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De Wijde Blick

Toonaangevend gebouw
met kolommen van Vebo
Op Heijplaat, Rotterdam, ligt het nieuwe woongebouw De Wijde Blick. De 59 appartementen completeren een bestaand cirkelvormig appartementengebouw. Beide maken
deel uit van de herstructurering van de Heij, een naoorlogse wijk van Heijplaat die in
fasen wordt gesloopt en herbouwd.
Op de plek van De Wijde Blick stond vroe

Levensloopbestendig

2 V’s die bijna een W maken

ger een deel van de woningen die onder

“De tijdsdruk was hier hoog”, begint Arie

“Wat De Wijde Blick tot een toonaan

dak boden aan de havenarbeiders die

Donker. “We zijn in februari 2010 symbo

gevend gebouw maakt, is niet alleen

veelal bij RDM werkten. De skyline wordt

lisch gestart met het onthullen van het

de vormgeving met de opvallende over

nog steeds gedomineerd door de enorme

reclamebord, waarna we twee maanden

kraging die wordt gestut door schuine

kranen van het havengebied. Na enkele

later gestart zijn met de bouw. In septem

betonkolommen, maar ook het materiaal

‘zeecontainerdorpen’ te zijn doorkruist,

ber 2011 waren we zo goed als klaar.”

gebruik en het verspringende metsel

bereiken we De Wijde Blick. In een tot

Zo goed als, want ten tijde van het bezoek

werk. De tinten en het in het oog

tijdelijke bouwkeet gebombardeerd

van Vebo Visie, januari jl., zijn de oplever

springende houtwerk zorgen samen met

appartement op de begane grond schui

rondes aan de gang en wordt de laatste

de fraaie gevelstenen voor een warme

ven we aan bij Arie Donker. Hij is project

hand gelegd aan de bestrating. “Veel van

uitstraling.” De ‘schuine betonkolommen’

leider bij de hoofdaannemer van het

de appartementen zijn inderdaad al

werpt meteen de vraag op: “Van Vebo?”

project, Aannemersbedrijf H. Pellikaan BV.

bewoond”, vervolgt Arie Donker, “met 

Een vraag die Arie Donker beaamt. “Maar

een nadruk op oudere bewoners. Er is

ook de radiale galerijplaten, met antislip-

in het complex dan ook voorzien in een

wybermotief, komen van Vebo. Evenals

ontmoetingsruimte. De levensloop

de trappen en de balkonplaten. Het

bestendigheid van de woningen is hoog.

mooie bij die galerijplaten is dat de

De hoofddraagconstructie is zo ontworpen

tegeltjes waarmee de hijsvoorzieningen

dat van twee woningen relatief eenvoudig

worden afgedekt datzelfde wybermotief

één woning te maken is en vice versa.

hebben. Daarmee loopt het motief

Een ander punt dat op de hoge duurzaam

ononderbroken door.”

heid van dit complex aansluit, is de sedum

Arie Donker

dakbedekking. Verwarming geschiedt door

De kolommen werden al even genoemd.

middel van een lagetemperatuurver

“Flinke jongens, met hun breedte van

warming met een warmtepomp. PV-cellen

ongeveer een meter en een dikte van zo’n

op het dak leveren stroom en water wordt

35 centimeter. Het zijn er vier in totaal, die

verwarmd door zonnecollectoren.”

samengesteld twee V’s vormen die op hun

beurt weer bijna de letter W maken. Bijna,

die in een stervormig patroon tegen het

gebruik als de centrale verwarming. Hele

omdat de V’s elkaar niet helemaal raken.”

plafond van de overkraging zijn gemon

maal self supporting dus.” Dat het systeem

teerd. Arie Donker: “Beneden komen drie

naar behoren functioneert, blijkt als we de

Samen vormen de kolommen de dragende

wandlampen die omhoog stralen en waar

gure januariwind met het dichttrekken van

constructie voor de overkragende twee

van het licht door de metalen plaatjes wordt

de voordeur buitensluiten en de ‘tijdelijke

bouwlagen erboven. “We hebben de

gereflecteerd. Echt iets aparts, net zoals de

bouwkeet’ weldadig warm blijkt te zijn.

kolommen op het dak geplaatst waarna de

twee V’s. Van Vebo inderdaad, haha.”

We nemen nog een bakkie.

stekken aan de bovenzijden aan de wape
ning van de vloer erboven zijn bevestigd.

Gevaarten van 9 ton

Door de vloerdelen om de kolommen heen

Op de vraag hoe lang hij Vebo al kent, ant

Project:

te positioneren en aan te storten, ontstond

woordt Arie Donker: “Ik kwam ruim 20 jaar

op twaalf meter hoogte een dragende

geleden met hen in contact voor een werk

59 (senioren)appartementen
De Wijde Blick, Rotterdam-Heijplaat

vloer voor de erop te bouwen bouwlagen”,

van 39 appartementen in Gorinchem. We

zegt Arie Donker. “Pikant is dat we de vloer

hadden daar toen op stel en sprong galerij

stortten daags nadat in het centrum van

platen nodig. Niet zomaar een paar plaat

Rotterdam een aantal betonnen vloer

jes, maar gevaarten van negen ton elk.

platen van een gebouw in aanbouw naar

Binnen 24 uur na het storten hadden we

Aannemer:

Opdrachtgever:
Woonbron Ontwikkelbedrijf,
Rotterdam

beneden kwamen (21 oktober 2010, red.).

ze op de bouwplaats. Mijn ervaring is dat

Je snapt dat ik beide projecten met boven

als het ingewikkeld is, van hoge kwaliteit

Aannemersbedrijf H. Pellikaan BV,
Gorinchem

gemiddelde belangstelling heb gevolgd ...”

moet zijn en er per bouwdeel volgens onze

Architect:

Als het woord koudebrug valt, vervolgt Arie

planning geleverd moet worden, we dan bij

Donker: “Daarvan is geen sprake omdat

Vebo moeten zijn.”

de gehele vloer is geïsoleerd. Vebo heeft

Aan het eind van de rondleiding lopen we

Constructeur:

daarvoor dus geen aparte voorzieningen

langs een machinekamerachtige ruimte.

aan de kolommen hoeven te treffen. Ik vind

Arie Donker verklaart: “Hier staat de

Theo Wulffraat & Partners BV,
Zwijndrecht

dat er een zeer geslaagde constructie is

technische installatie die het complex van

ontstaan. Niet alleen mooi qua vorm maar

warm water voorziet. Via collectoren op de

ook qua uitvoering, in antracietgrijs.

daken wordt water opgewarmd dat bene

Het past echt bij het kunstwerk als je er

den deze ruimte in grote buffertanks wordt

Werkvoorbereider Vebo Beton:

van de begane grond naar kijkt.”

opgevangen. Het systeem bedient zowel de

Ronald Jansen

Dat kunstwerk bestaat uit metalen plaatjes

warmwatervoorziening voor huishoudelijk

Attika Architekten, Amsterdam

Rayonmanager Vebo Beton:
Peter Duijst

u i t g e l i c h t
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In de serie ‘Uitgelicht’ staat steeds een andere afdeling binnen Vebo Beton & Staal centraal.
Deze keer: de afdeling Calculatie/Werkvoorbereiding van Vebo Staal. De redactie van Vebo
Visie praat met hoofd Janno Voets en werkvoorbereider Johan Hoogendoorn.

Uitgelicht: Vebo Staal afdeling
						 Calculatie/Werkvoorbereiding
Zoals bekend verzorgt Vebo Staal de

omhoog tegen lagere kosten én met veel

nen we veel makkelijker de afweging

engineering en productie van alle gevel

minder kans op faalkosten. Als je bijvoor

maken of we bijvoorbeeld de krachten

ondersteunende staalelementen om

beeld je prefabbeton en je staalwerk door

opvang dan wel door beton dan wel staal

metselwerk te kunnen opvangen of die

verschillende bedrijven laat maken, is de

laten plaatsvinden als de geveldrager

nodig zijn om prefabbetonproducten

kans zeer groot dat een van de consoles

gecombineerd wordt met een betonband.

(van Vebo Beton) te kunnen bevestigen.

precies gemonteerd moet worden op een

Bij gescheiden aanbestedingen bij het

Denk daarbij aan lateien, geveldragers,

punt in de vloerrand waar ook een boor

ene en het andere bedrijf zullen beide

consoles, ankerrails, borstwerings

anker voor een borstweringssteun is

geneigd zijn zo economisch mogelijk te

steunen en wat dies meer zij.

gedacht. Bij ons zitten Beton en Staal

offreren met veelal geen of onvoldoende

Inmiddels hoort daar sinds een aantal jaar

naast elkaar bij wijze van spreken, en

overleg over het constructieve aspect. Zo

Aluminium bij (waterslagen, afdekkappen

zullen dit soort knooppunten al veel

kan het betonbedrijf sierelementen voor

etc.), zodat de rest van dit artikel ook van

vroeger zijn geconstateerd zodat ze

stellen op een plek in de gevel waar ze

toepassing is op deze productgroep.

kunnen worden voorkomen. Door die

echter een dragende functie moeten heb

nauwe koppeling binnen ons bedrijf kun

ben. Dan heb je weliswaar een scherpe

Koppeling beton-staalwerk
De geschiedenis van Vebo Staal begint
in 1993 met het onderkennen van een
duidelijke toegevoegde waarde voor
Vebo Beton om de productenreeks uit te
breiden met stalen lateien en gevel
dragers. “Sindsdien”, zegt Janno, “ zijn
we gegroeid tot een team van 20 specia
listen waarmee we onze klanten bedie
nen. Bij Vebo Beton & Staal hebben we de
calculatie- en werkvoorbereidingen van
zowel onze beton- als onze staalproduc
ten onder één dak, wat zeer korte lijnen
en dus heel snel schakelen mogelijk
maakt. Bovendien gaat de kwaliteit

Johan Hoogendoorn (l) en Janno Voets

offerte, maar dan zal er toch een partij

te prefereren boven boorankers’ worden in

manier krijgt die altijd een transparant

moeten opdraaien voor het meerwerk.

deze fase in overleg met elkaar beant

totaalplaatje te zien, zonder onvoorzien

Die discussie hebben wij als ‘alles-onder-

woord. Verder is het belangrijk te weten

meerwerk achteraf.”

één-dakpartij’ niet. Door het in één hand

waaruit de achterliggende constructie

te houden, ontzorgen we de klant en is

(vaak een vloerrand) bestaat waaraan het

Werkvoorbereiding

de specifieke constructietechnische detail

gevelondersteunend staalwerk moet wor

Bereikt een offerte (via de afdeling Verkoop)

lering altijd van het hoogst mogelijke

den gemonteerd.

de opdrachtstatus, dan worden op de afde

niveau.”

In dit stadium komen ook al zaken ter

ling Werkvoorbereiding het reken- en teken

sprake die belangrijk zijn voor het gladjes

werk opgestart. Johan: “Door de zorgvul

Calculatie

blijven rijden van de bouwtrein. Kleuren,

dige voorbereiding bij Calculatie gaan wij

Het begin van een opdracht is altijd het

nummeringen, welke gevel en welke ver

de opdracht concretiseren per bouwblok,

maken van de offerte, waarbij de eerste

dieping eerst, welke bouwblokken in welke

verdieping, gevelvlak, kleurpartij etc.,

gegevens van het project via de klant

volgorde, in welke gevel zorgen suskasten

geheel conform de al eerder genoemde

binnenkomen. “Vaak is het zo”, zegt

en zonweringen voor extra detailleringen,

bouwvolgorde van de klant. We werken alle

Janno, “dat de aannemer min of meer

dat soort zaken nemen we bij Calculatie al

informatie van Calculatie uit, waaronder

globale, in ieder geval nog niet al te uitge

mee. We gaan bij alles uit van de bouw

het verfijnen van de algemene hoeveel

werkte tekeningen indient. Onze klanten

volgorde van de klant.”

heden en afmetingen zoals door Calculatie

verlangen van ons heel vaak een advies

Johan vult aan: “We doen er alles aan om

vastgesteld. Als Calculatie bijvoorbeeld

functie vanwege de specialistische aard

de details boven water te krijgen die

30 m1 geveldrager heeft ingetekend en

van ons werk. We gaan het liefst zo vroeg

belangrijk zijn voor een zo scherp mogelijk

berekend, dan wordt dat in Werkvoorberei

mogelijk met elkaar om de tafel om de

geoffreerd, doch altijd constructief én

ding onderverdeeld in de werkelijke pro

diverse opties tegen elkaar af te wegen.

esthetisch verantwoord plan van aanpak.

ducten, compleet met ieder detail dat elk

Het betreft dan naast constructief advies

De hoofdconstructeur van het project

product op die specifieke plaats in de gevel

veelal ook advies op esthetisch vlak: hoe

wordt dikwijls in deze besprekingen

moet hebben. Dit is tevens het stadium

veel dilataties zijn er minimaal nodig en

betrokken. Dat kán ook, omdat we dermate

waar eerder vermelde zaken als zonwerin

waar plaatsen we ze zó in het gevelvlak

veel kennis, kunde en ervaring hebben dat

gen en geluidswerende voorzieningen,

dat ze het minst opvallen. Hier kunnen

we een gelijkwaardige gesprekspartner

maar bijvoorbeeld ook afwijkende kozijn

verschillende gevelplannen uit voortkomen.

zijn. Veelal resulteert dergelijk grondig

diepten exact worden ingetekend. Komen

Vragen van de klant als ‘waar kiezen we

vooroverleg in meerdere offertes die stuk

hier bijvoorbeeld afwijkende spouwmaten

voor geveldragers en waar voor lateien’,

voor stuk met hun voor- en nadelen wor

uit voort, dan stellen wij de klant daarvan

‘welk type geveldrager’, en ‘zijn ankerrails

den gepresenteerd aan de klant. Op die

lees verder

v e r vol g
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onmiddellijk op de hoogte. Zo is die altijd
up-to-date. Iets dat overigens ook
omgekeerd moet werken: verandert er
tussentijds bijvoorbeeld iets aan de vloer
dikte waarin de ankerrails moeten worden
opgenomen, dan moeten wij daarvan
direct op de hoogte gesteld worden.”
Janno vult aan dat een solide werkvoor
bereiding inderdaad staat of valt met de
nauwgezetheid van de informatiestroom

‘constructie’ door de hoofdconstructeur.

wil gaan doen. Johan: “Wordt er gekozen

Hieruit volgt het definitieve boekwerk

voor de positieflexibiliteit van boorankers,

waarin alle tekeningen terug te vinden zijn

of wordt het toch de keuze voor de ruimere

voor het betreffende project. “ Dit wordt

stelmogelijkheden van ankerrails? Ook

altijd als ‘hard copy’, op papier dus,

daarbij ondersteunen we de klant bij het

gebundeld als een boekwerk naar de klant

maken van de juiste keuze, waarbij we

gestuurd. Niet iedereen loopt immers met

kunnen aanbieden de staalproducten te

een iPad over het bouwterrein”, lacht

monteren voor de klant. We werken samen

Johan. “Met dit boekwerk is elk product

met gespecialiseerde montagebedrijven

terug te vinden op de plaats in de betref

waarmee we kunnen lezen en schrijven.

fende gevel waarin het gaat worden toe

Wat trouwens eveneens geldt voor onze

gepast. De nummering van de producten

co-makers, de bedrijven dus die onze staal

op de tekeningen komt uiteraard overeen

producten maken.

met de merken op de producten, een sys
teem dat in de praktijk erg goed werkt.”

Na werkvoorbereiding volgen productie,
verzinkerij, eventueel coaterij en magazijn.

tussen klant en Vebo Staal. “Onze werk
voorbereiders maken duidelijke productie

Zelf monteren / laten monteren

tekeningen, met exacte maatvoeringen en

Gaat een klant de staalproducten zelf mon-

de afdeling Logistiek van Vebo Staal wordt

uitgewerkte details voor dat project.

teren, dan heeft hij vaak, afhankelijk van

behandeld. Daarom gaan we in de volgende

Daarbij vragen we altijd het allerlaatste

het project, al een voorkeur van hoe hij dat

uitgave dieper op die afdeling in.

tekenwerk bij de klant op, want onze erva
ring is: niets zo veranderlijk als een bouw
werk. Al deze tekeningen zetten we om in
producttekeningen en geveltekeningen
waarin we alle staalproducten genummerd
op de juiste positie plaatsen. Omdat elk
bouwproject uniek is, zijn 99 van de 100
van onze producten ook uniek en daarmee
dus maatwerk.”

Boekwerk of iPad?
Het uiteindelijke tekenwerk gaat via de mail
naar de klant die daarmee de gelegenheid
krijgt zaken bij te sturen. Is alles naar wens,
dan volgt een separaat akkoord van de
klant op de onderdelen ‘maatvoering’ en

Tot aan magazijn is dit het traject dat door

c ol u m n

>
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Wijs met betononderwijs!
Nadat ik was gevraagd om deze column te

in beton? In de eerste plaats de onderwijs

Naast het verzorgen van betononderwijs,

schrijven, dacht ik in eerste instantie een

instellingen zelf, lijkt me. In de technische

waaronder het begeleiden van vele afstu-

warm pleidooi te houden voor het geweldig

opleidingen is er steeds meer aandacht

deerders, moet onderzoek worden v
 erricht en

mooie en veelzijdige materiaal beton en de

gekomen voor algemene vaardigheden. Maar

worden gepubliceerd.

prachtige mogelijkheden die het voor zowel

schieten we daarin niet te ver door, waardoor

Dat laatste is belangrijk omdat de universi

draagstructuren, als op esthetisch vlak, biedt.

onvoldoende ruimte overblijft voor bijvoor

teiten zich vooral richten op wetenschappelijke

Maar in Vebo Visie is dat natuurlijk preken

beeld de mechanica- en betonvakken?

output. De financieringsmodellen zijn daar in

voor eigen parochie.

Wellicht denkt u dat de Betonvereniging in

belangrijke mate ook op gericht. Voor vakgroe

Nee, ik kan deze ruimte beter gebruiken om

haar vuistje lacht als de kwaliteit van het

pen met veel praktijkgericht onderwijs, zoals

aandacht te vragen voor goed betononderwijs,

reguliere onderwijs afneemt. Want de nood

bij Constructief Ontwerpen, is het daarom heel

want de ontwikkelingen van de laatste tijd

zaak voor bijscholingscursussen, zoals de

lastig om capaciteit op te bouwen, zeker als de

baren mij toch wel enige zorgen. Zelf ben ik,

Betonvereniging die verzorgt, zal daardoor

financiering overall ook nog eens terugloopt.

als deeltijdhoogleraar Betonconstructies

alleen maar groter worden. Niets is minder

Ik realiseer me dat ik met het voorgaande een

aan de TU-Eindhoven (één dag per week) en

waar. De geschetste ontwikkeling baart ook de

negatief signaal afgeef. Maar ik hoop niet dat

vicevoorzitter van de Betonvereniging nauw

Betonvereniging zorgen en we bezinnen ons

het wordt ervaren als een klaagzang, want dat

betrokken bij het betononderwijs.

erop wat hieraan samen met andere partijen

is absoluut niet de bedoeling. Wél hoop ik te

Het zal duidelijk zijn dat ik voor deze column

kan worden gedaan. De pijlen zijn daarbij voor

bereiken dat de ‘betonwereld’ na het lezen van

bewust heb gekozen voor een kop met een

al gericht op het hbo, waar de T van Techniek

dit stuk wat beter in de gaten heeft hoe de

dubbele betekenis. Door goed betononderwijs

van het vroegere hts al is vervangen door de B

situatie op het mbo, het hbo en de universi

word je wijs op het gebied van het constru

van Beroepsgericht, die inmiddels ook nog is

teiten ervoor staat, zodat we er misschien

eren in beton. Dat behoeft natuurlijk geen

gemarginaliseerd.

met elkaar voor kunnen zorgen dat het beton
onderwijs de plaats krijgt die het moet hebben.

betoog, maar het is wel heel belangrijk.
Na diverse incidenten de laatste jaren heeft

Ook al lijkt de situatie op het hbo ernstiger, op

Dus als er een beroep op u, als ondernemer of

iedereen zijn mond vol van constructieve

de universiteit is het ook vechten tegen de

andere betrokkene in de betonwereld, wordt

veiligheid. Maar dat begint naar mijn mening

bierkaai. Als ik zie hoeveel capaciteit er in

gedaan, dan bent u geïnformeerd. We rekenen

bij goed onderwijs in het construeren met

Delft nog is voor onderwijs en onderzoek op

op uw steun, in welke vorm dan ook!

het meest toegepaste constructiemateriaal

het gebied van constructief beton en ik dat ver

dat beton is. Aan de studenten zal het overi

gelijk met toen ik er promoveerde in de tachti

gens niet liggen. Die zijn supergemotiveerd

ger jaren, dan vraag je je af: “hoe kan het?”

en goed. Maar is er in het reguliere onderwijs

Feitelijk kan het alleen doordat de nog beschik

nog wel de ruimte om kwalitatief hoogwaar

bare onderzoeks- en onderwijscapaciteit een

dig betononderwijs te verzorgen?

topprestatie levert. Maar natuurlijk is het aan

Wees wijs met het betononderwijs! Dat is

bod in het curriculum (leerplan) ook minder

eigenlijk het signaal dat ik met de kop en deze

geworden. Dat kan niet anders. In Eindhoven is

column wil afgeven. Maar voor wie is dit signaal

het niet beter. Bij ons moet het gehele curricu

dan bedoeld? Wie kan, of welke organisaties

lum worden verzorgd door 1,4 fte eerste geld

kunnen, ervoor zorgen dat er op zowel het

stroom. Gelukkig kon dit de afgelopen tijd nog

mbo als het hbo als op universitair niveau vol

aangevuld worden met de extern gefinancier

doende ruimte blijft voor overdracht van de

de inbreng van Siebe de Boer van Ballast

benodigde harde basiskennis voor construeren

Nedam en mijzelf (beiden één dag per week).

Prof. dr. ir. Dick Hordijk
Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. en
TU-Eindhoven

Bedrijfsveiligheid verhogen?
Gedrag veranderen!
In 1999 behaalde Vebo Beton & Staal als eerste in de branche het KAM-zorgcertificaat.
Sindsdien s treven we jaarlijks ook in onze KAM-zorg naar een steeds hoger niveau.
Hieruit mag blijken dat het ons bedrijf

zo toe te werken naar de ideale situatie

Vooraf heeft ChemConsult Vebo onderzocht

ernst is als het gaat om onder meer

van nul ongevallen per jaar.

volgens het ‘Bradleymodel’ (zie kader). Dit
geeft inzicht in waar een organisatie staat in

arbeidsomstandigheden. Van daaruit is

Gedragsverandering van
‘top to bottom’

de ontwikkeling naar een volwassen veilig

veiligheid voor onze medewerkers. Die
kan echt niet door onze bhv’ers alléén

Het vergroten van veiligheid voor mede

uitkomst uit dat er sinds de veiligheidsscan

worden gewaarborgd; persoonlijke veilig

werkers blijkt in de praktijk een lastige

twee jaar geleden wel een en ander verbeterd

heid gaat iedereen binnen de organisatie

zaak. Dat komt mede doordat persoonlijke

was, maar dat er nog wel werk aan de winkel

aan. Vebo is een modern industrieel

veiligheid voornamelijk samenhangt met

is om een optimale situatie te bereiken.

bedrijf waar met allerlei productie

een bewustzijnsvergroting én daaruit

Inhoudelijk waren de trainingen dan ook

middelen zware producten worden ge-

voortkomende gedragsverandering van

voornamelijk gefocust op het creëren van

maakt. Een bedrijf bovendien waarbij het

het personeel. De zinvolste manier om

noodzaak voor een ander/verbeterd gedrag:

door de fysieke grootte niet altijd meevalt

dit te bereiken, is toe te werken naar een

wat zijn nu de werkelijke consequenties van

alles te overzien en in de gaten te hebben.

houdings- en gedragsverandering van álle

een ongeval? Dit loopt uiteen van verzuim

Dit artikel brengt u op de hoogte van de

medewerkers, ‘top to bottom’. Daarbij

tot en met de ellende die iemand van een

veiligheidssituatie binnen onze organi

moet het topkader terdege beseffen dat

ongeval in zijn eigen tijd en in zijn familie

satie: hoe was die, hoe moet die zijn en

het een voorbeeldfunctie heeft. 96% van

situatie ondervindt. Dit geldt overigens niet

hoe gaan we die bereiken?

de bedrijfsongevallen heeft menselijk

alleen voor arbeidsongevallen maar voor

handelen als oorzaak, slechts 4% wordt

elk soort ongeval. Vandaar dat ook hiervoor

BTE en veiligheid

veroorzaakt door procedures en werk

aandacht is geweest tijdens de sessies. In de

Veiligheid is binnen Vebo van oudsher

instructies. Door het gedrag van mensen

trainingen kwam ook het consequent aanstu

een belangrijk onderwerp. Zo is twee jaar

te veranderen, kan dus het meeste effect

ren van medewerkers door leidinggevenden

geleden door het bedrijf ChemConsult al

worden bereikt. Daarom zijn de veilig

aan bod. Immers, pas dán zal een volgende

eens een veiligheidsscan uitgevoerd.

heidstrainingen die ChemConsult aan de

stap naar een volwassen veiligheidsbeleving

Uit dit onderzoek bleek dat Vebo een goed

BTE-bedrijven geeft vooral gericht op het

kunnen worden gemaakt. Het veranderde

ontwikkelde veiligheidsstructuur had.

veranderen van houding en gedrag!

gedrag van medewerkers zal gewoonte

het een kleine stap naar persoonlijke

heidsbeleving. In het geval van Vebo wees de

moeten worden, deels door ze daar conse

Veel was (en is) goed gedocumenteerd en
vastgelegd, doch naleving en opvolging

De trainingen bij Vebo

quent op te wijzen, deels door ze daarbij te

kon beter.

Om alle medewerkers actief in het veilig

verduidelijken waarom dit zo belangrijk voor

Vanuit het moederbedrijf BTE wordt sinds

heidstraject te betrekken, werd de training

hen is. Om dit te bereiken, moet ook de wijze

februari2010 een nieuw veiligheidstraject

die ChemConsult bij Vebo heeft gegeven,

van aanspreken zich richten op de mogelijke

bewandeld dat bedoeld is voor alle BTE-

verdeeld over vier dagen: directie, manage

gevolgen van onveilig handelen, in plaats

bedrijven. Vanwege de bekendheid van

mentteam, (assistent)ploegleiders en

van het sturen op regels en procedures.

ChemConsult bij diverse BTE-bedrijven

productiemedewerkers. Er zal nog een

(waaronder Vebo) is besloten dit bedrijf

vijfde sessie worden georganiseerd voor het

ook voor het BTE-veiligheidstraject in te

kantoorpersoneel dat zich bezighoudt met

Opbouw van een
ChemConsult trainingsdag

schakelen. Het doel is uiteraard de veilig

zaken als engineering, werkvoorbereiding

Uiteraard zijn maatwerktrainingen voor

heid binnen de bedrijven te verbeteren om

en commerciële activiteiten.

ChemConsult aan de orde van de dag,

<
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Achtergrond

Het Bradleymodel: van “Je moet” naar “Ik kan” naar “WE DOEN!”
Het Bradleymodel brengt de status van een organisatie in kaart waar het de
houding ten aanzien van veiligheid betreft: ‘reactief’, ‘afhankelijk’, ‘onafhankelijk’
en ‘interafhankelijk’.
Reactief: Er is voornamelijk aandacht voor veiligheid als er zich een incident heeft
voorgedaan. Het streven naar 0 ongevallen in deze fase is dus ook niet opportuun.
Afhankelijk: Er is ZORG vanuit het management, deze ZORG wordt niet gedeeld
door de rest van de organisatie, alleen het management gelooft erin dat alle
ongevallen te voorkomen zijn. De ZORG wordt kenbaar gemaakt middels regels en
procedures, de perceptie is echter: OMDAT het management het wil.
Onafhankelijk: Men heeft de ZORG voor zichzelf, de individuen zijn zich bewust
van de gevaren en handelen ook conform deze gevaren. Het bewustzijn is gekweekt
door training, opleiding en begeleiding. Men gelooft dat alle ongevallen te voor
komen zijn, maar denkt dat dit zeer moeilijk is.
Interafhankelijk: Er is ZORG voor elkaar, correctie en hulp komen niet alleen
van leidinggevenden, en elkaar aanspreken is een heel normale zaak. Iedereen
gelooft dat alle ongevallen te voorkomen zijn.

maar globaal verlopen zij volgens het

systemen en middelen worden eveneens aan

getoond middels een oefening) als je niet de

volgende stramien.

deze filosofie getoetst. Dit om de totale

juiste informatie vergaart maar afgaat op

• Cultuurbepaling van de organisatie aan

kracht van de Chain te vergroten. Hoe kun

aannames?

de hand van het Bradleymodel

je op je eigen niveau de juiste invloed uit

Hoe volwassen is de organisatie ten aanzien

oefenen? Belangrijk is ook dat men begrijpt

Welke mogelijkheden heb je tot je beschik

van veiligheid. Is het een puur reactieve, een

dat op verschillende organisatieniveaus

king als men zich bewust niet aan afspraken

afhankelijke, een onafhankelijke of een inter

verschillend gedrag vertoond wordt. Hoe kun

houdt? Hoe ziet een goed onderbouwd

je dit beïnvloeden?

disciplinemodel eruit en waar moet een

afhankelijke organisatie?
Dit is belangrijk bij het bepalen van verdere

• Impact van een ongeval

• Correctieve maatregelen

organisatie/leidinggevende aan voldoen

verbeterstappen op weg naar 0 ongevallen.

Wat zijn de werkelijke gevolgen van een

alvorens disciplinair te kunnen handelen?

Nul ongevallen gaat echter niet ver genoeg,

ongeval voor slachtoffer, familie en betrokken

Cases met werkelijk gebeurde scenario’s.

het streven is een organisatie werkelijke

collega’s? Het gaat niet alleen om het verzuim

zorg voor het personeel te laten krijgen dan

maar ook om welk leed erachter schuilt en

wel verder hierin te laten ontwikkelen:

wat voor beperkingen slachtoffer en familie

‘safety goes beyond zero!’

ondervinden.

• Introductie van de SafetyChain®

• Veiligheid integreren in huidige rol, het
belang van gevoeld en uitgedragen
leiderschap.
• Risicobeheersing, welke systemen en
middelen hebben wij om risico’s beheers

• Incidentonderzoek

De SafetyChain een metafoor voor duurzame

Hoe voer je na een incident direct een eerste

baar te maken/houden, uitwerking in de

gedragsverandering. In de SafetyChain komt

onderzoek uit? Hoe kom je tot adequate

LMRA (Laatste-Minuut-Risico-Analyse).

naar voren dat alle schakels onontbeerlijk

eerste stappen ter voorkoming van soort

In een volgende Vebo Visie treft u een

zijn, de zwakste schakel bepaalt de sterkte

gelijke incidenten? Wie moeten er in zo’n

artikel aan over de concrete vervolgstappen

van de ketting. In deze benadering vormt de

eerste overleg participeren? Wat is het

die bij Vebo hebben plaatsgevonden na de

mens het uitgangspunt. De organisatie,

gevaar (wordt tijdens de training aan

gehouden veiligheidstrainingen.

Regels, procedures en
toezicht op naleving

≈ Bradley model

Aantal letsels

Gewoontegedrag van mede
werkers gestuurd vanuit
bewustwording en/of gewoonte.
(zo doen we dat)
Herkennen onveilig gedrag en direct
aanspreken/ingrijpen door collega's

Reactief

ZIJ
Afhankelijk

IK

Onafhankelijk

WIJ
Interafhankelijk

p r o j e c t

>
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In Utrecht wordt een oud stadsdeel ontwikkeld tot modern, bijdetijds woonplan,
het Masterplan Talmalaan. Gezien het oorspronkelijke karakter van dit stadsdeel
was het van belang het volkse en dorpse gevoel van oudsher te behouden.

Snake Tower profiteert
		 van combinatie staal-beton
Zowel de lay-out van het plan (met hofjes

subsidieregelingen die we steeds sneller

belangrijk dat het onmisbaar was om het

en parkjes) als de vormgeving en het

op ons af zagen komen, het maakte het

ontwerp van de Snake Tower uitgevoerd te

materiaalgebruik (met gevels van

er allemaal niet eenvoudiger op. Evenals

krijgen. Jan-Willem de Poorter verduidelijkt:

overwegend rode baksteen) voorzien in

de beperkte opslagruimte. Dat betekende

“De hoofdconstructie van de meeste bouw

een bepaalde knusheid die veel oude

voor de leveranciers, waaronder Vebo,

blokken, zo ook de Snake Tower, is getun

stadsdelen in Nederland kenmerkt.

heel veel just-in-time leveren.”

neld. De balkonplaten worden opgelegd op

Gevraagd naar de producten die Vebo ‘

prefab wandconsoles die op beukmaat aan

Teruggegeven opdracht

net op tijd’ moest leveren, antwoordt

de kopse kanten van de betonwanden zijn

Binnenhof is de naam van een onderdeel

Jan-Willem de Poorter: “Balkonplaten,

gemonteerd. (Overigens zijn die consoles

van deze stadsdeelrenovatie. Een belang

consoles, wandconsoles, balken. Trappen

ook allemaal, zo’n 50 stuks, door Vebo

rijk ‘landmark’ van Binnenhof is de

met en zonder aangestorte bordessen,

geleverd.) Acht balkons zijn minder breed

zogenaamde Premier (de Snake Tower,

kolommen, liftwanden, galerijplaten.

uitgevoerd, voor het effect van de ‘slinge

een 59 appartementen tellende woon

Ook wel kleiner prefab hoor, kantplanken,

rende slang’. Die minder brede balkons zijn

toren). Het gebouw dankt de naam, Snake

afdekbanden, dat soort werk. Het is ook

per twee aan de rechterkant opgelegd op

Tower, aan de optisch verticaal aan elkaar

voor Vebo echt wel een opdracht van

een wandconsole die aan de betonwand

verbonden balkons en consoles aan de

grote omvang. Zoiets gun je niet alleen

hangt. Aan de linkerkant hangen de bal

achtergevel. Hierdoor ontstaat het effect

op basis van prijs. We doen al heel lang

kons op zo’n zelfde wandconsole, alleen

van een slang die over de gevel kronkelt.

zaken, en dan gaat goodwill gewoon mee

moest er een voorziening komen waaraan

Jan-Willem de Poorter is bedrijfsleider/

spelen, zo werkt het. Een kwestie van over

deze kon worden bevestigd. Zoals gezegd

projectleider bij Bouwcombinatie

en weer klaarstaan voor elkaar, waarbij

Plegt-Vos/SPRANGERS v.o.f. Dit is een

je rekening houdt met elkaars mogelijk

samenwerking van Plegt-Vos Geelen uit

heden. Bij een werk van deze grootte zijn

Vleuten en Sprangers Bouwbedrijf uit

fouten onvermijdelijk.

Breda. Hij vertelt: “De Snake Tower is

Is niet erg, maar ze moeten wel worden

slechts een onderdeel van het uit negen

opgelost. Moet dat snel omdat er anders

tien bouwblokken bestaande project.

stagnatie optreedt, dan is Vebo er ook

In totaal bouwen we hier 270 woningen.

snel. Blijkt om logistieke redenen dat een

Echt wel iets van formaat dus. Juist van

reparatie pas een aantal weken later kan

wege die omvang en de tijd van de eerste

worden uitgevoerd, staan ze ook klaar.”

concrete plannen, in 2007 vlak voor het
nogal een slangenkuil, om het maar zo

Stalen ophangconstructies om te
kunnen tunnelen

te zeggen. Opdrachten die teruggegeven

Ook staalwerk leverde Vebo hier. Het gaat

werden, een grondsanering, deadlines van

om een minimale hoeveelheid, maar zó

begin van de crisis, was het voortraject

zijn die balkons minder breed, dus niet op

en vloeren is daar waar nodig rekening

Utrecht met zijn kenmerkende Dom.

beukmaat, zodat er geen betonwand is om

gehouden met vloersparingen voor de

De bewoners van Snake Tower komen op

de linker console aan te kunnen bevestigen.

draadeinden bovenop de staalkolommen.

een bepaald niet verkeerde plek te zitten.

Om voorzieningen in te storten in de verdie

Van het totaal van alles wat Vebo hier levert

pingsvloeren tijdens het tunnelen was geen

is dit staalwerk maar een fractie: vier

optie, omdat we anders de tunnel er niet

kolommen met acht grondplaten-annex-

meer uit zouden kunnen krijgen. De ophang-

consoles, en het nodige bevestigings

voorzieningen moesten dus ná het verwij

materiaal. Ze zijn echter wel onmisbaar,

deren van de tunnel worden aangebracht.

niet alleen voor het ontwerp, maar ook

Vebo heeft toen meegedacht over zware

vanwege de tunnelbouwmethode. Mede

staalconstructies die we tussen de verdie

dankzij het vernuft en de kwaliteit van Vebo

pingsvloeren konden monteren. Zo’n

is dit mooi gelukt. Hun engineeringskracht

Stichting Mitros, Utrecht

constructie bestaat uit een kolom met een

heeft zelfs dermate indruk gemaakt dat ik

Aannemer:

gecombineerde grondplaat/console en een

erover denk in vergelijkbare situaties vaker

losse gecombineerde grondplaat/console.

een beroep op ze te doen. Niet alleen voor

Het eerste deel staat op de verdiepings

de ‘gewone’ geveldragers en lateien, maar

vloer en steekt met twee draadeinden door

juist ook voor dit soort projectspecifieke

Architect:

de verdiepingsvloer erboven. Aldaar wordt

uitdagingen die we regelmatig tegenkomen.

het tweede deel aan de kolom gekoppeld en

Vebo heeft een grote interne kracht op

Bolles+Wilson, Münster
ONX architecten, Hoofddorp

nog eens verankerd in die verdiepingsvloer.

het gebied van het combineren van staal

Constructeur:

Op die manier ontstaat een aan twee

en beton, zoals bij de Snake Tower. Dat

vloeren verankerde staalconstructie

hebben ze hier wel bewezen.”

Project:
Binnenhof’, 211 koop- en huur
woningen + 59 appartementen
‘De Premier’ (Snake Tower), Utrecht
Opdrachtgever:

Bouwcombinatie Plegt-Vos /
SPRANGERS v.o.f., Vleuten

Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Rayonmanager Vebo Beton:

waaraan de betonnen wandconsole wordt
opgehangen. Die console is uiteindelijk

Door de kou is er een mankement aan

een steunpunt voor twee balkonplaten.

de bouwlift. We moeten de negen verdie

Bij de uitwerking van de staalconstructie

pingen te voet trotseren om aanvullende

hebben wij en Vebo rekening gehouden

fotografie te kunnen doen. Twee voordelen

Theo van Doornik

met de stelruimte die nodig is bij het

van dit noeste benenwerk: we blijven goed

Werkvoorbereiders Vebo Beton:

bouwen met een tunnelbekisting. Deze

warm bij een temperatuur van -3˚C, en

stelruimten zijn nadien aangeheeld met

een beloning in de vorm van een prachtig

gietmortel. Bij het storten van de wanden

uitzicht over de wijk en op de skyline van

Peter Duijst
Rayonmanager Vebo Staal:

Harm van Twillert
Peter Kraaijeveld

Kunststeencomposiet:
wat kan er wel, wat kan er niet?
Een van de meest recente wapenfeiten van Vebo in het streven naar een steeds hogere dienst
verlening is de toevoeging van kunststeencomposietproducten aan het leveringsprogramma.
U heeft hier eerder in Vebo Visie over kunnen lezen en in de vorige editie stond een project
artikel met kunststeencomposietproducten als insteek.
In dit artikel willen we uitleggen wat

producten, door toevoeging van de juiste

kunststeencomposiet is, wat de (on-)

additieven, versneld te kunnen laten uit

Wat zijn de (on)mogelijkheden
van kunststeencomposiet?

mogelijkheden zijn, welke product

harden. Dit maakt het mogelijk meerdere

Een van de mooie mogelijkheden van

mogelijkheden we hebben en hoe we

malen per dag te kunnen storten. Handig

onze kunststeencomposietproducten is

een en ander be- en verwerken.

om de productie op te voeren of versneld

dat we ze in principe in nagenoeg alle

Verantwoordelijk voor de productie van

te kunnen uitleveren.

RAL-kleuren kunnen maken. Standaard

onze kunststeencomposietproducten is

Het mengsel heeft uiteindelijk een soorte-

kunt u echter al kiezen uit niet minder dan

ons dochterbedrijf FK Marmer in Emmen.

lijk gewicht van 2,1 kg per liter. Na het

achttien basiskleuren. Een overzicht van

Aldaar spant een tiental medewerkers

storten heeft het de eigenschap tijdens

alle standaardproducten en -kleuren krijgt

zich elke dag in ten behoeve van de

het uitharden te krimpen. De krimp

u op www.fkmarmer.nl of in onze folder

productie van letterlijk en figuurlijk

bedraagt ongeveer 3 mm per strekkende

(aanvragen via info@fkmarmer.nl). Zowel

vlekkeloos kunststeencomposiet.

meter, een en ander afhankelijk van de

de website als de folder geeft u tevens een

afmetingen van het product en de hoe

indruk van onze achttien basiskleuren.

veelheid toegevoegde additieven.

En beschikt u over een RAL-waaier, dan

Wat is kunststeencomposiet?

heeft u daarmee meteen de rest van onze

Net als een chef-kok kunnen ook wij
niet álles vertellen over receptuur en

In verband met de krimp produceren we

samenstelling van onze kunststeen

onze kunststeencomposietproducten altijd

composietproducten. Elk bedrijf heeft

met een zekere overlengte. Vervolgens

Vrijwel alle niet-constructieve ontwerpen

zijn eigen keuze in grondstoffen, de mix

worden ze op exact de juiste maat gezaagd.

zijn in kunststeencomposiet te produceren.

hiervan en de productiemethoden.

Daarna worden ze aan de zichtzijden met

Bekende voorbeelden zijn vensterbanken,

Kunststeencomposietproducten van

een folie beplakt die tijdens opslag, trans

muurafdekkers en raamdorpels. maar ook

FK Marmer bestaan voornamelijk uit een

port en verwerking op de bouwplaats

raamomkaderingen maken steeds vaker

mengsel van vloeibare kunsthars, kwarts

tegen beschadigingen en krassen be-

deel uit van ons orderpakket. En u bent

zand en kwartsmeel. Hieraan worden

schermt. Vebo/FK Marmer benadrukt

altijd van harte welkom om ons uw ideeën

additieven toegevoegd om de producten

dat de beschermfolie pas verwijderd moet

in kunststeencomposiet voor te leggen.

na het storten te kunnen laten uitharden.

worden nádat alle werkzaamheden op de

Zoals gezegd, zolang het niet-constructief

Daarbij heeft FK Marmer de mogelijkheid

bouwplaats (nagenoeg) zijn afgerond!

is, is heel veel mogelijk.

kleurmogelijkheden in handen.
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FK Marmer kunststeencomposiet:
de belangrijkste kenmerken
• vlekbestendig
• onderhoudsarm
• lange levensduur
• slijtvast
• niet breukgevoelig
• op maat geleverd
• snelle verwerking
• glad en strak van aanzien
• vorstbestendig
• concurrerend in prijs

Zo zijn ook ornamenten uitstekend in kunst

flexibel is zonder dat het breekt, zodat

Mocht het nodig zijn gaten in de producten

steencomposiet te storten. We hebben

de producten weer hun oorspronkelijke

te boren, bijvoorbeeld ter extra zekering

zelfs een keer een opdracht volbracht voor

vorm terugkrijgen na het verwerken op

bij montage op hoogte, dan volstaat een

de vervaardiging van de grafsteen van een

de bouwplaats.

gewone steen- of diamantboor. Denk er

Het constructief wapenen van kunststeen

daarbij echter wel aan de boormachine

composietproducten met betonstaal is nog

níét in de klopstand te gebruiken.

kunstenaar, naar zijn eigen ontwerp ...
Kunststeencomposietproducten van

niet mogelijk, daarvoor zijn de uitzettings

FK Marmer zijn zeer strak en kleurvast,

coëfficiënten van staal en kunststeen

Verder is het is belangrijk tussen de kunst

waarbij onderlinge kleurafwijkingen bin

composiet te verschillend. We kunnen in

steencomposietelementen altijd een voeg

neneen gestorte serie slechts minimaal

de producten wel een nylonmatje aan

van minimaal 10 mm te houden om het

zijn, áls ze er al zijn. De kleurechtheid blijft

brengen. Dit geeft meer samenhang in het

materiaal ruimte te geven uit te zetten.

dan ook voor vijf jaar gegarandeerd. Maar

product en vermindert de kans op breuk.

De voegen kunnen later in het werk
worden afgekit.

niet alleen de kleurechtheid van onze pro
ducten is duurzaam, dat geldt ook voor

Een nieuwe ontwikkeling binnen Vebo/

de producten op zich. Een levensduur

FK Marmer is dat er op dit moment onder

Toepassingen

van 50 jaar voor kunststeencomposiet

zocht wordt in hoeverre er constructief

De mogelijkheden voor toepassing zijn

producten is gewoon reëel. Een KOMO-

gerekend kan worden met betrekking tot

velerlei. Op dit moment worden kunst

productcertificaat op kunststeencomposiet-

toepassing van onze kunststeencomposiet-

steencomposietproducten nog hoofd

producten is evenwel nog niet mogelijk.

producten. We hopen u hierover in een vol

zakelijk toegepast in de woningbouw.

Debet hieraan is het ontbreken van een

gende Vebo Visie meer te kunnen melden.

Toch zijn er door de unieke materiaal-

BRL voor regelgeving betreffende het

en producteigenschappen veel meer

produceren van kunststeencomposiet.

Be- en verwerking

toepassingsmogelijkheden te bedenken.

Wanneer zo’n BRL wel voorhanden is,

Moeten de kunststeencomposietproducten

We denken zelf aan bijvoorbeeld toe

kunt u ervan verzekerd zijn dat FK Marmer

op de bouwplaats nog bewerkt worden,

passing in de tuinarchitectuur en de

zo snel mogelijk tot certificering van haar

dan kunnen FK Marmer-producten worden

agrarische sector. En waaraan denkt u

producten zal overgaan.

bewerkt met een diamantblad (droog of

in dit verband? Zoals eerder gezegd gaan

nat) of een steenschijf. Gebruik bij droog

we hierover graag met u in overleg!

De producten kunnen ongewapend

zagen of slijpen wel een stofmasker. Onze

gemaakt worden met een vrij te kiezen

kunststeencomposietproducten kunnen

lengte tot maximaal 2900 mm. Kunststeen

gemonteerd worden met de speciale

composiet heeft de eigenschap dat het

FK-lijm, leverbaar in kokers.

Auteur: Klaas Huijgen
Productie/KAM FK Marmer/Vebo

Heren-, Prinsen-, Keizers-, Lijnbaans-, Rozengracht ... niet voor niets is Amsterdam de stad van
de grachten. Alleen een Nieuwegracht hebben ze niet. In Osdorp pakken ze het meteen goed
aan: daar kan men binnenkort wonen aan de níéuwste gracht van Amsterdam. In letterlijke zin:
de 25 meter brede gracht wordt nieuw gegraven, een echt adres wordt het niet.

Wonen aan de nieuwste
						 gracht van Amsterdam
Osdorp Centrum ondergaat momenteel een

Ketenintegratie

houtskeletbouwspecialist Vianen, deel uit

metamorfose. Het bedoelde vooruitzicht:

Ketenintegratie is een sleutelwoord in dit

van het bouwteam voor dit project. Dat doe

een bruisend stadshart van Amsterdam

project. “Hoewel ook dit weer enige nuance

je niet met iedereen. Dat doe je met partijen

Nieuw West, met winkels, horeca en voor

nodig heeft”, lacht Eric Koning. “Wij als HSB

waarmee je kunt lezen en schrijven. We

zieningen zoals een bioscoop en allerlei

Bouw werken al sinds jaar en dag in bouw

werken al meer dan twintig jaar met Vebo.

sport- en recreatiemogelijkheden. Onder

teamverband, dus je mag zeggen dat we al

Onze werkvoorbereiders en die van Vebo

deel van deze stadsdeelvernieuwing is het

lang bezig waren met ketenintegratie voor

hebben aan twee woorden genoeg om over

Scheepvaartkwartier, met als middelpunt de

dat het woord überhaupt was uitgevonden.

en weer iets duidelijk te maken. Je kent

gracht die ten zuiden van de appartement

Ook Vebo maakt, samen met kozijn- en

elkaars kwaliteitsnormen en capaciteiten

gebouwen ligt. Alle gebouwen zijn vernoemd
naar typen zeeschepen, zoals Gondóla,
Navio, Carrack, Barque en Caravella.
In totaal komen in het Scheepvaartkwartier
233 koop- en huurwoningen. Deze apparte
menten en maisonnettes zijn verdeeld over
diverse architectonisch gevarieerde
gebouwen. Zeven in totaal, “hoewel dit”,
zegt Eric Koning, projectleider bij hoofd
aannemer HSB Bouw Volendam, “op dit
moment enige nuancering behoeft. We zijn
nu bezig met de woontoren met daarin
59 koopappartementen en met vier andere
bouwblokken waarin huurwoningen.
De overige twee woonblokken staan, ‘met
dank aan’ de ingeklapte woningmarkt,
voorlopig in de wachtkamer.” Het geheel is
onderkelderd met een in het werk gestorte
parkeergarage van 8500 m2.
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Eric Koning

op dat gebied. Je vertrouwt elkaar. In mijn

echt enorm. Ik meen zelfs dat dit een van

van bouwen die daaruit voortkomt, is het

ervaring zijn dat belangrijke steunpunten

de grootste projecten is waaraan Vebo

bewijs dat die tijdsinvestering gewoon

voor een geslaagde ketenintegratie. Dát die

ooit heeft bijgedragen. En dan zijn we nog

ruimschoots zijn geld opbrengt.”

in dit geval ook weer geslaagd is, mag blijken

volop in het bouwproces. Ehm ... wanden,

uit het feit dat we tot nu toe totaal - en dan

balken, liftschachten, luifelstukken,

bedoel ik echt helemaal - geen faalkosten

zelfdragende baksteenbetonlateien,

hebben. Ketenintegratie, of bouwen in

galerijplaten, balkonplaten, trappen en

bouwteam, heeft hier echt zijn vruchten

bordesplaten, consoles, plinten, dorpels,

afgeworpen. Daar hebben we in de voor

en natuurlijk al het sierprefab zoals

bereiding dan ook veel tijd en moeite in

kolommen en banden. In titaniumwit,

geïnvesteerd, wat overigens ruimschoots

een mooie lichtgrijstint.”

opweegt tegen de faalkosten die optreden

Over het logistieke proces vertelt Eric

als je dat niet zou doen.”

Koning: “Bij dit soort hoeveelheden is

Aannemer:

Door die tijdsinvestering hebben HSB Bouw,

just-in-timelevering heel belangrijk, gezien

HSB Bouw Volendam

Vebo en Vianen veel aandacht kunnen beste

de beperkte opslag die we zeker in het begin

den aan de detaillering. “Dat is een van de

hadden. Ook het op gezette tijden op de

voordelen van werken in bouwteamverband”,

bouwtrein moeten springen van Vebo, om zo

vertelt Eric Koning. “Als de bestekdetails al

letterlijk en figuurlijk te kunnen aansluiten

bekend zijn wanneer je je leveranciers inscha

op het proces van in het werk storten van de

kelt, kun je ook tijdig met hen om de tafel om

hoofdskeletten, was een knap staaltje van

de werkdetails te bespreken. Dat komt niet

wederzijdse planning en overleg. Sterker

alleen ten goede aan faalkostenreductie zoals

nog, alles verloopt tot nu toe exact volgens

ik al zei, maar ook aan de bouwsnelheid én de

het uitgestippelde tijdspad. Veel van het

uiteindelijk opgeleverde kwaliteit.”

prefab sluit met isokorf aan op de ruwbouw
en alles past gewoon. Die nauwkeurigheid in

Exact volgens planning

alle facetten van het bouwproces is hier echt

Project:
233 appartementen + parkeer
kelder ‘Scheepvaartkwartier’,
Amsterdam-Osdorp
Opdrachtgever:
Far West / Principaal-De Key /
Stadgenoot, Amsterdam

Architecten:
Geurst & Schulze architecten
Den Haag (tevens coördinatie),
AWG architecten Antwerpen,
moriko mira architect Amsterdam,
hvdn architecten Amsterdam,
Nine Oaks Amsterdam
Constructeur:
BV Bouwadviesbureau Strackee,
Amsterdam
Rayonmanager Vebo Beton:

Op de vraag wat Vebo voor ‘project

kenmerkend. Nogmaals, dat kan alleen als

Gert van Drie

Scheepskwartier’ heeft geleverd, slaat

je je leveranciers zo vroeg mogelijk in het

Werkvoorbereider Vebo Beton:

Eric Koning zijn blik naar boven, blaast

proces betrekt. In Vebo’s geval konden we

even uit en antwoordt na een korte pauze:

daardoor op mallenniveau met elkaar ont

“De hoeveelheden en diversiteit zijn hier

werpen en sparren. De Lego-achtige manier

Erik Graauwmans
Harm van Twillert
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