heb je als hoofdconstructeur te

Nu is het belangrijk dat onze constructeurs

advisering proberen wij natuurlijk de

maken met wet- en regelgeving, zaken waar

de materie eigen worden”, geeft hij aan.

mogelijkheden van Vebo af te stemmen

telkens op geanticipeerd moet worden.” Zo

“Dat kan door de medewerkers naar externe

op de wensen van onze klant.”

is de Eurocode een zeer actueel onderwerp.

trainingen te sturen, maar dan blijft het toch

“Zoals in de vorige edities van Vebo Visie

Onderdeel daarvan is het niet onbelangrijke

in de algemeenheid steken. Nu gaan we

was te lezen, loopt een opdracht via het

aspect van de brandwerendheid (in de vorige

onze producten specifiek volgens de

bedrijfsbureau naar productie. Door de

editie van Vebo Visie stond een artikel over

Eurocode behandelen, wat in de dagelijkse

projectorganisator wordt een voortgangs

de Vebo-latei in combinatie met brand

praktijk zijn voordelen gaat opleveren.”

schema gemaakt, waarin ook het construc

werendheid, na te lezen op www.vebo.nl).

Aanvullend zegt Ahmed dat hij zijn construc

tieve gedeelte wordt opgenomen”, benoemt
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Ahmed nog even de routing in een notendop.

door er veel druk op de budgetten staat,

lateien gaat. Er worden dagelijks heel wat

Op het moment dat een werkvoorbereiding

hebben we hier nog wel eens vervelende

adviezen gemaakt en ondanks een lager

begint met het uitwerken van de vormen, is

discussies over.” Hij pleit ervoor hier

bouwvolume blijven de aanvragen binnen

er bij constructieve onduidelijkheden intern

richting de aannemerij goed aandacht aan

stromen. “Ook de kalkzandsteenindustrie

overleg met de constructeur. Dit gebeurt om

te schenken, omdat veiligheid natuurlijk

heeft ons gevonden, wat aangeeft dat

een product richting de klant te sturen dat

boven alles gaat.

men vertrouwen in ons product heeft”,

toegepast kan worden. “Hiermee voorkomen

“Naast het rekenen en tekenen controleren

zegt Ahmed. “De Calduran-lateiservice

we problemen in de uitvoering. Door vroeg

wij ook regelmatig de wapening in onze

en SilkaplusLatei zijn in dat opzicht al

tijdige interne afstemming kan de klant dit

productieafdelingen. Wij zíén dan wat wij

bewezen formules.”

meenemen in de afstemming met andere

ontworpen hebben”, zegt Ahmed. “Dat is

“Daarnaast zijn er al diverse aannemers

toeleveranciers”.

leerzaam, omdat het de theorie bij de

waarmee we lateispecifieke afspraken

Als de vorm akkoord is, gaat de constructeur

praktijk brengt.” Tussen die theorie en

hebben gemaakt. Die afspraken hebben

beginnen met het berekenen van de wape-

praktijk zit nog wel eens verschil, wat dan

als voordeel dat deze aannemers precies

ning. Ahmed: “Naast het maken van

in overleg tussen Productie en Constructie

weten welke gegevens we nodig hebben.

de statische berekeningen is het uittekenen

opgelost wordt. “Dit dient dan weer als

Doordat deze gegevens meegestuurd

van de wapening ook een belangrijke taak

verbeterpunt waar we van kunnen leren.”

worden, kunnen we heel snel anticiperen

van de constructeur. Zo zien we of hetgeen

“Vebo levert dagelijks heel veel producten.

en de klant snel antwoord geven.”

we berekend hebben ook uitvoerbaar is”.

Er gaat helaas ook wel eens wat mis. In

Gegevensverstrekking is dus belangrijk

sommige gevallen zijn het constructieve

in de samenwerking tussen een aannemer

Uiteindelijk wordt de wapening door de

problemen. Hier halen we ook onze leer

en Vebo. Hier kan veel tijd mee worden

hoofdconstructeur van het desbetreffende

momenten uit. Door onderzoek trachten

gewonnen. Wilt u hier meer over weten,

werk akkoord gegeven. “Het is belangrijk

we samen met de klant tot een oplossing

neemt u dan contact op met het bedrijfs

dat er inderdaad een akkoord van de klant

te komen”, besluit Ahmed de uitleg over dit

bureau van Vebo, in de persoon van

komt. ‘Voor gezien’ wordt door ons niet

onderdeel van Constructie.

Ahmed Belfdail of Harm van Twillert.

categorie 3, wat betekent dat de hoofd

Standaardproducten (lateien)

In vogelvlucht hebben we in vijf artikelen ons

constructeur van het werk de eindverant

Een ander onderdeel op Ahmeds afdeling

Bedrijfsbureau Beton aan u gepresenteerd.

woordelijkheid heeft.”

zijn de Vebo-lateien. “Vebo de kopzorg,

Hopelijk zijn u de gecompliceerde processen

Ahmed stipt hiermee een belangrijk punt

u de lateien”, haalt Ahmed nog maar eens

die zich daar elke dag afspelen wat inzichte-

aan, maar wel een punt waar veel discussie

een bekende slogan van stal. Veel aan

lijker gemaakt. En nogmaals: vragen? Bellen!

over bestaat. “In de huidige crisis, waar

nemers weten Vebo te vinden als het om

Of mailen ...

geaccepteerd. Vebo levert volgens

>

p r o j e c t

>
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Jarenlang was de Willibrordkerk in Almelo een markant punt in de wijk Ossenkoppelerhoek.
Op de plek waar de kerk heeft gestaan, is nu een woonzorgcomplex gebouwd, waarbij het
acht lagen hoge torenelement dezelfde landmarkfunctie heeft als de kerktoren van weleer.

Een ‘complex complex’
			met veel prefabkilometers
Het woonzorgcomplex is gebouwd door

“En heel veel prefabbeton. Vebo heeft

konden ze breder zijn dan de dagmaat

Bouwonderneming Goossen Almelo.

hier weer de nodige kilometers kunnen

zodat ze conform constructieve voor

Vebo Visie spreekt met projectleider

maken in zowel standaard als buiten

schriften opgelegd konden worden.

Marko Nijland en werkvoorbereider

standaard lateien, geveldragers, spek

Naderhand hebben we de uitsparingen

Dennis Ekkel. “Het complex bestaat uit

banden, raamdorpels en neuslateien.

weggemetseld, zodat de architect kreeg

101 seniorenappartementen waarvan er

Ook het staalwerk komt uit Bunschoten,

wat hij wilde: zichtbeton over exact de

37 de mogelijkheid geven tot zelfstandige

denk daarbij aan voornamelijk lateien

breedte van de dagmaat. Maar dan een

bewoning”, begint Marko Nijland.

en borstweringssteunen. We doen al lang

stuk prijsbewuster uitgevoerd. Het mooie

“De rest is ingericht op verschillende

zaken met Vebo en vinden het in combi

hierbij was dat we Vebo de zorg hebben

soorten van ouderenzorg. De onderste

natie kunnen leveren door één partij

kunnen laten over het constructieve deel.

twee lagen bieden plaats aan voorzienin

wel zo overzichtelijk. Zeker bij ‘complexe

De opleggingen moeten natuurlijk wel

gen zoals een huisartsenpraktijk, een

complexen’ zoals dit.”

zodanig gedimensioneerd zijn dat de
constructieve kwaliteit overeind blijft.

apotheek, praktijken voor fysiotherapie
en podologie, een kapsalon en een grand

Wegmetselbare oplegging

Wat bij dit project ook complicerend

café. Al deze voorzieningen zijn ook

“Wat dat complexe betreft”, zegt Marko

werkte, was dat bepaalde gemetselde

toegankelijk voor de wijkbewoners,

Nijland, “er zat hier nogal wat werkvoor

geveldelen twee tot soms wel vier centi

waardoor het complex een belangrijke

bereiding aan vast. Zo had de architect

meter naar voren dan wel achteren zijn

maatschappelijke rol heeft. Eigenlijk net

betonlateien ingetekend die precies de

geplaatst. Hier kwamen allerlei verschil

als de kerk die hier vroeger stond.”

dagmaat hadden van de kozijnopeningen.

lende breedtematen voor de spekbanden

Voor de metselwerkopvang zouden we

uit voort. Al met al herbergt het complex

Eén partij

dan stalen geveldragers moeten toe

een enorme veelheid aan prefabbeton.”

“De bouwwijze”, vervolgt Marko Nijland, “

passen. Dat kan natuurlijk, maar het is

is redelijk traditioneel: een combinatie

wel dubbelop, ook in de kosten. Met Vebo

Geen oeverloos uitzoekwerk

van schil- en breedplaatvloeren met

zijn we tot een oplossing gekomen van

“Daarop anticiperend hebben we een

holle wanden, gefundeerd op palen.

betonlateien met wegmetselbare opleg

systeem ontwikkeld om alle onderdelen

De buitenschil bestaat overwegend uit

ging. Door de lateien aan de voorkant

in één keer op de juiste plaats te krijgen,

metselwerk.” Dennis Ekkel vult aan:

aan weerszijden een uitsparing te geven,

zonder oeverloos uitzoekwerk”, gaat

Dennis Ekkel (l) Marko Nijland

Dennis Ekkel verder. “Mijn inschatting is

kan verlopen. Iets van een minihijskraan,

genoeg (kleinere) leveranciers van prefab

dat nog niet veel aannemers zo werken.

een minischaartafel of zoiets. We hebben

beton die qua productie en prijs ook goed

Het systeem bestaat grofweg uit het in

dit balletje bij Vebo opgegooid. Ik weet dat

kunnen meekomen, maar betrek je daarbij

tekening en in Excel brengen van alle

je ook voor dit soort meedenkwerk bij ze

ook zaken als een goede organisatie, een

geveldelen. Hierin waren alle bijzonder

terecht kan, en ben dus ook benieuwd waar

soepele logistiek en doordacht reken- en

heden opgenomen, plus de bouwrouting,

ze mee komen ...”

tekenwerk dat aan de constructieve eisen
beantwoordt ... dan wordt de spoeling echt

merken en nummers. De Excellijsten en
het tekenwerk vormden een veelheid aan

Met alle respect

input, op basis waarvan Vebo in eerste

“Het systeem van specificatie en identifi

instantie heeft geoffreerd maar in een

catie van prefabbetonproducten passen

later stadium ook geproduceerd.

we op dit moment ook toe bij een project

Ze gebruikten de informatie ook voor

in Ermelo waar Vebo leverancier is. Het sys

de bepaling van standaard- en buiten

teem moest wat worden aangepast omdat

een stuk dunner.”

Project:
101 appartementen wozoco
Titus Brandsmahof, Almelo

standaardproducten.

het hier voornamelijk om zelfdragende bak

Natuurlijk was er gedurende de hele rit

steen-betonproducten gaat, maar de strek

veel overleg met Vebo en dachten ze mee

king is nagenoeg gelijk”, aldus Marko

over manieren om ons systeem te kunnen

Nijland. “Ook hier hebben we met Vebo een

volgen. Hier kwamen uiteindelijk zo goed

vooraf opgestelde productcodering

als vlekkeloze deelleveringen uit voort: per

bepaald, naar aanleiding waarvan we de

Bouwonderneming Goossen
Almelo

bouwdeel, per gevelvlak en per verdieping.

geveltekeningen hebben gemaakt.”

Architect:

Zo stond elke pallet op de plaats waar de

Gevraagd naar een voorbeeld van zo’n

jongens op de bouw ermee aan de gang

codering antwoordt Dennis Ekkel:

moesten, zonder sjouwwerk. En nu we het

“Bijvoorbeeld SB-1-2. Daarbij staat SB voor

Constructeur:

toch over arbo hebben, er zaten hier vrij

spekband, de 1 voor de verdiepingslaag en

veel betonproducten tussen die zo’n 120,

de 2 voor het merk/type in de betreffende

Ingenieursbureau Bartels,
Enschede

130 kilo wegen. Dat is nog wel weg te leg

serie. De kleurcoderingen op het tekenwerk

Rayonmanager Vebo:

gen, maar we moeten ook vaak zat prefab

maakt het voor onze uitvoerders nog een

betonproducten verwerken die richting de

voudiger al in de keet vast te stellen wat

200 kilo gaan. Het zou dan mooi zijn als we

waar moeten komen. Ik moet wel zeggen

Werkvoorbereider Vebo:

iets van een hulpmiddel zouden hebben

dat Vebo niet de eerste de beste is waar

Henk Vermeij

waarmee dit makkelijk en arbovriendelijk

mee we in zee gaan. Met alle respect, er zijn

Opdrachtgever:
Woningstichting St. Joseph Almelo
Aannemer:

IAA Architecten, Almelo

Frank Ruizendaal

n i e uws

>
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Onrust op de financiële markten en
beurzen treft ook bouwsector in Nederland
Sinds deze zomer is de onrust op de finan

gevreesd dat de economie weer gaat

banken strengerzijn geworden en niet

ciële markten en de aandelenbeurzen

krimpen, de zogenaamde dubbele dip.

meer zo snel kredieten verlenen voor

weer flink toegenomen. De onrust wordt

Met alle negatieve gevolgen voor de

nieuwe bouwprojecten. Veel grote

veroorzaakt door de schuldenlast van

bouwproductie van dien. De koersen

aannemers zijn op zoek naar nieuwe

verschillende landen binnen de eurozone.

van de Amsterdamse beurs (AEX)

manieren om de toekomstige bouw-

Ook de financierbaarheid van de staats

weerspiegelen die vrees. In de tabel zijn

productie te financieren.

schuld van de Verenigde Staten heeft

de koersen van de genoteerde bouw- en

bijgedragen aan deze onrust. Beleggers

installatiebedrijven, banken en vastgoed

Men is intensief bezig te onderzoeken of

vrezen dat sommige landen niet meer in

fondsen weergegeven. De Nederlandse

met publiek-private samenwerking, geld

staat zullen zijn hun leningen af te lossen,

banken blijft een forse koersdaling

van pensioenfondsen en D(esign)B(uild)

waardoor financiële instellingen die

bespaard. Hun posities in de landen met

F(inance)M(aintain)O(perate)-contracten

belegd hebben in deze landen hun dekking

schuldenproblemen zijn beperkt, zeker in

de financiële basis gelegd kan worden om

zullen verliezen. Het wantrouwen tussen

vergelijking met Duitse en Franse banken.

door te bouwen. Met DBFMO wordt voor

banken onderling is hierdoor ook weer

De koersen van de bouw- en installatie

gesorteerd op de exploitatie en het onder

toegenomen.

bedrijven en de vastgoedfondsen hebben

houd van de bouwwerken. De overheid staat

echter forse klappen gekregen. Deze

daar in ieder geval voor open, omdat het

De rol van de centrale banken wordt

koersen zijn zeer gevoelig voor de

ook nieuwe kansen biedt om te bezuinigen.

daarom weer belangrijker. De Europese

economische ontwikkeling. Bovendien

Centrale Bank heeft bijvoorbeeld besloten

hebben de vastgoedfondsen last van de

Zo zal de dreiging van een nieuwe

haar beleidsrente niet verder op te hogen

grote leegstand en dalen de huizenprijzen

financiële crisis dergelijke nieuwe samen

en koopt staatsobligaties op van landen

in Nederland verder. De waarde van de

werkingsvormen in de hand werken.

die problemen hebben met de financiering

vastgoedobjecten waarin belegd is, staat

Hopelijk leiden ze ook tot een herstel

van hun staatsschulden.

hierdoor sterk onder druk.

van het vertrouwen van beleggers, zodat

Het gevolg is dat het normale herstelpad

Het is daarom moeilijker geworden geld

grote verliezen die zich momenteel voor

dat wordt gevolgd na een economische

aan te trekken voor bouwprojecten.

doen goed gemaakt kunnen worden.

recessie is verlaten. De economische groei

Enerzijds doordat er minder geld van

vertraagt, ook in Nederland. Er wordt

beleggers beschikbaar is, maar ook omdat

de aandelenkoersen zich herstellen en de

Ir. Rolf Dankers, Buildsight b.v.

Beurswaarde op Amsterdamse effectenbeurs voor bedrijfstakken
Bouwnijverheid en installatie

Koerswaarde voor vastgoedfondsen
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Auto-industrie: voorbeeld of schrikbeeld?
Qua automatisering wordt in de bouw

Bovendien zijn we in de bouw bezig met

standaardisatie en met de codering van de

nogal eens opgekeken naar de auto-

een ontwikkeling waarvan de autojongens

onderdelen. Standaardisatie is opgelost

industrie. Jaloers ziet men daar dat het

en -meisjes voorlopig alleen maar kunnen

door beperking van de diversiteit. In de

productieproces van een auto wordt aan

dromen. Door de introductie van BIM

bouw moet dat anders. Dat betekent niet

gestuurd via een digitaal productmodel

(Building Information Modelling) wordt

dat we niet moeten standaardiseren, maar

waarin elk onderdeel zijn eigen code heeft

het mogelijk het multidisciplinaire ontwerp

dat we ánders moeten standaardiseren.

waarmee het - just in time - kan worden

proces direct te laten uitmonden in een

Daarom kent de BouwConnect Bibliotheek

besteld bij de toeleveranciers om daarna

productiemodel. Zó ver is de automotive

- die De Twee Snoeken samen met KPN

geheel gerobotiseerd op de juiste plek in

niet. Het productiemodel wordt daar

ontwikkelt voor de gehele bouwbranche -

het eindproduct te worden gemonteerd.

specifiek gemaakt voor de productie en dan

een revolutionaire nieuwe methode om

Fantastisch! Dat willen we in de bouw ook!

nog pas als het ontwerpproces is afgerond.

een schier oneindige variëteit te

Verandert er iets aan de auto, dan volstaat

standaardiseren. Het voert hier te ver om

Niet dus. De manier waarop de auto

het niet om dat productiemodel aan te pas

op de details daarvan in te gaan, maar

productie is geautomatiseerd, is zeker

sen, maar moeten - los daarvan(!) - eerst

door de BouwConnect Bibliotheek wordt

voor de bouwsector niet het beste

een hele rits aparte ontwerpmodellen wor

het mogelijk ‘industrieel’ te bouwen

referentiemodel. In de bouw zijn we - nu al -

den aangepast voordat de effecten voor de

zonder kunstmatige beperkingen van de

veel efficiënter en zeker veel flexibeler!

stabiliteit, de crashtest etc. geëvalueerd

diversiteit. Toepassing van deze methode

kunnen worden. Pas daarna wordt het

in BIM-processen zal leiden tot ongekende

productiemodel weer aangepast.

mogelijkheden, tot standaardisatie en

Voorbeeld. Om een luxe vrijstaande villa van

procesbeheersing met volledig behoud

1 miljoen euro met geavanceerde installaties
te ontwerpen, vervolgens volledig 3D uit te

Binnen dat model wordt dan een beperkt

van flexibiliteit. De auto-industrie zal groen

werken en te voorzien van alle technische

aantal keuzeopties opgenomen, omdat een

zien van jaloezie!

specificaties en een nauwkeurige prijscalcu

grotere diversiteit direct tot problemen

latie, hebben we in de bouw ongeveer drie

leidt. We kunnen kiezen uit vier soorten

tot vier maanden nodig en een budget van

bekleding, 16 kleuren, vier soorten velgen,

ongeveer een ton; 10% van de kosten van

maar dan houdt het al vrij snel op. Je zou

het product. In de auto-industrie duurt zo’n

toch verwachten dat - met al die borst

proces, voor een auto van 20.000 euro, een

klopperij over de hoge automatiserings

jaar of twee en kost dan enkele tientallen

graad - meer keuzevrijheid een eitje zou

miljoenen; circa duizend maal de kosten van

moeten zijn. Maar omdat men er niet in

het product. Als we dan de villa op het laatst

slaagt de diversiteit te automatiseren,

een meter breder willen maken, hebben we

heeft men de diversiteit uitgebannen.

hooguit enkele dagen nodig om de conse

Voor auto’s al best vervelend, maar voor

quenties volledig door te rekenen en te

gebouwen volledig onacceptabel. De

verwerken in nieuwe productiespecificaties.

belangrijkste les die de bouwsector van de

Als we die auto dertig centimeter langer wil

auto-industrie kan leren, is wat mij betreft

len maken, duurt dat vele malen langer. Dit

dan ook hoe het níét moet.

effect wordt nog veel heftiger als we meer

Mijn analyse is dat het probleem ’m vooral

dan één variabele willen veranderen.

zit in de manier waarop men omgaat met

Paul van Pelt, directeur De Twee Snoeken,
’s-Hertogenbosch
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Keimwerk, aluminium en riet:

mooiere huurwoningen zijn er niet
Huurwoningen per definitie saai, eenvormig of goedkoop ogend? Dit woningbouwproject rekent af
met alle eventuele vooroordelen. De vormgeving is landelijk, versterkt door friswitte gevels en rieten
kappen. Perfect passend in de omgeving van Het Gooi: de woningen staan in Laren.
En wel aan het Tabakspaadje. Bij het

Telefoonhoorn

aluminium afdekkers voor op de daken.

inrijden van deze lommerrijke straat valt

De rietgedekte daken bestaan uit stalen

Ook voor aluminium doen we toch wel

het wit gekeimde en rietgedekte woning

spanten waarop en waartussen De Mâr

met enige regelmaat zaken met Vebo.

plan meteen op. Vreeswijk & Koebrugge

Houtkonstrukties een prefab houten

Op dit moment bijvoorbeeld loopt de

Bouwmaatschappij uit Huizen realiseerde

kapconstructie maakte. Ian Verwoerd:

bouw van een school in Huizen waar

het 22 woningen tellende project.

“Twaalf woningen zijn geschakeld in een

we aluminium toepassen, en in Almere

rij. Maar dan wel een rij met een, van

verwerken we aluminium waterslagen

Werkvoorbereider Ian Verwoerd:

bovenaf gezien, bijzondere vorm: als van

in een woningbouwproject.”

“Net zo traditioneel als de woningen eruit

een grote, ouderwetse telefoonhoorn.

“Maar goed, hier gaat het dus om de

zien, is de bouwwijze: kalkzandsteen

Hier kwamen allerlei radiussen uit voort.

afdekkers. De naam zegt het al: kappen

binnenbladen, gemetselde buitenbladen.

Daarbij glooit het doorlopende dak van

die iets afdekken, in de regel een borst

Voor dat metselwerk hebben we een

hoog naar iets lager en weer naar hoog.

wering, een muur of iets dergelijks. Deze

steen gebruikt die geschikt is om te

Verder bestaan de daken van de bouw

afdekkers bedekken de overgang van de

worden gekeimd. Om de bovenlaag van

blokken uit hellende en platte dakdelen.

rietgedekte hellende dakdelen naar de

de metselgevels verzadigd met verf te

Al met al niet alleen in de voorbereiding

met bitumen bedekte platte dakdelen.

krijgen, hebben we deze twee keer

een enorme klus, maar ook in de uitvoe

Ook op de plekken waar twee hellend

moeten keimen, wat bijdraagt aan

ring. Zeker als we de kappen in het werk

dakdelen een puntdak vormen, zijn

een zeer duurzaam oppervlak.”

hadden getimmerd. Daarom hebben we

aluminium afdekkers gebruikt. Normaal

De Mâr Houtkonstrukties ingeschakeld.

zou je daar nokvorsten verwachten, maar

Na levering van hun prefab onderdelen

de architect koos voor een uniforme uit

voor de kapconstructie was het een

straling. Onder zowel de dakramen als de

kwestie van inhijsen en monteren.”

kozijnen in de rietgedekte geveldelen
hebben we aluminium platen gemonteerd

Aluminium

die dienst doen als afwatering, een soort

Prefab, het woord viel al even. De over

waterslagen dus.”

gang naar Vebo is dan ook vlot gemaakt.
“We doen al jaren zaken met Vebo”, zegt

Naaien

Ian Verwoerd. “Meestal betrekken we

Nadat de daken zo goed als compleet

beton en staal van hen. Voor dit project

waren, met riet en al, is het aluminium

echter hebben we ze ingeschakeld voor

ingemeten. “We schatten van tevoren al

in dat dit anders niet goed zou verlopen.

plekke van de naden aan elkaar vastgezet

inkijk op de kopse kant van de puntdaken,

Het maatvoeren van de afdekkers bij deze

met zelfklevend band. Een andere voor

waar het rietpakketten van de dakvlakken

daken was te bewerkelijk, met een te hoge

bewerking bestond uit het poedercoaten

elkaar niet helemaal ontmoeten. Die loze

risicofactor”, verklaart Ian Verwoerd.

in de juiste kleur. In dit geval was dat AKZO

ruimten worden nu aan het zicht onttrokken

“Vebo is alles komen inmeten, waarna

Interpon D36 Futura, Brun 650 Sablé.

én beschermd tegen directe inwatering.

ze het grootste deel van de afdekkers uit

In gewoon Nederlands: brons-goudkleurig.

We hadden zelf nog niet aan kopschotjes

leverden in een lengte van om en nabij

Past heel mooi bij de verschillende geel- en

gedacht, ondanks onze secure detaillering.

de één meter. Op die manier waren de

lichtbruintinten van het riet.”

Maar daar heb je dan ook een premiumleve
rancier voor”, besluit Ian Verwoerd lachend.

vormen van de daken, met alle rondingen
en glooiingen, goed te volgen.

Loze ruimte

De rietdekker heeft de afdekkers uiteinde

“Mooi in het werken met Vebo - of eigenlijk

lijk bevestigd. Waar nodig had Vebo de

vind ik het vanzelfsprekend geworden - is dat

22 woningen Tabakspaadje, Laren

randen omgefelst. Zo konden de afdekkers

ze altijd met je meedenken. Zo hadden wij de

Opdrachtgever:

achter de dakranden worden gehaakt die

vorm van de afdekkers bepaald en alles uit

de overgang naar de platte daken vormen.

gedetailleerd, waarna Vebo de tekeningen

In elke afdekker had Vebo twee gaten

maakte. In de controlefase trof ik op het

Aannemer:

geboord. De rietdekker kon de afdekkers

tekenwerk voor de afdekkers die zich aan het

via die gaten met rietbinddraad aan het

begin/eind van een dakvlak bevonden, inge

Vreeswijk & Koebrugge
Bouwmaatschappij B.V., Huizen

rietpakket ‘naaien’. De afdekkers zijn ter

laste kopschotjes aan. Deze voorkomen

Project:

Woningbouwvereniging Laren

Architect:
Heren 5 architecten bv bna,
Amsterdam
Constructeur:
Raadgevend Ingenieursbureau
Heijm - de Heer BV, Velp
Rayonmanager Vebo:
Jos de Bruijn
Werkvoorbereider Vebo:
Dirk van den Bosch

Traploos verstelbare spouwankers, verschillende standaardmanieren van bevestigen
aan de betonvloer ... de stalen borstweringssteun is een perfect voorbeeld van innovatieve
productontwikkeling door Vebo.

Handen vol?
Laat u een derdehandje helpen!
Kenmerkend voor de borstweringssteun

Nog mooier is dat de productinnovatie

niet voor niets als bedrijf dat service en

is ook de mogelijkheid een beugel te

van Vebo maar doorgaat, met als laatste

ontzorgen zeer hoog in het vaandel

bevestigen, met daaraan een draadeind.

ontwikkeling een manier om de beugel-

heeft. Omdat in dit geval ‘plaatjes meer

Hiermee kan de betonnen afdekker snel

draadeindbevestiging nog gemakkelijker

zeggen dan woorden’, kiezen we ervoor

en exact op de juiste positie op de borst

te laten verlopen: het zogenaamde

deze innovatie op een stripverhaal

wering vastgeschroefd worden. Het

derdehandje.

achtige wijze aan u duidelijk te maken.

mooie is namelijk dat de beugel een
vrijwel onbeperkte vrijheid geeft om te

Misschien wel het mooiste is dat

manoeuvreren met het draadeind, waar

Vebo de derdehandjes kosteloos

door exacte positionering van de afdek

meelevert met de borstweringssteun

kers veel eenvoudiger wordt.

met afdekbandkoppeling. U kent Vebo

Project:
nieuwbouw hotel Van der Valk,
Dordrecht
Opdrachtgever:
Van der Valk
Aannemer:
Van Omme & De Groot
Projectontwikkelaars en Bouwers,
Rotterdam
Architect:
P.A.M. Teunissen, Voorschoten
Rayonmanager Vebo:
Theo van Doornik
Werkvoorbereider Vebo:
Paul Weijsenfeld
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1	De beugel, met daaraan het draadeind,
wordt gemakkelijk in de slobgaten gehaakt.
Echter, de wet van de zwaartekracht zorgt
ervoor dat beugel en draadeind na loslaten

1

onverbiddelijk opzij zakken.

2 	Iemand erbij om beugel en draadeind
omhoog te houden is een oplossing, maar

3
2

niet de efficiëntste. Zou het niet handiger
zijn als zowel beugel als draadeind rechtop

4

zouden blijven staan zodat men de afdek
band met de sparing moeiteloos over het
draadeind kan laten zakken?

3	De oplossing als je twee handen vol hebt:
het ‘derdehandje’!

4	Van tevoren wordt dit kunststof hulpstukje
over het draadeind geschoven en licht naar
beneden de spouw in geduwd, waarna
zowel beugel als draadeind fier overeind

5

blijven staan. Dit komt door de verende
werking van het kunstoffen derdehandje,
dat draadeind en beugel omhoog trekt.

5	Positioneren van de sparing in de
afdekband ...

6	... en het op zijn plaats laten zakken worden
zo een stuk makkelijker.

7	Het derdehandje is eigenlijk een product

6

dat te simpel is voor woorden (vandaar dit
beeldverslag). Maar tegelijk is het óók een
innovatie die veel tijd en dus geld bespaart.
Zeker bij projecten waar veel afdekbanden
moeten worden vastgeschroefd; daar
kunnen de derdehandjes al van tevoren
overal worden aangebracht, waarna het
een kwestie is van het snel achter elkaar
wegleggen van de afdekbanden.

7

Wie Vebo Visie regelmatig leest, weet dat wij voornamelijk leveren aan kleine, middelgrote en
grote projecten in de woning- en utiliteitsbouw, ook in deze editie komt u daarvan weer voorbeelden tegen. Maar ook het heel kleine werk is voor ons geen brug te ver. Integendeel, dit zijn
vaak de krenten in onze betonpap. Zoals het project waarover u hieronder kunt lezen.

Voor Vebo is geen brug
										 te ver (of te klein)
“Het verhaal zit als volgt in elkaar”,

deel van de sloot waarover de brug kwam

een overstap. Dus togen wij met de

begint projectleider Lex Winkelaar

te liggen, moeten afdammen en bemalen.

ontwerptekening naar Bunschoten.

van Bouwbedrijf Gebr. Winkelaar in

Met als extra moeilijkheid dat de woning

Het mooie voor ons was ook dat ze der

Purmerend. “Wij werden benaderd door

onder aan een dijk ligt. Vanaf de dijk naar

mate veel kennis in huis hebben dat ze voor

Jaap de Goede van het gelijknamige

de woning is een verval van zes meter.

dit project de constructietekeningen en

metaalconstructiebedrijf. Hij had

De fundering van de brug ligt zo’n twee

-berekeningen in eigen huis konden doen.

opdracht gekregen voor het maken van

meter onder grondwaterpeil, zodat we

Op basis van hun ideeën kwamen we uit op

een toegangshek en leuningen voor een

dus constant zouden moeten bemalen.

een prefabbrug in twaalf delen: de brug

nieuw te bouwen entreebrug bij een

Tel bij al deze zaken het behoorlijk

hoofden elk drie wanddelen, twee toog

woonhuis in Zuidoostbeemster. De brug

arbeidsintensieve bekistingstimmerwerk

elementen, één brugdekdeel op elk van de

ging de bestaande houten brug vervan

op (de getoogde delen bijvoorbeeld

brughoofden en tussen de toogelementen

gen en moest van beton worden. We tra

moeten vier meter overspannen, totale

twee brugdekdelen. Deze opdeling had

den in contact met de familie en zij wilden

lengte van de brug is ca. acht meter) en je

voornamelijk te maken met het gewicht

graag met ons in zee. De bouwvergun

snapt dat ik al redelijk snel aan prefab

van de elementen en de praktische ver

ning was al geregeld, evenals het ont

beton zat te denken.”

werkbaarheid in een bomenrijke omgeving
met een beperkte manoeuvreerruimte.

werp. Met de ontwerptekening in de hand
ben ik de situatie ter plekke gaan bekij

Asdruk

De brug is uitgevoerd in B55 en berekend

ken. In eerste instantie ging ik uit van in

“Nu doen wij al zolang ik weet onze

op een asdruk van twee ton; een voertuig

het werk storten. Maar daar zaten nogal

prefabbetonzaken met Vebo en zolang

van rond de vier ton kan er dus nog over

wat haken en ogen aan. We hadden het

alles goed verloopt, zie ik geen reden tot

heen. Da’s een flinke luxewagen!”
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Raster en laser

De rand geeft extra cachet. Alleen mocht

Net zoals de valse verstekken waarmee

“Het betonwerk voor de fundering hebben

die niet verdiept zijn aangebracht, maar

de delen op elkaar aansluiten.

we wel in het werk gestort. De uitdaging

moest die naar buiten komen. Voor de rand,

Het hele bouwpakket paste gewoon

hierbij, in de hele werkvoorbereiding

zo’n 20 cm breed, moest de mal dus over

perfect. Hoe perfect mag blijken uit het feit

trouwens, was de enorme nauwkeurigheid

de rest van het wandoppervlak worden

dat ’s ochtends vroeg alle ‘Legoblokjes’

waarmee alles moest worden gemaakt. De

uitgevuld. Allemaal technisch misschien

op het werk kwamen waarna we de brug in

brug is een prominent deel van het statige

niet uitzonderlijk ingewikkeld, maar het

de rest van de ochtend (!) in elkaar konden

huis dat erachter ligt, dus naden tussen de

komt wel aan op een mooie, strakke uit

zetten. Wat mij betreft weer een voorbeeld

prefabelementen mochten nauwelijks

voering. En ook wat dat betreft zijn we

van het over en weer goed op orde hebben

opvallen. Ik heb veel tijd gestoken in het uit

weer niet teleurgesteld. Sterker nog, de

van je zaken.”

zetten van de fundering en de maatvoering

bewoners waren aanvankelijk van plan de

van het prefabbeton. Daarbij hebben we

brug te laten stukadoren en keimen, maar

een raster op funderingsniveau uitgezet en

toen ze zagen hoe gelijkmatig het beton

dit met een laser overgenomen in een ter

oppervlak was, zonder luchtbelgaatjes en

hoogte van het maaiveld gespannen touw

mooi egaal van kleur, hebben ze ervoor

werk. Aan de hand daarvan kon ik de maten

gekozen het beton in het zicht te laten.

voor het prefabbeton en de plaatsen van de

De brugdekdelen zijn uiteindelijk bestraat

instortvoorzieningen bepalen. Zo hebben

met klinkertjes. We hebben overwogen de

Las- en Constructiebedrijf
J. de Goede (i.o.v. particulier), Purmer

we de stekken op de fundering tot op de

penanten op de brug ook door Vebo te laten

Aannemer:

millimeter nauwkeurig kunnen positio

leveren, maar vanwege onduidelijkheid in

neren. Wat er bij Vebo op neer kwam dat

de maatvoering van het toegangshek

ze de gains tot op diezelfde millimeter

hebben we die op het laatste moment in

Architect:

nauwkeurig moesten instorten.”

het werk gemetseld en gestuukt.”

Architectenbureau Ruben
Wennekers, Hobrede

Beton toch zichtwerk

Legoblokjes

“Een ander akkefietje was de verdikte rand

“Ook in het werk bleken alle delen prima

langs de rondingen van de toogelementen.

te passen. Zo waren alle sparingen in de

Een esthetisch mooie vondst van de

prefabbetonnen banden, bijvoorbeeld

Werkvoorbereider Vebo:

ontwerper, want anders zouden die ele

voor de verdiept aangebrachte natuur

Henk Wim Meester

menten er ietwat saai hebben uitgezien.

stenen afdekkers, mooi strak uitgevoerd.
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