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GWW, infra, civiel ...
hoe dan ook, óók Vebo!

Wit beton nog witter?
We zochten ... en vonden!

“Ken je kracht, onderken
je zwakheden.”

Ruimtelijke woning mede
dankzij uitgekiend staalwerk

Vebo in de infra: beton op
piepschuim, prima combinatie!

GWW, infra, civiel ...
hoe dan ook, óók Vebo!
Wat een vasthoudende horecaondernemer al niet voor elkaar kan krijgen. Zoals Leo ten
Brinke. Hij benadrukte keer op keer de onveilige (want zeer drukke) situatie op de N35,
de doorgaande weg in Nijverdal waaraan zijn café was gesitueerd. Mede hierdoor zijn
uiteindelijk plannen ontwikkeld om de weg te verleggen.

Opmerkelijk genoeg vrijwel geheel vol-

gesprek met werkvoorbereider Jan

Verplaatsbare geluidswand

gens het plan dat Ten Brinke zo’n 35 jaar

Goossen en uitvoerder Geert Wisman,

“Het is een flink project,” opent Jan

geleden al op een papieren servetje had

beiden werkzaam voor de Betoncombi

Goossen het gesprek. “Om de verdiepte

Nijverdal V.O.F., een combinatie van

bak te kunnen bouwen, hebben we

Hegeman Beton- en Industriebouw uit

500.000 kuub grond verzet. Verder is

In het kort komt het erop neer dat de N35

Nijverdal en Van Hattum en Blankevoort

het treinstation verplaatst tot binnen de

ter plekke van het centrum van Nijverdal

bv uit Woerden.

bak en is het spoor verdubbeld.

uitgetekend ...

Bovendien was de ruimte heel krap van-

is opgepakt en aan de noordkant van
Nijverdal naast de bestaande spoorlijn
Zwolle-Enschede is gelegd. Aan weers
zijden van het centrum sluit het nieuwe,

Enkele kengetallen Combiplan Nijverdal

zes kilometer lange wegtracé op de

Wat

Hoeveel

bestaande N35 aan.
Opmerkelijk is dat het nieuwe tracé twee

Vergelijkbaar met

Constructiebeton

65.000 m

3

5.500 vrachtwagens

Onderwaterbeton

35.000 m3

3.000 vrachtwagens

Betonstaal

8.000 ton

2.000 olifanten

Ontgraven

500.000 m3

33.333 vrachtwagens

Kabels

300 km

afstand Middelburg-Heerenveen

Groutankers

1.600 stuks

26 km

GEWI-ankers

3.550 stuks

46 km

een parkachtige inrichting met wandel

Damwand

5.000 ton

1.250 olifanten

paden en dergelijke. Vebo Visie is in

Asfalt

40.000 ton

10.000 olifanten

autorijstroken en een spoorweg combineert binnen een verdiept aangelegde
betonnen bak van 1,5 km lang. Daarvan is
500 m overdekt, om de dicht erop staande bebouwing tegen geluidshinder te
beschermen. Op dit overdekte deel komt
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cement echter niet ter sprake gekomen,

wege de huizen pal naast het spoor. Een

minder kalkuitbloei heeft. Logisch dat het

damwand intrillen wordt zo wel een hele

prefabbeton hier qua kleur en eigenschap-

dat werd hem pas later duidelijk. En dat

uitdaging. Ook dit trilwerk moest aan voor-

pen precies bij moest passen.”

was een cementsoort waarmee Vebo nog

waarden voldoen, waarvan beperking van

“Afdekbanden en plinten”, is het antwoord

niet eerder had gewerkt. Na terugkoppeling

de geluidsoverlast de belangrijkste was.

van Geert Wisman op de vraag om wat

met zijn bedrijf liet Frank weten dat dit geen

Dit bereikten we met een 15 meter hoge,

voor prefabbeton het hier gaat. “De niet-

probleem was. Die flexibiliteit vond ik toch

verplaatsbare geluidswand. Achter die

overdekte delen van de bak bestaan uit

wel heel mooi. Ook in hun meedenkwerk.

wand stond een geluidsmeter waarmee we

twee baanvlakken, een baan voor de twee

in de gaten hielden dat het geluid niet

autowegen en een baan voor het spoor.

boven de Leq 75 dB uitkwam.”

Deze worden van elkaar gescheiden door
lange wanden die moesten worden afge-

Lees verder op volgende pagina >

Project:

Hoogovencement

werkt met afdekkers. Die afdekkers heb-

Voor Vebo was dit helemaal een uniek pro-

ben we ook bovenop de grondkerende

ject te noemen. Het is het eerste waarmee

wanden gelegd. Met de plinten hebben we

we in deze omvang actief zijn binnen de

de wanden bekleed ter plekke van de per-

Opdrachtgever:

GWW. Daarnaast zijn de geleverde prefab-

rons. Ze vormen een mooie overgang tus-

Rijkswaterstaat

betonproducten gemaakt in een voor Vebo

sen de perrons en de andere soorten van

nieuwe betonsoort.

wandafwerking.”

Combiplan Nijverdal
(nieuwbouw weg- en spoortracé
met overdekt deel)

Aannemer:
Combinatie Leo ten Brinke

Geert Wisman: “Alle beton die we in het werk
hebben gestort, was met hoogovencement,

Betere afwatering

conform de eis van Rijkswaterstaat. Beton

Op de vraag waarom de Betoncombi

op basis van hoogovencement heeft een

Nijverdal (in eerste instantie niet geheel

betere chemische resistentie dan beton op

voor de hand liggend) voor Vebo koos, ant-

Architect:

basis van portlandcement, wat bij de diesel-

woordt Jan Goossen: “Ik kom van oor-

locs die hier gaan rijden niet overbodig is.

sprong uit de woning- en utiliteitsbouw en

Hans van Heeswijk architecten,
Amsterdam

Ontwerp:
Royal HaskoningDHV

Ook de lagere CO2-uitstoot van hoogoven-

kende Vebo al goed. En of je nu afdekkers

cement vergeleken met portlandcement

en plinten voor de woningbouw maakt of

was een reden voor Rijkswaterstaat deze

voor dit soort projecten, de overgang leek

cementsoort voor te schrijven. Verder

me niet zo’n probleem. Tijdens de eerste

Werkvoorbereider Vebo Beton:

speelde ook esthetiek zeker een rol: het is

voorbesprekingen met Vebo’s rayonmana-

Rob van Oostveen

een heel lichte, bijna witte betonsoort die

ger Frank Ruizendaal was het hoogoven

Rayonmanager Vebo Beton:
Frank Ruizendaal

N
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Foto met dank aan Present Press publishers

Zo kwam Vebo met het voorstel om de afdekkers aan beide langskanten met een lip uit te
voeren, in plaats van aan één kant.
Zo heb je een betere afwatering en blijven de
wanden veel langer schoon. Zeker bij deze
lichtkleurige betonsoort een must.” “De
afdekkers zijn op de wanden bevestigd met
stekken waarop ook de krachten van de
hekken worden afgedragen”, vervolgt Geert
Wisman. “Voor de stekken had Vebo conische gaten meegestort. Door de afdekkers
iets verhoogd op te leggen, konden we via de
gaten de stekken aangieten, waarbij de mortel ook in de ruimte tussen afdekker en wand
liep. De gaten voor de schroeven waarmee
het hekwerk op de afdekkers zijn gemonteerd, hebben we in het werk geboord. Het
zou geen doen zijn geweest dit van tevoren
allemaal uit te werken en ze door Vebo mee
te laten storten. Bij de lengten waar we hier
mee te maken hebben, drie kilometer totaal,
zou dat vragen om problemen zijn geweest.”

Patatboer
Jan Goossen: “De plinten hebben we allemaal over draadeinden geschoven en vastgedraaid met sierdoppen, ze moeten
namelijk vervangbaar kunnen blijven. De
gaten had Vebo meegestort, evenals uitsparingen voor bijvoorbeeld kabelwerk.
Ook verschilden de hoogten van de plinten
behoorlijk en moesten bepaalde plinten
schuin oplopen. Een flinke variatie dus, net
als bij de afdekkers.
En ondanks de grote tijdsdruk [het spoortracé is 1 maart jl. opgeleverd zodat ProRail
een maand kon testen voor de officiële oplevering op 1 april, red.] heeft Vebo alles mooi
op tijd geleverd. Half februari hebben ze de
laatste producten gebracht, dus dat paste
allemaal precies. Niet alleen qua tijd, ook
qua pasvorm. En de kwaliteit was precies
zoals ik dat uit de woningbouw van ze ken.”
Waarop Geert Wisman afsluit: “Als we het
in het begin erover hadden en Jan Vebo
weer ter sprake bracht, zei ik wel eens:
‘daar heb je ’m weer met z’n Febo’, het
grapje met de patatboer lag voor de hand.
Ik kom uit de civiele bouw en had nog nooit
van Vebo gehoord. Ik moet zeggen: het is
een aangename kennismaking geweest.
Sterker nog, dit project hebben ze zo goed
gedaan dat ik ze bij een volgende gelegenheid ook weer wil laten meedraaien.”

i n n ov a t i e

> 2•5

Vebo steunt zonnepanelen!
• Ondersteuning voor zonnepanelen
• Kant-en-klaar
• Steun en ballast in één
Neem contact op met Vebo voor alle

NIEUW VAN VEBO!

mogelijkheden!

Wit beton nóg witter?
We zochten ... en vonden!
Sinds jaar en dag kunnen we onze betonpro-

leveren we ook deze nieuwe witte prefab

cementhuid, zodat vervuiling en verwering

ducten leveren in de kleur ‘Vebo wit 6%’.

betonproducten onder KOMO-certificaat.

minder kans krijgen.

totale cementgewicht ontstaat een mooie,

Techniek: een stukje achtergrond

Uitvoering en mogelijkheden

egaal lichtgrijze kleur die de betonproducten

Zonder dat we al te veel in onze keuken

Omdat ons nieuwe witte beton er zo fraai

een bijzondere uitstraling geven.

willen laten kijken, mogen we het volgende

uitziet, gaat dit de bestaande betonsoort

tipje van de sluier wel voor u oplichten. In

‘Vebo wit 6%’ de komende tijd naar alle

ons betontechnologisch laboratorium heb-

waarschijnlijkheid geheel vervangen. De

ben we een betonmengsel ontwikkeld dat

nieuwe witte betonsoort wordt gemaakt in

gebaseerd is op wit cement. Tijdens diverse

de uitvoering ‘zelfverdichtend’. Daarmee

proefnemingen bleek echter dat gebruik van

kunnen nagenoeg alle producten uit het

wit cement alléén niet voldoende was. Als

Vebo-assortiment gefabriceerd worden,

vulmiddel zijn we uiteindelijk uitgekomen op

zowel standaard als buitenstandaard.

Door toevoeging van 6% titaanwit aan het

wit kalksteenmeel, aangevuld met en zand

Uiteraard worden ook de tegeltjes voor

Echt wit, onder KOMO!

en grind van een mooie lichtbruine kleur.

het dichtzetten van hijsvoorzieningen in

De markt blijft niettemin in beweging. Daarbij

De zoektocht om tot de exact juiste mengsel-

het nieuwe witte beton leverbaar. Tevens

bespeuren we de laatste tijd een trend bij uit-

verhoudingen te komen heeft even geduurd,

zullen de Vebo aanheel-/reparatiemortels

eenlopende opdrachtgevers en vormgevers

waarbij de laatste stap de toevoeging van

(zie pag. 8) in de nieuwe kleur beschikbaar

die een behoefte laat zien aan nog lichter

een kleine hoeveelheid titaanwit was. Niet

komen. Inmiddels zijn we bezig met het uit

beton dan ons ‘gewone’ 6% titaanwit. ‘Echt

alleen voor nog meer witheid, maar ook voor

leveren van de nieuwe witte betonproducten

wit’ is daarbij een veel gehoorde kreet; de

een betere bestandheid tegen verwering.

aan de eerste projecten. Op deze pagina ziet

contrasten in de gevel moeten duidelijker

Een groot voordeel van het witte beton is

u al wat voorbeeldfoto’s.

worden en witte betonproducten kunnen die

namelijk dat het op de lange termijn minder

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog

contrasten flink benadrukken.

snel verweert dan grijs beton. Dit komt met

vragen hebben, neemt u contact op met

Als innovatief bedrijf is Vebo natuurlijk niet

name door de toevoeging van titaanwit.

Klaas Huijgen, Hoofd KAM/Betontechnologie,

doof voor dit soort geluiden. Diverse gesprek-

Deze kleurstof veredelt als het ware de

via tel. 033-299 26 00.

ken en ontwikkelrondes verder zijn we inmiddels zover dat we de proeffase achter onder
hebben gelaten. We zijn er dan ook trots op
dat we sinds kort dit witte beton kunnen leveren. Daarbij hebben we het productieproces
zo weten in te richten dat een uitstekende
(kleur)consistentie is gewaarborgd. Als we
iets doen, doen we het goed: niet voor niets

co n cr e e t coll e g i a a l >
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Concreet Collegiaal
BTE Nederland BV is de verbindende kracht tussen
15 gerenommeerde prefabbetonbedrijven (zie www.bte.nl)
die, elk vanuit hun eigen specialismen, slagvaardig antwoord geven op vragen uit bouw en infra. De rubriek
Concreet Collegiaal biedt een podium aan de BTEbedrijven en focust op 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.

Voor deze aflevering van Concreet Collegiaal reist Vebo Visie af naar prefabbetonfabriek
De Meteoor. We zijn te gast bij Marc Pijpers, algemeen directeur van een cluster van drie
prefabbetonbedrijven, waaronder De Meteoor.

“Ken je kracht, onderken
je zwakheden.”
Vanuit het wachtzitje kijken we op de

cluster geldt dat onze producten in zeer

is er altijd wel iets aan de hand. Iets dat

bedrijfsvlaggen van de BTE en De Meteoor,

sterke mate complementair zijn. Met

búíten onze standaardaanpak valt. En daar

die ondanks een meer dan straffe oosten-

deze producten richten we ons op vier

ervaren we dan een groot voordeel van

wind onverbrekelijk met de vlaggenmasten

marktsegmenten: industriële terrein

ons BTE-lidmaatschap. Om even concreet te

verbonden zijn. Het lijkt een symbolisch

verhardingen, railinfra, design-terrein-

worden: als Kemper Keerwanden hebben

beeld in deze tijd van economische weer-

verhardingen voor openbare ruimten en

we regelmatig te maken met niveauverschil-

stand. Marc Pijpers over zijn visie op de

producten voor de agrarische sector.

len tussen terreindelen. Om die te overbrug-

BTE en haar leden.

De merknamen die we aan de producten

gen, hebben we vaak betontrappen nodig.

voor deze marktsegmenten hebben

Die halen we bij Vebo. We zijn niet zulke

Even voorstellen

gehangen, zijn respectievelijk Stelcon,

navelstaarders dat we voor dit soort buiten-

Marc Pijpers opent met het voorstellen

Railcon, Esticon en Agricon.”

standaardproducten alleen binnen de BTE
shoppen. Prijs en kwaliteit spelen wel dege-

van het bedrijvencluster waar hij eind

Alles op voorraad

lijk mee. Bij Vebo krijgen we beide in een

De Meteoor hier in Rheden, Kemper

Marc Pijpers borduurt voort: “Een ander

zodanig goede balans, dat ze zo een stukje

Keerwanden in Tilburg en Hermans

belangrijk verschil dat ons cluster onder-

markt bij ons af hebben weten te dwingen.

Betonindustrie in Tienray. We zijn deel

scheidt van andere BTE’ers, zoals Vebo,

Het is zelfs zo dat we altijd een aantal trap-

van BTE, de overkoepelende club van

is dat we alles op voorraad produceren.

prefabbetonfabrikanten in Nederland.

Wat we bij onze bedrijven het mooist

Als buitenstaander kun je zeggen: oké,

vinden, is elke dag hetzelfde doen, voor-

verantwoordelijk voor is. “Dat zijn

beton is beton. En toch is elk prefab

raden opbouwen zodat we op elk moment

betonbedrijf anders. Laat ik het zo

kunnen leveren. We houden niet van

zeggen: er zijn verschillen en overeen-

variatie en doen het liefst elke dag het-

komsten. Tussen elk van de BTE-partners.

zelfde. Grote series standaardproducten

De overeenkomst is dat we allemaal

snel kunnen leveren is onze grootste

betonproducten maken. Klinkt flauw,

kracht. Samengevat: groot, veel, snel.

maar laten we het niet moeilijker maken

Waarmee je dus ook meteen de beperking

dan het is. Een verschil met andere BTE-

van ons cluster te pakken hebt. Want bij

bedrijven is echter dat specifiek voor ons

elke opdracht, op elk werk en elk project

Marc Pijpers.

◀ De mallen waarmee
De Meteoor monoliggers
voor de railinfra maakt.

▲ Railcon.

▲ Kemper Keerwanden.

▲ Stelcon.

pen en bloktreden op onze tasvelden heb-

“En daarmee zeg ik eigenlijk dat we binnen

de potentie van de BTE-leden is écht

ben liggen. Dat is ook mooi voor Vebo, want

de BTE nog te weinig focussen op het

ongelofelijk groot. En dat zou ik dan ook

die kunnen die trappen en bloktreden als

gebruiken van elkaars specialismen. Begrijp

meteen als tip aan de lezers van dit blad

een soort stoporder behandelen in hun

me niet verkeerd, ik ben er sterk voor dat elk

willen meegeven. Ga praten met de BTE-

wekelijkse productiestromen. Een ander

BTE-bedrijf zijn eigen identiteit behoudt.

bedrijven. Kijk eens op internet naar wat

voorbeeld is dat we klantspecifieke keer-

Dat is ook binnen ons cluster het geval: wij

ze voor u kunnen betekenen. Wat koop je

wanden (kleur, structuur) altijd via Romein

doen veel terreinverhardingen, Hermans zit

bij wie en waarom. Samenwerking ver-

laten komen. Niet dat we dit soort zaken niet

meer in de agrarische hoek en Kemper

groot de kans op de wind in de rug. Niet

zouden kunnen, maar we zijn er gewoon

maakt keerwanden. Aparte bedrijven met

alleen voor ons, ook voor u.”

niet écht goed in.”

afzonderlijk identiteiten, die toch heel
complementair samenwerken.

Na het gesprek lopen we naar buiten.

Eigen identiteit

Zoiets zie ik eigenlijk BTE-breed voor me.

De toch al niet misselijke wind is nog in

“Andersom zou ik het mooi vinden”, ver-

En volgens mij is dat ook een goede

kracht toegenomen. Gebroederlijk en

volgt Marc Pijpers, “als onze BTE-collega’s

manier om de crisis het hoofd te bieden.

ogenschijnlijk moeiteloos trotseren de

ook zo te werk gaan richting ons cluster. Als

Door het werk dát er is wat handiger te

vlaggen van de BTE en De Meteoor de

Vebo bijvoorbeeld betonproducten die zich

verdelen, is de kans op voortbestaan van

onstuimigheid. Met dat toekomstbeeld van

spreekwoordelijk aan de buitenrand van de

ál onze bedrijven weer groter. Waarbij

Marc Pijpers lijkt het wel goed te komen.

woning- en utiliteitsbouw bevinden, bij ons

gezegd dat het vaak, zeker in deze tijd,

cluster onderbrengt of ons hierover infor-

lastig is om je productievolumes enigszins

meert. Denk aan keerwandjes om kelders of

te laten sporen met de afzetvolumes. En

verdiepte garages te kunnen maken.

dat zal niet alleen voor ons cluster gelden.

Zo’n uitwisseling van werk en informatie

Ik bedoel maar te zeggen dat als we méér

tussen BTE’ers begint met een groot

van elkaar weten, méér van elkaars kennis

bewustzijn van je eigen kracht. Maar min-

en kunde profiteren, elkaar kortom meer

stens zo belangrijk: onderken ook je zwak

kruisbestuiven, we de toekomstontwikke-

heden. En durf zonodig een ander om hulp

lingen weliswaar nauwlettend in de gaten

te vragen. Het heeft geen zin om te praten

moeten houden, maar die toch ook voor-

over toegevoegde waarde als de basis, het

zichtig positief tegemoet mogen zien. Ik

zijn van een betonfabriek, niet goed is.”

zie daar echt een taak voor de BTE. Want

Agricon/Hermans Betonindustrie.

▲ Esticon.

s e rv i c e
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5 Vebo-mortels, straks ook in wit
Vebo levert sinds jaar en dag een aantal

Ondersabelingsmortel

is semi-elastisch, krimparm en aan te

mortels die passen bij de verwerking van

Voor het ondersabelen en vullen van

brengen met plamuurmes of spons, voor

verschillende prefabbetonproducten.

stelruimten onder kolommen, balkon- of

een strak en gesloten oppervlak.

Uiteraard zijn al die mortels vorstbesten-

galerijplaten en consoles. OS-mortel is

dig en gif- en chloridevrij. En – noviteit – ze

uitermate geschikt voor het vullen van de

RX-mortel

worden ook leverbaar in de nieuwe witte

ruimte tussen twee betonnen delen waar-

Reparatiemortel voor het dichtzetten/

betonkleur waarin we onze prefabbeton-

langs belastingen worden doorgegeven.

afwerken van sparingen t.b.v. hijsvoor

producten sinds kort kunnen fabriceren

De mortel hecht goed, is krimparm en

zieningen. Ook geschikt voor reparatie

(zie pag. 5)!

laat zich gemakkelijk met een voegspijker

van kleine beschadigingen.

aanbrengen.

AB-mortel

Algemeen

Waar materialen met een verschillende

Gietmortel

Alle Vebo-mortels worden geleverd in

uitzettingscoëfficiënt bij elkaar worden

Voor het vullen van ruimten tussen gains,

25kg-zakken met verwerkingsvoorschrift. De

gebracht, kunnen spanningen ontstaan.

ribbuizen (of tubes) en stekeinden waar

mortels zijn zodanig van samenstelling dat ze

Dit geldt ook voor beton en steen. De gevol-

een momentvaste verbinding tot stand

na uitharding de kleur van onze prefabbeton-

gen in de vorm van losliggende afdekban-

moet worden gebracht. Deze krimparme

producten zo veel mogelijk benaderen.

den, dorpels en dergelijke, zijn bekend. Dit

mortel is zeer plastisch en geschikt om

Voor meer informatie of het aanvragen van

probleem lost u op met Vebo AB-mortel.

kleine ruimten afdoende te vullen. Druk-

een technisch testrapport (van elke mortel

Deze wordt gebruikt voor het op een steen-

en trekspanningen worden goed op de

voorhanden) kunt u contact opnemen met

achtige ondergrond stellen c.q. plaatsen van

betondelen overgebracht.

onze afdeling Verkoop (033) 299 26 00, of

afdekbanden, raamdorpels, spekbanden,

een e-mail sturen naar info@vebo.nl.

schoorsteenplaten en dakranden. AB-mortel

SBR-mortel

is semi-elastisch, wat uitzettingsverschillen

Voor het dichtpoetsen en inwassen van

tussen beton en steen opvangt. De hechting

prefabbetonelementen of in het werk

is (bij juiste verwerking) gegarandeerd.

gestorte betonelementen. Deze mortel

RX-mortel

AB-mortel

SBR-mortel

OS-mortel

Gietmortel

RX-mortel

AB-mortel
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< v i s i e op vor m

De Banne, een centrum op niveau
In VeboVisie 36 belichtten we nieuwbouw

ca. 3.400 m2 met daarin een gymzaal,

De woningen zijn in vijf herkenbare volumes

project De Banne Bezaanjachtplein vanuit de

turnzaal, bibliotheek, wijktheater, activi

ondergebracht: drie woongebouwen van zes

bouwtechnische invalshoek. Voor dit project

teitenruimten en buitenschoolse opvang.

woonlagen boven de voorzieningen, afwisselend haaks op en evenwijdig aan de

(hoofdaannemer BAM Woningbouw Alkmaar)

IJdoornlaan geplaatst, een blok van vijf

producten alsook het nodige prefabbeton. In

De verschillende delen/functies
van Bezaanjachtplein

onderstaand artikel beschrijft Eric Scholman,

Het omvangrijke programma is op inventieve,

langgerekt, gedifferentieerd woonblok van

de architect van het project, de verschillende

compacte wijze geïntegreerd in de omgeving.

drie woonlagen aan het Bezaanjachtplein.

functies en het doel van ‘Bezaanjachtplein’ als

Hierbij is veel aandacht geschonken aan de

Het geheel is vormgegeven als een robuuste

onderdeel van de grootscheepse stadsdeel-

winkelstructuur, zichtbaarheid, logistiek,

architectonische eenheid, een passend ant-

vernieuwing De Banne in Amsterdam-Noord.

bereikbaarheid, integratie van voorzieningen

woord op de omringende architectuur uit de

“De Banne is een grote woonwijk centraal

en woningen, alsook de architectonische

wederopbouwperiode. Bijzondere aandacht

gelegen in Amsterdam-Noord en gerealiseerd

kwaliteit.

is besteed aan de uitwerking van de gevels.

in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het pro-

Op basis hiervan is het winkelprogramma

Deze zijn met een sterke plastiek vormge

ject Bezaanjachtplein maakt deel uit van het

voornamelijk op het verhoogde niveau van

geven in verschillende tinten baksteen.

door ons bureau ontworpen masterplan

de IJdoornlaan gepositioneerd. Het sluit aan

De blokken verschillen in de architectonische

Banne Centrum. Het doel van dit plan is het

op het nieuwe entreeplein van de wijk op de

verfijning, in het bijzonder door de toepassing

gebied te transformeren tot het kloppend hart

kruising van de IJdoornlaan en de Banne

van stalen banden. De tweelaagse plint is

van de wijk. Het masterplan is gebaseerd op:

Buikslootlaan. Aan het Parlevinkerpad zijn

daarbij het verbindende element. Beton is

- de verbetering van de ruimtelijke structuur

de winkels rond een ruime entreehal onder

voornamelijk toegepast voor galerijen,

gebracht in twee lagen. De hal vormt een

trappen en bordessen.

leverde Vebo diverse staal- en aluminium

van het centrum;

woonlagen aan de Banne Buikslootlaan en een

- de integratie van diverse voorzieningen;

ontmoetingsplek voor de wijk in combinatie

- de versterking van de herkenbaarheid van

met het aangrenzende nieuwe plein in het

Het project Bezaanjachtplein is van groot

het centrum vanaf de aangrenzende hoofd-

centrumgebied.

belang voor het slagen van de herontwikkeling

verkeersroutes;

De openbare parkeergarage, met 235 pp, is

van de wijk De Banne. Door veel mensen is

- de versterking van de woningdifferentiatie.

onder de winkels gesitueerd op het niveau

intensief samengewerkt aan dit complexe pro-

Naast Bezaanjachtplein bestaat het plan uit

van de wijk. De voetgangers komen vanuit

ject. Een project dat uiteindelijk het gebied zal

de drie onderdelen Kadoelerbreek (met een

de parkeergarage in de entreehal aan het

maken tot wat het moet zijn: een goed bereik-

gedifferentieerd zorgprogramma) dat reeds

Parlevinkerpad of de entree aan de zijde van

bare, geïntegreerde ontmoetingsplek binnen

in gebruik is genomen, Banne Plein en

de Banne Buikslootlaan. Tapis roulants ver

De Banne: ‘een centrum op niveau’.”

Ankerplaats.

binden de parkeergarage aan beide zijden
met het verhoogde winkelgebied.

Gedifferentieerd

Tussen de entrees ligt een ruime, informeel

Het project Bezaanjachtplein wordt begrensd

vormgegeven passage. Centraal daarin liggen

door 1) de IJdoornlaan, als verhoogd gelegen

twee supermarkten, waardoor vanaf beide

hoofdroute door Amsterdam-Noord, 2) het

ontsluitingen op de kop van de passage

Parlevinkerpad, als belangrijkste fietsroute

voldoende loop zal ontstaan.

door de Banne, 3) de Banne Buikslootlaan, als

Expeditie vindt plaats vanaf de IJdoornlaan

een van de hoofdontsluitingen van de wijk en

via twee expeditiehoven voor grootschalige

4) de woonstraat Bezaanjachtplein. Het pro-

expeditie, en opstelplekken langs de straat

ject biedt een gedifferentieerd programma:

voor de meer kleinschalige expeditie.

- 208 nieuwe woningen en 2 parkeergarages;

Op de winkels ligt een tweede parkeergarage,

- een nieuw winkelcentrum van ca. 7.300 m2;

met 174 pp, specifiek bedoeld voor de

Eric Scholman,

- een wijk- en dienstencentrum van

bewoners en winkeliers.

rphs architecten, Voorburg

Ruimtelijke woning mede
dankzij uitgekiend staalwerk
Voor een particuliere opdrachtgever bouwt Knaap Bouwbedrijf uit Rotterdam aldaar een
vrijstaand woonhuis. Vebo Visie schuift aan bij werkvoorbereider JanCor Olie en Joris
Lüchinger, van Lüchinger Architects, ook uit de Maasstad. Waarom hebben ze gekozen
voor producten van Vebo Staal?
“Nou, daar heb ik niet echt voor gekozen”,

gaven aan niet veel kamers nodig te

meer lichttoetreding zorgen. Door het

opent Joris Lüchinger het gesprek.

hebben. Via diverse ingrepen heb ik

ontbreken van gevels op die twee hoeken

“Ik kende Vebo namelijk nog niet. Via

in het huis veel licht, lucht en ruimte

ontstaat bovendien een ruimtelijk effect

JanCor heb ik het bedrijf ontdekt. Hoe

geschapen. Centraal gegeven daarbij is

dat aansluit bij het zeer open karakter

dan ook, mede door hun inzet hebben we

de vide. Vanuit de woonkamer kijk je

van deze woning.”

mijn ontwerp uit kunnen voeren.”

straks, door een grote doorbreking in de

Waarmee we meteen zijn beland bij de

verdiepingsvloer, zes en een halve meter

‘Zwevende’ erker

crux van dit project. Want hoewel de

de nok in. En via die doorbreking komt de

“En dat gaf allemaal wel even wat puzzel-

kleinschaligheid anders doet vermoeden,

massief ogende schoorsteen de woon

werk”, gaat JanCor Olie verder. “Door het

was dit geen eenvoudig ‘tussendoor-

kamer binnen. Door een mooie open

ontbreken van de geveldelen zoals Joris

werkje’ en gaven bepaalde vormgevings-

haardconstructie lijkt de schoorsteen

zojuist aangaf, moest de verdiepingsvloer

details de nodige hoofdbrekens.

straks te zweven. Verder is op de ver

op die plekken flink worden versterkt. Bij

Joris Lüchinger: “Strenge stedenbouw-

dieping een uitkragende erker gebouwd

de hoek waar de schuifpui is gesitueerd,

kundige regelgeving vind je overal, zo

waaronder de gevel terugvalt. Grote

kraagt de vloer maar liefst vijf meter over,

ook bij dit project, De Lindenhof. Het

ramen zorgen voor veel licht dat van

zonder op de hoek door een kolom gedra-

bestaat uit zeven kavels, waarop door

boven via de doorbreking naar de begane

gen te worden. Ter plekke heeft de con-

diverse particuliere partijen huizen

grond vloeit. Op die begane grond heb

structeur wel voorzien in twee smalle

worden gebouwd. Om het plan niet te

ik twee diagonaal tegenover elkaar lig-

stalen kolommen, om aan de bouwkundige

laten verrommelen, had ik bijvoorbeeld

gende hoeken van het huis open gelaten.

eisen te voldoen. Die staan echter behoor-

te maken met een maximale nokhoogte

Daardoor kunnen de glaspartijen (bij de

lijk ver uit de hoek geplaatst, zodat recht

van acht meter. De toekomstige bewo-

ene hoek een raampartij, bij de andere

gedaan wordt aan het architectonische

ners van het huis zijn met z’n tweeën en

een schuifpui-raam-combinatie) voor nog

uitgangspunt van ruimtelijkheid.
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De rest van de constructieve sterkte

perfect, wat ik toch wel bijzonder vind

ook redelijk overbodig: “Al waren ze pimpel-

leveren de staalprofielen van Goudriaan

gezien alle verschillende onderdelen,

paars geweest, er is geen stukje staal meer

Staal en de lateien en geveldragers van

typen en maten. Het was al met al even

te zien”, besluit JanCor Olie lachend.

Vebo Staal. Die laatste is onze vaste

zweten, maar mede dankzij de denkkracht

lateienleverancier, dus was het logisch

die er op constructief gebied ook bij Vebo

dat we hen er al in het voortraject bij

Staal aanwezig is, zijn we tot een mooie

betrokken. Samen met hoofdconstructeur

oplossing gekomen.”

nieuwbouw woonhuis particulier,
Rotterdam

komen op een systeem van verschillende

Hardstenen spekbanden

Opdrachtgever:

staalprofielen die de verdiepingsvloer

Over mooi gesproken, de bovenkanten van

particulier, Rotterdam

randen voldoende constructieve sterkte

alle gevelopeningen zijn, bij wijze van

geven op de plekken waar de vloer niet

schijnlatei, afgewerkt met hardstenen spek-

wordt ondersteund. De staalprofielen, in

banden. Joris Lüchinger: “Die spekbanden

Knaap Bouwbedrijf B.V., Rotterdam

de typen HEB 220, UNP 220 en HEA 180,

passen mooi bij de betonnen metselstenen.

Architect:

kwamen op maat op het werk, waarna we

Op deze manier krijgen de gevelopeningen

ze aan de randen van de vloer hebben

een stijlvolle afwerking die beter bij dit huis

ingestort.”

past dan stalen geveldragers en lateien in

JerroN, Goudriaan en Vebo zijn we uitge-

het zicht.” JanCor Olie vult aan: “Die zitten

Project:

Aannemer:

Lüchinger Architects, Rotterdam
Constructeur:

“Aan de profielen hebben we geveldragers

er dus wel, maar worden aan het oog ont-

Buro voor bouwconstructies
JerroN, Wijk bij Duurstede

gemonteerd via consoles en ankerrails.

trokken door de spekbanden. De leveran-

Staalprofielen:

Bij de terugwijkende geveldelen waar de

cier van het hardsteen verzekerde ons dat

erker boven ‘zweeft’ alsook ter plekke van

alleen verlijmen voldoende was. We hebben

de open hoeken hebben we zo een bouw-

er in de voorbereiding toch maar voor geko-

Installatieadviseur:

technisch verantwoorde draagconstructie

zen die lijmverbinding extra te zekeren met

gerealiseerd. Daar waar staalprofielen niet

een mechanische verbinding. Daartoe heeft

DH Installatie-advies B.V.,
Spijkenisse

nodig waren (dus daar waar de verdiepings-

Vebo voorzien in overmaatse gaten in de

vloer door de gevel gedragen wordt), heb-

onderkanten van de hoeklijnen. Via die

ben we de consoles en geveldragers in de

gaten hebben we de hardsteenelementen

kopse vloerrand geboord. Complimenten

aan de erboven liggende betonsteengevels

Werkvoorbereider Vebo Staal:

aan alle partijen die bij deze oplossing

kunnen koppelen.” De afsluitende vraag in

Gijsbert van de Kamp

betrokken waren. Alles paste in één keer

welke kleur het staalwerk is geleverd, is dan

Goudriaan Staal B.V., Oudewater

Rayonmanager Vebo Staal:
Hans Maris

L

GROOT onderhoud >
F K

12 • 13

MA R ME R

De wyberstructuur van de antracietkleurige
kunststeencomposiet-stoepplaten.

Renovatie, groot onderhoud, de woorden zijn al vaker gevallen in combinatie met Vebo
Beton & Staal. In de afgelopen Vebo Visies heeft u over diverse projecten van zowel ‘Beton’
als ‘Staal’ kunnen lezen waarbij onze producten voor deze disciplines werden ingezet.

Kunststeencomposiet laat
			 makkelijk over zich lopen
En daar voegen we weer nieuwe produc-

gevoerd”, vult Remco Meerkerk aan.

bewoners niet nagekomen worden. Dit moe-

ten aan toe! Want ook de kunststeen

“Daarnaast konden de bewoners kiezen

ten we dus te allen tijde zien te voorkomen.”

composietproducten van ons dochter

voor het laten moderniseren van de

bedrijf FK Marmer kunnen daarbij

binnenzijde van hun woning. Denk aan een

Betere service

uitstekend dienst doen. Zoals in Strijen,

complete make-over van de badkamer,

Remco Meerkerk: “Aan de buitenzijde

waar in de Oranjewijk groot onderhoud

de keuken, het toilet, het laten omturnen

hebben we niet alleen isolerende maat

wordt gepleegd aan 160 woningen.

van een overloopkast in een tweede toilet,

regelen getroffen, ook zijn er functioneel-

dat soort zaken.”

esthetische zaken aangepakt. Het ver

Geschikt personeel

Fred Broekhuizen: “De uitdaging daarbij

vangen van het voegwerk, de dakgoten en

Het groot onderhoud wordt uitgevoerd

was het steeds in goede banen laten

de voordeuren zijn daar voorbeelden van,

door Bouwbedrijf Bakker Arkel.

verlopen van de communicatie met de

maar ook het opkalefateren van de stoep-

Vebo Visie spreekt met werkvoorbereider

bewoners. Je maakt toch een flinke inbreuk

jes voor de voordeuren. Daarvoor stonden

Remco Meerkerk en projectleider Fred

op de privacy van de mensen. Onze

in het bestek stoepplaten van kunststeen-

Broekhuizen. Op de vraag wat het project

jongenszijn dat wel gewend. Groot

composiet. In de antracietkleur die hier is

inhoudt, antwoordt laatstgenoemde met:

onderhoud is al zo’n 65 jaar de kern van

toegepast, lijkt het op natuursteen, alleen

“De Oranjewijk bestaat uit woningen die

onze bedrijfsvoering. Maar we hebben ook

kost het veel minder.”

allemaal gebouwd zijn in de 50-er en

te maken met onderaannemers die deze

“De stoepplaten waren van een bepaald

60-er jaren. Dat woningen van deze leef-

ervaring minder hebben. En die moet je

merk voorgeschreven”, zegt Fred

tijd niet meer aan de huidige energie- en

dan echt begeleiden in hun sociale omgang

Broekhuizen, “maar mijn ervaringen op de

comforteisen voldoen, zal duidelijk zijn.

met de bewoners. Een andere uitdaging is

gebieden van flexibiliteit (zowel in planning

We hebben hier de complete buitenschil

de tijdsdruk. Per woning hebben we vijftien

als in product) en meedenken zijn met

geïsoleerd. Concreet komt dat neer op het

dagen de tijd, zeg maar drie werkweken, om

die leverancier niet al te positief. In het ver-

aanbrengen van isolerende dakplaten en

alles binnen in de woning uit te voeren (de

leden hebben we al vaker met FK Marmer

nieuwe dakpannen, het vervangen van

buitenschil start gemiddeld twee weken eer-

gewerkt, dus lag het voor de hand dat we

alle kozijnen door exemplaren met isola-

der). En dat is aanpoten, als je bijna geen uur

hun ook offerte zouden laten uitbrengen.

tieglas, het isoleren van de kruipruimten

speling hebt. Alles moet exact op elkaar

Bleken ze nog prijsgunstiger te zijn ook,

en het volblazen van de spouwen met iso-

afgestemd zijn. Als een stukadoor een chag

waarmee we onze opdrachtgever ook weer

latie. Dankzij deze maatregelen voldoen

rijnige dag heeft en niet voldoende meters

aangenaam konden verrassen. Dit gekop-

de woningen nu aan energielabel B.”

maakt, stagneert het proces. Je moet de

peld aan de betere service van FK Marmer

“Dit waren de verplichte ingrepen die

tegelzetter gaan verzetten enzovoort, met

gaf de doorslag. Geen levertijd van zes tot

we sowieso bij elke woning hebben uit

het gevolg dat gemaakte afspraken naar de

acht weken, geen gesputter bij leveringen

FK Marmer F.U.-lijm
F.U. lijm is een blijvend elastische 1-componentlijm/kit met een hoge treksterkte. De lijm hecht
uitstekend zonder gebruik te hoeven maken
van hechtprimers (afhankelijk van de homo
geniteit van de ondergrond). F.U. lijm is goed
bestand tegen veroudering en weersinvloeden
zoals uv-straling en vocht- en temperatuurs
verschillen. De lijm bevat geen oplosmiddelen
en isocyanaten en veroorzaakt geen hinderlijke
geur, zowel tijdens als na uitharding.

Voor

Na

die we iets eerder op het werk wilden

Aanvullend zegt Fred Broekhuizen: “Of de

we mogen ook het groot onderhoud aan

hebben, kortom makkelijker meegaan in

stoepplaten tot in lengte van dagen goed

acht gelijksoortige koopwoningen in de

veranderingen in onze planning. Een prima

blijven liggen, zal de toekomst dan ook

Oranjewijk doen. Dat zegt wel wat over

samenwerking dus. Mét een bezoek van hun

uitwijzen. Maar gezien de kwaliteit van de

de uitgevoerde verbeteringen en onze

buitendienst aan het werk, wat ik toch ook

FK Marmer-producten, de precisie en de

werkwijze. Wij dus meer werk en de

wel heel prettig vind. Ik kom nog uit het

strakheid waarmee ze zijn gefabriceerd,

bewoners woningen die na de ingrepen

mobielloze tijdperk en stel een groot belang

heb ik daar alle vertrouwen in.

flink meer in waarde zijn gestegen dan

in echt menselijk contact.”

Gecombineerd met de service van

dat de werkzaamheden ze gekost hebben.

FK Marmer heeft dit bedrijf een mooi totaal-

Tegenwoordig noem je dat een win-win

Scheef neggekantje

pakket. Je merkt bij FK Marmer dat de

situatie geloof ik, haha.”

Op de vraag of kunststeencomposiet niet te

toegevoegde waarden op andere terreinen

breukgevoelig is voor deze toepassing, ant-

liggen dat alleen het kunnen leveren van

woordt Remco Meerkerk: “Nee hoor, anders

producten uit een standaardassortiment.

zou het niet in het bestek terecht zijn geko-

Veel meer dan voorheen vind ik dat juist

men. Kunststeencomposiet heeft een grote

nu bijzonder belangrijk.”

Project:
groot onderhoud 160 woningen
Oranjewijk, Strijen
Opdrachtgever:

drukvastheid en de breukgevoeligheid is
laag. Voor deze toepassing dus een logische

Zegt het voort

keuze, omdat er zeer strakke producten mee

Fred Broekhuizen: “Het mooie is dat de

te maken zijn en het prijsvriendelijker is dan

bewoners het uiteindelijk toch allemaal

beton of natuursteen.

geweldig vinden wat hier gebeurt. Ondanks

Het mooie van kunststeencomposiet is ook

hun bezorgdheid in het begin. De impact

dat het heel eenvoudig te bewerken is. De

van met name de uitgebreide aanpak van

Architect:

weinige stoepplaten die net niet mooi aan-

het project ging bij sommigen niet in de

sloten, konden we in het werk heel precies

koude kleren zitten. Bij een rondgang door

BTR architectuur + bouwkunde,
Rotterdam

op maat maken. Een scheef neggekantje bij-

de wijk, een tijdje later, kwam ik dezelfde

voorbeeld was gemakkelijk aan te brengen.

dames tegen. Ze waren echt heel opge

woningcorporatie HW Wonen,
Oud-Beijerland
Aannemer:
Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V., Arkel

Constructeur:
Bouwkundig Adviesbureau
Leen Brak B.V., Gouda

We hebben ze met de speciale F.U.-lijm van

togen over wat er aan hun woningen

FK Marmer bevestigd. Ik zei ‘jullie zijn de

verbeterd was. “Zegt het voort dames”,

specialisten, lever dan ook maar het juiste

heb ik ze gezegd. Betere ambassadeurs

Projectleider FK Marmer:

montagemateriaal bij’. We hebben nog geen

kun je niet hebben, zeker niet in een wijk

Henk-Jan Groenewold

ervaring met hoe zich dit gaat houden.”

waar iedereen elkaar kent. Sterker nog,

Nieuwbouw, utiliteitsbouw en zo zoetjes aan ook renovatie en groot onderhoud mogen tot
de standaard-werkterreinen van Vebo Beton & Staal worden gerekend. Verder is ons bedrijf
sinds deze Vebo Visie ook in de GWW-sector te vinden (zie pagina 2-4). En dat Vebo bouwend
Nederland steeds breder bedient, mag blijken uit het project dat op deze pagina’s centraal
staat. Dat speelt zich namelijk af in de infra.

Vebo in de infra: beton op
piepschuim, prima combinatie!
Zonder voorbelasting

betonnen perronplaten. Het mooie daar-

geschikt zou zijn. Vanaf 2000 hebben we

Met de nieuwbouw van Station Halfweg-

van is dat élke module van dit systeem

ervaring met ons systeem bij talloze per-

Zwanenburg is een in 1927 verdwenen

helemaal prefab op de bouwplaats kan

ronverlengingen op slappe ondergronden,

spoorwegstation nieuw leven ingeblazen.

komen. Gebeurt dit in de juiste volgorde,

en in 2011 mochten we tekenen voor de

Het nieuwe station ligt aan de Oude

dan leg je een perron heel snel op zijn plek.

nieuwbouw van treinstation Zaltbommel.

Haarlemmerstraatweg in Halfweg, langs

Én zonder voorbelasting, wat de snelheid

Hiermee kwam alles in een stroomversnel-

de ‘Oude Lijn’ tussen Amsterdam en

verder verhoogt. Een soort bouwpakket-

ling. Het zuidperron van station Halfweg is

Haarlem. Het beschikt over overkapte per-

systeem dus, gericht op stabiel, licht en

daarvan een voorbeeld. Helaas was het

rons, een fietsenstalling en een P+R-

draagkrachtig bouwen.”

voor het inschakelen van ons systeem voor
het noordperron te laat, daar was de plan-

terrein voor 150 auto’s. De twee perrons
en de straat zijn middels een voetgangers-

Zettingsgevoelig

ontwikkeling al in een te ver gevorderd sta-

brug met elkaar verbonden. De opening

“Ons bedrijf werd voor dit project pas in

dium. Om het toepasselijker te stellen: de

werd een halfjaar uitgesteld wegens

een later stadium ingeschakeld”, vervolgt

bouwtrein had het station al verlaten.

onvoorziene omstandigheden, zoals een

Martijn de Oude. “Het voortraject van het

Achteraf bezien zal men zich nog wel eens

archeologische vondst ter hoogte van het

noordperron was al volop in ontwikkeling

achter de oren krabben: vergeleken met

beoogde zuidelijke perron.

en daar was gekozen voor onderheien. In

een onderheid systeem is ons systeem

Commercieel manager Martijn de Oude

tweede instantie bleek echter dat de grond

veelal goedkoper.”

van de MGX Group (zie kader) vertelt:

ter plekke van het zuidperron nóg minder

“Perronbouw is een van onze specialitei-

draagkrachtig was. En toen kwam ons sys-

Uitstekende inzet

ten. We hebben een gepatenteerd systeem

teem in beeld: ProRail vroeg ons het ont-

“Ons systeem is een manier van gewichts-

ontwikkeld, het COMPARON®-systeem, op

werp zo uit te werken dat het voor deze bij-

neutraal bouwen: het gewicht van het

basis van EPS-blokkenfundering en prefab-

zonder zettingsgevoelige ondergrond

materiaal dat ontgraven wordt voor het
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De kracht van de MGX Group BV (Den

E

T

O

Bosch) is het ontwikkelen van innovatieve
klantgerichte producten en concepten voor
uiteenlopende civieltechnische vraagstukken. Het bedrijf is niet alleen sterk in modulaire perronbouw, maar ook in onder meer
duurzame cementgebonden funderingen,
betonvloeren, zettingsvrije terreinverhardingen, onderwaterbeton, Houton en
Design & Delivery met de nodige project
ondersteuning.

Martijn de Oude.

De maatvastheid was zo mogelijk nog

dan dat Vebo zich uitermate stipt aan de

blokken en betonnen perronplaten. En dat

belangrijker. Immers, elke millimeter afwij-

buitendienstregeling heeft weten te hou-

gaat heel snel. Dat moet ook wel, omdat je

king vind je over een lengte van 250 m in

den. In elk opzicht.” Niet heel verrassend

als je aan het spoor werkt met buitendienst-

een veelvoud terug. Samenhangend daar-

luidt de slotvraag van het gesprek dan ook:

regelingen te maken hebt. Dat zijn tijdsperi-

mee was het ook nog eens zo dat er allerlei

volgende keer weer? “Wat mij betreft wel”,

odes waarbinnen het treinverkeer wordt

detailleringen in de perronplaten moesten

zegt Martijn de Oude. Om eraan toe te voe-

stilgelegd om aan het spoor te kunnen wer-

zijn aangebracht. Alle trappen en staanders

gen: “Mits de prijs dan ook weer goed is

ken. En die worden uiteraard zo kort moge-

voor de overkappingen stonden er al, dus

natuurlijk, haha!”

lijk gehouden. In dit geval hebben we zo’n

daar moesten we met de perronplaten

250 m1 perron in een tijdsbestek van hoog-

‘omheen kunnen werken’. Elke perronplaat

uit 40 uur uitgevoerd.

had dan ook zijn eigen specifieke uitsparin-

Voorwaarde voor dat soort snelheden is

gen voor trapfunderingen, afvoerputten,

nieuwbouw zuidperron station
Halfweg-Zwanenburg, Halfweg

wel dat je uitvoerende én toeleverende par-

doorvoeren voor elektrische voorzienin-

Opdrachtgever:

tijen moet hebben die daarin meekunnen.

gen, noem maar op. Verder moest elke per-

Voor de prefabbetonnen perronplaten kwa-

ronplaat in de juiste mate licht taps toelo-

men we uit bij Vebo, op aanraden van een

pen, om de boogstraal waarmee het perron

Aannemer:

van onze netwerkpartners. We zijn met hen

was ontworpen precies te kunnen volgen.”

Ballast Nedam Infra Noord West
B.V., Nieuwegein

cunet brengen we weer terug met EPS-

gaan praten, hebben onze specifieke wen-

Project:

ProRail, Utrecht

sen en eisen ter tafel gebracht en waren

Hoog gespannen

onder de indruk van de bereidheid mee te

Martijn de Oude gaat nog even door:

denken en te investeren in een tak van de

“Bovendien moest Vebo de perronplaten

bouw waarin ze normaal niet opereren.

niet alleen just-in-time leveren, maar zéker

Echt een uitstekende inzet. En dat terwijl de

ook - vanwege de genoemde specifieke

Bouwconcept/engineering:

eisen er niet om logen. Al het beton is zicht-

details - in de goede volgorde. We moesten

MGX Group, Den Bosch

werk en moest dus alleen al daarom met de

er blind op kunnen varen (tijdsdruk!) dat we

hoogste kwaliteit worden geproduceerd.

elke plaat die van de trailer kwam ook met-

Daarbij was vereist dat alle perronplaten

een op exact de juiste plek konden leggen.

Bart Duijst

het zogenaamde Gian II antislipmotief heb-

Omdat het een eerste samenwerking

Werkvoorbereider Vebo Beton:

ben, een soort zandachtige oppervlakte-

betrof, waren mijn verwachtingen hoog

structuur.

gespannen. En ik kan niet anders zeggen

Ontwerper:
Movares adviseurs & ingenieurs,
Utrecht

Rayonmanager Vebo Beton:

Harm van Twillert

N
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