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Met 14 kubieke meter
ons grootste product ooit

Hogesterktebeton onder
KOMO, nieuw van Vebo Beton!

Graag Werken We
GWW-gerelateerd

‘Hotel Deluxe’: binnen budget
door meedenken van Vebo Staal

‘Ziet u niet dat alles precies past?’

Met 14 kubieke meter
ons grootste product ooit
Fietsen is gezond, dat realiseren zich ook steeds meer mensen die elke dag per trein
reizen. Daarom heeft ProRail het programma ‘Ruimte voor de fiets’ (zie kader) in het
leven geroepen. Dit moet het kort gezegd aantrekkelijker maken de fiets te gebruiken
om een NS-station te bereiken.
Vanuit het programma heeft hoofdaan-

een betontrap die het grootste product is

Overdwarse opsplitsing

nemer Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V.,

dat het bedrijf tot nog toe leverde. In totaal

De trap is in totaal 2,8 m breed, met een

in opdracht van ProRail, een nieuwe rij-

was er niet minder dan veertien kuub beton

lengte van zo’n 7,5 m. Veel te groot en

wielstalling gerealiseerd voor het

nodig. Uitvoerder Slim van Aannemings

zwaar dus om in één keer te vervoeren en

NS-station in Castricum. Op het dak zijn

bedrijf K. Dekker vertelt: “Het design- &

in te hijsen. “Daarom hebben we ervoor

de openbare fietsenrekken, op begane-

constructproces van dit project hebben we

gekozen de trap overdwars op te split-

grondniveau bevindt zich de bewaakte

in samenwerking met constructeur Sophia

sen”, gaat de heer Slim verder. “De delen

fietsenstalling en een soort van fietsen-

Engineering B.V. gerealiseerd. Aan de hand

die daarmee ontstonden, bestaan dus uit

winkel annex reparatieshop.

van het Programma van Eisen van ProRail

een dubbele trap. Beide delen zijn boven

zijn we aan de gang gegaan. Het betreft

elkaar gestapeld, waardoor uiteindelijk

Glaselementen

hier een oude fietsenstalling (met ruimte

een dubbele trap met een hoogte van 24

Voor dit project (zie ook Concreet

voor ca. 400 fietsen) die we hebben weg-

treden is gerealiseerd. Met veertien tre-

Collegiaal, op pagina’s 6-7) leverde Vebo

gehaald, inclusief de fundering, en waar we

den is het onderste deel het grootste. Dit

een nieuwe stalling met 600 bewaakte en

deel vindt steun op een betonnen dwars-

870 onbewaakte stallingsplekken voor

wand. Die wand is tevens het steunpunt

hebben teruggeplaatst. Op een grote, half-

voor het tweede trapdeel, met tien tre-

verdiepte, in het werk gestorte kelderbak

den wat minder groot. Bovenaan rust dat

fundeerden we de nieuwe staalconstructie,

trapdeel op de staalconstructie.”

met daarop prefabbetonnen dakplaten als

Over de forse lengte van de trap zegt de

dek van de stalling. Het schuine dek is een

heer Slim: “Die was nodig om de trap de

grote hellingbaan die met een vloercoating

nodige ‘luiheid’ te geven. Op die manier

waterdicht is afgewerkt. De hoge zijde is

kost het de mensen relatief weinig

middels de grote luie trap toegankelijk.

inspanning om met de fiets aan de hand

De gevels zijn dichtgezet met glaselemen-

naar boven te komen, dan wel de fiets let-

ten en geperforeerd strekmetaal (t.b.v.

terlijk in de hand te kunnen houden bij

ventilatie), voor het grootste deel om en

het afdalen. De ingestorte fietsgoten en

om geplaatst.”

de totale breedte van de trap maken hem
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tevoren hadden ze al laten weten dat als

nog comfortabeler. Door die breedte kon-

was dan ook logisch Vebo in de aanbeste-

den de fietsgoten bijvoorbeeld een forse

ding mee te nemen”, zegt de heer Slim.

de uitstraling zo was als ze die zich

60 cm uit elkaar worden gepositioneerd.

“Bovendien konden ze meteen 200 m1

hadden voorgesteld, er meer van deze

Fietssturen in de knoop zal dus niet snel

afdekbanden meeleveren, wat het gemak

fietsenstallingen gaan volgen. Ze blijken

voorkomen.”

van alles in één hand geeft. Die banden

inderdaad zeer content met het eind

zijn gebruikt om er de zijkant van de dak-

resultaat te zijn, het is volgens een van

De mooiste van Nederland

helling strak mee af te werken. En de

hun woordvoerders ‘de mooiste fietsen-

Aannemingsbedrijf K. Dekker en Vebo

trapelementen kwamen, ondanks hun

stalling in Nederland’. Dat is een leuke

doen al geruime tijd zaken met elkaar. “Het

grootte en gewicht, perfect van de

opsteker voor ons, waar misschien weer

wagens. Een extra zware kraan was

het nodige uit kan voortkomen. En wat

overigens niet nodig, omdat we de kraan

mij betreft voor Vebo ook.”

‘Ruimte voor de fiets’

vlak naast de oplegplaats konden opstel-

De populariteit van op de fiets naar het

len, de giek stond vrijwel rechtop. Scheelt

treinstation groeit. ProRail vindt het

toch weer in de kosten.”

belangrijk dat reizigers hun fiets goed

“Dit is de eerste fietsenstalling die ProRail

kwijt kunnen en gemakkelijk kunnen

volgens dit concept laat bouwen. Van

terugvinden. Binnen het programma

Project:
nieuwe fietsenstalling NS-station,
Castricum
Opdrachtgever:

‘Ruimte voor de fiets’ werken ProRail,

ProRail

NS en gemeenten samen om bij de

Aannemer:

NS-stations meer ruimte voor de fiets
te creëren. Sinds 2000 zijn er op bijna
400 stations ruim 300.000 stallingsplaatsen nieuw gebouwd en gemo

Aannemingsbedrijf
K. Dekker B.V., Warmenhuizen
Constructeur:

stallingen zijn vernieuwd en uitge-

Sophia Engineering BV,
Warmenhuizen

breid, bijvoorbeeld met nieuwe

Rayonmanager Vebo Beton:

derniseerd. Tientallen bewaakte

verdiepingen. Het totaal aantal
stallingsplaatsen bij stations is nu

Gerrit Beekhuis

zo’n 400.000 en groeit de komende

Werkvoorbereider Vebo Beton:

jaren naar ruim 500.000.

Rob van Oostveen

N

T E C H N I E K
I

N

N

O

V

A

T

>
I

4•5

E

Twee Vebo Visie-edities terug was Paul de Vries van Romein Beton aan het woord over
zeerhogesterktebeton (ZHSB) als focus binnen zijn bedrijf. In het artikel* zinspeelde
De Vries al op een samenwerking op het gebied van (Z)HSB tussen Romein en Vebo.
Wat ons betreft is een concrete coöperatie weer een flinke stap dichterbij gekomen: onderstaand leest u over de laatste praktische bevindingen bij Vebo met HSB. We zijn er klaar voor!

Hogesterktebeton onder
KOMO, nieuw van Vebo!
Trend: slanker en lichter

de dikte van de prefabbetonelementen kan

veroorzaakt. En weliswaar is de mengsel-

Een trend in de constructie van prefab

in veel gevallen zelfs gehalveerd worden,

prijs hoger dan die van traditionele beton,

betonelementen is dat steeds meer

wat uiteraard ook in het uiteindelijke

maar daar staan het kunnen maken van een

gekeken wordt op welke wijze slankere en

totaalgewicht van de producten terug-

lichtere gebouwfundering tegenover, alsook

lichtere betonelementen gemaakt kunnen

komt. Dit werkt weer positief uit op het

het kunnen besparen op onderhoudskosten

worden. Hier zijn diverse mogelijkheden

transport en daarmee de totale CO2-

voor. Eén van die mogelijkheden is de

uitstoot van de elementen, die ook wordt

toepassing van hogesterktebeton, HSB.

gereduceerd door kleinere benodigde

De druksterkte van deze betonsoort

volumes van allerlei grond- en toeslag

loopt uiteen van C53/65 tot C100/115.

stoffen. Verder geven lichtere producten

Hierboven spreken we van ZHSB,

minder mechanische en fysieke belas

zeerhogesterktebeton.

tingen op de bouwplaats. Er kunnen
lichtere kranen worden ingezet en ook de

Voordelen

arbodiensten zullen een toename van HSB

De voordelen van (Z)HSB liegen er niet om.

in klein prefab toejuichen.

Met HSB kan al op de tekentafel worden
begonnen met besparen, doordat con-

Schaduwzijden

structieve ontwerpen veel slanker uit

Na lezen van het bovenstaande zult u den-

gevoerd kunnen worden. Er kan met

ken dat er toch ook wel schaduwzijden aan

hogere rekenwaarden gerekend worden,

HSB moeten kleven. En toch ... ze zijn er

wat zich vertaalt in bijvoorbeeld grotere

niet. Of in ieder geval niet veel. Zo is het

(vrije) overspanningen en uitkragingen.

mengproces van HSB intenser, wat een flink

Sowieso worden dimensies slanker:

hogere belasting van de betonmengers

omdat HSB een geslotener oppervlakte-

-	de mogelijkheid andere toeslag
materialen te gebruiken

structuur heeft. Daarnaast is de afwerking

begin van ons HSB-traject. Zo zijn we op
dit moment aan het onderzoeken hoe we
gegarandeerd onder alle klimatologische

van de stortzijde anders, het aanbrengen
van een rolstructuur is niet mogelijk.

KOMO, sterkteklassen, kleuren

omstandigheden kunnen voldoen aan

De uitvoering van HSB-producten is dus

Na een aantal testen zijn we uitgekomen

C90/105. Ook werken we aan een

altijd óf onbehandeld óf spaanglad.

op de volgende mengselsamenstelling:

HSB-mengsel met wit cement en 2%

-

portlandcement CEM I 52,5 R

titaandioxide. Daarnaast werken we aan

Technische ontwikkelingen

-

watercementfactor < 0,32

de ontwikkeling van een HSB-mengsel

Vebo heeft alle disciplines voor ontwikke-

-

betonzand

met hoogovencement. Ook onze ZBB-

ling, betontechnologie en constructies

-

Schots graniet als toeslagmateriaal

producten worden niet vergeten: we

in eigen huis. Deze afdelingen worden

-

kalksteenmeel

onderzoeken de mogelijkheid om HSB-

ondersteund door ASCEM, het beton

- 	Tillman superplastificeerder in

technologisch onderzoeksbureau dat
binnen de BTE-groep valt (zie ook Vebo
Visie nr. 36). ASCEM heeft de HSB-

producten met steenstrips te beplakken.

hoge dosering
- 	toevoeging van titaandioxide als beton
een lichtere kleur moet krijgen

Kortom
Door in staat te zijn in korte tijd een

mengsels op laboratoriumschaal

De HSB-mengsels die we hiermee kunnen

productiegereed HSB-mengsel met hoge

ontwikkeld, waarna de mengsels bij

maken, zijn reproduceerbaar en stabiel, en

sterkteklassen te ontwikkelen, geeft

Vebo in de praktijk zijn uitgevoerd.

voldoen aan alle betontechnologische

Vebo weer een duidelijk bewijs van haar

Voordat we daarmee startten, hebben

eisen. Daarbij mogen de producten die

vooruitstrevendheid en innovatie- en

we eerst een aantal uitgangswaarden

Vebo ermee gaat fabriceren, geleverd

daadkracht.

vastgesteld, te weten:

worden onder KOMO-productcertificaat.

Wilt u verder praten over dit onderwerp?

- 	sterkteklasse minimaal C80/95,

De sterkteklassen zijn op dit moment

U weet ons te bereiken. Omgekeerd

C80-95 en C 95-105. We kunnen onze

houden we u uiteraard op de hoogte over

HSB-producten leveren in ‘normaal’

de voortgang van onze ‘HSB-carrière’.

het liefst C90/105
- 	zo veel mogelijk toepassing van de
bestaande grondstoffen
- 	HSB moet esthetisch mooie

betongrijs en in een lichtgrijze variant
(door toevoeging van 6% titaandioxide).

producten opleveren
- 	de betonmengsels moeten in

Auteur: Klaas Huijgen
Hoofd KAM Vebo Beton & Staal

Wat staat er op stapel?

zelfverdichtende beton uitgevoerd

Hoewel we dus al HSB-producten kunnen

kunnen worden

produceren en uitleveren, is dit pas het

* U vindt het artikel in de digitale versie van
Vebo Visie nr. 37, op www.vebo.nl.

CONCREET COLLEGIAAL >
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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.

Omdat ook Vebo Beton & Staal deel is van BTE, zijn we voor deze aflevering van Concreet
Collegiaal op bezoek bij onszelf. Graag stellen we u onze nieuwe accountmanager GWW voor:
Hein Silooy wordt binnen ons bedrijf verantwoordelijk voor het uitbreiden van onze beton
activiteiten binnen de markten van GWW, (rail)infra en publieke domeinen.

Graag Werken We
						GWW-gerelateerd
“Vanuit mijn vorige werkkring was Vebo

Een van die belangrijkste nieuwe ont

Beton al een bekende naam voor mij. In

wikkelingen is wel het kunnen produ

die tijd al heb ik Vebo leren kennen als

ceren van onze prefabbetonelementen

bedrijf met een enorme ervaring in het

met hogesterktebeton. Hierdoor kunnen

ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen en

we de elementen slanker ontwerpen en

just-in-time leveren van hoogwaardige

uitvoeren, bij een gelijkblijvende of zelfs

prefab betonproducten voor met name de

toegenomen constructieve sterkte. Dat

woning- en utiliteitsbouw”, vertelt Hein.

dit vaak niet alleen mooier maar ook eco-

Maar, zoals de Vebo Visie-lezer inmiddels

nomischer is, moge duidelijk zijn.” Op de

wel weet, zijn ook renovatie en groot

pagina’s 4-5 van deze Vebo Visie kunt u

onderhoud werkterreinen waarbinnen

veel meer over deze ontwikkeling lezen.

ons bedrijf een serieuze partner is, alsook de GWW en (rail)infra.

Landschapsarchitectuur

“En daar kom ik kijken”, gaat Hein lachend

“Verder spitsen wij ons ook steeds meer

verder. “Gebleken is dat we nog volop

toe op de landschapsarchitectuur,

groeipotentieel zien voor ons bedrijf op de

zowel in private omgevingen als publieke

GWW-markt. In de vorige Vebo Visie kon

domeinen”, vertelt Hein. “Een mooi

men al lezen over twee zeer aansprekende

GWW-project dat hier onlangs uit is voort-

GWW- en railinfraprojecten, Combiplan

gekomen, is een kunstwerk voor de havo

Nijverdal en NS-station Halfweg.

Notre Dame Des Anges in Ubbergen.

Nieuwe ontwikkelingen binnen Vebo

Hiermee heeft de school een primeur

zorgen ervoor dat we de zaken nog beter

in onderwijsland: het Openluchtlokaal

op de rails hebben kunnen zetten, om

[zie kader, red.]. Vebo leverde alle gebo-

maar even een ‘railinfra-beeldspraak’

gen betonelementen waarmee het fraaie

te gebruiken.

kunstwerk, van ontwerper/kunstenaar

Zie ook het artikel op pagina’s 2-3.

▲ Zie ook het artikel in Vebo
Visie 12, op www.vebo.nl.

▲ Z ie ook het artikel in Vebo Visie 20,
op www.vebo.nl.

▲ Hein Silooy.

Inti Hernandez, is samengesteld. De

GWW-gerelateerde ontwikkelingen binnen

elementen variëren sterk in hoogte, zodat

ons bedrijf”, belooft Hein Silooy afsluitend.

Notre Dame Des Anges
‘Openluchtlokaal’

Daarmee is het een multifunctioneel

Belt u voor meer informatie over

De havo Notre Dame Des Anges is een

geheel geworden, waarbinnen allerlei

Vebo's GWW-activiteiten met Hein, tel.

kleinschalige school in Ubbergen, bij

optredens en lesactiviteiten kunnen

06-29149289, e-mail hsilooy@vebo.nl, of

Nijmegen. Het schoolgebouw staat

plaatsvinden.”

met Bart Duijst, tel. (033) 299 84 59,

midden in de natuur, op de grens van

Op de vraag of Vebo specifiek voor het

e-mail bduijst@vebo.nl.

platteland en stad. Halverwege het

een soort van terrassen zijn ontstaan.

GWW-/(rail)infragebeuren voordeel heeft

schooljaar 2010-2011 is een compleet

van de samenwerking binnen de BTE,

nieuw gebouw gerealiseerd, dat op

antwoordt Hein: “We kunnen inderdaad

een duurzame wijze is ingepast in de

spreken van een kruisbestuiving met

omgeving. Onderdeel van die nieuw-

andere BTE-bedrijven op GWW-gebied.

bouw is het Openluchtlokaal, dat op

Een goed voorbeeld is de nauwe samen

4 oktober jl. werd geopend. Het is het

werking met de Nijmeegse Betonindustrie

eerste Openluchtlokaal dat op deze

De Hamer: producten die niet binnen

wijze in Nederland is gerealiseerd.

het orderpakket van De Hamer passen,

Leerlingen van Notre Dame Des

worden naar ons doorgespeeld. Denk aan

Anges openden het Openluchtlokaal

bijvoorbeeld sierpalen, stelplaten en treden.

officieel met een dans- en theater-

Uitaard gebeurt het omgekeerde ook.”

voorstelling. De unieke locatie zal
gebruikt gaan worden door zowel

Trend

docenten als leerlingen, voor het

U merkt het, het is Vebo ernst met de

geven van onderwijs en kleinschalige

benadering van de markten van GWW,

optredens. Ook kan het als rustpunt

(rail)infra en landschapsarchitectuur.

fungeren voor buurtbewoners en

“De trend die we bij de vorige Vebo Visie

wandelaars in het gebied.

hebben ingezet, zal dan ook worden

Info en foto met dank aan Notre Dame Des Anges
Ubbergen. Het Openluchtlokaal is mede tot
stand gekomen door ondersteuning van SKOR.

vervolgd: regelmatig zult u kunnen lezen
over projecten in de GWW en over andere

S E R V I C E
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Met nieuwe Productselector en CAD-configurator in 3D!

Vebo’s sterk vernieuwde website
Ons bedrijf is sinds 2002 op het internet te

historie van Vebo Visie helemaal teruggaan

klikken om het product van uw gading te

vinden. Sinds dat beginmoment is er in 2007

tot het prille begin in juni 1999.

vinden. Bovendien maken splinternieuwe

een grote ‘make-over’ geweest, waarbij we ook

Ook nieuw is de afzonderlijke Vebo GWW-

3D-presentatietekeningen in kleur meteen

de digitale Productselector introduceerden.

website, als onderdeel van onze hoofdsite.

duidelijk waar elk product wordt toegepast!

De tijd staat niet stil. Steeds meer wordt

In dit GWW-deel vindt u straks al het nieuws

internet deel van ons dagelijks leven.

en de belangwekkende projecten op GWW-

Maar minstens zo belangrijk is de bredere

Zo ook van de beroepspraktijk van bouwend

gebied.

toepasbaarheid van de Productselector.
Het wordt namelijk mogelijk om de output

Nederland. Dat riep om een volgende ingrijVebo-website.

Nieuwe Productselector: presentatietekeningen én 3D CAD-configurator

binnen te halen. Hiervoor hebben we de

Binnenkort kunt u ervaren welke drastische

Ook qua functionaliteit is de site verbeterd.

3D CAD-configurator aan de Productselector

ingrepen we hebben uitgevoerd (met één

Zo is er een zoekfunctie om daarmee snel

toegevoegd. Vebo loopt hiermee voorop:

daarvan lopen we zelfs voorop in de markt).

naar het onderwerp van uw interesse te

we zijn een van de eerste bedrijven binnen

Het eerste dat opvalt, is de sterk verbeterde

kunnen gaan.

onze branche die deze functionaliteit aanbie-

structuur, met daaraan gekoppeld een ver-

Maar de Productselector is wel onze oogappel

den. De 3D CAD-output van de producten

nieuwde (en al zeggen we het zelf zeer fraaie)

wat de vernieuwing betreft. Met de oude

kunt u in uw bedrijfssoftware laten meelopen.

vormgeving. De site is volgens de laatste

Productselector kon u al redelijk eenvoudig

stand van de digitale technieken toegespitst

alle ins en outs van het door u benodigde

Omdat u zeker met de 3D CAD-configurator

op alle hedendaagse webontwikkelingen.

product inzien en die op allerlei manieren in

uw voordeel kunt gaan doen, raden we u dan

En wat goed is, moet je behouden. De

uw digitale werkomgeving integreren.

ook ten zeerste aan het binnenkort ‘live gaan’

besteksteksten van al onze producten zijn

Door echter de Productselector van de grond

van onze nieuwe site in de gaten te houden!

dus ook op de nieuwe site weer gemakkelijk

af aan opnieuw op te bouwen en te vullen,

Het adres is zo’n beetje het enige wat niet is

te downloaden. Verder kunt u straks in de

kost het u straks niet meer dan drie muis

veranderd: www.vebo.nl.

pende vernieuwing en uitbreiding van de

www.vebo.nl

www.vebo.nl/nieuws

van het door u gewenste product in 3D bij u
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Petit Paris, kleurrijk als
							een Frans schilderij
Over Petit Paris, een stadsdeelvernieu-

zoals dit is immers aanzienlijk groter. Het is

vormentaal gehanteerd die aan de

wingsproject in Tilburg, schreven we in

daarom niet mogelijk gebruik te maken van

Korvelseweg is gebruikt. De materialisering

Vebo Visie 36. Ons aandeel daarin bestond

dezelfde vormentaal die in de naastgelegen

van de gevels en de detailleringen wijken

onder meer uit het produceren en leveren

panden is gebruikt.

hier niet van af.

van FK Marmer kunststeencomposiet bloem-

Er is voor de opzet van het plan Petit Paris

De appartementen zijn bereikbaar vanaf de

bakken. Onderstaand schetst architect

gekozen om het volume van het nieuw te

Korvelseweg via lift en trappenhuis. Alle

Langbroek de achtergrond van onder andere

bouwen project op te delen in diverse verti

voordeuren zijn gelegen aan een inwendige

de inpassing en de vormentaal van het

cale delen die alleen al in hun verticaliteit

gemeenschappelijke gang. De begane grond

gebouw binnen de bestaande bebouwing.

herkenbaar zijn. Door deze verticale

voorziet in een commerciële strook waarin

gebouwdelen ook nog eens in materiali

zich inmiddels diverse bedrijven hebben

“Dit project kent een behoorlijk lange

sering en kleur te laten verschillen, wordt

gevestigd. Bevoorrading gebeurt vanaf de

geschiedenis. De eerste schetsen werden

de beleving versterkt dat ze als zelfstandige

achterzijde. Ruimte voor auto’s is gecreëerd

vervaardigd in 2005, het plangebied

bouwdelen onderdeel vormen van de totale

in de vorm van een groot parkeerterrein,

was toen nog niet zo uitgebreid als het

bouwmassa. Zo vlijt het project zich voor-

eveneens achter het gebouw en alleen

nu gerealiseerde.

zichtig tussen de bestaande panden en

bedoeld voor bewoners van Petit Paris. Die

In die tijd bestonden er ook in de gemeente

mag het wellicht op zich een accent zijn,

naam komt overigens uit de koker van de

Tilburg nog gebieden waar geen bestem-

maar past het toch in het zeer gevarieerde

ontwikkelaar, Hilva bureau voor ruimtelijke

mingsplan op van toepassing was. Veelal

straatbeeld van de Korvelseweg.

ontwikkeling. Het vriendelijk en vrolijk ogende gebouw verdiende naar hun mening een

kwam het dan neer op een maximale bouwhoogte van 15 meter, vijf verdiepingen hoog,

Om een relatie te leggen met de vormen-

kleurrijke benaming. En wat is er kleurrijker

mits de tegenovergelegen bebouwing op

taal en de detailleringen van de bestaande

dan de schilderijen van de schilders die nu

redelijke afstand stond. Ook de diepte van

bebouwing, is getracht verfijning in een

hun naam aan het gebouw geven?

de bebouwing kwam neer op maximaal

hedendaagse uitvoering toe te voegen.

15 meter. Omdat in veel gevallen de bestaan-

Dit is gedaan met details zoals bloem

de belendingen (veel) lager en minder diep

bakken aan de gevels en Franse balkons

waren, is daar later een nieuw beleid op van

met stalen hekjes. Het straatbeeld wordt

toepassing verklaard. Er werden strengere

hierdoor verlevendigd.

eisen gesteld aan de maximale bebouwingshoogte en -diepte waar het de ontmoeting

De doelgroep voor de appartementen was

van het nieuwe plan met de bestaande

de zogenaamde startersgroep. De apparte-

bebouwing betrof. Daardoor werden grote

menten zijn bescheiden van omvang en

maatverschillen tussen nieuw en oud voor

mede daardoor betaalbaar geworden.

komen. Aan het project Petit Paris is dat

Ze bevinden zich zowel aan de kant van de

goed af te lezen.

Korvelseweg als aan de achterzijde daarvan,
rug-aan-rug zoals dat wordt genoemd. Kijkt

Het is altijd een uitdaging een nieuw plan

de ene zijde dus uit op de Korvelseweg,

met een groot volume in te passen in

de andere zijde heeft zicht op het open

bestaande bebouwing zoals aan de

terrein tussen Korvelseweg en Trouwlaan.

Korvelseweg; de schaal van een nieuw plan

Ook aan de achterzijde is dezelfde

Ton Langbroek,
Langbroek Architekten BV, Beuningen

‘Hotel Deluxe’: binnen budget
door meedenken van Vebo Staal
Een comfortabele leren bank in een gezellig zitje, mooie antracietkleurige tegels met daarop
een Perzisch tapijt, indirecte verlichting, modieuze aardetinten op de wanden ... dit is geen
verkeerde interviewlocatie. Inkoper Marcel Rood en projectleider Theo de Porto, beide werkzaam bij KBK Bouw BV, schuiven aan in de foyer van het recent opgeleverde, nieuw gebouwde
Bastion Deluxe Hotel Amsterdam Airport.
“We werken nu zo’n twee jaar voor de

prima.” Na een blik op het imitatiehaard-

week aan een ander geveldeel te zetten,

Bastion Hotel Group, wat begon met een

vuur volgt er een aarzelend ‘hoewel’ van

hebben we geen oponthoud gehad. Kijk,

renovatie van het hiernaast gelegen hotel”,

de kant van Marcel Rood. Theo de Porto

het blijft altijd geven en nemen. De vol-

opent Marcel Rood. “Daar kwam in

knikt en lacht: “O ja, die levering van

gende keer maak ik een fout en verwacht

december vorig jaar deze nieuwbouw in

lateien in de verkeerde maat. En het ging

ik ook dat we met elkaar de boel oplossen.

Hoofddorp bij en vervolgens een hotel

hier echt om een groot aantal meters.

Die instelling heeft Vebo ook. Het heeft

uitbreiding in Apeldoorn.

Het vreemde was dat ze wel goed op hun

geen zin er woorden over te hebben. Het

Toen we in december de opdracht voor

tekeningen stonden.

werk moet klaar, zo simpel is het. Dat

de nieuwbouw kregen, hadden we, met

Maar dan komt het voordeel weer om

besef hebben ze bij Vebo als geen ander.”

het risico van niet-toekenning, de voor

de hoek van het werken met een toe

bereiding al bij onze cascobouwer neer

leverancier die je door en door kent.

Spouwkieren

gelegd. Die hele voorbereiding was dus al

Vebo heeft ervoor gezorgd dat we razend-

Marcel Rood: “Waar we ook van geprofi-

afgekaart. Dat kon ook niet anders, omdat

snel, namelijk na week(!), nieuwe lateien

teerd hebben, is Vebo’s vermogen om

we een week na gunning al moesten star-

hadden, gemoffeld en wel. Daar stonden

constructief en kostenbewust mee te kun-

ten. Oplevering zou immers eind augustus

ze op de bouwplaats ook versteld van.

nen denken. Zo was er de situatie van de

2013 moeten plaatsvinden. En dan zoek

Door de metselaars in die tussenliggende

raamkozijnen die verder terugliggen in de

je toeleveranciers die in dat tempo meekunnen. Zo hadden we hier flink wat gevelondersteunend staalwerk nodig. We kennen Vebo al jaren waardoor ze automatisch
in de aanbesteding meeliepen. Maar hier
speelt meer dan prijs alleen. Want al krijg je
je spullen voor niks, als ze pas zes weken
later op de bouw zijn, heb je er niks aan.”

Prima! Hoewel ...?
Naar aanleiding van de prijs komt de
kwaliteit ter sprake. Theo de Porto
hierover: “Zoals we van Vebo gewend zijn:
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▲ Theo de Porto (l) en Marcel Rood.

T

A

A

▲ Ook het kleine prefabbeton – lateien, afdekkers
voor de penanten – werd door Vebo geleverd.

buitenschil dan de metselsteen breed is. Door

gever meer geld kwijt is.” “Wat overigens

Vebo’s alternatieve plan een fraaier beeld

lateien en geveldragers met de breedtemaat

ook het geval is bij de zwevende penanten

op zonder kostenverhoging: geen dure

van de metselsteen in de gevels te plaatsen,

aan de achterkant van het gebouw”, vult

betonconsoles nodig én een veel eenvou

zouden er overal spouwkieren te zien zijn

Theo de Porto aan. “Aan de voorzijde

digere werkwijze”, besluiten Theo de Porto

geweest. Dit had de architect opgelost door

steunen de penanten af op een plat dak

en Marcel Rood.

aan de hoeklijnen bodemplaten te lassen.

op eersteverdiepingsniveau. Maar aan de

Zo zou de spouw mooi worden afgedicht.

achterkant ontbreekt die mogelijkheid, de

Nog mooier én zonder extra kosten was het

penanten zweven als het ware. De hoofd-

plan van Vebo om de onderflens van lateien

constructeur had iets bedacht in de sfeer

en geveldragers dieper te maken. Daardoor

van aan het casco vaststorten van prefab-

ontstond het aanzicht van een doorlopende

betonconsoles die we dan konden

staalstrook (de verdiepte onderflens) in

ommetselen. Vebo zou dan zorgen voor

plaats van de smalle onderflens met

geveldragers die we aan die consoles zou-

bodemplaat. Door deze werkwijze ontstond

den monteren. Om van onderen geen zicht

er bij de lateien wel ruimte tussen de

in de penanten te hebben, zouden we dat

achterkant van de metselstenen en het

afdekken met een multiplex plaatje of zo.”

opstaande deel van de hoeklijnen, maar dat

L

Project:
nieuwbouw Bastion Deluxe Hotel
Amsterdam Airport (185 kamers),
Hoofddorp
Opdrachtgever:
Bastion Hotel Hoofddorp Airport bv, Hoofddorp
Aannemer:
KBK Bouw BV, Volendam
Architect:

is opgelost door die ruimte met specie op

Niet handig = duur

te vullen. Zo zit er massa achter en voor

“Dat leek ons eerlijk gezegd zelf ook niet

komen we tordering. De kosten voor het

de mooiste noch de handigste oplossing.

extra werk van dat opvullen en van de

En ‘niet handig’ is in de bouw meestal

bredere onderflens waren niet hoger dan

synoniem met ‘duur’. Dus de vraag bij Vebo

de kosten voor aangelaste bodemplaten.

neergelegd. Ze kwamen met een oplossing

Bekker en Stroband bv,
Amsterdam

De geveldragers hebben dezelfde verdiepte

in de vorm van een aantal staalconstructies,

Rayonmanager Vebo Staal:

hoeklijn als de lateien. Maar bij de gevel

als vervanging voor de betonconsoles.

dragers hoefden we niet uit te vullen met

We konden die constructies zo tegen het

specie omdat Vebo de consoles wat smaller

casco monteren en daaraan de geveldragers

Werkvoorbereider Vebo Staal:

heeft gemaakt. Esthetisch is het eindresul-

hangen. Staalplaten dekken de penanten van

Paul Weijsenfeld

taat veel mooier zonder dat de opdracht

onderen mooi af. Ook hier weer leverde

architectenbureau Aad Lambert
b.n.a., Amsterdam
Constructeur:

Theo van Doornik
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KUNSTSTEENCOMPOSIET

In 2006 schreven we in Vebo Visie: “In Nederland Regeltjesland is er bijna niets dat níét
aan regels, wetten, eisen, normen en voorschriften moet voldoen. Des te vreemder is het
dan ook dat de stroefheid van beloopbare betonoppervlakken [...] nergens specifiek in
eisen is vastgelegd.”

Stroefheid troef op
loopoppervlak van FK Marmer
Omdat Vebo veel producten fabriceert

port met daarin de volgende zin: “[...]

heeft van zichzelf namelijk een gladder

die intensief belopen worden, namen we

bestaat er geen norm in Nederland op

oppervlak dan beton. Daarom zijn we

toen al onze verantwoordelijkheid door

het gebied van stroefheden.” Wel zijn er

gaan zoeken naar een structuur die wel

onze antislipstructuren ‘buiten de deur’,

Nederlandse en Europese normen voor

de nodige stroefheid biedt. Onze mallen-

dus onafhankelijk, te laten testen op

bijvoorbeeld beloopbare betonstraat

maker werd intensief bij onze zoektocht

stroefheid.

stenen en tegels, maar specifiek voor

betrokken, omdat de structuur al onder-

Dit werd gedaan aan de hand van de

prefabbeton-loopvlakken, laat staan voor

deel van de mal moet zijn, anders dan bij

Nederlandse Technische Afspraak ‘NTA

loopvlakken van kunststeencomposiet,

prefabbeton waar de structuur middels

7909, wrijvingseigenschappen van vloe-

ontbreken die (nog).

matten in de mal wordt aangebracht.

Kort gezegd weerspiegelt een NTA de

De zoektocht

Het resultaat

laatste stand van de techniek van een

Toch laten we dit niet op zijn beloop, om

De vormen waar we op uitgekomen zijn,

bepaald product dan wel van het proces

maar even een passende metafoor te

heten ‘noppenstructuur klein’ en

om te komen tot een bepaald product.

gebruiken. Ook nu weer nemen we onze

‘noppenstructuur groot’. De reden voor

Een NTA is niet meer dan een aanbeve-

verantwoordelijkheid. De producten van

de twee structuren zijn van esthetische

ling. Overigens is die NTA 7909 er al

FK Marmer worden namelijk ook vaak

aard. Beide structuren hebben we in het

sinds 2002. Uit dezelfde Vebo Visie:

intensief belopen. Denk aan de in de

voorjaar door Sta Veilig uitvoerig laten

“De NTA 7909 kon op korte termijn niet

vorige Vebo Visie besproken stoepplaten,

testen conform de NTA 7909. Volgens die

worden verheven tot Nederlandse Norm,

of aan traptreden die we in kunststeen-

NTA dient een vloer in natte omstandig-

onder meer door verschillende branche-

composiet kunnen uitvoeren (zie kader

heden een μ van minimaal 0,44 hebben

regels en door verschillende branche-

voor een recent project).

en maximaal een μ van 0,91 (té stroef is

eigen meetmethoden.”

De ervaring die we inmiddels met kunst-

ook niet goed, denk aan het gevaar van

steencomposiet hebben opgedaan, heeft

struikelen). Tijdens de testen is vastge-

Er is in de tussentijd niet veel veranderd.

ons geleerd dat de standaard antislip-

steld dat zowel ‘noppenstructuur klein’

Want een onlangs in opdracht van Vebo

structuren die we voor onze prefabbeton-

als ‘noppenstructuur groot’ voldoende

uitgevoerd onderzoek naar de stroef-

producten gebruiken (wyber en piramide)

stroef zijn om de FK Marmer kunststeen-

heid van kunststeencomposietproducten

niet kunnen kopiëren op de producten

composietproducten het predicaat

van FK Marmer resulteerde in een rap-

van FK Marmer. Kunststeencomposiet

antislip mee te kunnen geven.

ren - protocol voor beproeving en eisen’.

▲ Floor Slide Control FSC 2000 Print.

Testmethode: statische en
dynamische metingen

bare oppervlakken in ruimten en op

Uit dit totaal van 18 metingen bleek dat de

vloeren met een verhoogd val-/slipgevaar.

meeste zooltypen op een FK Marmer-

In Nederland worden stroefheidswaarden

Deze worden uitgedrukt in R-waarden die

oppervlak met noppenstructuur beant

toegekend aan tegels en andere beloop

de uitkomsten zijn van laboratorium

woorden aan de minimale en maximale

metingen. Simpel voorgesteld wordt er

weerstandswaarde zoals gesteld door de

een statische meetopstelling gemaakt op

NTA 7909. De minste weerstand bleek de

FK Marmer met antislip:
een eerste project

een plateau met het te testen oppervlak.

leren zool op een droog oppervlak te

Dit plateau wordt langzaam onder een

geven, de meeste weerstand de rubberen

Bouwbedrijf Berghege Oss is aan het

steeds steilere helling gebracht. Wanneer

zool op een nat oppervlak.

werk bij MSD in Oss en heeft voor het

het testobject, de ‘voet’, begint te glijden,

vervangen van bestaande betonnen

wordt de op dat moment bereikte hellings-

Waarbij we afsluitend nogmaals even de

traptreden gekozen voor kunststeen-

hoek omgerekend naar een weerstands-

Vebo Visie uit 2006 aanhalen: “Overigens

composiet met antislipstructuur.

waarde, de R-waarde.

heeft het meten van stroefheid geen
directe relatie met het gevoel dat de

De montage wordt uitgevoerd door
HAPO, FK Marmers vaste partner

Bij Vebo zijn de FK Marmer-oppervlakken

beloper op verschillende oppervlakken

voor het monteren van kunststeen-

onderworpen aan dynamische metingen,

ervaart. Uit verschillende testmethoden

composiet. Vanwege het intensieve

uitgevoerd met de Floor Slide Control FSC

blijkt dat ook Vebo’s gladde oppervlakken

gebruik van de trap is het erg

2000 Print weerstandsmeter. Dit apparaat

stroef genoeg zijn, maar toch zie je men-

belangrijk dat er een deugdelijke

meet uit zichzelf over een van te voren

sen altijd voetje voor voetje over dit soort

antislipstructuur op komt. Er is

ingestelde afstand de weerstand en

oppervlakken voortschuifelen. Waarbij

gekozen voor de grote noppen-

print de testresultaten in grafische vorm

het psychologische effect zelfs kan zijn

structuur van FK Marmer.

meteen uit.

dat men door het omzichtige loopgedrag

Er komt nog een vervolg op dit

Er zijn metingen verricht voor drie typen

eerder ten val komt.” Ook in het aanstaan-

werk. Bij tevredenheid zullen de

schoenzool: rubber, kunststof en leer.

de nieuwe jaar telt een gewaarschuwd

overige trappen in dit complex

Er zijn twee meetreeksen verricht:

mens voor twee.

wellicht ook worden vervangen

de een onder droge, de ander onder natte

door traptreden van FK Marmer

omstandigheden. Beide meetreeksen zijn

Meer informatie over dit onderwerp?

kunststeencomposiet.

voor de zooltypen driemaal herhaald, om

Belt u met Henri Beekhuis of Kalle

een gemiddelde te kunnen vaststellen.

Kaldenbach, tel. (033) 299 26 00.

‘Ziet u niet dat alles precies past?’
HONDA: hoge onkosten na de aanschaf. BMW: blik met wielen. DAF: duwen, anders fietsen.
De lijst met dit soort ‘afkortingen’ is eindeloos. Soms staat er zelfs een complimenteuze
tussen: Zündapp, een naam uit het verleden, bekend van kwaliteitsbromfietsen. De kwaliteit van
het apparaat werd in ieder geval door de bedenker van deze afkorting niet in twijfel getrokken:
‘ziet u niet dat alles precies past?’
Aan dit woordgrapje moest uw redacteur

gesneden koek, zowel voor Vebo als ons”,

instortdetails in verwerkt om bepaalde

denken toen hij een bezoek bracht aan

gaat Bruheim verder. “Vebo leverde daar

platen goed te kunnen laten aansluiten op

Het Land van Barendreght, met name

merendeel standaardproducten: raam

stalen kolommen. Het paste allemaal in

deelplan Duykerzight. Want alles past

dorpels, spekbanden, afdekbanden,

één keer. Mooi dat je onder tijdsdruk

daar gewoon precies.

dat soort werk. Grote hoeveelheden, dat

gewoon kwaliteit kunt blijven leveren.”

Voor dit nieuwbouwproject van 215 wonin-

wel [voor het hele project leverde Vebo

gen, in Barendrecht, produceerde Vebo

in totaal 1.055.960 kg prefabbeton,

Prettig gevoel

talloze producten in uiteenlopende typen,

standaard en buitenstandaard, red.]

De werkvoorbereiding voor de ronde

maten en uitvoeringen, die bovendien

Maar zoals ik al zei, de grootste uitdaging

toren heeft veel tijd gekost. De water

zeker bij Duykerzight perfect op elkaar

zat in de vier appartementgebouwen

slagen, banden en dakranden moesten

moesten aansluiten. Werkvoorbereider

(totaal 91 appartementen) die samen

aan de voorzijde met de ronding van de

Marten Bruheim, van hoofdaannemer

Duykerzight vormen. Dat begon eigenlijk

toren meelopen. Aan de achterzijde zijn

Gebr. Blokland: “Om Duykerzight zo effi

al met de tijdsdruk in het begin. De

ze recht gesegmenteerd om zo te kunnen

ciënt mogelijk te laten verlopen, hebben we

betoncasco’s hebben we opgetrokken in

aansluiten op de kozijnen. “Ik schat dat ik

bijzonder veel tijd in de werkvoorbereiding

gietbouw. Daarbij moesten een paar

een week zoet ben geweest met het op

gestoken. Er is heel veel voor- en tussen-

balkons geplaatst worden voordat we de

elkaar afstemmen van alle onderdelen van

tijds overleg geweest tussen ons en Vebo.

betonwanden konden storten. En die zou

de ronding”, zegt Bruheim. “En misschien

Daar zat wat mij betreft de grootste uit

Vebo ook gaan leveren (samen met

heb ik er wel te veel bovenop gezeten

daging.” Collega Mark van Haarlem,

trappen, dakranden, lateien, waterslagen,

hoor, had ik makkelijker tegen Vebo moe-

uitvoerder, vult lachend aan: “Wat mij

allerlei soorten bandjes en ander relatief

ten zeggen ‘dit en dit en zus en zo willen

betreft dus niet! Alles paste gewoon per-

klein werk). Het bleek dat we de balkon

we het hebben, ga maar aan de gang’.

fect. Zelfs de grote dakranden die voor de

platen binnen 10-12 weken nodig hadden.

Maar dat is niet mijn stijl. Juist omdat het

ronde hoektoren moesten worden gestort.

Gelukkig - maar dat weten we al uit het

hier ook een werk betreft dat er gelikt uit

Het sluit allemaal even mooi op elkaar aan.”

lange verleden dat we met elkaar hebben

moest komen te zien, is het mijn eer te na

opgebouwd - is het bedrijf dermate

om de ander met een kluitje in het riet te

Tijdsdruk

flexibel, dat de platen op de tijd dat we

sturen, kort door de bocht. Dus heb ik heel

“Wat de grondgebonden huizen betreft

ze absoluut nodig hadden er inderdaad

veel 1-op-1-contact gehad met de werk-

was het eigenlijk allemaal wel redelijk

ook waren. Bovendien zaten er de nodige

voorbereiding bij Vebo en daar was ook
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altijd alle ruimte voor. Echt prettig werken.

waren meegegeven vanuit het ontwerp ...

Maar dat was geen punt. Je kent elkaar,

Bovendien was mijn voldoening groot toen

het klinkt misschien als een kapotte

je kent elkaars werkwijzen en de mogelijk-

ik de dag nadat de ronde dakranden waren

grammofoonplaat, maar het paste gewoon

heden en onmogelijkheden die daarmee

geplaatst, van Mark te horen kreeg dat het

allemaal. En dan schiet het lekker op.”

samenhangen, en daarin probeer je elkaar
dan zo goed mogelijk tegemoet te komen.”

letterlijk een kwestie van wegleggen van
alle prefabbeton was geweest. Elke aan

Leverschema’s

sluiting en ronding klopte. Ja, dan sluit je

“Wat voor die voortgang overigens ook

je dag met een heel erg prettig gevoel af.”

hielp, was dat we hadden afgesproken dat
we de standaardproducten per etage

Project:
215 woningen Het Land van
Barendreght, Barendrecht

Dakranden

zouden krijgen uitgeleverd, en dat dan weer

Van Haarlem gaat verder: “Inderdaad lagen

opgesplitst in producten voor ónder de

die dakranden door de intensieve voor

kozijnen en producten voor bóven de

bereiding snel op hun plek. Voor zover je

kozijnen”, aldus Van Haarlem. “Daar heeft

daarvan kunt spreken bij dit soort flinke

Vebo zich prima aan gehouden. Ook in

jongens. Elk deel bestaat uit een L-vorm

logistiek opzicht sluit alles bij dit project dus

waarvan we de opstanden in het werk wit

naadloos op elkaar aan, wat Vebo en ons

gekeimd hebben. Er moesten uitsparingen

betreft.” Bruheim vult aan: “Wat gewoon

in zijn aangebracht om hemelwater van

best wel een prestatie is met ...” kleine

het dak te kunnen laten afvloeien.

pauze, blik omhoog “... nou, ik denk toch wel

Verder moesten er op diverse plaatsen

zo’n vijftig merken. En dat alleen voor het

uitsparingen voor zonnescreens zijn. En de

standaardprefabbeton. Alle stalen lateien

dakranden op de hoeken moesten in ver-

en geveldragers zijn ook van Vebo. Je snapt

stek zijn gemaakt om ze in elkaar te kunnen

dus dat de leverschema’s gewoon heel

laten grijpen. Ze kragen nogal ver uit, en bij

lastig rond te krijgen waren, maar uiteinde-

Invecon-IOB, Dordrecht

de ± 30 cm dikte die ze hebben, brengt dat

lijk is het wel voor 98% goed verlopen.

Rayonmanager Vebo Beton:

best wat gewicht met zich mee. Te veel in

We hadden wel eens producten op de

ieder geval om dat helemaal over te kunnen

bouw die we op dat moment nog niet nodig

laten aan de stekeinden waarmee ze aan

hadden. Daar waren dan de gaten tussen

Werkvoorbereider Vebo Beton:

de dakvloer zijn aangestort. Maar welke

de grote producten mee opgevuld, omdat

Johan den Breejen

bijzonderheden er ook aan de randen

Vebo dat net even wat beter uitkwam.

Opdrachtgever:
Bloklandhuizen,
Hardinxveld-Giessendam
Aannemer:
Gebr. Blokland BV,
Hardinxveld-Giessendam
Architect:
Quadrant Architecten BNA,
Zevenbergen
Constructeur:

Bart Duijst
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