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Een partij die het voor elkaar heeft

Romein Beton voortrekker in ZHSB

Renovatie? Óók Vebo Beton!

Plinten van kunststeencomposiet:
slimmere oplossing

“Kijkje bij ZBB-afdeling was
mede doorslaggevend.”

Een partij die het
				 voor elkaar heeft
Almere is de snelst groeiende stad in Nederland. Sinds begin jaren zeventig is de
plaats gegroeid tot 180.000 inwoners in 2012, en de verwachting is dat dit aantal binnen
30 jaar verdubbelt. Aan die verdubbeling draagt het nieuwbouwproject Ithaka, deel van
het Homeruskwartier in Almere-Poort, met een flink aantal woningen bij.
In opdracht van Van Bekkum Projecten

gevels aan de buitenzijde zijn min of meer

mijn licht gaan opsteken. Dit heeft me vol-

heeft VMX Architects gewerkt aan een

vlak en recht. Projectleider Jeen van den

doende overtuigd om deze voegmethode

competitie die na winst werd beloond met

Berg, van Bouwonderneming Van Bekkum:

ook bij Ithaka zonder bezwaren toe te pas-

een bouwkavel. Het plan voorziet in 127

“En daar zat ’m qua vormgeving ook een

sen. Ook zag ik hoe levendig een gebouw

woningen die in een grote U-vorm aan de

beetje de kneep. Het zijn zulke grote opper-

met dit type voeg kan worden.”

rand van de kavel gepositioneerd zijn.

vlakken dat saaiheid al snel op de loer ligt.

Elke woning heeft zicht op het gemeen-

Bovendien zijn alle gevels uit dezelfde

schappelijk binnenterrein dat bestaat uit

steensoort gemetseld, dus daar was de

Ithaka = Thiaki?

een park van ruim 1 ha. Middenin dat park

variatie ook niet in aan te brengen. De

Ithaka is een van de ruim 2000 Griekse

ligt een gemeenschappelijke zwemvijver

architect heeft dit op een ludieke manier

eilanden. Specifieker: Ithaka is onder-

van 50 bij 10 meter. Dat zijn precies de

opgelost: de gevels die de naar buiten

deel van de Ionische Eilanden, ten wes-

afmetingen waaraan een olympisch

gekeerde zijde van de U vormen, hebben

ten van het Griekse vasteland. Volgens

zwembad moet voldoen. Gezien de naam

‘baarden’ gekregen. Je moet dit zien als de

de Odyssee, het epische dichtwerk

van het project (zie ook het kader) en

binnenzijde van een gemetseld buitenblad,

van de Griekse dichter/zanger

straatnamen als Homeruslaan, Zeus

waar de metselspecie tussen de voegen uit

Homerus, was Odysseus koning van

singel en Achillesstraat zal dit geen toe-

‘blubbert’. Je ziet dit toch niet meer terug,

dit eiland. Of het Ithaka van Homerus

val zijn. Overigens ligt project Ithaka aan

dus waarom dan de moeite nemen er de

overeenkomt met het huidige eiland

de Thorstraat. Het blijft vooralsnog in

troffel langs te halen. In dit geval was het

met de daarvan afgeleide naam

nevelen gehuld wat deze Germaan tussen

júíst de bedoeling deze speciebaarden in

(Thiaki) is onderwerp van een lang-

al die Grieken doet.

het zicht te laten, om de grote gevelopper-

durige controverse die door de

vlakken te verlevendigen.

oude eilanders met vuur wordt

Baarden

Ik moet zeggen dat ik er in het begin scep-

gevoerd tijdens de lange Griekse

De delen van Ithaka die naar het park

tisch tegenover stond. Voegen hebben

avonden, bij een glaasje raki, retsi-

gekeerd zijn, geven het project van die kant

toch ook een afschermende functie. Wat

na of mavrodafni. Met 809 meter

een karakteristieke aanblik, met zijn

zou daarmee gebeuren door ze als baarden

is de berg Niritos het hoogste

getrapte, terugspringende geveldelen en

uit te voeren. In Hilversum is een project

punt van het eiland.

grote terrassen. De naar de stad gekeerde

gerealiseerd met baarden, dus daar ben ik
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Extra zetting

lengen, zodat ze voor de stenen uit kwamen.

voorbereiding van Vebo Staal aan de slag

Vebo Staal leverde hier de lateien en

Met andere woorden, de diepte van de hoek-

gaat. Daaruit volgen zodanig uitgewerkte

geveldragers, in totaal respectievelijk 1209 m1

lijnen is meer dan die van de stenen. Het uit-

voorstellen dat onze werkvoorbereiding

en 691 m1. Jeen van den Berg: “Die hoeveel-

stekende deel van het staal geeft, ook door

vaak meer een controlerende dan een stu-

heid was misschien nog niet het uitzonder-

de lichte knik, de indruk van speciebaarden.

rende functie heeft. In mijn ervaring is

lijkste voor Vebo. Wat dat wel was, waren de

Vebo heeft de lateien en geveldragers in

‘Staal’ een partij die het voor elkaar heeft.”

afmetingen die met name de geveldragers

RAL 7030 laten poedercoaten, waardoor ze

moesten hebben. Veel ervan waren zo lang

heel mooi in de steengrijze kleur van de

en zwaar dat ze aan de voorzijde een extra

baarden meelopen. Zeker vanaf een afstand

Project:

zetting moesten krijgen om ze constructief

is de illusie geslaagd.

Iets anders waar we mee zaten, was dat het

Qua montage is het eigenlijk verder alle-

nieuwbouw 127 woningen ‘Ithaka’
(wooncomplex met werkruimten en
horeca), Almere

aanzicht van de speciebaarden het liefst ook

maal redelijk standaard. De geveldragers

Opdrachtgever:

zo veel mogelijk in het ondersteunende

zijn met ankerrails aan de randen van de

gevelstaalwerk moest terugkomen. Vebo

breedplaatvloeren bevestigd. Her en der

heeft dat opgelost door het deel van de

hebben we wat moeten variëren in de leng-

hoeklijnen waarop de stenen rusten te ver-

ten van de consoles vanwege wisselende

nog te kunnen verantwoorden.

afstanden tot de vloerranden. De hoeveel-

Aannemer:

heden staal waren weliswaar fors, maar

bouwonderneming van bekkum bv,
Amersfoort

omdat we volop ruimte rondom de gebouw-

Architect:

delen hadden, kon Vebo gewoon doorproduceren en uitleveren. Hun secure werk-

VMX Architects, Amsterdam

voorbereiding, een van de redenen dat we

Constructeur:

graag zaken met ze doen, resulteert altijd in

Van Rossum Raadgevende
Ingenieurs bv, Amsterdam

duidelijke geveltekeningen waarop te zien is
waar welk product thuishoort. Met zo’n uitwerking kan het op de bouw eigenlijk niet
misgaan. We werken inmiddels zo lang met
Jeen van den Berg

van bekkum | projecten bv,
Amersfoort

Rayonmanager Vebo Staal:
Theo van Doornik

Vebo dat er van onze kant vaak niet meer

Werkvoorbereider Vebo Staal:

nodig is dan het doorspreken van een pro-

Dirk van den Bosch

ject bij ons op kantoor, waarna de werk-

L

Al 13 jaar MVO met veel overgave
Dertien jaar geleden werd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarschijnlijk nog
niet zo genoemd. Toch was Vebo er toen al volop mee bezig. In de Vebo Visie van oktober
1999 stond bijvoorbeeld een artikel over Vebo’s KAM-zorgsysteem.
lijk. De urgentie is hoger geworden. De

In dat artikel werd ook melding gemaakt

daarmee bij Vebo - is gaan spelen. Dit arti-

van het feit dat Vebo, als eerste in de

kel beschrijft de algemene stand van zaken

mondiale CO2-uitstoot is tussen 1990 en

branche, voor de KAM-onderdelen Arbeid

bij Vebo betreffende MVO/CO2. In een van

2010 gegroeid met 45 procent tot een

en Milieu het KIWA-certificaat en het

de komende Vebo Visies zullen we specifie-

recordhoogte van 33 miljard ton CO2.

ISO 14001-certificaat in de wacht sleepte.

ker aandacht besteden aan de rol van MVO

Deze aanhoudende mondiale groei in

Uit die Vebo Visie: “[...] maar ook het milieu

binnen onze organisatie.

CO2-emissies wordt gedreven door de groei

vraagt tegenwoordig de nodige en terechte

van de elektriciteitsproductie en het weg-

Kyoto - Kopenhagen

vervoer in zowel de geïndustrialiseerde

neemt Vebo milieufactoren als recycling en

De wereld kent sinds 1990 goede initiatie-

landen als de ontwikkelingslanden. Beide

beperking van afvalstromen uiterst serieus.

ven voor beperking van de opwarming van

sectoren laten wereldwijd dezelfde consis-

En dat moet ook. Als (groot) bedrijf maakt

de aarde. In 1990 is het eerste klimaatver-

tente groeicijfers zien: tussen de 2,5 en

Vebo nu eenmaal deel uit van de maat-

drag, het Verdrag van Kyoto, door maar

5 procent per jaar. Mondiaal dragen ze res-

schappij in al z’n facetten. Dan is een logi-

liefst 181 landen ondertekend. We zijn nu

pectievelijk 40 en 15 procent bij aan de tota-

sche redenatie dat we ook de daaruit

twintig jaar verder en vanaf dit jaar is een

le huidige uitstoot (bron: Planbureau voor

voortvloeiende maatschappelijke verant-

nieuw (tweede) verdrag ingegaan, het

de Leefomgeving PBL). Reden genoeg om

woordelijkheden dragen.”

Verdrag van Kopenhagen.

met ons allen hard te werken aan het stellen

Dat MVO een proces is en geen eindbe-

In tegenstelling tot het Verdrag van Kyoto

én uitvoeren van nieuwe doelstellingen, om

stemming, mag blijken uit de rol die ook de

is er met het verschijnen van het Verdrag

zo een gezonde, levensvatbare leefomge-

CO2-voetafdruk (CO2 footprint) bij MVO - en

van Kopenhagen geen uitweg meer moge-

ving in de toekomst veilig te kunnen stellen.

MVO bij Vebo

Zo ook bij Vebo. Hierin gaan wij struc-

Letterlijk staat MVO voor Maatschappe-

tuur aanbrengen. Diverse initiatieven

lijk Verantwoord Ondernemen. Kijkend

vanuit het bedrijf, gecombineerd met

naar ondernemingen in het algemeen

de samenhang die we willen creëren,

zit dit begrip verweven in de totale

maken een goed gestructureerd MVO-

bedrijfsstructuur. Van inkoop tot

beleid mogelijk. Invulling geven aan

verkoop, van fabriek tot kantoor, van

MVO is en blijft een continu verande-

kwaliteitsmanagement tot communi

rend proces.

catie. Op sommige plaatsen wordt MVO

We gaan daarbij op zoek naar ‘ons’

toegepast omdat het moet (dwingend

MVO-profiel. Dit op basis van de

en controlerend via milieuwetten en

3 P’s en ISO 26000, waarbij doelstel

-vergunningen), op andere plaatsen

lingen worden bepaald in zowel

De 3 P’s staan voor ‘People, Planet & Profit’, het

vindt toepassing binnen de organisatie

kwantitatieve als kwalitatieve zin.

kernpunt van MVO. Door de 3 P’s met elkaar in

plaats vanuit kostenreductie of vanuit

Vervolgens wordt gemonitord wat

balans te brengen, krijgt MVO vorm en een

maatschappelijk oogpunt. Geven om én

we doen, hoe we dat doen en waar

stabiele basis binnen de organisatie.

aan de maatschappij om je heen!

bijsturing nodig is.

ijk
bill

dra
gel
ijk

aandacht. Met het ISO 14001-certificaat

levensvatbaar

● planet ● people ● profit ● sustainable
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MVO-paraplu

verantwoordelijkheid inventariseren en de doel

Met het bestuur van de organisatie zit de basis

stellingen bepalen. De kernthema’s zijn:

van MVO verankerd in onze missie en visie. Wij

1

bestuur van de organisatie

ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen, en leveren

2

mensenrechten 				

onze producten op een betrouwbare, betrokken

3

arbeidspraktijk

en bekwame wijze. We ondernemen veilig en

4

het milieu				

duurzaam met een niet aflatende aandacht voor

5

eerlijk zakendoen

de ontplooiing van onze medewerkers.

6

consumentenaangelegenheden

Vebo’s kernwaarden Betrouwbaar, Betrokken en

7 	betrokkenheid bij en ontwikkeling van de
gemeenschap

Bekwaam - verankerd in onze missie, visie en strategie - fungeren als paraplu voor ons MVO-beleid.

Deze zeven kernthema’s gaan we voor u

Deze MVO-paraplu zal worden gevuld met de zeven

inzichtelijk maken, aangevuld met doelstellingen

kernthema’s vanuit de ISO 26000-richtlijn. Aan

en resultaten. In de vorm van een rapport zullen

de hand daarvan gaan we onze maatschappelijke

we dit in de loop van 2013 aan u voorleggen.

SF6

direct

company
owned vehicles

fuel combustion

N2O

SCOPe 2
indirect

HFCs

PFCs

SCOPe 3
indirect

product use

waste disposal

contractor
owned vehicles

Human
rights

organizational
consumer
issues

Labour
practices

Organization
governance

Fair
operating
practices

The
environ
ment
Interdependence

Social responsibility: 7 core subjects.

4%

los van elkaar worden uitgewerkt. Een belangrijk
onderdeel daarvan wordt gevormd door de

26%
44%

emissies die het gevolg zijn van Vebo’s

CO2-emissie
2011

productieprocessen, ook wel de CO2-voetafdruk
(CO2 footprint) genoemd. Wij hebben onze voetafdruk bepaald aan de hand van de berekenings-

4%

21%

methodiek die de BFBN heeft aangereikt. Zo
communiceren we vanuit de betonproducenten
in Nederland een eenduidig getal. Onze voetafenergiegebruik omgaan. Deze is onderverdeeld in
drie scopes, zoals hiernaast schematisch afgebeeld:
• 	scope 1: gas- en brandstofgebruik op de

employee
business travel

Holistic
approach

Binnen MVO kunnen verschillende onderdelen

druk geeft een bepaald beeld van hoe we met
outsourced
activities

Community
involvement
and development

CO2-voetafdruk
production of Purchased materials

SCOPe 1

CH4
Purchased electricity for own use

CO2

< a c ht e r g r o n d

● Elektriciteitsverbruik
● Brandstofverbruik zakelijk met privéauto
● Brandstofverbruik verwarming en productie
● Brandstofverbruik intern/extern transport
● Brandstofverbruik zakelijk vervoer
(bedrijfsauto's, leaseauto's)
De verdeling van de verbruikseenheden bij Vebo.

productielocatie en het brandstofgebruik van
de leaseauto’s

Voor meer informatie over onze CO2-voetafdruk

•	scope 2: alle ingekochte elektrische energie

kunt u contact opnemen met de afdeling KAM

• scope 3: alle overige emissies

van Vebo.

c o n c r e e t c oll e g i a a l >
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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 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.

Vebo Visie is ‘concreet collegiaal’ te gast bij Romein Beton in Dodewaard (Gld.). Aldaar staat
Paul de Vries aan het hoofd van de afdelingen commercie, marketing & calculatie. Hoewel hij
het zelf liever ziet als één afdeling: “We merken dat we steeds grotere opdrachten krijgen en
dat de aannemer de daardoor omvangrijkere risico’s liever aan zijn toeleveranciers - lees in
dit geval Romein Beton - overlaat.”

Romein Beton voortrekker in ZHSB
“We kregen dus de behoefte aan een

Het woord ‘specialisaties’ is al gevallen.

wezenlijk anders dan bij traditioneel

opener overlegstructuur die om een

Gevraagd naar andere onderscheidende

gewapende beton”, vervolgt Paul de

directere communicatie vraagt. We heb-

kenmerken van Romein Beton, grijpt Paul

Vries. “Bij ZHSB en UHSB zit de wapening

ben letterlijk de wandjes afgebroken en

de Vries de gelegenheid te vertellen over

evenredig verspreid over het gehele

nu zitten commercie, marketing en cal

een nieuwe ontwikkeling binnen zijn

betonobject waardoor de sterkte van het

culatie bij elkaar in één grote ruimte.”

bedrijf, die van de toepassing van

betonmengsel en daarmee van het uitge-

Vanwege het geluid doet Paul de Vries

ZeerHogeSterkteBeton en UltraHoge

harde product flink omhooggaat.

de deur van zijn kantoor binnen die grote

SterkteBeton, kortweg ZHSB en UHSB.

Het voordeel is drieledig. Ten eerste kan

ruimte toch maar even dicht.

“Het verschil tussen beide is, het zal je

met het beduidend sterkere ZHSB en

niet verrassen, de druksterkte. Heeft tra-

UHSB veel slanker ontworpen worden.

Specialisaties

ditionele beton een druksterkte tot C65

Zo zou een woontoren of kantoor met

Op de openingsvraag binnen welke secto-

(65 N/mm2), bij HogeSterkteBeton is dat

dunnere elementen kunnen worden

ren Romein Beton actief is, antwoordt

65-105 N/mm en bij ZHSB ligt die tussen

gebouwd, met als gevolg een lichtere

Paul de Vries: “Wij zitten van oudsher in

de 105 en 150. Vanaf 150 N/mm2 en hoger

fundering, ik noem maar een voorbeeld.

de GWW-sector, veelal grote elementen

spreken we van UHSB. In laboratoria

Overigens is het niet helemaal juist hierin

dus. Tunnels, duikers, viaducten, geluids-

wordt op dit moment zelfs geëxperimen-

automatisch een kostenvoordeel te zien.

schermen, keerwandconstructies, brug-

teerd met druksterkten van C450-C500!

Weliswaar is bij constructies van ZHSB en

gen, alles op en rond (water)wegen en

Mijn inschatting is dat praktische toepas-

UHSB veel minder beton nodig maar het

railinfra eigenlijk. Een van onze speciali-

sing daarvan nog in een ver verschiet lig-

beton is wel duurder. Dat komt voorna-

saties zijn bijzondere keerwanden. Het

gen.”

melijk door extra toeslagstoffen en de

2

nabewerking van deze betonsoorten: na

afwijkende kan ’m in verschillende dingen
zitten, bijvoorbeeld in de hoogte (wij kun-

Drieledig voordeel

het ontkisten moeten de producten wor-

nen ze leveren tot acht meter hoog), in

ZHSB en UHSB danken hun enorme druk-

den afgedekt en vindt er een geforceerde

bijzondere detailleringen zoals afschui-

sterkte voor een belangrijk deel aan

droging plaats.

ningen, een aparte structuur of kleur, of

staalvezels, een soort miniwapenings-

Daarmee heb je dan wel een veel duur

in een extreme belasting die moet kun-

staafjes, die in de betonmenger aan het

zamer betonproduct, voordeel nummer

nen worden weerstaan.”

mengsel worden toegevoegd. “Dat is dus

twee. En dat is een belangrijk argument

▲ Ontwerp Rudy Ricciotti.

▲ Paul de Vries wijst naar een van de
‘ingrediënten’ waar ZHSB/UHSB zijn

▲ Balkonplaat van ZHSB: niet de gebruikelijke
± 15 cm dik, maar slechts 6 tot 8 cm!

▲ Gooisebrug: geoxideerde staalvezeltjes
aan het oppervlak van het ZHSB.

sterkte aan dankt: de staalvezels.

naar de opdrachtgever, ook omdat het

toch een zekere constructieve sterkte

voor ons bedrijf nieuwe ontwikkeling al

ZHSB en UHSB betonoppervlakken kan

moeten hebben, komen nu binnen hand

helemaal niet. Na het ontkisten van de

opleveren die zo gesloten zijn dat het wel

bereik. Denk bijvoorbeeld aan dak- en

brug hebben we het dek aan een proef

kunststof lijkt.” Een blik op een proefstuk

gevelelementen waarin de architect een

belasting onderworpen door het over de

bevestigt Paul de Vries’ verhaal.

open structuur wil aanbrengen.” Zie ook

gehele lengte te belasten met bigbags vol

Aanvullend stelt hij: “Daarvoor heb je dan

de foto’s op deze pagina’s. Door toepas-

zand. Het feit dat de brug nu op zijn plaats

wel de juiste bekistingsmaterialen nodig.

sing van zeer fijne vulstoffen is de textuur

ligt en al een klein jaar probleemloos func-

We hebben een brug gestort in ZHSB [de

van de mal volledig zichtbaar en voelbaar

tioneert, zegt genoeg over de uitkomst van

Gooisebrug, zie verderop, red.], met een

op het element.

onze test. Als klap op de vuurpijl werden
onze inspanningen beloond met de

houten bekisting die gelakt was. Dat geeft
al een heel glad oppervlak, maar niet zo

Tweemaal de Betonprijs

Betonprijs 2011, in de categorie Bruggen &

spiegelglad als het proefstuk wat je in je

In hoeverre is de toepassing van ZHSB/

Viaducten. Wat me even op een zijspoor

handen hebt. Dat is dan ook gestort in een

UHSB bij Romein Beton al concreet, wil

brengt: ook voor de geluidsschermen

kunststofbakje. Een opdrachtgever

Vebo Visie weten. “We hebben een brug uit

langs de A2 hebben we de Betonprijs 2011

bespaart dus flink op zijn onderhoudskos-

ZHSB gemaakt, de Gooisebrug in De

gekregen, in de categorie Beton & Samen-

ten met dergelijke gladde betonoppervlak-

Meern. De opdracht kwam van de gemeen-

leving. Die prijs kregen we voor het produ

ken. Vuil kan er simpelweg niet indringen,

te Utrecht en een van de eisen was het

ceren van de schermen door middel van

hecht zich veel moeilijker en is dus eenvou-

gebruik van ZHSB. Omdat dit een nieuwe

pompen in gesloten mallen. Deze productie

diger te verwijderen. Door toepassing van

betonsoort is, is er wereldwijd nog te wei-

methode levert betonproducten op die aan

ZHSB/UHSB zullen de Life Cycle Costs

nig kennis en ervaring om NEN-normen te

alle zijden schoonwerk zijn. Als je het over

beduidend lager zijn.

kunnen opstellen. Hier hopen wij dan ook

specialiteiten van Romein Beton hebt,

Het derde voordeel is met name zeer inte-

meer en meer aan te kunnen bijdragen! De

dit is er ook een. En als ik het rijtje dan even

ressant voor vormgevers en architecten.

brug is ontworpen, uitgetekend en bere-

mag afmaken, ook het produceren van beton-

Er kan niet alleen veel slanker ontworpen

kend door bouwkundig ingenieurs van de

producten met voorspanning is een speciali-

worden - zo zijn balkonplaten met een

gemeente (IBU Stadsingenieurs,

teit van ons bedrijf.

dikte van 6 tot 8 cm heel goed mogelijk en

Stadswerken). Nu nemen wij nooit iets

zelfs al toegepast - ook vrije vormen die

voor zoete koek en bij een dergelijke, ook

Vervolg op volgende pagina ⊲

v e r vol g

>
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voorsprong opbouwen ten opzichte van
onze concurrenten. Het is in mijn ogen
belangrijk voor de continuïteit van een
bedrijf om altijd met een vorm van (product)innovatie bezig te zijn.
We hebben gekeken naar de mogelijkheid
om bestaande mengsels in het buitenland
te kopen, middels een systeem waarbij de
ingrediënten voor ZHSB/UHSB in big bags
zitten. Denk maar aan flink uit de kluiten
gewassen Senseo-pads. Je moet er zelf
water aan toevoegen en dan heb je een
bruikbaar mengsel. Daarmee hadden we
echter niet de mogelijkheid te experimenteren en bovendien is het mijns inziens een
te dure oplossing. We zijn dus gaan zoeken
naar een partij die ons bij het mengsel
De Gooisebrug in De Meern, de eerste

ontwerp en de optimalisatie daarvan kon

voorgespannen ZHSB-brug in Nederland.

helpen en zijn bij een partner in Duitsland
uitgekomen. In de mengsels die we hebben
ontworpen, komt bijvoorbeeld de toeslag-

Dat is meteen ook het mooie van de BTE:

maken, zijn heel erg kort. Zonder dat je

stof silica fume voor. Je hebt vast wel eens

de lijnen om van elkaar te leren, om kennis

markttechnisch direct in de vijver van de

cement in je handen gehad. En daarvan is

en informatie uit te wisselen en om van

ander zit te vissen. Vebo is van die samen-

de korrelgrootte al heel fijn. Die van silica

elkaars mogelijkheden gebruik te kunnen

werking een goed voorbeeld. Zij maken

fume is 1/100ste van de korrelgrootte van

gebruik van onze capaciteiten (op het

cement. Dit zorgt onder meer voor de

gebied van groot prefabbeton) en anders-

grote sterkte, het hoog vullende vermogen

Silica fume

om gebeurt dat eveneens. Ik kan me voor-

en de zeer dichte pakking van deze meng-

Silica fume of microsilica is een bij-

stellen dat we op zeker moment aanvragen

sels, ideaal voor gladde oppervlakken en

product van de fabricage van onder

voor ZHSB-trappen krijgen die we dan kun-

optimale vormvrijheid. Met dit zelf ontwor-

andere geïntegreerde schakelingen.

nen doorspelen naar Vebo. De BTE biedt

pen ZHSB hebben we de Gooisebrug en de

Silica fume bestaat uit zeer kleine

volop ruimte voor dit soort kruisbestuivin-

trap gemaakt.”

siliciumoxidebolletjes. De stof wordt

gen. Sterker nog, er staan met Vebo al

De trap? Paul de Vries verduidelijkt: “We

vooral in de betonindustrie gebruikt

gesprekken gepland over toepassing van

hebben net een zigzagvormige trap

als toeslagstof om een hogere sterk-

ZHSB en UHSB.”

gemaakt voor een woning in Amstelveen.

te te bereiken. De holten tussen de

Hij is 95 cm breed en 280 cm hoog, zeg

grotere cementdeeltjes worden

Senseo-pads

maar standaardafmetingen voor een trap

gedicht met de silica fume, waar-

Op de vraag waarom Romein Beton heeft

in de woningbouw. Alleen is onze trap niet

door een groter contactoppervlak

besloten in een betontechniek te duiken die

dikker dan zes cm. We gaan de NEN-

ontstaat (en aldus een hogere sterk-

nog in de kinderschoenen staat, zegt Paul

normen nabootsen door de trap in een

te bereikt kan worden: HogeSterkte-

de Vries: “Omdat we een grote toekomst

proefopstelling te belasten.” Dan lachend:

Beton). Hierdoor ontstaat ook een

voor deze ontwikkeling zien. Door er nu

“Ik hoop dat ie het houdt, anders kunnen

beton met een hogere duurzaam-

mee aan de slag te gaan, kunnen we een

we opnieuw beginnen.”

heid: door de veel kleinere holtes
kunnen vreemde stoffen moeilijker
in het beton dringen. Bron: Wikipedia
Silica fume ...

... tig keer uitvergroot.

Foto's met dank aan www.pmetlabservices.com en
www.ttscaffolding.com.

ZHSB-trap met een dikte van slechts 6 cm.

visi e
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Jaren-60-woningen:
				 sloop of metamorfose?
Onderstaand artikel, van de hand van

Tijdens de uitvoering mochten de bewoners

gootlijn is ook de aanleiding geweest voor

architect Siemen Meijer, beschrijft het

in hun huis blijven wonen. Veel van de

het toevoegen van een carport onder

voortraject van het project ‘verbetering

woningen waren intern al verbeterd. De

dezelfde daklijn. Alle eindgevels zijn voor-

47 woningen in Haren’ dat in de voorgaan-

aanpassing aan de buitenzijde was ingrij-

zien van een dakvlak met verlaagde gootlijn

pend, maar werd in een korte periode

die bijdraagt aan de vriendelijke uitstraling.

gerealiseerd. Na afbraak van de oude

Op 17 september jl. mocht Woonborg tijdens

“Wij kregen januari 2011 de opdracht om

buitenschil bleef het casco staan waarna

de Dutch Green Building Week de Award

47 rijwoningen te verbeteren. Deze

de opbouw van de nieuwe buitenschil kon

voor duurzame architectuur 2012 in ont-

opdracht bestond uit het energiezuiniger

beginnen.

vangst nemen. Wij wonnen deze award met

maken en het verbeteren van de uitstraling

Het belangrijkste doel van opdrachtgever

dit project in de categorie Duurzame

van de woningen, binnen het budget voor

Woonborg was het energiezuiniger maken

Verbetering. Het jurycommentaar:

het einde van 2011. De woningen staan in

van de woningen. Dit hebben we kunnen

‘Wijkrenovatie Woonborg werd door de jury

de volkswijk Oosterhaar, grenzend aan het

bereiken door de woningen goed te isole-

gekozen vanwege de schaalbaarheid en het

Centrumplan. Ook dit Centrumplan is

ren. De totale buitenschil is geïsoleerd

maatschappelijk belang van het project.

onderdeel van de wijkverbetering en

(vloer, gevel en dak), zodat de woningen van

Het betrekken van de bewoners in een inte-

bestaat uit nieuwbouw van winkels en

energielabel F naar grotendeels label A gin-

grale aanpak zorgt voor verbetering van de

appartementen aan een groenzone.

gen (meer comfort bij een verlaging van de

energieprestatie en ook voor verbetering

energielasten).

van de wijk. De mogelijke toepassing op

De keuze van de nieuwe architectuurstijl

Het buitenspouwblad werd vervangen door

grote schaal is voor de jury een belangrijke

van de 47 woningen is indirect bepaald

de dunnere Slimbrick-steen van 70 mm op

reden om dit project als beste in de cate

door de bewoners van de wijk. De omwo-

de bestaande fundering. Zo ontstond een

gorie Duurzame Verbetering te kiezen’.

nenden mochten bij het ontwerp van het

bredere spouw voor een dikker isolatiepak-

de Vebo Visie is geplaatst.

Centrumplan kiezen uit een aantal architec-

ket. Ook de kozijnen zijn vervangen door

Na oplevering van de renovatie, december

tuurplaatjes met verschillende stijlen. De

kleinere witte kozijnen in verkleinde

2011, kunnen de woningen nog minimaal 35

bewoners konden rode (‘niet mooi’), oranje

kozijnsparingen. Deze vormen in het gevel-

jaar mee in exploitatie.”

(‘gaat wel’) en groene (‘mooi’) stickers plak-

beeld een horizontale band in combinatie

ken op de architectuurplaatjes. Het winnen-

met de witte gevelbekleding van Eternit

de plaatje, met een afbeelding van wonin-

sidings.

gen in de stijl van De Amsterdamse School,

De verticale doorsnede van de woningen is

was volgeplakt met groene stickers.

gelijk gebleven, maar op stedenbouwkundig
interessante plekken is de gootlijn verlaagd

Deze architectuurstijl - strak en toch leven-

en zijn de dakpannen naar beneden getrok-

dig - sprak ons ook zeer aan om toe te pas-

ken. In dit bijna verticale dakvlak zijn

sen bij de metamorfose van de woningen.

horizontale dakkapellen aangebracht die

Met name de jaren-dertig-stijl komt veel

eindigen tegen het verticale metselvolume.

voor in het oude Haren. We hadden te

Dit verticale element (extra slaapkamer op

maken met twee typen woningen die allebei

de zolder) is de overgang van de verschil-

in dezelfde architectuurstijl zijn getransfor-

lende goothoogten en breekt de lange rij-

meerd.

woningen in tweeën. Deze verlaagde

Siemen Meijer, VMEZ architecten, Drachten

Nieuwbouw is van oudsher het werkterrein waar de producten van Vebo Beton & Staal zijn
terug te vinden. Waar nog lang niet iedereen in bouwend Nederland bij stilstaat, is dat ook de
renovatiesector zeker kan profiteren van de diensten van ons bedrijf. Kon u in de vorige Vebo
Visie lezen over een renovatieproject in Haren waarbij Vebo Staal was betrokken, in dit artikel
draait het om een moderniseringsproject in Dronten waarbij Vebo Beton is ingeschakeld.

Renovatie? Óók Vebo Beton!
Hoewel bij het ontstaan van de

Wat dat technische aspect betreft: door

in vier kopgevels een afbeelding van een

Noordoostpolder vaak gedacht wordt

zowel daken als vloeren te isoleren en de

‘oeverloper’ gemetseld. Verder zijn alle

aan de midjaren 70 van de vorige eeuw,

gevelisolatie te vervangen, hebben de

kozijnen en beglazingen vervangen,

dateren de plannen voor de gemeente

eengezinswoningen nu energielabel A, de

daken van bergingen zijn vernieuwd,

Dronten al vanaf begin jaren 50. De bouw

seniorenwoningen B. Ook de mechanische

evenals de stoepjes bij de (ook vervan-

startte in 1960 en in april 1962 betrokken

ventilatie hebben we aangepakt. Verder

gen) voordeuren. De goten hebben een

de eerste bewoners hun huizen. Dat er

hebben we in elke woning een nieuwe

andere look gekregen, en de schoor

ook in deze relatief nieuwe gemeente

keuken, badkamer en toilet geplaatst.

stenen hebben we opnieuw opgemetseld
uit dezelfde baksteen als het betreffende

renovatiewerk is te verzetten, is dan ook

huizenblok.”

niet zo verwonderlijk.

Wat het uiterlijk betreft waren de moder-

“Niet dat déze huizen 50 jaar oud zijn,

niseringen ook nogal ingrijpend, zeker als

maar ook na 30 jaar was er het nodige aan

je bedenkt dat de bewoners tijdens de

Uurplanning

te moderniseren”, begint Gerard

werkzaamheden in hun huizen zijn geble-

“Ik zei al dat de bewoners in hun huizen

Harderwijk, projectleider bij Mateboer

ven. Na de isolatie hebben de daken een

bleven gedurende het project”, gaat

Bouw bv. “De huizen - 69 eengezinswonin-

nieuwe bedekking gekregen in de vorm

Gerard Harderwijk verder. “En dat was

gen en 14 seniorenwoningen - zijn totaal

van keramische pannen. Daarnaast heb-

dan ook meteen de grootste uitdaging.

gemoderniseerd. Door de aanpassingen

ben we de hele buitenschil opnieuw opge-

Bouwtechnisch was het allemaal wel te

zijn de woningen zowel technisch als qua

trokken uit verschillende kleuren metsel-

realiseren, zeker als je een paar huizen

uiterlijk weer helemaal van deze tijd.

steen. Als speciale toevoeging hebben we

gedaan hebt. Maar het op de hoogte houden van de bewoners en het adequaat
reageren op praktische problemen waar
ze tegenaan lopen, vereisten tact en discipline. Ze moesten bijvoorbeeld zelf zorgen voor 2,5 m vrije werkruimte voor en
achter de woning vanwege de steigers,
en binnen moesten ze in elke verblijfsruimte voorzien in een meter vrije werkruimte bij de voor- en achtergevels. En
als je (flink) op leeftijd bent, is dat niet
altijd even gemakkelijk. Bovendien had-

Voor

Na

den we een extra strakke planning omdat
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elk huis aan het eind van de dag weer dicht

De verticale sierelementen staan op een

Enfin, uiteindelijk is het allemaal toch

moest zijn. Als je met een bewoner

stalen funderingsbalk. We hebben met

ongewijzigd doorgegaan en nu, een half

afspreekt dat iets vandaag klaar is, dan

Vebo een systeem bedacht waarbij elk ele-

jaar na oplevering, krijgt de woningcorpo-

móét het ook die dag klaar zijn, wat er ook

ment kops aan de onderkant twee gaten

ratie steeds meer complimenten. Even

gebeurt. Je kunt hier dan ook beter spre-

kreeg waarmee we het element over pen-

wennen blijkbaar. De mensen wonen nu

ken van een uurplanning in plaats van een

nen konden laten zakken die aan de funde-

niet alleen gerieflijker, ze vinden hun hui-

dagplanning. En daarin kon Vebo prima

ringsbalk zijn gelast. Bovenin, zo’n 45 cm

zen nog mooi gemoderniseerd ook. Missie

mee. Met dit bedrijf hebben we ruime erva-

van de bovenrand, had Vebo een sparing

geslaagd.”

ring, we hebben onlangs een soortgelijk

meegestort die dwars door het element

project in Almere afgerond, waar Vebo ook

loopt. Daardoorheen loopt een draadeind

Project:

heel veel heeft geleverd. Dat project duur-

waarmee het element aan de verdiepings-

de vier jaar. Dan weet je inmiddels wel wat

vloer is verankerd. Vebo’s reparatieservice

je over en weer aan elkaar hebt. Dat was

is ter plekke geweest om kleine beschadi-

modernisering 83 eengezins- en
seniorenwoningen ‘Oeverloper’,
Dronten

dan ook een van de redenen om hier in

gingen te repareren en de gaten in de sier

Opdrachtgever:

Dronten weer met Vebo in zee te gaan.”

elementen af te smeren. Netjes in dezelfde
kleur als het beton, in titaandioxide, zeg

Sierelementen

maar heel lichtgrijs.”

Op de vraag wat Vebo leverde, antwoordt

Oost Flevoland Woondiensten,
Dronten
Aannemer:

Gerard Harderwijk: “Stoepplaten, verticale

Proefstukken

Mateboer Bouw bv, Kampen

sierelementen die naast de voordeuren

Het zichtbaar en herkenbaar maken van de

Architect:

van de eengezinswoningen zijn geplaatst,

individuele woning was een belangrijk uit-

en raamdorpels. Die laatste in standaard

gangspunt in het ontwerp. Gerard

en buitenstandaard. Boven konden we met

Harderwijk hierover: “Daarom hebben we

Constructeur:

standaarddorpels uit de voeten. Op bega-

Vebo proefstukken laten maken waarmee

negrondniveau, onder de kozijnen in de

we een proefwoning voor de opdracht

bouwtechnisch adviesbureau
Alferink-Van Schieveen, Zwolle

voorgevel, zijn de buitenstandaarddorpels

gever hebben gemaakt. Die vond het alle-

terug te vinden. Die vallen door hun forse

maal prachtig, maar de buurtbewoners

maten nogal op. Vanwege de lengte heb-

dachten daar toch anders over, zachtjes

VHGP architecten B.V., Deventer

Rayonmanager Vebo Beton:
Frank Ruizendaal

ben we ze per dorpel in drie delen laten

uitgedrukt. Er is zelfs een handtekeningen-

Werkvoorbereider Vebo Beton:

maken, waarbij de naden samenvallen met

actie op touw gezet om opdrachtgever en

Peter van Oort

de stijlen in de kozijnen.

architect op andere gedachten te brengen.

N

n i e uwbouw
F K

>
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MARMER

In Geldermalsen wordt nieuwbouwproject De Plantage ontwikkeld. Het totale plan bevat
circa 1.500 nieuwbouwwoningen met voorzieningen, zodat er in ongeveer twaalf jaar tijd
een compleet nieuwe woonwijk ontstaat. De vier planontwikkelaars zijn samen met de
gemeente ieder met hun eigen unieke project inmiddels in de verkoop.

Plinten van kunststeencomposiet:
slimmere oplossing
Een van die ontwikkelaars is Bunnik

met gemetselde gevels, getimmerde

overname door Vebo. Dus wisten we uit

Projekten uit IJsselstein. Hun deelplan

goten en dakkapellen (beide met zink

ervaring dat het daarmee, en met de

heet ‘De Orangerie’ en bestaat uit 26

bekleed) en keramische dakpannen.

kwaliteit, wel goed zou komen. We

woningen, variërend van rijtjeswoningen

Een opvallend detail is de wit gekeimde

hadden de plinten in niet minder dan 17

tot vrijstaande woningen.

metselwerkrand op de kopse kanten van

verschillende lengten nodig, van 8,3 cm

Vebo Visie spreekt met projectleider Addie

de woningen. Addie Mulder: “Het had

minimaal tot 166 cm maximaal. De hoogte

Mulder van hoofdaannemer Bunnik Bouw.

nog wel even wat aandacht nodig om het

is overal 99 cm. Zo’n 30 cm verdwijnt

“Inderdaad is het de bedoeling om hier

metselverband zo uit te dokteren dat

onder het maaiveld vanwege de zakkings-

26 woningen te bouwen, maar - je voelt

het mooi uitkwam. Bovendien steken

gevoelige ondergrond waarop we in

’m al aankomen - ook hier waart de crisis

de ± 70 cm brede randen een paar centi-

dit weiland bouwen. FK Marmer gaf in

rond. Begin januari 2013 leveren we de

meter voor de rest van de gevel uit. Maar

eerste 9 huizen op. Het wordt een groen

al met al is dat goed gelukt.”

opgezette wijk, aan een parkje gelegen,

Ook geslaagd zijn de plinten van kunst-

met diverse watergangen en brede stra-

steencomposiet, in antraciet uitgevoerd.

ten, een ruime opzet en veel beplanting.”

“Die contrasteren inderdaad mooi met
het witte keimwerk”, zegt Addie Mulder.

Zakkingsgevoelig

“Vebo leverde hier betonnen watersla-

Niet alleen de lay-out van De Orangerie

gen, dus lag het voor de hand dat we de

maar ook de huizen zelf worden mooi,

kunststeencomposiet-plinten via hun

zo tonen de artist impressions die Addie

dochter FK Marmer zouden laten leveren.

Mulder tijdens het interview laat zien.

Natuurlijk moet de prijs goed zijn, maar

Leuke, traditionele Oud-Hollandse bouw

FK Marmer kennen we al van vóór de

Addie Mulder

Primeren ...

... inlijmen ...

... positioneren en
plakken.

vooroverleg duidelijk aan dat bij de

cietbeton hadden moeten laten maken”,

van kunststeencomposiet, zie kader red.]

20 mm dikte die we voor de plinten nodig

gaat Addie Mulder verder. “Daar kleefden

de achtergronden nagelopen en geëga

hadden, de maximale breedte/lengte van

wel wat nadelen aan. Het is namelijk niet

liseerd/uitgevlakt waar nodig.

de plinten de twee meter niet mocht over-

de goedkoopste oplossing. Daarnaast is

Alleen op die manier krijg je mooi strak

schrijden. Het breukrisico zou anders te

beton in antraciet niet helemaal gelijk

werk. Zeker bij de dagkanten belangrijk,

groot worden. Overigens zijn ook de

matig uit te voeren qua kleur. Verder had-

waar de plinten de hoek omgaan. Zo krijg

antracietkleurige afdekkers op de tuin

den we deze betondelen veel eerder op het

je op die plekken toch het aanzien van het

muren van FK Marmer.”

werk moeten hebben (anders konden we

oorspronkelijke ontwerp, namelijk een

de buitenbladen niet opmetselen), met als

antracietgrijze, ‘blok’achtige plint waar

Mooi strak werk

nadeel dat we ze ook veel langer tegen vuil

het metselwerk bovenop rust.”

Oorspronkelijk had de architect de plinten

en beschadigingen hadden moeten

als onderste deel van de buitengevel inge-

beschermen. Door te kiezen voor plinten

tekend, dus ondersteunend voor de rest

van kunststeencomposiet ontwijk je al

van de erboven gelegen metselwerkgevels.

die nadelen. Deze plinten zijn ook nog

“Daaruit kwam voort dat we die uit antra-

eens zeer egaal en glad van uitvoering,
zodat ze gemakkelijk zijn schoon te houden.

HAPO
HAPO Bunschoten is de vaste
partner waarmee FK Marmer/Vebo

De 45˚ facetrand aan de bovenrand van
elke plint watert niet alleen goed af, maar
geeft visueel ook een mooier effect.

Project:
26 woningen ‘De Orangerie’, als
deelproject van nieuwbouwwijk
‘De Plantage’, Geldermalsen
Opdrachtgever:
Bunnik Projekten, IJsselstein

zaken doet als het aankomt op

Bovendien is kunststeencomposiet voor

betonreparatie en montage van

deliger. Om dit effect nog meer uit te

Aannemer:

kunststeencomposiet. Het bedrijf

buiten, hebben we de buitenschil van

heeft ook de montage van de plin-

Bunnik Bouw, IJsselstein

de huizen over de hoogte van de plinten

ten in Geldermalsen uitgevoerd. De

opgemetseld uit kalkzandstenen die goed-

kernactiviteit van HAPO met betrek-

koper zijn dan baksteen.”

king tot FK Marmer is het plaatsen
van raamkaders. De samenwerking
is ontstaan vanuit de contacten die
er waren met Vebo Beton, waarbij
zorgvuldigheid en precisie de basis
voor die samenwerking vormt.

Architect:
Hans Been, Amerongen
Constructeur:

De plinten zijn rechtstreeks tegen deze
kalkzandstenen gelijmd. Addie Mulder:

Peters & van Leeuwen BV, Gouda

“Daarom hebben we samen met HAPO

Projectorganisator FK Marmer:

[het bedrijf dat door FK Marmer/Vebo onder

Henk-Jan Groenewold

meer wordt ingeschakeld voor het monteren

Dit nieuwbouwproject wordt gebouwd in het Zuid-Hollandse dorp Monster, vlak aan zee ten
zuidwesten van Den Haag. Een mooie omgeving die de naam van het dorp zeker geen recht
doet. Over de oorsprong van de naam is onzekerheid. Waarschijnlijk is die afgeleid van het
Latijnse woord ‘monasterium’, wat klooster betekent.

“Kijkje bij ZBB-afdeling was
mede doorslaggevend.”
Het plaatselijke klooster speelde een

“De grond is diverse malen van eigenaar

belangrijke rol als bedevaartplaats waar

veranderd. Toen de gemeente de grond

bezoek aan de ZBB-afdeling hebben we

men genezing zocht van epilepsie, toen

kocht en weer te koop zette, zijn wij er met

gezien dat Vebo dit niet voor het eerst doet

nog vallende ziekte genoemd. In het kloos-

een andere investeerder op af gegaan,

en dat heeft ons mede doen beslissen om

ter is inmiddels een multifunctioneel cen-

waarna de zaak in een stroomversnelling

voor al het prefabbetonwerk met hen ver-

trum ondergebracht.

kwam. Vandaar ook de naam van het pro-

der te gaan.

ject, Plein 2011. Het wordt gebouwd op het

Omdat vrijwel elk ZBB-element dat we voor

Plein 2011, want dat is het nieuwbouwpro-

Kerkplein en is in 2011 gestart.

Plein 2011 nodig hadden, zijn eigen plak

ject waarover we het hebben, is geen door-

Iedereen was enthousiast over de plannen

patroon en diverse (combinaties van)

sneeproject. Naast de mooie locatie in

voor een mooi appartementencomplex

steensoorten had, waren we er snel uit dat

hartje Monster, valt de bijzondere architec-

met winkelruimte. De architectuur is zoda-

dit veel beter bij Vebo kon gebeuren.

tuur van het complex op. In het gevelbeeld

nig dat die het oude karakter van het dorp

Bovendien hadden we een enorme hoe-

zijn verschillende ontwerpen verwerkt. Elk

versterkt. Het is feitelijk één complex in een

veelheid van allerlei andere producten

ontwerp heeft zijn eigen kleurstelling,

gebogen vorm, maar van buiten aan de

nodig die we nog niet eerder van hun

detaillering en raam- en dakvormen.

voorkant lijken er verschillende panden

betrokken hadden: niet alleen het nodige

Hierdoor krijgt elke woning een unieke uit-

naast elkaar te zijn gebouwd. Daartoe is de

standaardwerk, maar ook speciaal werk als

straling. Zelfs het aandeel dat de tegenover

gevel ‘opgeknipt’ in allemaal verschillende

balkon- en galerijplaten, schijnconsoles en

gelegen kerk in het dorpsbeeld heeft, is in

delen. Elk deel heeft zijn eigen metselstenen

andere sierelementen.

het complex terug te vinden: de leistenen

en andere exclusieve vormgevingsdetails.

puntdaken van de kerk komen als schijn

Dat was ook de grote uitdaging in de werk-

daken op het complex terug en worden

voorbereiding. Er zit bijvoorbeeld heel veel

deels gebruikt als borstwering voor de dak-

getoogd metselwerk boven de ramen, dat

terrassen.

bovendien vrijwel nergens dezelfde radius
heeft. We zijn dus snel afgestapt van het

Opgeknipte gevel

plan dit in het werk te metselen.”

Een deel van de vlakbij het klooster gelegen bebouwing bestond uit een verzame-

Op bezoek bij de ZBB-afdeling

ling armetierige, leegstaande pandjes “die

Mark Poleij: “Bij Vebo zijn we al geruime tijd

menig dorpeling al jaren een doorn in het

klant als het aankomt op standaardwerk.

oog waren”, vertelt projectleider Mark

We kwamen erachter dat zij de mogelijk-

Poleij van Bouwmaatschappij Weboma BV.

heid hebben van Zelfdragende Baksteen-

betonlateien, de ZBB-elementen. Bij een
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Mark Poleij

Ook hadden we veel stalen geveldragers

kalkzandsteenprincipe gebouwd, met als

gen en mogelijkheden hierin waren.

nodig. Een andere reden om voor Vebo te

buitenschil zeer divers metselwerk. Een

Aandachtspuntje voor de volgende keer.

kiezen was dus ook het bij één partij kunnen

staalconstructie ondersteunt dát deel van

Misschien is dat wel fase 2 van het project,

onderbrengen van een groot deel van onze

het winkeldak waarop geen appartemen-

bestaande uit nog eens 300 m2 winkels en

totale hoeveelheid aan bouwmaterialen in

ten zijn gesitueerd.

6 extra appartementen. Maar die fase

de gevel. Wij hadden er weinig omkijken

Door de uiteenlopende detailleringen was

staat voorlopig in de koelkast.”

meer naar en bij Vebo intern hebben ze alle

zo’n beetje elk stuk prefabbeton een maat-

producten op elkaar afgestemd. De voor

werkproduct. Niet alleen de ZBB-elementen,

bereidingsafdelingen over en weer hebben

waarvan de uiteinden in het werk beplakt

Project:

overuren gedraaid, maar het resultaat was

gaan worden met natuursteen. Zo krijg je

dat vrijwel alles wat er uiteindelijk werd gele-

uiteindelijk het aanzien van niet van echt te

‘Plein 2011’, 16 appartementen en
2000 m2 winkelruimte, Monster

verd in één keer paste. Ook een van de gro

onderscheiden geboortestenen. Ook de

tere ZBB-elementen, met een overspanning

schijnconsoles onder diverse balkonplaten

van zo’n 3,5 meter paste tot op de millimeter.

geven het geheel een mooi authentiek tintje,

Die voorbereidingstijd is dus dubbel en

net zoals een aantal flinke betonnen muuraf-

dwars terugverdiend.

dekkers met ingestorte versieringen.”

Aannemer:
Bouwmaatschappij Weboma BV,
Wateringen

Opdrachtgever:
Weboma Ontwikkeling en
Borgdorff Beheer

Gelukkig was de prijs van Vebo ook prima te

Als de krappe bouwplaats ter sprake komt,

noemen, anders had het feest toch niet door

zegt Mark Poleij: “Het is een binnenstede-

kunnen gaan. Prijs blijft, hoe je het wendt of

lijk gebied waardoor de bouwplaats zeer

keert, toch beslisfactor nummer 1, zeker in

beperkt is. Wat altijd de nodige overpein-

deze tijd. Maar ons bezoek aan hun ZBB-

zingen met zich meebrengt, laat ik het

afdeling en het verhaal hierover waren bijna

maar zo verwoorden. De meeste van de

net zo doorslaggevend.”

Vebo-producten hebben we zelfs op het

Constructeur:

dak van de winkelruimten moeten parke-

Ingenieursbureau Goudstikker de Vries Delft

Architecten:
Van der Leur Vermeer Architecten
BNA, Naaldwijk

Authentiek tintje

ren. Er zit veel beton in het project, dus

“De constructie bestaat uit een in het werk

hadden we meestal ook veel tegelijk nodig.

gestorte ‘plint’ die de begane grond en

Just-in-time ging daarom lang niet altijd op

daarmee de commerciële ruimte vormt”,

hier. Overigens hadden we daardoor nog

aldus Mark Poleij. “Erbovenop bouwen we

wel eens wat uitzoekwerk op de bouw.

Werkvoorbereider Vebo Beton:

twee verdiepingen met de appartementen.

Misschien hadden we over en weer beter

Johan den Breejen

Deze zijn volgens het breedplaatvloer-

moeten communiceren wat de verwachtin-

Rayonmanager Vebo Beton:
Henri Beekhuis
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