VEBO

M A G A Z I N E
2 0 1 4
U I T G AV E VA N V E B O B U N S C H O T E N

VISIE

j u n i

40

Onze eerste producten in HSB:
ook gemeente Amsterdam
onder de indruk

Aangepaste borstweringssteunen
verankeren verticaal metselwerk

“Rotsvast geloof in
horizontale samenwerking”

Grandeur aan de boulevard
van Noordwijk

De mooiste kaders in het kader
van kunststeencomposiet

Onze eerste producten in HSB:
ook gemeente Amsterdam
onder de indruk
In de laatste uitgave van Vebo Visie (december 2013, terug te lezen op onze site)
belichtten we uitgebreid de stand van zaken met betrekking tot hogesterktebeton (HSB)
bij Vebo. In het artikel spraken we onder meer over de voordelen van deze voor Vebo
nieuwe betonsoort, over de technische ontwikkelingen, de eisen die we aan HSB stellen
en onze uiteindelijke HSB-receptuur. Tot zover de theorie, tijd voor de praktijk.
Want inmiddels – en we zijn er zeer trots

opgeleverd, hebben we in veertien maan-

HSB logische keus

op! – hebben we de eerste HSB-produc-

den tijd 185 huurappartementen gemaakt

Inmiddels is ook hoofduitvoerder Johan

ten uitgeleverd. Het gaat om slanke

in dit voormalige kantorencomplex.

Kuiper aangeschoven.

balkonplaten, toegepast bij een grote

Gevraagd naar het hoe en waarom van
De indeling van het gebouw was één

de zeer slanke, gemiddeld 95 mm ‘dunne’

mierenhoop van afzonderlijke hokjes.

balkonplaten, vertelt hij: “De betonnen

185 appartementen in
14 maanden

Om ruimte te krijgen voor de nieuwe

raamkaders zijn min of meer leidend

indeling zijn we dan ook begonnen met

geweest in het ontwerp van de balkons.

De transformatie waar het om gaat, is die

het demonteren van de complete com-

Die kaders hadden een bepaalde traps

van het 20.000 m2 grote kantoorgebouw

partimentering. Alleen de gevels, de

gewijze profilering die ze ondanks hun

van Syntrus Achmea, aan de Molenwerf in

hoofddraagconstructie, de vloeren en

dikte toch een slanke uitstraling geven.

de hoofdstad. Het gebouw bestaat uit vier

de daken zijn gehandhaafd, verder is

Omdat we hier niet minder dan 111 bal-

gelijke torens van acht bouwlagen elk.

alles opnieuw opgetrokken. Bouw- en

kons hebben aangebracht, heeft de

Hoofd realisatie Roel Wijlens van hoofd-

installatietechnisch was dat, gezien het

architect die vorm in de balkonplaten

aannemer Koopmans | TBI vertelt: “Op

tijdsbestek, de grootste uitdaging.

laten terugkomen.

basis van een twee uur durende rondlei-

Bovendien is het een binnenstedelijk

Het is een statig gebouw, de balkons in

ding door het kantoorgebouw moesten

project, met bestaande bebouwing en

bijpassende slanke vormgeving geven

we in twee weken tijd zowel de offerte als

waterpartijen in de directe omgeving.

het extra jeu. Het voorstel van de

het plan van aanpak indienen. Dit geeft

Al te groot was de bouwplaats dus niet.

architect om een andere hogesterkte

de tijdsdruk al aan waaronder we hier aan

Ook dat vereist een zeer secure voor

betonsoort te gebruiken, was op zich

het werk zijn. Als van de zomer alles is

bereiding en planning.”

niet verkeerd, maar wel duur.”

kantoortransformatie in Amsterdam.
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T R A N S FO R M AT I E
HOGESTERKTEBETON

Roel Wijlens: “De inkoper van ons bedrijf is

Foto’s ter controle

die aan stalen staven zijn gemonteerd. Die

toen met Vebo gaan praten. We hebben al ...

“Wel hebben we tussentijds bij Vebo een

staven lopen door de gevels en zijn binnen

nou, in ieder geval de zestien jaar die ik hier

controle uitgevoerd, omdat we de produc-

aan de vloeren bevestigd. Aan de hoeken

werk een relatie met Vebo. Onze inkoper

ten wilden toetsen aan ons keuringsplan.

van de balkons heeft Vebo ogen ingestort.

wist dan ook dat ze HSB in ontwikkeling

Dat doen we overigens bij al onze toe

Trekstangen tussen de ogen en de gevels

hadden. Op het moment dat we daar

leveranciers die we volgens onze keurings-

houden de balkons op hun plaats. Ook

contact over zochten, was hun HSB pro

plannen laten werken. Uit die controle

alle schroefhulzen voor de hekken zaten

ductierijp, zowel in C80-95 als in C95-105.

bleek dat een paar van de platen over

stuk voor stuk op de juiste plaats.” Er is

Uit mijn ervaring met Vebo’s balkonplaten

moesten, omdat de dekking van de wape-

dan ook het nodige overleg in de werk-

wist ik dat het wel goed zou komen, Johan

ning op een enkele plek onvoldoende was.

voorbereiding geweest, bevestigt hij

had wat meer bedenkingen. Maar die

Dit is echter heel goed opgepakt. Ondanks

onze opmerking hierover.

had dan ook nog nooit met balkonplaten

de achterstand die in het productieproces

van Vebo te maken gehad. Gezien de

ontstond, hebben ze alles in het werk

Vebo ziet ‘Molenwerf’ als een referentie

bescheiden afmetingen van de balkons

gesteld die in te lopen, zodat alle platen

project op HSB-gebied. Daar kunnen zowel

heeft Vebo ze, in overleg met de hoofd

uiteindelijk volgens leverschema op het

Roel Wijlens als Johan Kuiper helemaal in

constructeur, in C80-95 gemaakt.”

werk kwamen. Door van elke balkonplaat

meegaan. “Terecht’, vindt Johan Kuiper.

tijdens de productie foto’s te maken en

“Zoals ik al zei, ik had nog niet eerder een

naar ons en onze opdrachtgever te sturen,

balkonplaat van Vebo in een werk gehad.

Sterkteklassen HSB

hadden we de zekerheid dat alles conform

Het klinkt misschien overdreven maar

De druksterkte van beton wordt uitgedrukt

eisen geproduceerd was. Natuurlijk ver-

het is wel waar: het zijn gewoon erg mooie

in n/mm2, uitgedrukt in C...getal. Zo komen

loopt zo’n proces nooit helemaal zo glad

balkons. We zijn echt volop tevreden:

we tot de volgende onderverdeling:

als ik hier schets, het ging best wel eens

esthetisch, kwalitatief, kleur, samen

-

traditionele beton tot C65

hard tegen hard. Maar het gaat erom dat

werking, aflevering, alles klopte.

-

hogesterktebeton C65-115

het uiteindelijk wordt opgelost en dan ga je

En ook qua beschadigingen niets dan lof.

-

zeerhogesterktebeton C115-150

gewoon weer verder. Dat moet ook kunnen

Er hoefde niets terug, er hoefde niets

als je zo’n lange relatie hebt.”

gerepareerd te worden. Uniek. Ook de

- 	ultrahogesterktebeton vanaf C150

mooie lichte kleur [heel lichtgrijs, door

en hoger
In laboratoria wordt op dit moment zelfs

Referentieproject

toevoeging van titaandioxide, red.] sluit

geëxperimenteerd met druksterkten van

Op een van de balkons zet het gesprek

perfect aan op de bestaande raamkaders.”

C450-500!

zich voort. Johan Kuiper: “Zoals je kunt
zien, liggen de balkons op twee ‘handjes’

Lees verder op de volgende pagina ▶
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Topprestatie
Johan Kuiper laat zijn loftrompet nog even
doorklinken: “De balkonplaten kwamen
niet alleen onbeschadigd maar ook schoon
op het werk. Ik weet niet hoe ze het doen,
maar er zijn nergens afdrukken van bekistingen of modderig opleghout te zien. Alles
was op schone ronde klossen opgelegd. Ik
heb daar wel eens een opmerking over
gemaakt naar een andere prefabbeton
leverancier. Daar leefde het idee van
‘waarom veranderen wat we al jaren zo
doen’. Tja, daar ga je het uiteindelijk niet
mee winnen. Dus kortom: referentieproject
voor Vebo, ja, die snap ik wel.”
“Dat geldt trouwens voor ons ook”, vult
Roel Wijlens aan. “We hebben op tijd onze
bedrijfsactiviteiten verbreed met dit soort
transformatiewerk (we komen oorspronkelijk uit de woningbouw). Gezien de
realisatietijd waar ik het eerder over had
én het uiteindelijke resultaat hebben zowel
Vebo als wij hier een topprestatie neer
gezet. Dat vinden wij niet alleen, ook de
opdrachtgever en architect denken er zo
over. Dat blijkt ook wel uit de vele mensen
die we hier per maand over de vloer krijgen. Zelfs de gemeente Amsterdam komt
regelmatig met gasten langs.”

Project:
transformatie kantoorpand
Syntrus Achmea tot 185 appartementen, Amsterdam
Opdrachtgever:
Stichting Achmea Dutch
Residential Fund (ADRF) en
Stichting Pensioenfonds
van de Metalektro (PME)
Aannemer:
Koopmans | TBI, Enschede
Architect:
KOW Concepts Design
Development B.V., Den Haag
Constructeur:
ABT bv, Delft
Rayonmanager Vebo Beton:
Frank Ruizendaal
Werkvoorbereider Vebo Beton:
Erik Schippers
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Samen, groener starten
De gemeente Ermelo heeft zichzelf ten doel

aan collectieve ruimte ontstaat. In deze

warmwatervoorziening. Er komt geen gas

gesteld in 2035 energieneutraal te zijn. In dit

opzet is het heel belangrijk hoe de afschei-

in de wijk, de aanlegkosten op het gasnet,

kader heeft zij begin 2013 een prijsvraag

dingen tussen de verschillende kavels en de

de gasinfrastructuur in de woning evenals

georganiseerd voor de ontwikkeling van

collectieve ruimte worden ingevuld. Daarom

de aansluitkosten voor de bewoner kunnen

een duurzaam wijkje van ca. 40 woningen,

zijn deze ook integraal in het ontwerp

daarmee worden bespaard. Deze wijze van

speciaal bedoeld voor de starters in de

opgenomen. Aan de voorzijde hebben de

verwarmen is zeer energiegunstig. Het

woningmarkt. Samen met Van Wijnen

woningen een eigen berging die gelijk de

grootste deel van de benodigde energie die

projectontwikkeling Midden heeft 4D archi-

afscheiding vormt met de buren. Aan de

nodig is voor het klimaat in de woningen

tecten de prijsvraag gewonnen, met het plan

achterzijde is een buitenkast mee-ontwor-

komt namelijk uit het grondwater. Het toe-

‘Samen, groener starten’. Het plan wordt in

pen die behalve privacy ook ruimte biedt

passen van dit systeem heeft ook een zeer

de loop van dit jaar gerealiseerd.

voor tuingereedschap en -meubilair.

gunstige invloed op de EPC-normering van
de woningen. Het collectieve bronsysteem
is geluidsarm en bevindt zich in een mee-

toekomstige bewoners tot een belangrijk

Duurzaamheid in ontwerp en
uitvoering

uitgangspunt gemaakt, waarbij woorden

Bij het ontwerp van de woningen is rekening

in de wijk staat.

als bewonersparticipatie en interactie de

gehouden met duurzaamheid. De visie op

Naast de milieuwinst en de toekomst

kernbegrippen vormen. Door het organi

duurzaamheid is onder andere verwerkt in

bestendigheid resulteert het totale

seren van betrokkenheid ontstaan trots

de beperking van het energiegebruik door

duurzaamheidsconcept in substantieel

en verantwoordelijkheidsgevoel en, niet

gebruik te maken van passieve zonne-

lagere energielasten voor de toekomstige

onbelangrijk, ook betrokkenheid met elkaar.

energie (glas op het zuiden) en het zeer

bewoners; en dat is juist wat starters goed

Het plan in het kort:

goed isoleren van de thermische schil (Trias

kunnen gebruiken.

Samen		collectief opgezette woonbuurt

In het plan wordt de betrokkenheid van de

ontworpen algemene ruimte die centraal

Energetica). Door het toepassen van een

Voor meer informatie zoek op

met gemeenschappelijke voor

goede thermische schil, te openen ramen

Groevenbeek Noord Ermelo, of kijk op

zieningen

in alle verblijfsruimten en een gebalanceerd

nijkerk.4Darchitecten.nl.

Groener		verweven in het landschap,

ventilatiesysteem wordt een goed comfort

Alex Drost,

duurzaam m.b.t. energie en

gerealiseerd. Ook bij de keuze van materia-

4D Architecten Nijkerk

naar de toekomst

len is er aandacht voor duurzaamheid.

Starten		betaalbare en comfortabele

Voor de kozijnen, ramen en deuren wordt

starterswoningen in een prettige

tropisch hardhout met FSC-keurmerk toege-

leefomgeving

past. Voor de gevels wordt gebruikgemaakt
van baksteen en andere (klei)producten die

Gemeenschappelijke ruimte

recyclebaar zijn. De pv-panelen op het dak

Het ruimtelijk concept voor het plan is geba-

van de woning zorgen voor een hogere

seerd op een Scandinavisch verkavelings-

milieubelasting, maar leveren tegelijkertijd

principe (co-housing). Dit is een zongerichte

veel duurzaam opgewekte elektriciteit op.

verkaveling waarbij de woningen zijn voorzien van een beperkte privétuin die over-

Energievisie en energieconcept

loopt in een gemeenschappelijke tuin. Het

Het energieconcept van het plan bestaat

privégrondgebruik per woning is dus klein

uit een collectieve installatie ten behoeve

gehouden, waardoor een groot oppervlak

van het verwarmen van de woningen en de

Aangepaste borstweringssteunen
verankeren verticaal metselwerk
In het Gelderse Heukelum is het plan Nieuw Leijenburg gerealiseerd. Het project bestaat
uit twee woongebouwen voor mensen van 55 jaar en ouder. Het eerste woongebouw
(fase 1, 27 appartementen) is in december 2012 opgeleverd. Behalve de woningen bevat
dit gebouw onder meer een centrale huiskamer en een kantoor voor de huismeester.
Inmiddels is ook het tweede woongebouw

stalen lateien en geveldragers, in min of

“Wat voor Vebo Staal wel bijzonder was,

(fase 2) opgeleverd. Dit gebouw omvat 28

meer standaarduitvoering. Mooi is wel dat

is dat ze aan hun standaard borstwerings-

ruime, rolstoelvriendelijke appartementen

we bij de doorgaande geveldragers

steunen, dus met de flexibele spouw

met veel modern comfort.

spouwafdichtingsplaten met een gezette

ankers, maatwerk hebben uitgevoerd. De

Arjan Versluis is projectleider/adjunct-direc-

hoek konden meebestellen. Daar konden

borstweringssteunen moesten worden

teur bij de hoofdaannemer van het project,

we de buitenplafonds van de galerijen

toegepast op de dakranden waarop rond-

Aannemersbedrijf J. van Daalen. Vebo Visie

weer mooi op laten aansluiten. Ook alumi-

om lopend een gemetselde borstwering

spreekt met hem over (onder andere) aan-

nium afdekkappen hebben we in één gang

staat. Deze heeft uitsluitend een estheti-

gepaste stalen borstweringssteunen.

laten meeleveren; wel zo handig om voor

sche functie: de architect wilde in de aan-

Eén partij, één aanspreekpunt

zo’n project alles bij één partij met één

zichten fors metselwerk boven de boven-

aanspreekpunt te kunnen regelen.”

ste kozijnen hebben. De borstwering geeft
dus de indruk van doorstekende gevels.

Op de vraag wat Vebo heeft geleverd,
antwoordt Arjan Versluis: “Heel divers.

Verticaal metselwerk

Alleen moest het metselwerk niet horizon-

Balkons, galerijen, trappen, bordessen, en

Over de thermisch verzinkte borst

taal maar verticaal worden uitgevoerd.

het nodige kleine prefab. Daarnaast ook

weringssteunen vertelt Arjan Versluis:

Dat laat heel weinig ruimte om de spouwankers op de normale horizontale manier
kwijt te kunnen. Bovendien is de keuze uit
geschikte horizontale voegen kleiner bij
verticaal metselwerk. Tussen onze werkvoorbereiding en die van Vebo Staal is
toen een overlegsituatie ontstaan waaruit
een maatwerkoplossing volgde.”

Aangelaste plaatjes
Deze oplossing resulteerde in een aanpast
model spouwanker. Arjan Versluis: “Vebo
heeft aan de steunen, links en rechts verspringend, plaatjes gelast. Die plaatjes
hebben horizontale slobgaten van zo’n
40 mm breed. Hiermee kon exact de juiste
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horizontale positie van de ankers worden

worden vastgezet. Het mooie van dit sys-

uitgebreide brochure, gericht op de con-

bepaald, zodat ze mooi in de verticale voe-

teem is dat je heel flexibel bent bij het op de

structeur, uitgegeven. Vraag beide koste-

gen konden worden opgenomen. Door de

juiste plek leggen van de afdekbanden.

loos aan bij Vebo, via 033 - 299 26 00 of

spouwankers met schroefdraad uit te voe-

Verder leverde Vebo Staal alle benodigde

info@vebo.nl. U kunt beide documenten ook

ren, konden ze, na het bepalen van de juiste

bevestigingsmiddelen en een duidelijke

downloaden via www.vebo.nl.

positie, met een moer worden vastgedraaid.

plattegrond. Daarop stond precies welke

De traploze verticale verstelling van de

steunen waar gemonteerd moesten wor-

spouwankers kwam met de aangelaste

den. Uiteraard was elke borstweringssteun

Project:

plaatjes weliswaar te vervallen, maar die is

daartoe voorzien van een sticker met het

bij verticale voegen ook van minder belang.

merk en type, met het oog op uitleveren per

Horizontale verstelling was nu juist belang-

bouwdeel. Dit systeem werkte voor onze

Nieuw Leijenburg, 2 appartementgebouwen (27 + 28 woningen),
Heukelum

rijker. Op deze wijze konden we zorgen voor

uitvoering heel prettig.”

Opdrachtgever:

naar het verticale metselwerk toe.

Sowieso blijkt het voor J. van Daalen prettig

woningcorporatie Kleurrijk Wonen,
Deil

Aan de koppeling tussen steun en afdek-

werken met Vebo, zegt Arjan Versluis. “We

banden heeft Vebo verder niets veranderd.

werken al heel veel jaren met ze. Misschien al

Die bestaat uit het standaard flexibele

wel 30 jaar. En dat is niet voor niets. Het is

draadeind dat vastzit aan een beugel aan

een partij die zowel de productie als de engi-

Aannemersbedrijf J. van Daalen B.V.,
Gorinchem

de bovenzijde van de steun. Door de

neering in eigen huis heeft. Daardoor is er

Architect:

draadeinden door gaten in de afdekbanden

veel knowhow aanwezig. Ik vind het een plus-

te steken, kunnen de banden met moeren

punt als een bedrijf naast tekenaars ook

een geborgde en toch flexibele verankering

eigen constructeurs in dienst heeft. Het hele
pakket onder één dak dus. Dat werkt gewoon

Aannemer:

Centrum Architecten, Maarssen
Constructeur:

prima. Niet foutloos, maar welk bedrijf doet

Schreuders bouwtechniek,
Hengelo

dat wel? Zo was van een van de trappen het

Rayonmanager Vebo Staal:

antislipprofiel niet goed. Dit is netjes in het
werk gerepareerd. Ook dat is het mooie van

Henk Hoebé

Vebo: als er iets is, wordt het snel opgelost.”

Werkvoorbereider Vebo Staal:

Over de standaard stalen borstwerings-

Gijsbert van de Kamp

steun is zowel een algemeen leaflet als een

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.

Inspectieputten en duikers zo groot als een tuinhuisje, rioolbuizen waar je met gemak
doorheen loopt: deze editie van Concreet Collegiaal zijn we op bezoek bij Betonindustrie
De Hamer B.V., hoofdvestiging Nijmegen. Met algemeen directeur Eric de Groot praten we
onder meer over downsizing, innovatie, PDCA en Socrates.

“Rotsvast geloof in
horizontale samenwerking”
Focus

en riolering (buizen, duikers, inspectie-

gelegenheid door de buiswand weg te

Uiteraard is ook de economische crisis

putten en dergelijke). Daarmee zijn we

zakken in de bodem. Ander voorbeeld:

niet aan De Hamer voorbijgegaan. “Van

bekend geworden. Door hierop te focus-

onze Columbuizen, met een binnenwand

onze zes vestigingen blijven er vier over”,

sen, hou je die herkenbaarheid. Een duide-

die in dwarsdoorsnee op een omgekeerd

opent Eric de Groot. “We hebben nu een-

lijke bedrijfsidentiteit is mijns inziens de

ei lijkt. Voordeel is een constante, gelijk-

maal te maken met een grote terugval in

drijver voor succesvol zakendoen.”

matige afvoer van rioolwater. Door met
deze buizen weer flink in te gaan zetten

afzetvolumes. Ook wij hebben in ‘de

Kennis toevoegen

op bekendheid in de markt, zetten we

aanbod gecreëerd. Weliswaar werd onze

“Daarnaast is een constante kennis

een concrete stap in ons principe van het

corebusiness ook toen gevormd door

vernieuwing en -inbreng in je organisatie

koppelen van je bekendheid als bedrijf

bestratings- en rioleringsproducten,

onontbeerlijk”, vervolgt Eric de Groot.

aan een innovatief product.”

maar in de loop der tijd kwamen daar

“Innovatie ís niet alleen maar nadenken

allerlei nevenproducten bij. Denk aan

over en ontwikkelen van nieuwe produc-

beschoeiingen, geluidskeringen, afval-

ten. Wij steken er nu veel meer op in om

Inzetten op horizontale
samenwerking

verzamelsystemen en zo meer. Ik denk

de kennis die we aan ons bedrijf toevoe-

“Bij goed ondernemerschap kan dus het

dat de eerste manier van overleven is:

gen, in te zetten voor het innoveren van

expanderen van je productgamma horen.

het downsizen van je productengamma

bestaande producten en ontwikkeling

Maar bij tegenwind is goed ondernemer-

naar waar de essentie van je bedrijf ligt.

van nieuwe producten binnen de

schap óók weten wanneer je terugmoet

Bepaal waar je onderscheidend in bent,

bestaande producthoofdgroepen. Dan

naar je kern en daarin weer je kansen

bouw dit uit en heb de drive daarin de

kun je bijvoorbeeld denken aan onze

creëren en benutten. Ik heb daarbij een

beste te willen zijn.

Permeo rioolbuizen, speciaal voor de

rotsvast geloof in een veel meer horizon-

Bij De Hamer hebben we ons dus ge-

verwerking van hemelwater. Ik zeg ver-

taal ingestoken samenwerking. Dus

focust op twee producthoofdgroepen:

werking, want de buizen voeren het water

níét de verticale bedrijfskolom waarin

bestrating (zoals banden, stenen, tegels)

niet alleen af, maar geven het ook de

de principaal de opdracht uitzet en

goede tijd’ een steeds breder product-

▲ Standaardproduct wordt
maatwerk: buisaansluiting in een lichte hoek.

▲W
 erken in een schone, opgeruimde omgeving:
ook dat is LEAN.

▲ Eric de Groot.

▲ Hier wordt de wapening voor riool

buizen gemaakt: just-in-time, zonder
voorraad, LEAN-waardig.

aannemer en toeleverancier niets méér

verschillende bedrijven, ook branche-

krijgen op zo’n manier dát we op enig

zijn dan uitvoerende partijen. We moeten

breed. Dat ging mij toen nog wat te ver,

moment ook daadwerkelijk met zijn allen

veel meer toe naar een situatie waarin we

maar inmiddels zie ik dat hij gelijk had.”

om de tafel zitten, moeten we beginnen
binnen de BTE. Door elk bedrijf zich te laten

op gelijkwaardige basis met alle betrokken
partijen aan tafel zitten om zo tot een opti-

PDCA

focussen op zijn kernwaarde en door het

maal eindresultaat te komen. Je moet de

LEAN ziet Eric de Groot dus als effectief

erkennen van elkaars krachten en beper

oplossing om te komen tot een succesvol

middel om de raderen van horizontale

kingen, kom je als cluster veel sterker bij de

verlopen project nu meer dan ooit tacke-

samenwerking te smeren. “Waar ik

partijen hoger in de verticale bedrijfskolom

len door overleg, door samenwerking,

overigens graag PDCA aan toevoeg: Plan,

over. Wat de kans op horizontale samen-

door een horizontale manier van denken

Do, Check, Act (of Adjust). Stapsgewijs: je

werking weer vergroot. De filosoof

waarbij geen partij kan worden gemist. Zo

pakt met z’n allen een project bij de kop

Socrates verwoordde het mooi: “De enige

wordt nog niet gewerkt, maar hier moeten

(Plan), voert het onder andere conform

ware wijsheid is de wetenschap dat je niets

we wel nadrukkelijk op gaan inzetten.

LEAN en eventueel BIM uit (Do), je contro-

weet.” Vanuit die onderkenning kunnen we

Daarbij vind ik de LEAN-filosofie onmisbaar.

leert en evalueert (Check) en als laatste stel

kansen scheppen. Door slim gebruik te

Kort door de bocht: vanuit dit principe gaan

je bij en maak je verbeterpunten voor een

maken van de wetenschap waar je bedrijf

bedrijven verspillingen van elke aard en op

volgende gelegenheid (Act). Want dát moet

het beste in is en waar je bedrijf zich

elk niveau binnen de organisatie tegen en

wel de insteek zijn: het commitment om met

bewust níét op richt. Een wetenschap die

wordt de efficiency verhoogd. Maar LEAN

z’n allen om de tafel te blijven zitten. Het is

we niet alleen per individueel bedrijf

kan ook heel effectief zijn binnen de horizon-

evident dat je de tweede keer beter moet

moeten hebben, maar waar we van elkaar,

tale samenwerking die ik zojuist aanstipte.

werken dan de eerste keer. Hoe? Door

als BTE-leden, ook van op de hoogte

Wijlen Jan Koelewijn van Vebo was hier zo’n

toeleveranciers nog meer uit te knijpen?

moeten zijn. Laten we het voortouw

acht tot tien jaar geleden al mee bezig en

Ik zie veel meer heil in margeverbeteringen

nemen door per BTE-bedrijf vast te stellen

was zijn tijd ver vooruit. Hij zei toen al dat

volgens LEAN, niet alleen in de productie

wat de grootste kracht is en vervolgens

we LEAN breder dan alleen op bedrijfs

matige maar ook in de procesmatige aanpak

deze krachten te bundelen. Dát moet de

niveau moeten bezien en dit veel meer

van projecten.”

nieuwe kracht van de BTE als totaal wor-

moeten koppelen aan projectmatige

“Om dit scenario bij aannemers en

den. Een kracht die het verschil zal kunnen

samenwerkingsverbanden tussen

opdrachtgevers over het voetlicht te

gaan maken”, aldus Eric de Groot.

NIEUWBOUW

>
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Grandeur aan de boulevard
van Noordwijk
Een strand van 13 km lang, natuurgebied Coepelduynen en een oud dorpscentrum op loop
afstand ... Noordwijk aan Zee is dan ook populair als woonplaats. Het appartementencomplex
dat hoofdaannemer De Raad Bouw BV hier vorig jaar opleverde, heet niet voor niets Résidence
Zee en Duin: met zicht op zowel zee als duin is het hier goed resideren.
Dachten we in de vorige uitgave nog dat we

speelde, was de onvoorspelbaarheid van

ring pas weg. Toch hebben we tijdig opge

met de foyer van het Bastion Deluxe Hotel

het weer. En dan met name de wind, je

leverd binnen de beschikbare dagen.”

dé perfecte interviewlocatie hadden (zie

vond (én vindt, wonen aan zee is niet

onze website, Vebo Visie 39), het kan nog

alleen maar leuk) het zand echt overal

Zoutconcentratie

beter. Voor dit artikel bevinden we ons in

terug. Vervelender dan het zand was

Aan zilte zeelucht wordt al eeuwenlang een

een modelwoning in Résidence Zee en Duin.

dat we de bouw regelmatig moesten

heilzame werking voor de mens toege-

Compleet met witeiken vloerdelen, breed-

stilleggen vanwege windverlet.”

schreven. Voor gebouwen aan de kust ligt

beeld-tv, iPad-gestuurde domotica, luxe

Op de opgetrokken wenkbrauwen van uw

dat anders. Tel bij een hoge lucht

meubilair, en zeezicht uiteraard. Niet alleen

verslaggever reageert Youri Buitenhuis

vochtigheid een hoge zoutconcentratie op

de inrichting van het appartement, ook

met: “Zoals je vorstverlet hebt, kennen we

en je hebt een goed recept voor versnelde

het gebouw als geheel (12 woningen, van

ook windverlet. Dan waait het te hard om

aantasting/corrosie van bouwmaterialen.

± 160-250 m2) straalt een en al grandeur uit.

de bouwkraan op verantwoorde wijze in

Je zou dan ook verwachten dat Vebo voor

bedrijf te kunnen houden. Zeker tijdens

dit project tijdens de fabricage van de gele-

Windverlet

de ruwbouw ligt de boel dan al heel snel

verde beton- en staalproducten speciale

We spreken aan de enorme hardhouten

plat. Dat konden we gedeeltelijk wel onder-

eetkamertafel met projectleider Youri

vangen door de kozijnen beglaasd op het

Buitenhuis. “Dat hoge afwerkingsniveau

werk te laten komen en andere openingen

was niet de grootste uitdaging waar we

met folie te dichten. Zo konden we toch

hier voor stonden. We hebben vaker dit

met de binnenbouw verder. Verder vond de

soort woongebouwen gemaakt, dus wat

buitenafbouw voor een groot deel plaats in

dat betreft kennen we het klappen van de

de winter van 2012-2013, wat het nodige

zweep. Hoewel het natuurlijk wel leuk is

vorstverlet opleverde. Door al dit soort

om dit soort werk in een tijd als deze nog

factoren kwamen we behoorlijk onder

te kunnen bouwen.

tijdsdruk te staan. Om een indruk te geven:

Wat hier als moeilijkheid veel meer

de bouwkraan was hier de dag voor opleve-

aanpassingen heeft moeten uitvoeren. Youri

viel. Weliswaar begrijp ik dat voor buiten

gever op. We hebben zijn project – soort

Buitenhuis relativeert: “Het beton komt

standaardwerk nieuwe mallen gemaakt

gelijk aan dit: sloop van oud hotel, luxe

nergens in direct contact met zeewater.

worden en dat producten daar strakker uit

appartementen ervoor in de plaats – al in

En wat het staal betreft: alle lateien en

komen dan uit mallen die al tientallen keren

de knip. Ook hier aan de boulevard, een

geveldragers zijn door Vebo Staal thermisch

zijn gebruikt. Maar voor Vebo’s begrippen, en

paar honderd meter verderop.”

verzinkt en dubbellaags gecoat. Bovendien

ik doe al heel lang zaken met ze, moest er wel

zijn ze dusdanig ingekapseld door de hoofd-

het een en ander over. Bij afdekbanden is dat

Project:

constructie en de spouwruimten dat de

niet zo’n bezwaar, maar wel bij spekbanden die

zeelucht er weinig vat op heeft.”

ingemetseld moeten worden. Dit heeft de

nieuwbouw 12 luxe appartementen
Résidence Zee en Duin, Noordwijk

tijdsdruk waar ik het eerder over had echter

Opdrachtgever:

Geen twijfel

niet hoger gemaakt. Ja, misschien bij Vebo

Vrijwel alle betonproducten zijn hier in

wel, maar wij hebben er weinig last van gehad.

standaard en buitenstandaard geleverd.

Belangrijk is dat knelpunten in het bouwproces

Aannemer:

“Raamdorpels, afdekbanden, spekbanden,

snel worden opgelost. En uiteindelijk is alles

De Raad Bouw BV, Katwijk

schoonwerklateien en balkonplaten”, somt

afgeleverd zoals het zou moeten. Wat ik

Youri Buitenhuis op. “Echt alleen standaard

ook niet anders verwacht had. We laten ons

zijn de trappen en de vuilwerklateien. Die

prefabbeton sowieso alleen leveren door

laatste zijn, samen met de baksteengevels,

bedrijven waar wij vertrouwen in hebben.

Van Egmond Totaal Architectuur,
Noordwijk

weggestuukt. Maar de rest is in een enorme

Toch heb ik in dit project geen moment

Constructeur:

diversiteit geleverd, geen bandje was gelijk. Dit

getwijfeld over mijn keuze voor Vebo.

kwam voornamelijk door alle verspringingen

Zeker het buitenstandaardwerk, dat hier

en rondingen aan alle vier de gevels. Zoals je

de hoofdmoot van het zichtwerk uitmaakt,

hebt kunnen zien, worden de gebouwhoeken

is mooi van kwaliteit.”

linksvoor en -achter gevormd door een soort

Tijdens het fotorondje, lopend door een

Henri Beekhuis

ronde torentjes. De prefab waterslagen en

van de penthouses, steekt uw verslaggever

Werkvoorbereider Vebo Beton:

bandjes moesten dan ook met die rondingen

zijn bewondering voor wat De Raad Bouw

meelopen. De balkonplaten die op de torentjes

heeft neergezet niet onder designstoelen

aansluiten, moesten de rondingen ook volgen.

of -banken. Youri Buitenhuis: “Het niveau

Werkvoorbereider Vebo Staal:

Dat ziet er ook allemaal prachtig uit. Het was

dat we hier met onze toeleveranciers heb-

Bert Vos

juist het standaardprefab dat me wat tegen-

ben gehaald, viel ook een andere opdracht-

Tissoni, Nijmegen

Architect:

Van Rossum Raadgevende
Ingenieurs b.v., Amsterdam
Rayonmanager Vebo Beton / Staal:

Johan den Breejen

‘BIMMEN’, het nieuwe
					werkwoord in de bouw
Deze kop stond boven een artikel in Vebo Visie 31, en staat er nu ook weer boven.
BIM (Bouw Informatie Model) is al jaren in ontwikkeling en het lijkt erop dat deze
ontwikkeling nog lang niet ten einde is. Komt er überhaupt een moment, een punt,
waarop we met z’n allen concluderen dat we er zijn?
In die hoedanigheid is BIMMEN dus een

3D-pakket te staan. We moesten van een

iedereen moet gaan werken met pakket X,

echt werkwoord. Alle energie die er al in

fantastisch werkend 2D-autocadpakket

geeft dat aan dat er nog wel heel wat werk

is geïnvesteerd en die we er in de bouw

(met een volledig uitgewerkte eigen appli-

aan de winkel is en dat de ware gedachte

kolom nog in gaan investeren, maakt het

catie) naar een onbekend 3D-pakket.

achter BIM nog ver te zoeken is.

dat het echt werken is. BIM staat ook voor

Hiertoe werden veel gesprekken gevoerd

samenwerken: het zoeken naar samen-

met softwareleveranciers, alsook veel

Vebo volop bezig

werking tussen partners binnen de bouw-

demo’s bekeken, ook bij collega’s uit de

Vebo heeft ondertussen gekozen voor

kolom om mooie projecten te realiseren.

industrie. Het beeld werd (en wordt)

TEKLA en is nu volop bezig met de inrich-

Kortom, samenwerken om te komen tot

geschetst dat een organisatie altijd dát

ting van het pakket. Daarbij kan men den-

een efficiëntere, snellere en daardoor

pakket moet kiezen dat de meest toe

ken aan zaken als in te storten delen,

goedkopere bouw, waarbij alle partners

gevoegde waarde geeft. Door de mogelijk-

tekenbladen en, voor Vebo zeker niet

delen in de resultaten.

heden van IFC (Industry Foundation

onbelangrijk, de directe koppeling met ons

Classes, een neutraal en open bestands-

ERP-pakket. Daarnaast zijn we bezig met

BIM is een ontwikkeling die bij Vebo nauw-

formaat voor het uitwisselen van bouw

het beschikbaar stellen van componenten

lettend wordt gevolgd en geanalyseerd.

informatie) kan er gecommuniceerd wor-

voor bibliotheken die bij de ontwikkeling

Een ontwikkeling waar strategisch op

den tussen de verschillende programma’s,

van nieuwe projecten gebruikt kunnen

geanticipeerd wordt, maar waarbinnen

waardoor er daadwerkelijk een intern

worden.

ook nog veel werk verricht moet worden.

gerichte keuze gemaakt kan worden.

Hiermee legt Vebo de basis voor het juiste

Een ontwikkeling waarbij we ons gelukkig

platform in een BIM-proces. In feite geven

prijzen met partners die met ons projec-

Met IFC benoemen we direct ook een van

we hiermee invulling aan ‘Little BIM’. Als

ten willen uitwerken in BIM. Van Wijnen en

de kritische succes- (of faal-?)factoren

vervolg hierop gaan we ook aan de slag

BAM zijn hier voorbeelden van.

rond een succesvol BIM. Door de soft-

met ‘Big BIM’.

wareleveranciers zal hieraan volop aan-

Waar staat Vebo dan nu?

dacht geschonken moeten worden om een

BIM is meer dan ICT alleen. BIM is een effi-

In de afgelopen jaren heeft Vebo veel tijd

soepele en vlekkeloze (lees: kosteloze)

ciënte wijze van samenwerking tussen

en energie gestoken in het onderzoeken

uitwisseling te realiseren. Als er op een

bouwpartners. Om tot een goede, gestruc-

van allerlei aspecten van BIM. Als belang-

nationaal BIM-congres door een actieve

tureerde samenwerking te komen, moeten

rijkste kwamen we voor de keuze van een

‘BIMMER’ de uitspraak wordt gedaan dat

afspraken gemaakt worden. Deze moeten
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◀ Vebo Beton in BIM.

Vebo Staal in BIM.

worden vastgelegd in een BIM-protocol

BIM is de toekomst
“BIM is geen hype, maar echt de toekomst” is een conclusie die getrokken wordt uit de
opgedane ervaring van de afgelopen periode. Steeds meer (grote) aannemers gaan
over op BIM bij projecten in eigen ontwikkeling (of een afgeleide daarvan). Helaas
worden op dit moment nog niet alle voordelen benut die een model kan bieden.
Dit heeft vooral te maken met de onervarenheid van de verschillende partijen.
Dit zal steeds beter gaan naarmate meer projecten gedaan worden.
Kijken we terug op de ervaringen uit diverse trajecten, dan zien we dat er nog wel
het nodige ontwikkeld kan worden. Nog niet alle partijen zijn even bekwaam in het
3D-modelleren, er ontbreekt nog de nodige kennis van het modelleren of controleren. Helaas moesten we naast de 3D-controle ook nog een 2D-controle doen. En dat
is toch niet de bedoeling van BIM, waarin het terugdringen van de kosten een van
de belangrijke aspecten is.
De functionaliteit van het model valt en staat met het consequent zijn van de
modelleur. De benamingen en lagen moeten eenduidig en goed zijn. Dus niet
dat je, om al het prefabbeton te kunnen filteren, vijf verschillende filters moet
toepassen. Dat moet eigenlijk ‘één druk op de knop’ zijn.
Vebo ziet absoluut voordelen in BIM: als een model goed is opgebouwd, kan
er makkelijker gecalculeerd worden en er komt veel meer contact tussen de
verschillende toeleveranciers, wat als zeer positief wordt ervaren. Verder
werk je altijd met de meest recente gegevens doordat je de modellen van
andere leveranciers gebruikt als referentiemodel. Hiermee verkleint de
kans op fouten enorm.
Op dit moment zien we dat Vebo kan meekomen met de aannemers.
De ingezette weg is goed en moet verder doorontwikkeld worden. Alleen
zo behouden we onze positie in de markt op het juiste niveau.

waarmee binnen de eigen organisatie, maar
zeker ook binnen de bouwkolom, duidelijkheid gegeven wordt wat Vebo kan, wat Vebo
van de aannemer verwacht en wat de aannemer van Vebo mag verwachten.

Ervaringen
Vebo is de laatste tijd, in samenwerking met
een aantal bouwpartners, ervaring aan het
opdoen rond BIM (zie kader). Op basis hiervan zijn we bezig met de ontwikkeling van
een BIM-protocol. Ook worden plannen ontwikkeld om onze medewerkers – en dan
hebben we het niet alleen over werkvoor
bereiders en constructeurs, maar ook over
onze commerciële mensen – te trainen en te
begeleiden in de wereld van BIM. Feitelijk
zijn we dus hard aan de sla g om ervoor te
zorgen dat BIM binnen Vebo een goed
functionerend werkwoord wordt.
BIM is een onomkeerbare ontwikkeling
binnen de bouwkolom, maar ook een ontwikkeling die nooit vervolmaakt zal zijn.
Vebo blijft meegaan in deze ontwikkeling
en wil hierin als betrouwbare partner
betrokken worden ... BIMMEN: werkt u al
met ons samen?

De mooiste kaders in het kader
van kunststeencomposiet
In het gemoedelijke Gelderse rivierenlandschap van de IJssel ligt Gorssel. Daar wordt, temidden
van het vele groen dat het dorp rijk is, het nieuwe woonzorgcentrum De Borkel gebouwd. Het
is een luchtig en eigentijds aandoend complex van vijf gebouwen, met een gevarieerd woon- en
zorgaanbod. Aannemingsmaatschappij Hegeman uit Nijverdal bouwt het centrum. We praten
met projectleider René Leemhuis en uitvoerder Herman Teesselink.

Bewoonde omgeving

bouwen in een bewoonde omgeving, zeker

vensterbank gecreëerd. Verder zijn de

Dat ‘temidden van het vele groen’ mogen

omdat je met ouderen te maken hebt,”

elementen die de bovenste horizontale

we volgens René Leemhuis letterlijk

vult Herman Teesselink aan. “Je moet toch

kaderdelen vormen met een waterhol uit-

nemen. “We bouwen hier op de plek waar

rekening houden met de indeling van je

gevoerd. Zo glijden regendruppels niet al te

vroeger het oude zorgcentrum stond. Het

bouwterrein. Een voorbeeld was het al

gemakkelijk naar achteren, zodat de terras-

hoofdgebouw bleef bewoond terwijl wij in

goedgekeurde ketenplan, wat na opmer

sen langer vrij blijven van hemelwater.”

de omringende tuinen werkten aan de

kingen van de bewoners toch niet zo goed

nieuwe bouwdelen. Zodra het kon zijn de

gepland bleek te zijn: men keek bij bepaalde

Montage

bewoners naar hun nieuwe onderkomens

woningen vol tegen de keten aan. De men-

Over de montage vertelt Herman

verhuisd, waarna wij het overgebleven

sen stonden volkomen in hun recht met hun

Teesselink: “De architect had aanvankelijk

oude deel sloopten om met de tweede

vraag om toch nog eens te kijken of dat nou

het idee de elementen alleen te verlijmen.

fase te kunnen starten.”

niet anders kon.”

Dat vonden zowel wij als Vebo/FK Marmer

“Het is dan ook wel een uitdaging om te

te riskant. Je hebt toch te maken met je

Slanke afwerking

borgstelling, je weet niet wat tien jaar

De kleinschalige gebouwblokken vormen

inwerking van vocht en vorst met de lijm

een moderne eenheid, zonder kil, koud en

doet. Met de hoogte waarop de elementen

té strak te zijn. Grote openingen in de

zijn gemonteerd, moet je geen risico

gevels die plaats bieden aan overdekte

nemen. De architect kon daarin meegaan,

terrassen en balkons dragen aan die indruk

zeker na het zien van de verzonken

bij. René Leemhuis: “De dagkanten van die

schroefbevestiging die we voorstelden. Een

openingen hebben we laten afwerken met

compribandje tussen element en metsels-

kunststeencomposietelementen.

tenen, helemaal vooraan de negge, gaat de

De kaders die zo ontstonden geven een

ergste waterindringing tegen.”

mooie, slanke afwerking die perfect past
bij de totale uitstraling die de gebouwen

Al fotograferend zien we dat de terrassen

als eenheid hebben. Bij bepaalde terrassen

van een van de gebouwen op de kopse

is het onderste deel van de kaders extra

kant zijn gesitueerd. Daar zijn kunststeen-

breed uitgevoerd. Daardoor is bij die

composietelementen toegepast als een

terrassen een naar binnen stekende

soort rondlopende plint. Deze gevelrand-
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KUNSTSTEENCOMPOSIET

▲ Boorgaten aftekenen ...

▲ . .. door en door
boren ...

▲ ... boorgat verjongen ...

▲ ... FK Marmer FU-lijm
aanbrengen ...

▲ ... element positioneren ...

▲ . .. bevestigingsgat
in gevel boren ...

bekleding is ongeveer een halve meter

steenproducten is niet aan één bedrijf voor-

Uiteindelijk bestaat De Borkel uit 34 zorg-

breed. Ook deze elementen zijn zowel

behouden. Dat kunnen er meer. Wat dan dus

plaatsen, 24 verpleegplaatsen en 60 zelfstan-

gelijmd als geschroefd.

gaat meespelen, zijn niet alleen de prijs, maar

dige huurappartementen. Het geheel wordt

ook de service. Hoe kom je afspraken na, hoe

naar verwachting deze zomer opgeleverd.

Mooiere kleur

zijn je levertijden, dat soort zaken. En daarin

Op de vraag waarom Hegeman in dit werk

waren we toch wat teleurgesteld door de

heeft gekozen voor kunststeencomposiet van

partij die op dat moment ons kunststeen

Project:

FK Marmer, antwoordt René Leemhuis: “We

composiet leverde. We zijn dus met Vebo

doen al lang zaken met Vebo. We wisten dus

gaan praten. En toen de architect aangaf de

nieuwbouw De Borkel woonzorgcentrum voor ouderen, Gorssel

ook dat ze via hun dochterbedrijf FK Marmer

kleur die FK Marmer kon leveren nog mooier

Opdrachtgever:

kunststeencomposiet konden leveren. Nu

te vinden dan de kleur die hijzelf had voor

hadden we daar een andere leverancier voor.

gesteld, was de keus duidelijk.”

Maar het maken van kwalitatief goede kunst-

“Maar ook in technisch opzicht hebben ze

Aannemer:

letterlijk en figuurlijk mooi werk geleverd”,

Aannemingsmaatschappij
Hegeman B.V, Nijverdal

gaat Herman Teesselink verder. “Wij hebben
alles ingemeten, de werkvoorbereiding bij
Vebo nam dit een-op-een over in het tekenwerk. Foutloos.” Op de vraag of er dus geen
producten retour hoefden, zegt hij stellig:
“Helemaal niks. Gewoon goed. Ook qua bundeling was het prima voor elkaar, de elementen waren genummerd zodat we zonder problemen aan de gang konden.
En de verpakking – elke pallet was ingeseald
en tussen de producten was folie aange-

Habion Ontwikkeling, Houten

Architect:
Maas architecten, Lochem
Constructeur:
Blaauw Ingenieurs & Adviseurs,
Groningen
Rayonmanager Vebo Beton /
FK Marmer:
Henri Beekhuis

beschadigd. Wat wel bijzonder is voor

Werkvoorbereider Vebo Beton /
FK Marmer:

producten die weliswaar sterk maar stoot

Erik Schippers

bracht – bleek ook functioneel. Er was niets

gevoelig zijn.”

▲ . .. element

vastschroeven.
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