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Woningrenovatie,
woningverbetering ...
geen verschil voor Vebo Staal

Uitgelicht: Vebo Staal
afdeling Logistiek
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Woningrenovatie,
			woningverbetering ...
geen verschil voor Vebo Staal
De producten van zowel Vebo Beton als Staal zijn eigenlijk altijd terug te vinden in de nieuwbouw. Dat het bedrijf zijn sporen zeker ook kan verdienen in de renovatiesector, is een
mogelijkheid waar lang niet iedereen in bouwend Nederland bij stilstaat. In dit artikel leest u
over de duidelijk toegevoegde waarde van (in dit geval) Vebo Staal voor de renovatiemarkt.
Oosterhaar, in het Groningse Haren, is een

home make-over’”, begint Wytze Stoker,

man zes dagen per week aan de gang. Het

volkswijkje uit de jaren zestig. De architec-

projectleider bij hoofdaannemer

begon allemaal in oktober 2011 met het

tuur was zielloos en de isolatie absoluut

Bouwbedrijf Tadema Groningen. “Bij reno-

slopen van de buitenbladen en het per

niet meer van deze tijd, denk alleen al aan

vatie blijft de oude aanblik van de woning

woning binnen één dag vervangen van alle

enkele beglazing.

intact, hier is echt sprake van een com-

kozijnen. Deze werden compleet afgelakt

Nieuwbouw van de in totaal 47 eengezins-

pleet nieuw aanzien. De raampartijen zijn

en beglaasd op de bouw geleverd.”

woningen was wellicht het meest logisch,

totaal anders qua indeling en (op verdie-

maar de woningcorporatie wilde zo min

pingsniveau) hoogte. In bepaalde woon-

Tekenwerk ≠ werkelijkheid

mogelijk overlast voor de bewoners.

blokken zijn zogenaamde verticale bouw-

“In deze fase hadden we Vebo Staal al bij

Daarom werd besloten de buitenschil van

volumes opgenomen waardoor enkele

het project betrokken en waren we over-

de woningen aan te pakken en zowel

woningen een extra kamer hebben gekre-

eengekomen dat ze de geveldragers voor

daken, spouwmuren als vloeren thermisch

gen. Bij andere woningblokken zijn car-

het nieuwe metselwerk zouden gaan leve-

te isoleren. Dat is goed gelukt: de wonin-

ports aangebouwd met schuine dakvlak-

ren. Waar we niet vanuit waren gegaan,

gen zijn van label F naar label B gegaan. In

ken. Om die lijn te volgen, hebben alle

was dat we die feitelijk nergens op een

samenspraak met de woningcorporatie

blokken zonder carport nieuwe kopgevels

constructief verantwoorde wijze aan kon-

maakte de architect een ontwerp in de

gekregen waarin die schuine daklijn ook

den ophangen. Tekeningen ‘uit de oude

geest van de Amsterdamse School.

weer terug te vinden is.”

doos’ lieten namelijk wel betonlateien zien

Bijzonder is dat de gehele verbetering van

In het bewonersinformatiecentrum waar

waar we ze aan hadden willen bevestigen,

de buitenschil is uitgevoerd terwijl de

dit gesprek plaatsvindt, hangen foto’s van

maar na sloop van de muren bleken die op

bewoners in hun huizen bleven.

de oude situatie. Een blik uit het raam is

heel veel plaatsen uit staltonlateitjes te

genoeg voor een ‘Wow!’-moment. Wat is

bestaan. En waar ze wel van beton waren,

Wow-moment

hier veel gebeurd. “Inderdaad, en dat in

kon je er bij wijze van spreken dwars door-

“Iedereen spreekt van woningrenovatie,

drie maanden tijd”, beaamt Wytze Stoker.

heen kijken.

maar dat dekt hier de lading niet. Ik zou

“In het begin liepen we hier met 75 man

We zijn toen met de constructeur en Vebo

bijna willen spreken van een ‘extreme

door de wijk, op het eind waren er zo’n 120

gaan zoeken naar een snelle oplossing.

Zoals gezegd, de bewoners bleven tijdens

was het tijdsbestek waarbinnen ze alles

water, het plakken van de laatste steenstrips,

de bouwwerkzaamheden in hun huizen dus

moesten leveren: drie weken. Nadat bekend

dat soort werk.”

haast was geboden. We kwamen uit op sta-

werd dat we geen geveldragers konden toe-

Wytze Stoker en zijn ploeg hebben eer van

len hoeklijnen die op bepaalde plaatsen

passen, moesten we met Vebo weer vanaf

hun werk. 47 woningen in drie maanden tijd

ondersteund worden door stalen kolom-

nul beginnen. Dus ook de gehele technische

technisch verbeterd en rigoureus ontdaan

men. Dit was nodig omdat we op sommige

uitwerking en het reken- en tekenwerk

van hun karakterloze jarenzestig-

plaatsen met overspanningen van 4,7 tot

moesten in die drie weken plaatsvinden.

vormgeving. Een heel mooi project, in

4,8 meter te maken hadden. Te lang voor

Nu vond ik het al prettig dat wij geen

allerlei opzichten.

één doorlopende lengte, dus kozen we voor

omkijken hadden naar dat traject, maar nog

het opknippen daarvan en ondersteuning

mooier was dat we inderdaad drie weken

middels kolommen.

later al het staalwerk op de bouw hadden.

De kolommen zijn geplaatst op de bestaan-

Wel hebben we er zelf voor gekozen op een

de fundering. Daar waar de overspanning

zaterdagochtend bij de verzinkerij de eerste

erom vraagt, is de hoeklijn aan één zijde

hoeklijnen op te halen zodat we er op maan-

Opdrachtgever:

opgelegd op het metselwerk, aan de andere

dag mee aan de gang konden. Maar de rest

Woningcorporatie Woonborg, Vries

kant zijn ze vastgeschroefd aan de kolom-

van de partij was er in de loop van diezelfde

men. Voor de stabiliteit zijn de kolommen

week. We hebben de tussentijd benut voor

gezekerd aan de verdiepingsvloeren.”

de sloop van de buitenbladen van de woning-

Bouwbedrijf Tadema Groningen

blokken en met het alvast opmetselen van

Architect:

Project:
verbetering 47 woningen,
Haren (Groningen)

Aannemer:

Snel schakelen

de nieuwe bladen op maaiveldniveau. Door

Net als de kolommen zijn de nieuwe buiten-

het zeer snelle schakelen van Vebo Staal en

bladen op de bestaande funderingen

het feit dat zij een compleet staalwerkpakket

geplaatst. Door een smallere steen te

kunnen leveren, hebben we dus vrijwel geen

gebruiken (de Slimbrick van Wienerberger),

oponthoud gehad. Een belangrijk punt,

ontstond voldoende ruimte om plaats te

gezien de bijzondere situatie van de bewo-

Ingenieursbureau Dijkhuis B.V.,
Groningen
Rayonmanager Vebo Staal:

Van Manen en Zwart architecten,
Drachten
Constructeur:

bieden aan het isolatiepakket. Is een norma-

ners. Vlak voor de kerst hebben we de boel

le steen tien cm breed, de Slimbrick is niet

aangeveegd. Waar we nu nog mee bezig zijn,

breder dan zeven cm. Wytze Stoker:

is de fase ‘afronding’: het omvormen van

“Uiteraard moest Vebo daar in de productie

schuurtjes tot bijkeukens, de laatste hand

Werkvoorbereider Vebo Staal:

ook rekening mee houden. Dat dat geen pro-

leggen aan de dakgoten, het geschikt maken

Richard de Lange Wendels

bleem was, zal duidelijk zijn. Ingewikkelder

van de riolering voor grijs water en hemel-

Theo van Doornik
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In de serie ‘Uitgelicht’ staat steeds een andere afdeling binnen Vebo Beton & Staal centraal.
Deze keer staat de spotlight op de afdeling Logistiek van Vebo Staal. Vebo Visie ging om de tafel
met hoofd Vebo Staal Janno Voets en logistiek medewerkers Johan de Vries en Harold Schaap.

Uitgelicht: Vebo Staal afdeling Logistiek
Zoals bekend verzorgt Vebo Staal de

een order vrijwel altijd uit talloze deel

afdeling de order vrij voor Logistiek en

engineering en productie van alle gevel

orders bestaat. Ik vergelijk het proces wel

gaat de order daadwerkelijk de productie

ondersteunende staalelementen die

eens met een kerstboom: de piek is

in. Johan: “Zodra dat gebeurt, is onze

nodig zijn om prefabbetonproducten (van

Verkoop, daaronder komt de order die,

eerste taak het verifiëren van de lever

Vebo Beton) te kunnen bevestigen of om

naarmate de boom naar beneden toe uit-

tijden, dus het doornemen van de plan-

metselwerk te kunnen opvangen.

waaiert, steeds verder verfijnt in talloze

ning met de uitvoerder aan klantzijde.

Inmiddels hoort daar sinds een aantal

deelorders.

Die planning is weliswaar al in het ver-

jaar Aluminium bij (waterslagen, lek

Niet alleen is er een grote verscheiden-

koopstadium ontstaan, maar niets is zo

dorpels, afdekkappen etc.), zodat de rest

heid aan producten waaruit een order

veranderlijk als de bouw. Zekerheid voor

van dit artikel ook van toepassing is op

bestaat, ook de afwerking en het identifi-

alles, ook omdat we tegenwoordig erva-

deze productgroep.

ceerbaar maken van de producten (zodat

ren dat op de doorlooptijd van een order

ze per pallet op precies de goede plaats

flink wordt bekort. Alles wordt op het

Dagelijks 200 orders

in de bouw komen) zorgen ervoor dat het

scherpst van de snede gespeeld.”

Chronologisch bestaat Vebo Staal uit de

door de productie leiden van een order

Harold vult aan: “En als je daarbij de vaak

vier afdelingen Verkoop, Calculatie/

een flinke kluif is. Ik zeg wel eens dat

gecompliceerde logistieke bouwplaats-

Werkvoorbereiding, Logistiek en

Harold en Johan aan elke vinger een

omstandigheden beschouwt, is just-in-

Magazijn. In de vorige Vebo Visie kon u

touwtje hebben om zo als geoefende

time leveren, want daar gaat het hier om,

kennisnemen van de werkzaamheden die

poppenspelers maximale controle uit te

helemaal belangrijk. Zeker bij binnen

bij Calculatie/Werkvoorbereiding worden

kunnen oefenen op het gehele proces.

stedelijk bouwen hebben we vaak niet te

verzet. Zoals gezegd staat nu Logistiek

Of beter, processen, meervoud, omdat

maken met leverweken, maar -dagen en

centraal.

Logistiek in de dagelijkse praktijk gemid-

zelfs -uren. Het komt regelmatig voor dat

Janno: “Van de vierentwintig specialisten

deld zo’n 200 orders in behandeling

we binnen een bepaald aantal uren in de

die bij Vebo Staal werken, zijn er vijf

heeft.”

ochtend of avond moeten leveren. Denk
bijvoorbeeld aan leveringen die we met

werkzaam bij Logistiek. Deze afdeling
neemt de order over van Calculatie/

Just-in-time levertijden

de vrachtwagen in de buurt van scholen

Werkvoorbereiding als alle details aan-

Na akkoord van de opdrachtgever en

moeten doen. Daar krijg je echt niet op

gaande de fysieke productie van de order

constructeur op de orderuitwerking door

elk moment van de dag toestemming

bekend zijn. Eigenlijk geeft dit al aan dat

Calculatie/Werkvoorbereiding geeft deze

voor.”

To coat or not to coat ...

groepen maken, zodat we altijd gedekt zijn

manier met elkaar te werken, door elkaar

“Na dit overleg met de uitvoerder bekijken

qua capaciteit en plotseling optredende

dagelijks op de hoogte te houden en te

we uit wat voor producten de order

piekbelastingen. Flexibel inspringen op de

informeren, kun je het voor elkaar krijgen

bestaat”, gaat Johan verder. “Lateien,

marktvraag dus.”

zo’n ‘spoedje’ er in een paar dagen door-

geveldragers (en zo ja welke typen: met of

Harold: “De volgende vraag is: welke van

heen te krijgen. Gelukkig blijft het wat dat

zonder stelbout, enkel of dubbel lijf etc.),

de producten moeten, nadat ze zijn gepro-

betreft bij uitzonderingen.” Dan lachend:

ankerrails, borstweringssteunen, klein

duceerd en verzinkt (dat laatste moet altijd

“Ik zeg wel eens dat ik bijvoorbeeld Ronald

ijzerwerk, opvang hoeken prefab,

gebeuren) daarna door naar de coaterij?

van de coaterij vaker aan de telefoon heb

aluminium, noem het maar. Voor al deze

En welke kleuren moeten dan worden aan-

dan dat ik mijn eigen vrouw spreek. Maar

producten hebben we per productgroep

gebracht? Bij dat laatste geven we onze

serieus, dagelijks overleg is onontbeerlijk.

gespecialiseerde co-makers. Die kan even-

klant aan dat we een voorkeur hebben

Bij een nieuwe order begint dit met het

wel ook producten uit andere product-

voor het werken met RAL-kleuren, omdat

vragen naar de ruimte in de productieca-

dit het meest gestandaardiseerde en dus

paciteit van de

voordeligste kleursysteem is. Maar we zijn

co-makers. We proberen het altijd zo uit te

in alles flexibel. Vaak is de architect bepa-

kienen dat bij alle partijen een optimale

lend in de kleurkeuze en als hij een sterke

vulling van de productiecapaciteit gewaar-

voorkeur heeft voor Sikkens of Akzo, dan

borgd is. Zo kunnen we (delen van) orders

kan dat uiteraard ook.

vooruitschuiven of juist even ‘on hold’ zet-

Als we dit overzicht op rij hebben, contac-

ten, al naar gelang de capaciteit.

ten we onze co-makers (staalproductie,

Voorwaarde bij dat alles is natuurlijk wel

verzinken, zonodig coaten). De lijnen die

dat de deadline van de klant heilig is en dat

we met deze mensen hebben zijn bijzonder

daaraan zo veel mogelijk just-in-time

kort, het zijn gewoon Vebo-collega’s. Een

wordt voldaan!”

Harold Schaap en Johan de Vries (r)

telefoontje naar een interne afdeling of
naar een bedrijf een paar kilometer ver-

Unieke nummers

derop, wat maakt het uit? Bovendien wer-

Al in de productie wordt elk staalproduct

ken we al zo veel jaren met de collega’s bij

voorzien van een uniek nummer. “Dit is ter

onze co-makers dat we echt kunnen lezen

identificatie van de producten”, zegt

en schrijven met elkaar. Dat werkt ook uit-

Johan. “We zijn de laatste twintig jaar

stekend om spoedorders geolied door te

steeds meer toegegaan naar het per bouw-

laten lopen. Alleen door op zo’n nauwe

blok, per woning en zelfs per verdieping

v e r vo l g
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leveren, zodat elk product traceerbaar en

gen om producten die net de verzinkerij

identificeerbaar moet zijn. Janno zei het

dan wel de coaterij hebben verlaten, dan

eerder al, vaak bestaat een order uit tien-

brengen we ze van daaruit rechtstreeks

tallen deelleveringen. Zo’n levering kan

naar de bouw.”

bestaan uit een aantal pallets met allerlei
producten, maar ook uit één pallet waarop

Op afroep: standaardproducten

maar twee of drie producten liggen. Alles

Maar vaak is dit niet het geval en gaan de

is erop gericht de kans op foute uitlevering

producten eerst naar Vebo Staal. Janno:

- en daarmee tijdverlies voor de klant -

“Hier worden ze buiten opgeslagen om vaak

zo klein mogelijk te houden.

binnen enkele dagen met een combivracht

Na de fysieke productie van het staalwerk

mee te gaan. Doordat we dagelijks wagens

gaat het naar de verzinkerij. Dit gebeurt

in alle windrichtingen hebben rijden, is ook

via onze transporteur die dagelijks tussen

hier snel omschakelen vrijwel nooit een pro-

alle co-makers heen en weer rijdt. Als de

bleem. Uiteraard gaat aan een uitlevering

producten helemaal gereed zijn, komen ze

wel een telefoontje vooraf: samen met de
uitvoerder controleren we nog even het
overeengekomen aflevertijdstip.”

dat geval kunnen we dus zeer snel leveren,

Op de vraag wat er dan binnen in het grote

vaak al met een week.”

magazijn ligt, antwoordt Janno: “Naast al

Uit dit standaardassortiment wordt dage-

het maatwerk dat we maken, hebben we

lijks op afroep uitgeleverd. Harold vult aan:

ook een breed en diep assortiment stan-

“Natuurlijk is de automatisering inmiddels

daardproducten die hun weg voornamelijk

onmisbaar bij ons werk. Zo ook hier: via de

naar de bouwmaterialenhandels vinden.

computer houden we exact in de gaten

Ons dochterbedrijf Nehobo is op die markt

wanneer we bepaalde producten moeten

de grootste speler in Nederland. Daarom

laten bijproduceren om de voorraden op

liggen hier standaardlateien op voorraad in

peil te houden.”

zo’n veertig verschillende maten en in vier
dikten. Uiteraard allemaal verzinkt, maar

Tijdens de rondleiding valt ‘een magazijn in

bij ons hier in Bunschoten terug om van

ook veel gecoat. Weliswaar alleen in de

een magazijn’ op. “Hier zijn alle bevestigings-

daaruit naar de bouw te worden vervoerd.

kleur zwart, maar in de praktijk blijkt dit in

producten opgeslagen, hamerkopbouten,

We stellen zo veel mogelijk combileverin-

9 van de 10 gevallen te voldoen. Deze pro-

ringen, moeren, maar bijvoorbeeld ook ver-

gen samen, dat wil zeggen een combinatie

ducten kunnen we dus snel, soms zelfs

werkingsvoorschriften”, verklaart Janno.

van de meest urgente beton-, staal- en alu-

binnen twee dagen, leveren. En anders

“Alles wat nodig is om onze staalproducten

miniumproducten op één wagen. Ook hier

hebben we in ieder geval de verzinkte

op een solide manier aan de betonconstruc-

is het woord ‘flexibiliteit’ weer de kern:

versie al liggen, zodat die alleen nog in de

tie te kunnen bevestigen, vind je hier.”

mocht het zo zijn dat een klant zit te sprin-

juiste kleur hoeft te worden gecoat. Ook in

Uit het bovenstaande mag blijken dat het
betrouwbaar en efficiënt laten verlopen
van alle dagelijkse processen bij Logistiek
vaak lijkt op het in de hoogte houden van
de bekende draaiende Chinese bordjes.
“Contact, contact en nog eens contact met
collega’s onderling, co-makers en zéker
ook de uitvoerders aan klantzijde, dat is in
feite de as waar ons werk om draait.
Aanvullend daarop hebben we dan ook
diverse vergaderingen per jaar met alle comakers. Afstemmen met elkaar, op de
hoogte blijven van elkaars mogelijkheden,
wat zou je anders willen zien en wat kan de
ander daarin betekenen. Ook die vorm van
contact vinden we, zeker in deze snel veranderende tijd, een must. We zijn er namelijk van overtuigd dat het altijd nog beter
kan”, besluit Janno.

a c t u e e l
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Analyse Buildsight

Conjunctuurenquête Nederland en de
bouwmaterialenindustrie
Maandelijks doet het Centraal Bureau voor de

het algemeen niet positief is geweest over de

een absoluut dieptepunt geregistreerd dat een

Statistiek (CBS) verslag van de zogenaamde

orderpositie. Ook is duidelijk te zien dat in de

grote afwijking kende ten opzichte van de

Conjunctuurenquête Nederland. Met deze

loop van 2011 de orderpositie steeds slechter

overige industrie. Inmiddels zijn er in de bouw-

enquête krijgt het CBS in samenwerking met

werd beoordeeld. Begin 2012 lijkt deze ver-

materialenindustrie weer evenveel optimisten

de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-

slechtering zich te versnellen. In 2009

als pessimisten met betrekking tot de te ver-

Nederland en VNO-NCW, inzicht in de ontwik-

verslechterde het oordeel over de orderpositie

wachten productie.

keling van de belangrijkste bedrijfseconomi-

in de bouwmaterialenindustrie sneller dan die

De resultaten van de conjunctuurenquête

sche indicatoren binnen het bedrijfsleven. De

binnen de andere industriële sectoren. Vanaf

laten zien dat de industrie en de bouwmate

enquête wordt uitgevoerd onder een steek-

het voorjaar van 2010 verbeterde het oordeel

rialenindustrie in het bijzonder, gevoelig zijn

proef van bedrijven met meer dan vijf werk

zich, maar in de bouwmaterialenindustrie

voor conjuncturele ontwikkelingen. Omdat

nemers in de industrie, de detailhandel en de

bleef men pessimistischer dan in de industrie

de vooruitzichten voor de Nederlandse eco-

commerciële dienstverlening. Er wordt onder

als geheel. De verslechtering in de tweede

nomie slechter zijn dan voor de economie van

andere gevraagd naar de ontwikkeling van de

helft van 2011 is het duidelijkst in de bouw

de omringende landen, zal het dit jaar moei-

orderportefeuille, de productie en de perso-

materialenindustrie.

lijk zijn de achterstand in te lopen die de hout-

neelssterkte, en naar het oordeel over de pro-

Ondanks het blijvend negatieve oordeel over

en bouwmaterialenindustrie heeft (vooral in

ductie en over het economisch klimaat. Omdat

de orderpositie, is de industrie in 2010 en 2011

het oordeel over de orderpositie) ten opzichte

er ook wordt gevraagd naar de verwachtingen

per saldo wel positief geweest over de te ver-

van de industrie als geheel (die profiteert van

voor de komende drie maanden geven de

wachten productie. In de tweede helft van 2011

de export).

resultaten een goede indicatie van de richting

kwam het oordeel van de industrie als geheel

De resultaten van de conjunctuurenquête bie-

waarin de conjunctuur zich voor het bedrijfs

weer onder het nulpunt terecht, maar in febru-

den de mogelijkheid om de ontwikkeling van

leven gaat bewegen.

ari van 2012 kon weer een overwegend positief

verschillende bedrijfstakken onderling te ver-

In de bijgaande grafieken wordt getoond hoe

oordeel genoteerd worden. In de metaalpro-

gelijken. Ze kunnen gebruikt worden om de

het oordeel over de orderpositie en de produc-

ducten- en bouwmaterialenindustrie is het

bedrijfsvoering van individuele bedrijven beter

tie zich per saldo (het verschil tussen het aan-

oordeel nog niet positief, maar is wel sprake

af te stemmen op de te verwachten ontwikke-

deel positieve en negatieve oordelen) heeft

van een duidelijke verbetering. De houtindus-

lingen. Zodat optimaal gebruik gemaakt kan

ontwikkeld sinds het begin van 2009. Daarbij

trie was in februari een stuk negatiever over

worden van toekomstige kansen en zodat ook

worden naast de ontwikkelingen binnen de

de te verwachten productie. Uit de grafiek met

mogelijke bedreigingen het hoofd kan worden

industriële sector als geheel, de ontwikkelin-

betrekking tot het oordeel over de productie

geboden. Dat laatste is dit jaar nog van toepas-

gen in de hout-, bouwmaterialen- en metaal-

blijk dat het oordeel van de bouwmaterialen

sing. Op de langere termijn zullen kansen zich

productenindustrie getoond.

industrie zich in de loop van de tijd zeer grillig

weer vaker aandienen.

Opvallend is dat de industrie sinds 2009 over

ontwikkeld heeft. In december 2011 werd zelfs

Bouwmaterialenindustrie

Industrie
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Stadsdeel De Banne in Amsterdam-Noord is in de jaren zestig ontwikkeld om de toenmalige
woningnood van Amsterdam op te vangen. Zoals zo veel van dit soort stadsdelen vervalt
De Banne in de daaropvolgende jaren tot een ‘sociaal zwakkere wijk’ waar de bewoners steeds
minder binding met hun buurt hebben.

“Hier kun je geen ervaring 			
											 genoeg hebben.”
Middels een Plan van Aanpak, dat in 2004

dat we al snel iets hadden van: als we dit bij

Omkadering

goedkeuring krijgt, wordt de wijk nieuw leven

afzonderlijke partijen onderbrengen, gaat

“Aan beton heeft Vebo voornamelijk

ingeblazen. Vanaf dat moment wordt er druk

het geheid fout. Alleen al het tekenwerk zou

liftwanden en balkon- en galerijplaten

gerenoveerd, maar ook gesloopt en nieuw

nooit kloppend te krijgen zijn als er twee

geleverd”, vervolgt Richard Verver. “Een

gebouwd. Dit proces is nog in volle gang en

partijen afzonderlijk van elkaar tekenen.

aantal van de balkon- en galerijplaten is

Vebo Beton & Staal maakt er volop deel van

Omdat Vebo een bouwpartner van BAM

zelfdragend, het gros van de balkons is met

uit: niet alleen beton en staal, maar ook

is en we met een partij in zee wilden die de

Isokorf aan de verdiepingsvloeren gestort.

beeldbepalend aluminium worden in flinke

nodige ervaring met dit soort projecten

Verder zijn ook de ‘betonspecials’ van hun

hoeveelheden geleverd bij het deelproject

heeft, was de keuze voor Vebo snel

hand. Dit zijn baksteenbetonelementen die

‘Bezaanjachtplein’. Een en ander moet gaan

gemaakt.”

bij bepaalde woontorens als sierbanden

leiden tot een bruisend stadsdeel waar de

Zorgen alle verschillende gebouwfuncties

zijn opgehangen. Samen met de kopse,

bewoners weer trots op kunnen zijn.

al voor genoeg uitdaging, voor het esthe

uitstekende kanten van de zijgevels vor-

tische ontwerp gold dat net zo. Zeer veel

men ze een soort omlijsting van de met

Omvangrijk en divers

verschillende detailleringen, hoekjes,

zink beklede gevels en de balkons. Omdat

Project De Banne ‘Bezaanjachtplein’ is

overkragingen en verspringende geveldelen

de sierbanden uitkragend zijn ten opzichte

niet alleen omvangrijk, het is ook zeer

waar diverse spouwbreedten uit voort

van de zinken gevels, zijn de sierbanden

divers. Werkvoorbereider Richard Verver

kwamen. Richard Verver: “In het begin was

bevestigd aan betonbalken die 1,5 tot

van hoofdaannemer BAM Woningbouw

dit dan ook het grootste vraagstuk in de

2 meter voorbij het gevelvlak steken.

Alkmaar legt uit: “Dit project is de eerste

werkvoorbereiding. Op dat moment had-

Overigens zijn het flinke elementen.

fase in de vernieuwing van het centrum

den we alleen nog maar de tekeningen van

Sowieso zijn ze 1,5 meter in hoogte,

gebied De Banne. We praten hier over

de architect. Uit het ontwerp bleek dat de

en daarnaast zijn ze allemaal op stramien-

204 appartementen verdeeld over vijf

horizontale UNP-profielen beeldbepalend

maat. Dat betekent tot een lengte van

woontorens. Verder bouwen we een

zouden zijn. Deze lopen volledig om de

7,8 meter aan toe! Een fraai gezicht,

bovengrondse parkeergarage, een winkel

gebouwen heen, op elke verdiepingslaag.

overigens ook voor de bewoners als ze

passage, een stallingsgarage en een

Dit is puur esthetisch, constructief dragen

straks op hun balkon staan. Je hebt het

wijk- en dienstencentrum met daarin een

ze niets bij. Voor het maken van de profielen

gevoel inpandig te staan vanwege de

bibliotheek, kinderopvang, buurttheater,

hebben we gekeken naar staal en alumi-

omkadering, maar als je naar boven kijkt

sporthal en een activiteitenruimte.”

nium. De keuze voor aluminium was al snel

zie je gewoon de lucht. Echt apart.”

“We hadden bij dit project niet alleen

duidelijk, vanwege de grote hoeveelheden

prefabbeton nodig, maar ook stalen

en dus het relatief grote gewicht bij toe

Staal en aluminium

geveldragers en aluminium UNP-profielen.

passing van staal. Het gaat immers om

“Maar eerlijk gezegd zat de kneep ’m hier

Nu is de detaillering van het staal- en

zo’n drie kilometer in totaal, opgedeeld in

voornamelijk in het staal- en aluminium-

aluminiumzetwerk zo divers en complex,

stukken van rond de twee meter.”

werk. De basis voor de UNP’s zijn stalen

8•9
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geveldragers waarop de buitenbladen

kijken, aluminium afdekprofielen gemon-

Vebo niet voor problemen wegloopt en dat

gemetseld zijn. Aan de geveldragers zijn aan

teerd. Omdat de gevelvlakken in dit project

knelpunten snel worden opgelost. Zo ook

de onderzijde om de halve meter een soort

nogal verspringen, kwamen daar ook allerlei

bij De Banne.”

winkelhaken gelast, met daaraan verstelbare

dieptematen uit voort, tot 27 cm aan toe.”

montagehoeken. Hierop monteerden we

Project:
De Banne ‘Bezaanjachtplein’,
o.a. 204 appartementen met
winkelpassage, Amsterdam

vierkante kunststofplaten. Nou ja, wij niet,

“Je begrijpt dat dit al met al tot een enorme

maar een door Vebo voorgedragen specia-

hoeveelheid van verschillende staal- en alu-

listisch bedrijf, Van de Grift. De kunststof

miniumproducten leidde. En dan kun je geen

platen waren nodig omdat de UNP’s in het

ervaring genoeg hebben. Wij niet, maar onze

Opdrachtgever:

werk op een duurzame achterconstructie

toeleveranciers ook niet. De gehele staal- en

bevestigd moesten worden. En na montage

UNP-constructie is al hardop pratend met

Banne Binnen C.V. (Woningstichting
Rochdale en AM), Amsterdam

van de UNP’s kun je die achterconstructie

Vebo ontwikkeld. Vebo heeft het overzichte-

naderhand niet vervangen zonder de gehele

lijk gehouden middels een omvangrijk boek-

ophangconstructie te demonteren. De

werk met daarin alle producten met merken

kunststofplaten zijn namelijk van achteren

en nummers. Er is zeker sprake van een

Architect:

vastgeschroefd aan de montagehoeken. Het

prima samenwerking. En ten overvloede, de

RPHS architecten, Voorburg

grote voordeel van het kunststof is dat je er

detaillering is hier dermate specifiek, dat

net zo makkelijk in schroeft als in hout.”

de verschillende producten al op tekening

“Er ontstond zo een situatie van aan de

niet altijd op elkaar zouden kunnen gaan

vloerranden gemonteerde geveldragers

aansluiten. Laat staan in de praktijk! Door

Van Rossum Raadgevende
Ingenieurs, Amsterdam

met daaraan gemonteerde kunststofplaten

alles bij Vebo onder te brengen, hebben we

Rayonmanager Vebo Beton:

(ca. 6000 in totaal, 3000 m1 UNP x 2 stuks

op safe gespeeld. Dat blijkt ook wel, want tot

per m1!). Dankzij de platen was het eenvou-

nu toe loopt het toch wel gesmeerd.”

dig om in een later stadium de UNP’s exact

Toch wel? “Kijk”, licht Richard Verver toe,

Werkvoorbereider Vebo Beton:

te positioneren en vervolgens vast te

“bij dit soort gecompliceerde en gedifferen-

Harm van Twillert / Erik Grauwmans

schroeven. Dit wordt gedaan nadat het

tieerde opdrachten is het bijna onvermijde-

metselwerk klaar is en de steiger weer voor

lijk dat er wel eens wat misgaat. Maar

een deel kan worden afgebroken.

ondanks enkele foutjes zijn de werkvoor

Aannemer:
BAM Woningbouw Alkmaar

Constructeur:

Gert van Drie

Rayonmanager Vebo Staal:
Theo van Doornik

Wat ik bijna vergeet: aan de achterkant van

bereidingen van Vebo en van BAM er goed

Werkvoorbereider Vebo Staal:

de UNP’s hebben we ook nog, op plaatsen

in geslaagd dit werk tot een goed einde te

Johan Hoogendoorn

waar je van onder in de spouw zou kunnen

brengen, waarbij de ervaring is dat ook

concreet collegiaal >
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Concreet Collegiaal
BTE Nederland BV is de verbindende kracht tussen 16 gerenommeerde betonbedrijven (zie www.bte.nl) die elk met
hun specialisme slagvaardig antwoord geven op vragen uit
bouw en infrastructuur. De nieuwe rubriek Concreet
Collegiaal focust op de BTE-bedrijven en hun bijdragen aan
de bouw in de breedste zin. Daarbij komt de naam Concreet
Collegiaal voort uit het feit dat ook Vebo Beton & Staal deel
uitmaakt van BTE.

De spits in de nieuwe artikelreeks Concreet Collegiaal wordt afgebeten door ASCEM.
Dit betontechnologische onderzoeks- en kennisbureau ontwikkelt onder meer niettraditionele cementsoorten die vooral minder milieubelastend zijn. Aangezien dit
onderwerp al in een eerdere uitgave van Vebo Visie aan bod is gekomen, zoomen we
hier in op de ondersteunende rol die ASCEM voor BTE-bedrijven vervult.

“ASCEM-ondersteuning
exclusief voor BTE-bedrijven.”
“Bereiding van hoogwaardig beton voor

het beste beton. Daarmee willen we een

een stijgend aantal toepassingen wordt

concrete bijdrage leveren aan het succes

een steeds complexer proces. Grondige

van BTE en de BTE-bedrijven. Onze exper-

betontechnologische kennis wordt als-

tise op materiaalkundig en productietech-

maar belangrijker.” Aan het woord is Hans

nisch gebied kan van een duidelijke toege-

Wiercx, algemeen directeur van ASCEM.

voegde waarde zijn voor elk BTE-bedrijf.

Hans Wiercx.

Schaling in kg/m2

Het mooie is dat ons onderzoeksinstituut
“ASCEM heeft de ambitie alle BTE-

haar kennis en mogelijkheden exclusief

bedrijven te kunnen laten beschikken over

ter beschikking stelt aan onze bedrijven,

1,2

waardoor deze betontechnologisch een

1,0

voorsprong kunnen nemen op de directe
concurrentie. Immers, produceren kunnen

0,8

veel bedrijven, in de toekomst zal het

0,6

onderscheidende vermogen nog meer

0,4

komen te liggen op innovatie, kennis,

0,2

dienstverlening, kostenbeheersing, al dat
soort zaken meer. Hierbij kunnen wij de
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Monster 1

Monster 2

Monster 3

BTE-bedrijven behulpzaam zijn. Denk dan
bijvoorbeeld aan concreet advies inzake

Expositie in weken
Monster 4

verbeteringen aan betonproducten met
betrekking tot optimale mengselsamen-

Duidelijk te zien is dat de monsters 3 en 4 een veel lagere zuuraantasting hebben door verbeterde

stelling en selectie van de beste grond-

mengselsamenstelling en juiste grondstofkeuze.

stoffen, maar ook levensduur en vooral

Rioleringsbuizen gepro-

Proeven met aantasting door (melk)

duceerd met duurzaam

zuur. In de foto rechts is een duidelijke

ASCEM-cement.

aantasting zichtbaar door blootstelling

Het door ASCEM ont

van het beton aan organisch melkzuur.

wikkelde cement heeft

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat

ca. 50% minder CO2-

anorganische zuren als zout- en zwavel-

uitstoot dan traditionele

zuur veel schadelijker zijn voor beton

portlandcement.

dan organische zuren zoals melk-,
boter- en wijnzuur.

duurzaamheid. Ook adviseren we directies

tie- en producteigenschappen. Dit is een

bij beleidsvraagstukken en bieden we ad

kritische succesfactor voor elk BTE-bedrijf”,

hoc inhoudelijke ondersteuning aan bij-

aldus Hans Wiercx. Hij vervolgt: “Binnen

voorbeeld de betontechnoloog, de inkoper,

BTE worden praktisch alle bekende beton-

de bedrijfsleiding, verkoop etc.”

soorten toegepast zoals aardvochtig beton,

Verdeling kosten met staalvezel
8%
24%
26%

trilbeton en zelfverdichtende beton (ZVB)

■
■
■
■
■

Staalvezels
Voorzieningen
Beton
Arbeid
Overhead productie

Betontechnologie

met varianten als hogesterktebeton, staal-

“De afgelopen jaren is onze ondersteunen-

vezelbeton etc. Mede door de komst van

de rol weer verder ingevuld. Daarbij hebben

ZVB ondergaat het ontwerpen van beton-

we altijd een van de belangrijkste uitgangs-

mengsels een hightechontwikkeling, met

punten voor de BTE-bedrijven in het vizier

begrippen als pakking en korrelopbouw als

De vakgroep Betontechnologie wordt vertegenwoordigd

gehouden: een optimaal betonmengsel met

rode draad. ASCEM is nu met haar grond-

door alle betontechnologen van BTE. Minimaal zes keer

de juiste grondstoffen en de juiste produc-

stoffendatabase en modellen in staat om in

per jaar vergadert deze werkgroep over relevante

korte tijd voor een specifieke toepassing

thema’s en actuele onderwerpen. Lopende en afgeronde

een optimaal mengsel te ontwikkelen waar-

proeven binnen de bedrijven worden gepresenteerd.

bij veel verschillende grondstoffen worden

Ook worden regelmatig ‘sprekers van buiten’ uitgeno-

beschouwd. Door de toepassing in de prak-

digd voor kennisoverdracht. Dit overleg draagt bij aan

tijk van de BTE-bedrijven wordt deze kennis

de ontwikkeling en groei van kennis op het gebied van

steeds getoetst en verfijnd.”

betontechnologie en prefabproductie.

2%

40%

Grondstoffen en duurzaamheid
Zijn de gewenste eigenschappen van het

relevante ontwikkeling binnen ASCEM noe-

mengsel bekend, dan worden, door een

men, namelijk het gebruik van secundaire

goede vergelijking op basis van de integrale

materialen uit afvalstromen. Door deze

Beproeving ‘groene’ opsluitband met secundaire

kostprijs van het gehele mengsel, de grond-

materialen als toeslagstof te gebruiken,

grondstoffen. ASCEM is voortdurend op zoek naar

stoffen met de beste prijs-prestatieverhou-

wordt het milieu een goede dienst bewezen.

hoogwaardige, milieuvriendelijke toepassing van

ding gekozen. Hans Wiercx: “Om dat goed

In onze grondstoffendatabase verzamelen

secundaire grondstoffen. De gebruikte samenstel-

te kunnen doen, hebben we een goede ken-

we de in Nederland belangrijkste verkrijg

lingen en technieken beogen dat het materiaal zelfs

nis van de grondstoffenmarkt, zowel tech-

bare betongrondstoffen, te beginnen de

in een tweede levensfase (na recycling) goed en ver-

nisch als commercieel. Op dit gebied moet

grondstoffen die door de BTE-bedrijven

antwoord te hergebruiken is.

ik, even refererend aan duurzaamheid, een

gebruikt worden. Van elke grondstof wor-

v e r vo l g
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den de relevante eigenschappen bepaald

ASCEM in de praktijk: over projecten en positieve neveneffecten

en in de database opgenomen. Voor ons

Wat ASCEM nu concreet voor BTE-bedrijven

betontechnologie,

onderzoek op dit terrein zoeken we zeker

kan betekenen, leest u hieronder in een aan-

productie- en/of mal-

ook de dialoog met de BTE-bedrijven.”

tal praktijkvoorbeelden, omschreven door

techniek, productie-

Zie ook het nevenstaande kader ‘ASCEM

Peter Harpe, projectleider bij ASCEM. “Door

methoden. Of is het

in de praktijk: projecten’.

de aard van ons werk kijken we vaak in de

een combinatie van

keuken van de productiebedrijven. Daarnaast

deze? ASCEM kan een

Ontwikkelingen

hebben we nauwe samenwerkingsverbanden

zeer goede onder-

Door alle recente ontwikkelingen in beton-

met allerlei onderzoeksinstituten, universi-

steunende rol vervul-

mengsels zijn ook de eisen aan betonmor-

teiten, leveranciers etc. Kennis opgebouwd in

len, bijvoorbeeld door

telinstallaties verscherpt. Hans Wiercx:

onderzoeken bij de één brengen we in bij

vooraf een analyse te maken of door

“Hierdoor zijn de installaties verbeterd en

soortgelijke projecten bij de ander.

ondersteuning bij het uitvoeren van (meet-)

kunnen (nieuwe) mengselsoorten veel

Voorbeelden van deze synergie zijn diverse

onderzoek.

constanter geproduceerd worden, met

onderzoeken naar secundaire toeslagmate

Inmiddels zijn tal van dergelijke projecten suc-

kostenbesparing tot gevolg. Grondstoffen,

rialen, uitgevoerd bij productielocaties van

cesvol afgerond. Het is uitdagend om soms

samenstelling, productie en nabehande-

Betonindustrie de Hamer en BV De Meteoor.

langlopende problemen en/of ergernissen in

ling bepalen samen de eigenschappen van

Dergelijke onderzoeken kosten tijd maar

de productie in teamverband met de BTE-

het verharde beton. Voorbeelden van rele-

leveren veel kennis op, beschikbaar voor alle

bedrijven te kunnen oplossen. Samen hebben

vante eigenschappen, afhankelijk van de

BTE-bedrijven.

we aanzienlijke jaarlijks terugkerende bespa-

uiteindelijke toepassing van het betonpro-

Een ander synergievoorbeeld is het zuur

ringen gerealiseerd, en dit betreft dan uitslui-

duct: sterkte (druk/trek/buigtrek/splijt),

bestendigheidsonderzoek dat ASCEM in

tend de uitgevoerde meetbare acties!

krimp, kruip, stijfheid, bestandheid tegen

opdracht van De Meteoor heeft uitgevoerd.

Vaak is het ook zo dat een opdracht of project

vorst, dooizout en zuuraantasting, slijt-

Eindresultaat: een deklaag die meetbaar veel

een positief neveneffect oplevert.

vastheid en chloride-indringing. ASCEM

beter bestand is tegen zuuraantasting. Iets

Praktijkonderzoek met ASCEM-cement bij

kan dat soort eigenschappen meten en

later kwam Kemper Keerwanden met een

De Meteoor bijvoorbeeld heeft nieuw inzicht

interpreteren, waarbij we constateren dat

vergelijkbare vraag over zuuraantasting.

gegeven in het mengproces van het beton,

de markt een toenemend belang toekent

Op basis van de eerder opgedane praktijk

waardoor het productieproces kon worden

aan de tweede P uit het bekende rijtje van

ervaring en het laboratoriumonderzoek

verbeterd. Onze medewerkers willen de pro-

de drie P’s, People, Planet & Profit. Met

konden we de vragen beantwoorden zonder

ductieteams van de BTE-bedrijven helpen suc-

resultaten uit LCA’s en CO2-voetafdruk-

het wiel opnieuw te moeten uitvinden. Soms

cesvol te zijn in hun markt. Synergie is het

analyses kunnen we betonsamenstellin-

is onze hulp nodig bij productie-problemen,

cement en gewapend met ieders ervaring en

gen desgevraagd opnieuw ontwerpen.”

bijvoorbeeld bij hoge faalkosten. De oorzaak

kennis zijn we sterker dan beton. Dat is pas

Ga voor meer informatie over ASCEM en

kan liggen in allerlei factoren: grondstoffen,

Concreet Collegiaal!”, besluit Peter Harpe.

haar diensten en kennisgebieden naar
www.ascem.nl.
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Mengsels kunnen worden geoptimaliseerd op basis van juiste grondstofkeuze en optimale korrelpakking. Van cementen, vulstoffen en toeslagmaterialen worden de korrelverdelingen en de pakking bepaald. Deze informatie wordt gebruikt voor verbetering van de mengselsamenstellingen.
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Bouwstaal: kleurrijke toekomst!
Al zolang er vastgoed wordt gebouwd, is er

keuze van een oppervlaktebehandeling door de

ming voor steriel te blijven omgevingen. Een

aandacht voor het waardebehoud ervan.

architect. Een goed kleurontwerp gaat in op alle

functionaliteit die met name voor de bouw inte-

Behalve dat een gebouw ontworpen is voor

aspecten van een gebouw en versterkt waar

ressant is, is een poedercoating die het bouw-

een bepaalde functie, moet het toch ook een

mogelijk zijn kwaliteiten.

staal bijzonder krasbestendig maakt dankzij

zekere minimale levensduur hebben, met

De architect kan de kleur van de lateien en

een extra harde toplaag.

vaak de wens dit op te rekken tot het maxi-

geveldragers dan ook volledig afstemmen op de

Maar ook diverse ontwikkelingen die nu nog

maal haalbare.

kleur van metselsteen of raamkozijn. Was poe-

volop gaande zijn en waarvan de uitkomst nog

In de loop van de vorige eeuw ontstonden

dercoating voorheen te verkrijgen in een hon-

even in de toekomst ligt besloten, zijn veel

dan ook steeds meer technieken om mate

derdtal RAL-kleuren, ondertussen hebben de

belovend. Denkt u daarbij aan biocoatings die

rialen te beschermen en te decoreren. De

poederproducenten vele andere mogelijkheden

gebaseerd zijn op hernieuwbare grondstoffen

opkomst van de verfindustrie speelde daar

ontwikkeld met een vrijwel onbeperkte keuze.

en aan licht- en energieopwekkende coatings!

een belangrijke rol in.

Naast de ‘classic’-kleuren (van RAL1001 t/m

Ook hier spelen er veelbelovende ontwikkelin-

Min of meer gelijktijdig ontwikkelde thermisch

RAL9023) zijn er ook een lijn van design RAL-

gen voor de bouw, zoals brandvertragende poe-

verzinken zich tot een bewezen techniek om

kleuren en de speciale NCS-kleurenlijn.

dercoating (nu alleen nog als verfvariant te ver-

bouwstaal in een buitenomgeving doeltreffend

De glansgraad is ook te kiezen, van mat tot

krijgen) en zelfherstellende poedercoating.

te beschermen tegen corrosie.

hoogglans. Verder is het mogelijk, net als in

Het mag duidelijk zijn dat het einde van de ont-

Ruim vijftig jaar geleden ontstond het poeder-

de autowereld, om kleuren in een metallic- of

wikkelingen in ‘coatingland’ is nog lang niet in

coaten, in eerste instantie op aluminium. Dit

parelmoereffect te krijgen.

zicht is. Dat daarmee voor zowel de oppervlak-

werd een modern alternatief voor (nat)lakken.

Van recentere ontwikkeling is het creëren van

tebehandeling als de toepassing van bouwstaal

Voordelen: geen oplosmiddelen, toplaag beter

effecten door combinaties van kleuren met een

nog de nodige verrassende ontwikkelingen in

bestand tegen mechanische invloeden, kosten

oppervlaktestructuur. Ook is het mogelijk kleu-

het verschiet liggen, juich ik vanzelfsprekend

doorgaans - bij gelijke performance - lager dan

ren te kiezen die lijken op andere metalen dan

van harte toe. Ons bedrijf zal zijn steentje daar

bij traditionele systemen.

het metaal dat beschermd en gedecoreerd

zeker aan bij blijven dragen, om onder meer de

Om staal in een buitentoepassing langdurig te

moet worden, bijvoorbeeld chroomkleur,

kwaliteit binnen bouwend Nederland op een

beschermen, werd zo’n dertig jaar geleden de

geanodiseerd aluminium en koper tot zelfs - hoe

steeds hoger plan te brengen. Zo gaat de ver-

combinatie thermisch verzinken-poedercoaten

paradoxaal - roestkleur aan toe!

duurzaming van bouwstaal een kleurrijke toe-

ontwikkeld. Dit bleek een ijzersterk systeem,

Belangrijk is dat het oppervlak een cruciale rol

komst tegemoet. Niet alleen letterlijk, maar ook

waarbij de beschermingsduur van dit zoge-

speelt bij vrijwel elk product en project.

in de zin van ‘gedifferentieerd’ en ‘gevarieerd’!

noemde duplexsysteem langer is dan de afzon-

Oppervlaktebehandeling maakt materialen

derlijke bescherming van verzinken en poeder-

geschikt voor hun toepassing en geeft produc-

coaten elk apart. (Overigens was NedCoat De

ten op velerlei manieren meerwaarde, zoals

Meern de eerste poedercoater die zich in het

duurzaamheid, uitstraling en uniciteit.

duplexsysteem specialiseerde.)

En dankzij de ontwikkelingen in de poedercoat-

Afhankelijk van de klimaatklasse waarbinnen de

industrie kan oppervlaktebehandeling het pro-

producten hun functie moeten vervullen, geeft

duct ook nog extra functionaliteit geven, wat

zo’n duplexsysteem een langdurige bescher-

zorgt voor nog betere prestaties. Enkele van die

ming. Met het duplexsysteem kan bouwstaal al

extra functionaliteiten van de poedercoatlaag

snel een verwachte levensduur van 50 jaar of

zijn nu al beschikbaar en worden ook frequent

langer krijgen! Door de benadering vanuit ‘total

toegepast in de poedercoatlijn van NedCoat De

cost of ownership’ is er inzicht gekomen in de

Meern. Ik noem er enkele:

meerwaarde van de verbeterde coatings.

uv-bestendigheid met behoud van kleur en

Het is echter niet alleen de levensduur, maar

glans, antigraffitibescherming voor bijvoor-

ook de esthetiek die een grote rol speelt bij de

beeld straatmeubilair en antimicrobe-bescher-

Marc Talens,
directeur NedCoat De Meern

Petit Paris: beton, staal en 				
							 kunststeencomposiet
In het rijtje ‘Stadsdeelvernieuwing’ hebben we dit keer de focus op Tilburg. Aldaar is eind 2010
begonnen met de sloop van een aantal panden in de wijk Korvel, om daarmee plaats te maken
voor het nieuwbouwproject ‘Petit Paris’.
Behalve de Franse balkonnetjes en de

daad”, opent projectleider Patrick

namen van Franse schilders die de verschil-

Schreven het gesprek. “Of FK Marmer, is

Lateiservice® Vebo-Calduran

lende gevelvlakken dragen, doet er verder

misschien accurater. Want op die firma

Betonnen lateien en kalkzandsteenblok-

weinig aan Parijs denken. Het ziet er heel

kwamen we uit toen we een oplossing

ken zijn twee van de meest gecombi-

leuk en verzorgd uit, dat wel. De verschil-

zochten voor de bloembakken. Vanuit het

neerde bouwmaterialen in Nederland.

lende materialen en gevelsteenkleuren

ontwerp werd voor die bakken beton voor-

Bovendien hebben ze rechtstreeks met

geven het appartementencomplex (met

geschreven. Maar om de juiste construc-

elkaar te maken, oefenen ze invloed op

commerciële ruimten op de begane grond)

tieve sterkte in dat materiaal te krijgen,

elkaar uit en moeten daardoor dus van de

een levendige en gevarieerde uitstraling.

heb je een bepaalde minimale dikte van

hoogste kwaliteit zijn voor een optimaal

het materiaal nodig. Omdat deze bakken

bouwresultaat. Hieruit is voor de aanne-

Toeval?

in verschillende lengten, tot wel een paar

merij een duurzame samenwerking tus-

Inmiddels is het project opgeleverd. Een

meter, gemaakt moesten worden, zouden

sen Vebo en Calduran ontstaan, de

van de laatste zaken waar hoofdaannemer

ze veel te zwaar zijn geworden. Ook zou

Lateiservice® voor dragende en niet-

Bouwbedrijf Van Deelen de hand aan

het materiaal dusdanig dik moeten wor-

dragende wanden. Met de Lateiservice®

heeft gelegd, zijn de bloembakken van

den toegepast dat er voor de plantjes niet

laat u de berekening, tekening en bestel-

kunststeencomposiet. “Van Vebo inder-

al te veel ruimte meer zou overblijven. Via

ling van (constructieve) lateien over aan

een speurtocht naar een alternatief mate-

Calduran. Kalkzandsteenelementen en

riaal kwamen we bij toeval bij FK Marmer

lateien worden meegenomen in de

terecht. En wat schetste onze verbazing?

wanduitslagen en de bestelprocedure,

Dit bleek een dochterbedrijf van Vebo,

wat weer een contactpartij scheelt.

waar we al het prefabbeton en het onder-

Kijk ook op www.vebo.nl.

steunende staalwerk voor dit project hadden besteld. Bestaat toeval nu wel of niet?
Bij FK Marmer hebben we dus ook alle
kunststeencomposiet bloembakken
besteld. Veel slanker uit te voeren en
daarmee een stuk lichter en handelbaarder. Ter plekke van de ramen hebben we

Vebo vuilwerklatei op kalkzandsteen.
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p r o j e c t

de bakken direct op het binnen- en buiten-

metselwerk boven de ramen wordt opge-

van mijn verhaal dus. Erg prettig als je al je

blad gelijmd, zonder verdere mechanische

vangen door betonlateitjes, wilde de archi-

materialen bij één adres kunt bestellen.”

zekering. Ze zijn dermate diep en liggen zo

tect dat beeld ook op de begane grond

ver terug in de gevel dat er geen gevaar

voortzetten. Echter, bij overspanningen van

voor kantelen is. Bij de diverse terrassen

meerdere meters, zoals boven de glazen

liggen de bakken op gemetselde borst

winkelpuien, voldoet een betonlatei in de

weringen. Daar zijn ze ook gelijmd, en

dikte zoals die was ingetekend niet. Die zou

bovendien via draadeinden aan de borst

geheid breken. We moesten dus een con-

weringen gekoppeld.”

structief deugdelijke oplossing bedenken
die recht deed aan het ontwerp van een

Project:
Petit Paris (44 appartementen,
7 winkelunits, parkeerplaats),
Tilburg
Opdrachtgever:
Hilva Groep BV, Hilvarenbeek
Aannemer:

Overspanningen van
meerdere meters

lange doorlopende betonlatei in het zicht.

“We hebben hier een appartementenge-

ervaring inmiddels wel weten dat er dan in

Bouwbedrijf Van Deelen,
Veenendaal

bouw opgeleverd met 44 startersapparte-

de meeste gevallen een bruikbare en kos-

Architecten:

menten”, vervolgt Patrick Schreven. “Op de

tentechnisch te verantwoorden oplossing

begane grond zijn de commerciële ruimten

boven water komt. Zo ook in dit geval. En

gelegen. Je ziet al dat de voorzijdes van die

eigenlijk, zoals met de meeste slimme

winkelunits behoorlijke overspanningen in

oplossingen, is ook deze niet zo heel inge-

de gevelopeningen hebben. Omdat in het

wikkeld: doorlopende stalen geveldragers

gevelbeeld, ook op de verdiepingen, het

waaraan we de betonlateien hebben opge-

Ingenieursbureau
Piet Noordermeer, Hilvarenbeek

hangen. Daartoe heeft Vebo aan de boven-

Rayonmanager Vebo Beton:

Dus om de tafel met Vebo, omdat we uit

zijde ankerrails ingestort. Een handige en
snel werkbare oplossing.

Langbroek Architekten BV,
Beuningen
Constructeur:

Dimitri de Graaf, Henri Beekhuis

Maar Vebo leverde ook andere zaken, zoals

Werkvoorbereider Vebo Beton:

balkonplaten met isokorf, raamdorpels,

Erik Schippers

trappen en afdekbanden. En al het andere
staalwerk waaronder de borstweringssteunen. Misschien leuk om te vermelden: Vebo

Rayonmanager Vebo Staal:
Theo van Doornik

zorgde eveneens voor vuilwerklateien met

Werkvoorbereider Vebo Staal:

Lateiservice [zie kader, red.]. En de kunst-

Gijsbert van de Kamp

steencomposiet bloembakken uit het begin
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