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Zelfs een man van staal
kan geen ijzer met handen breken.
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Ook al wordt er liggend geproduceerd,
altijd actief blijven ondersteunen!

Met het leveren van klein prefab door Vebo Beton begon jaren geleden de
samenwerking met Heijmans Bestcon. Sinds enige jaren is ook Vebo Staal in
de relatie betrokken en leveren de ‘jongens van staal’speciale geveldragers

Heijmans Bestcon en dat van Vebo. Was het uitgangs-

voorbeeld: wij wisten niet beter dan dat bepaalde

‘Metselwerk’ is niet helemaal juist

punt namelijk een standaard geveldrager van 1000

Nederlandse gemeenten alleen geveldragers van het

De geveldragers die Vebo Staal levert voor het

mm lang met dezelfde aangelaste strips, gaandeweg

dure roestvast staal tolereerden. Via Vebo Staal

prefab metselwerk zijn anders dan de geveldragers

werden het steeds meer verschillende hoeklijnen, strips

kwamen we te weten dat dit inmiddels niet meer zo

voor traditioneel metselwerk op de bouwplaats;

en vormen. De heer Houweling: “Dit gaf veel uitzoek-

is. Gecertificeerd thermisch verzinkt staalwerk en

ankerrails, bouten en consoles komen er niet aan

werk. Voor ons is het nu zaak nog meer aandacht te

gecertificeerd duplex staalwerk (verzinken + poeder-

te pas. Eigenlijk is de term ‘metselwerk’ niet

geven aan detailleringen, om daarmee alle verschillen-

coaten) zijn nu overal geaccepteerd.

helemaal juist. Het proces verloopt globaal als

de soorten geveldragers zoveel mogelijk te combineren

die bestaan uit hoeklijnen met ingeknipte, schuin aangelaste strips.

volgt. Onderin de mal worden rubbermatten

en standaardiseren. Dat zal niet makkelijk zijn bij de

De mate van uitwisseling van vakkennis zal in de

gelegd met daarop het (willekeurige!) voegen-

steeds complexere ontwerpen. Toch moeten we hier-

toekomst dan ook groter worden. Net zoals we in de

patroon van gevel of geveldeel. Hierin kunnen de

Met prefab betonsystemen en prefab metselwerk

van VWS in Den Haag) is daarvan een prachtig voor-

nagevraagd hoe onze productie en logistiek verlopen

over intern constant bij de les blijven. Voor Vebo zit de

toekomst meer rekenwerk uit handen willen geven.

stenen zeer snel achter elkaar ‘weggelegd’ worden.

bouwt Heijmans Bestcon complete gebouwen,

beeld. Het grootste voordeel is echter de enorme

en hebben wij verzuimd hierover duidelijk te zijn.

uitdaging in het optimaal laten aansluiten van lever-

Daarmee zouden we bijvoorbeeld kunnen gaan pro-

Eventueel kunnen in dit stadium kozijnen worden

woningen, rijtjeswoningen en - daar begon het

(tot wel 50%) besparing op de bouwtijd, en dus op

Gevolg: veel te grote leveringen. Vebo leverde bij-

ingen bij de tempo's van onze verschillende productie-

fiteren van de berekeningsmethodieken die Vebo toe-

geïntegreerd. Daarna laat men de voegen vollopen

allemaal mee - pompstations, energieruimten en

de bouwkosten. De bontgekleurde gevels van bij-

voorbeeld in één keer 1250 m1 geveldragers uit,

stadia, en in het vinden van een duidelijker merken-

past voor traditionele geveldragers. Dit zal gaandeweg

met een dunvloeibare specie en worden de metsel-

schakel- en verdeelstations. Binnen het bedrijf is het

voorbeeld het Koning Willem I College in Den Bosch

terwijl we gemiddeld per productiedag zo’n 40 tot

systeem voor de geveldragers. Er loopt inmiddels een

leiden tot een situatie waarbij de dimensionering van

werk-ankers aangebracht. Hierna komen de

ontwikkelen, maken en monteren van losse of vloer-

zijn prefab uitgevoerd omdat metselen in het werk

50 m1 gebruiken. De staallevering voor de eerste

test die moet uitwijzen of het haalbaar is om de mer-

het staalwerk zó is uitgekiend dat de sterkte-eisen en

geveldragers, de isolatielaag en de betonwapening

dragende sandwich-gevelelementen (betonnen

veel te lang zou gaan duren.

productierun heeft altijd het meeste haast en die is

ken in de strips te lasersnijden. Ook wordt onderzocht

de geboden sterkte samenvallen. Met overgedimen-

op het buitenblad. De schuin omhoog stekende

ook het grootst. Daarna komen we in wat rustiger

of tijdens het verzinken en/of poedercoaten stickers

sioneerd, en dus nodeloos duur, staalwerk schieten

strips van de geveldragers kunnen worden

binnenblad - isolatie - prefab metselwerk buitenblad)
een specialiteit geworden. Met dit flexibele systeem is

Veel te groot

vaarwater en kunnen we met minder omvangrijke

kunnen worden aangebracht die daarna nog duidelijk

zowel wij als Vebo niets op. Door zo met elkaar te

uitgevoerd met gaten om daar de wapeningsstaven

vrijwel elk ontwerp uit te voeren. Omdat het metsel-

Bart Houweling is adjunct-directeur van Heijmans

leveringen toe. Het op elkaar afstemmen van dit

zichtbaar zijn. Het merkensysteem valt bij beide bedrij-

werken, sta je serieus open voor elkaars problemen,

doorheen te leiden. Nu volgt het storten van het

werk liggend wordt uitgevoerd (zie kader), zijn

Bestcon. Hij vertelt: “Inderdaad is tijdwinst het groot-

principe, met ‘gefaseerd uitleveren’ in hoofdletters,

ven dus nog onder het tabje ‘Verbetertrajecten’.”

om daar vervolgens pragmatisch mee aan de slag te

binnenblad, waarbij de ophangstrips volledig

metselwerkverbanden mogelijk die rechtopstaand in

ste voordeel van onze bouwsystemen. De seriematige

vergde wat inspanning van beide partijen.”

gaan. In Vebo Staal hebben we een prima partner.

worden omsloten door het beton. Extra grip geeft

het werk niet te maken zijn. Daarnaast kan met

(woning)bouw profiteert daarvan het meest. Juist

Gemeente-eisen blijken soepeler

De kunst is elkaar tevreden te houden, of dat nu gaat

de iets uit elkaar gebogen inknipping in het

prefab metselwerk aanzienlijk op steigerkosten wor-

over dat seriematige bestond in het begin van de

Merkensysteem

“Een van de kernpunten van een gezonde samenwer-

om de prijs, de kwaliteit, de service of het meedenken

uiteinde van elke strip. Is het gevelelement

den bespaard. De topgevels van de puntige tweeling-

samenwerking tussen Vebo Staal en ons wat verwar-

Een ander verbeterpunt betrof het beter op elkaar

king vind ik het over en weer ter beschikking stellen

over verbetertrajecten. Niet achteroverleunen, maar

uitgehard, dan wordt het rechtop gezet en op de

torens ‘Castalia’ (het onderkomen van het ministerie

ring. Daarbij heeft Vebo kennelijk onvoldoende

laten aansluiten van het merkensysteem van

van vakkennis. Vebo denkt daar net zo over. Concreet

actíéf in dialoog blijven.”

traditionele manier afgevoegd.
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Brosrepen passen niet in
de Middeleeuwen

Alphen aan den Rijn: een te ambitieuze parkgrootte en een bezoekersaantal, 350.000 in het
eerste jaar, dat ver op de prognose van 600.000
achterbleef. Het was genoeg om het archeologische themapark Archeon in 1996 de das om te
doen. Het unieke park herrees in vereenvoudigde
vorm als een feniks uit de as.

Middeleeuwen

bouwen huizen per week duidelijk hadden, konden

We hebben het toen rigoureus anders aangepakt

ken. Niet alleen kwalitatief (daar heeft Henri

Elk plan heeft zijn eigen stedenbouwkundige en

we het aantal mallen maken dat daarop aansloot.

door eerst in een aparte mal de rubbermatten te gie-

Beekhuis al het nodige over gezegd) maar ook

architectonische opzet. Inhakend op het Archeon-

Bepalend waren niet de boven- en onderdorpels. Die

ten en die daarna in de stalen mallen te lijmen. Dit

kwantitatief. Van de twee bedrijven die mijns inziens

thema ‘Reis door de tijd’ vertegenwoordigt elk plan

konden we gewoon met twee stuks in één mal stor-

had een geheel nieuw mallenpakket tot gevolg,

voor deze hoeveelheden in aanmerking kwamen,

een bepaalde periode uit de architectuurgeschiede-

ten. De stijlen moesten vanwege hun detaillering wél

waarmee de stijlen veel strakker uit de mallen kwa-

bleef Vebo op basis van de prijs over. En terecht wat

nis. Zo staat het deelplan Traditioneel in het teken

per stuk gestort worden. Uitkienen dus hoeveel mal-

men. De kosten voor leergeld waren we armer, maar

Henri Beekhuis al aanhaalde, de kwaliteit viel mij in

van de Middeleeuwse bouwstijlen. Toepasselijk ook,

len we nodig hadden om het bouwtempo te kunnen

een belangrijke ervaring rijker. En in dit soort geval-

het begin ook niet echt mee. Maar ik vind het pas

want dit deelplan grenst aan het Middeleeuwse deel

bijbenen.

len telt bij Vebo altijd het laatste.”

echt kwalijk worden als een toeleverancier een pro-

van het Archeon. Het gevelbeeld lijkt op dat van de

Maar het échte venijn bij dit verhaal zat ‘m in de

strenge Middeleeuwse kloosters. Niet alleen door

rubbermatten die voor het voegenreliëf in de stijlen

Einde oefening

oppakt en oplost. Dan is het voor mij einde oefe-

gebruik van herfstkleurige baksteen, ook de grote

moesten zorgen. Dat reliëf loopt de hoek om, het zit

Bedrijfsleider Martijn Cosijn van hoofdaannemer

ning. Maar juist in het niet voor problemen weg-

erkers, de hoekpartijen en de verdiept in de gevels

zowel aan de voorzijde als aan de dagkant van de

Dura Vermeer Bouw Leidschendam: “Wat hier voor

lopen en de bereidheid ze bij de kop te pakken,

liggende raampartijen versterken die indruk.

stijlen! In eerste instantie hebben we het rubber

ons sterk speelde, was de enorme diversiteit van de

zwaai ik Vebo alle lof toe. De bruikbare stijlen uit de

Behalve veel vuilwerklateien leverde Vebo voor dit

rechtstreeks in de stalen mallen gegoten, waarbij de

woningen. In eerste instantie lijken de woningen op

eerste mallen zijn waar nodig adequaat gerepareerd,

deelplan alle kozijnkaders die in de baksteengevels

contravorm in de mal hing. Zo konden we immers

elkaar, maar er zijn niet minder dan zes verschillen-

de stijlen uit de nieuwe mallen waren veel beter.

zijn opgenomen. De kaders zijn in het werk

een arbeidsgang overslaan. Echter, door de yoghur-

de woningtypen met elk hun eigen grondplan en

De zuivere maatvoering in het voegenreliëf was per-

bleem schept en dat dan vervolgens niet goed

samengesteld uit losse stijlen en dorpels. Zowel de

tachtige substantie van het rubber en het feit dat het

indeling. Bovendien hadden de bewoners een enor-

fect. Daarbij was het voor ons een enorme uitdaging

Sindsdien draagt het Archeon alweer geruime tijd de

onder- als bovendorpels hebben voorspanwapening

redelijk snel hard werd, konden de luchtbellen

me keuze in de eindafwerking, tot en met de voor-

met metselstenen uit maatklasse 2 (niet bijzonder

vroege geschiedenis van de Lage Landen uit, in

vanwege de constructieve belasting. Alle stijlen

onderin de mal niet snel genoeg weg. Dit leidde dan

deur aan toe. Zelfs de gevels konden ze min of meer

strak en maatvast, red.) die strak repeterende schijn-

Project:

‘tableau vivant’-achtige verpakking. Het park ligt nu

hebben schijnvoegen die doorlopen in de lintvoegen

ook tot luchtbelletjes in het rubberoppervlak, die

vrij indelen. Dubbele openslaande deuren in plaats

voegen in de stijlen te volgen. Maar door het conse-

villapark Burggooi, Alphen aan den Rijn

middenin het nieuwe villapark Burggooi, waarvan

van het metselwerk.

‘keurig’ terug te zien waren in de stijlen. Dit ontlokte

van de oorspronkelijk ingetekende, naast elkaar

quent toepassen door onze metselaars van de

Opdrachtgever: Bouwfonds Wonen, Delft

het zorgvuldig is gescheiden door een aarden wal en

een van onze medewerkers de kreet “het lijken wel

gelegen ramen bijvoorbeeld.

afspraak ‘bovenkant steen is onderkant voeg’ hebben

Aannemer: Dura Vermeer Bouw Leidschendam

een watergang. Het door het terugtrekken van

Yoghurtachtig

Brosrepen!” Uiteraard beantwoorden Brosrepen niet

Dit resulteerde in een grote hoeveelheid verschillend

de gevels mooi voegwerk gekregen, ondanks de

Architect deelplan Traditioneel:

Archeon vrijgekomen terrein is verdeeld in vijf ver-

Vebo’s Henri Beekhuis: “Het intensieve vooroverleg

aan de strenge kwaliteitscriteria van zowel Dura

prefab-beton, waaronder zo’n anderhalve kilometer

behoorlijke dikte- en vormverschillen in de stenen.

Bureau Feekes en Colijn, Utrecht

schillende deelplannen: Traditioneel, Modern,

leverde onder meer de voor ons belangrijke infor-

Vermeer als van ons. De kozijnkaders zijn nu een-

afdekbanden en honderden stijlen. Dus ook voor

Uiteindelijk ben ik dan ook zeer tevreden over het

Abstract, Klassiek en Landelijk.

matie op over het bouwtempo. Toen we het aantal te

maal behoorlijk bepalend voor het totale gevelbeeld.

Vebo viel er het nodige aan dit project te verhapstuk-

opgeleverde eindresultaat.”
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Niet álles
is te voorzien

Van Gulik Coatings uit De Meern heeft zijn poedercoatwerk uitstekend
gedaan en het ligt ook niet aan de transporteur. Toch zitten er her en der
Brillo-spons-achtige krasjes in de aluminium afdekkappen. Een bewoonster van het woonzorgcomplex Trompstaete lost het raadsel op: de
kraaien en eksters in deze bosrijke omgeving frequenteren tijdens hun
strooptochten regelmatig de terrassen van het woonzorgcomplex.

uitlevering. Wat overigens ook geldt voor de bal-

mooie sanitaire voorzieningen, een atrium (over-

bevestigd. In de spouwen van de borstweringen zijn

konplaten die Vebo Beton hier leverde.”

kapte binnentuin waar bewoners elkaar kunnen

stalen borstweringssteunen op de terrasvloer vastge-

De enige knelpunten waren de niet of onvoldoen-

ontmoeten) waarvan de lamellen van het glasdak

maakt, met op de bovenkant een ijzeren plaat in

de uitgewerkte bouwkundige details van het ont-

automatisch om de twee uur worden geopend

dezelfde schuinte als de afdekkappen. Daarop zijn de

werp. Voorbeelden: het waterdicht maken van de

voor de klimaatbeheersing (behalve als de regen-

voetplaatjes van de leuningen geschroefd.” Van Beek

spouw in de gevels ter plekke van de balkons en

sensor anders aangeeft), kortom, een afwerkings-

vervolgt: “Op die manier hoefden we alleen maar

het waterdicht aansluiten van de terrasluifels op

niveau dat past bij een appartementencomplex

gaatjes in de afdekkappen te maken met dezelfde

de houten prefab topgevels. Van Beek: “Ook de

waarvan het penthouse een verkoopprijs had van

diameter als de draad. Door onder elk voetplaatje een

aansluitingen tussen borstweringen en gevels,

zo’n 500.000 euro. Het geheel dat wordt gevormd

soepel stukje kunststof aan te brengen, is elke aan-

waar afdekkappen overgaan in waterslagen, zorg-

door de in een mooie donkerrode kleur gecoate

sluiting van de leuningen op de afdekkappen water-

den voor het nodige geïmproviseer in het werk om

afdekkappen, afwateringsprofielen en waterslagen,

dicht gemaakt. Het houtwerk moet natuurlijk droog

alle detailleringen goed waterdicht te krijgen.

onderstreept de hoge afwerkingsgraad van het

blijven! Met deze werkwijze hebben we dat bereikt,

Goed, niet álles mag dan te voorzien zijn, maar dit

totale complex.

wat veel lastiger, zo niet onmogelijk zou zijn geweest

soort zaken kan wél voorzien worden. Ik heb

als de borstweringssteunen ononderbroken tot aan

regelmatig contact met Janno Voets gehad, ook ter

Waterdichte spouwen

de relingen zouden doorlopen.”

Daarbij proberen ze al klauwend grip te krijgen op

Waterslagen zaten op het moment dat het project

plekke op het werk. We hebben voor de genoem-

“Vebo heeft ook de stalen leuningen geleverd voor

“Ter plekke van de stuiknaden”, vult Voets aan,

de afdekkappen. Tja, zoiets is niet echt te voorzien.

van start ging nog niet in het assortiment. Die zijn

de problemen in goed overleg met elkaar nage-

bovenop de afdekkappen. Bovendien hebben ze

“zorgt de speciale profilering van de klem- en kop-

Bovendien is er weinig tegen te doen. Janno Voets

dan ook van een andere fabrikant. Uitvoerder Jan

dacht over maatwerk-oplossingen die ook de

gezorgd voor de montage van zowel de kappen als

pelbeugels ervoor dat hemelwater in dwarsrichting

Project:

van Vebo Staal, producent van de aluminium kappen

van Beek van hoofdaannemer Vos en Teeuwissen:

esthetische toets der kritiek kunnen doorstaan.”

de leuningen”, zegt Van Beek. “De kappen dekken de

wordt afgevoerd. Bovendien geven die naden het

woonzorgcomplex Trompstaete, Maarn

en de daarop gemonteerde stalen leuningen, geeft de

“In de twintig jaar dat ik nu bij dit bedrijf werk,

gemetselde borstweringen van de terrassen af. Met de

aluminium de ruimte om te kunnen werken.”

Opdrachtgever:

bewoonster een tip: wat poetswerk met blanke

doe ik zaken met Vebo. De vertrouwensbasis was

Haute couture

leuningen komen de borstweringen op voldoende

Dat is wel nodig ook. Lekker opgewarmd in de

LATEI projectontwikkeling, Amersfoort

autowas maakt de kappen weer krasvrij.

dan ook zo groot dat we de afdekkappen zonder

En die esthetische lat lag hoog bij dit project. Het

hoogte. Door het lage metselwerk, de tweezijdig

zomerzon bereiken de kappen temperaturen die je

Aannemer:

meer durfden te bestellen, ook al wisten we dat

woonzorgcomplex ligt midden in het lommerrijke

afwaterende afdekkappen en de leuningen zijn veili-

tijdens het eerste directe contact met enig lichaams-

Vos en Teeuwissen B.V., Huizen

Ontwerp versus praktijk

het om een nieuw product van Vebo Staal ging.

Maarn, waar confectie niet past. Haute couture

ge en transparante borstweringen ontstaan.” Voets:

deel doet besluiten dit contact zo snel mogelijk weer

Architect:

Trompstaete was een van de eerste grote projecten

Dat dat vertrouwen na levering van de kappen nog

moest het zijn en is het geworden. Luxe tegelwerk

“De afdekkappen zijn over aluminium beugels

te verbreken. Uw redacteur spreekt uit ervaring.

AG Nova Architecten BNA, Amersfoort

waar Vebo aluminium afdekkappen mocht leveren.

even groot is, zegt genoeg over de kwaliteit en de

en mooi metselwerk, ruime appartementen met

geklemd die weer op ondersteunend houtwerk zijn

6

Vraag de brochure ‘Aluminium waterslagen en afdekkappen’ aan, of kijk op www. vebo.com

7

Dilateren van uitwendige gebouwhoeken

Wilt u meer mogelijkheden?
Dan krijgt u meer mogelijkheden!
dilatatie bij 2 koppen uit de hoek

gewenst, dan moet in beide aansluitende gevel-

het combineren van esthetische wensen en prakti-

vlakken een dilatatie worden geplaatst: de ene

sche uitvoerbaarheid. Als in dergelijk metselwerk

op maximaal 1,5 m en de andere op maximaal
4 m uit de gebouwhoek, zie figuur 3.

ten aanzien van de dilataties ter plaatse van de

50

• Betreft het metselwerk een borstwering, dan

100

10
210
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4

moet in beide gevelvlakken een dilatatie worden

Laat Vebo het u makkelijker maken.

geplaatst op maximaal 2,5 x borstweringshoog-

• 2 koppen uit de hoek

te, gemeten vanuit de gebouwhoek.

2 koppen + 1 voeg = 210 mm + spekband 50 mm

Nederland, het land van de (bouw)regeltjes. Als je

gebouwen en infrastructurele werken.

vloeren in Nederland en wat certificering daarvoor

buiten het metselwerk stekend, dit geeft een hoek-

de bouw op Europees niveau bekijkt, valt het alle-

Mijn taken als teamleider Bouwtoezicht en -handha-

heeft betekend. Datzelfde streven we na voor onder-

Verdubbeling van de mogelijkheden?

stuk met uitwendige afmetingen van 260 x 260,

maal nog wel mee. Nederland is een van de weinige

ving laten zich dan ook prima verenigen met mijn

steunend staalwerk in spouwconstructies. Daar

In ons standaard productenpakket zitten reeds de

zie figuur 4.

landen waar je mag bouwen volgens de processen

rol als voorzitter van het Centraal Overleg

plukken niet alleen gebouwgebruikers maar ook

spekband met de mogelijkheid van een omlopen-

• 3 koppen uit de hoek

en met de materialen die jou goeddunken, mits je

Bouwconstructies. Het COB, een groep van con-

bouwbedrijven en leveranciers van ondersteunend

de kop en het spekbandhoekstuk 200 x 200. Dit

3 koppen +2 voegen = 320 mm + spekband

kunt aantonen dat alles beantwoordt aan alle rele-

structeurs van gemeentelijke bouw- en woningtoe-

staalwerk de vruchten van. Zoveel mogelijk lande-

spekbandhoekstuk heeft als groot voordeel dat het

50 mm buiten het metselwerk stekend, dit geeft

vante eisen zoals gesteld in de Woningwet. Anders

zichten, maakt de constructieve aspecten van alle

lijk geharmoniseerde bouwkwaliteit zal het imago

later kan worden aangebracht, dat wil zeggen

een hoekstuk met uitwendige afmetingen van

gezegd: een flatgebouw funderen op kruidkoek en

soorten bouwconstructies landelijk bespreekbaar

van de bouw alleen maar ten goede komen. Op het

nadat het metselprofiel is verwijderd.

370 x 370, zie figuur 5.

de hoofddraagconstructie fabriceren van trekdrop is

met als doel een uniforme beoordeling te verkrijgen.

moment dat de BRL3121 op het gebied van onder-

geen enkel probleem, zolang je met testrapporten

Zo ook voor gevelconstructies waarin ondersteu-

steunend staalwerk daaraan actief zijn steentje bij-

kunt aantonen dat alles de vereiste kwaliteit en

nend staalwerk (lees: lateien, geveldragers, consoles,

draagt, is ons doel bereikt. En is het eenmaal zover

duurzaamheid heeft. De Nederlandse bouwer kan

ankerrails) terug te vinden is.

dat BRL3121 geëffectueerd wordt (aan een gehar-

L
O

I

N

N

O

dilatatie

U

gebouwhoeken, weer andere (on)mogelijkheden.

C

A

260

metselwerk worden uitgevoerd, is een kwestie van

spekbanden worden opgenomen, dan geeft dat,

V

dilatatie

M

• Is een gebouwhoekdilatatie helemaal niet

N

Op gecertificeerde
trekdrop
is het goed bouwen

E
T

I

Dilateren van uitwendige gebouwhoeken die in

1
max. 1500 mm

dilatatie

dilatatie bij
max. 3 koppen
uit de hoek

Vuistregels

kiezen een bouwwerk te realiseren via ongecertifi-

Ter verduidelijking van het een en ander geven we
dilatatie

Verschillende inzichten

hard gewerkt), dan zal ook Bouwtoezicht en -hand-

rialen. De hogere gedachte van VROM is dat door

Het COB voert al geruimte tijd intensief overleg met

having Almere zich hard maken voor gecertificeerd

certificatie het door politiek Den Haag gepropageer-

de Commissie van Deskundigen Metalen in de

staalwerk in bouwprojecten binnen onze gemeente-

de fenomeen van de terugtredende overheid verder

Spouw. Een van de doelstellingen van deze commis-

grenzen. Weliswaar staan de meeste gebouwen in

vorm krijgt. Het idee erachter lijkt kostenbesparing

sie is het op één lijn brengen van partijen die ver-

Almere nog niet langer dan twintig jaar en hebben

door het allengs overbodig maken van de bouw- en

schillende inzichten hebben over het toe te passen

we in die tijd geen enkel ernstig geval van schade

woningtoezichtsinstanties in den lande. Mijns

staalwerk in gevelconstructies. Waar de ene partij

door ondeugdelijk staalwerk meegemaakt, toch is

Heeft u er belang bij dat Vebo de hoekstukken

inziens wordt hier een utopie nagestreefd; de mate

overwegend kiest voor roestvast staal, kiest de ande-

voorkomen ook in dit geval beter dan genezen.

260 x 260 en 370 x 370 opneemt in het stan-

van vrijheid die een mens aankan, of misschien

re partij juist voor thermisch verzinkt. Met de ont-

Zo blijven we goed, en steeds beter, bouwen.

daardassortiment, dan kunt u dit laten weten via

belangrijker, aan wíl, is volgens mij beperkt. Ik merk

wikkeling van de nieuwe Beoordelings-richtlijn

Desnoods op gecertificeerde trekdrop.

info@vebo.com. Rechtstreeks telefonisch contact

het in mijn dagelijkse praktijk: veel (met name klei-

BRL3121, aan de hand waarvan zowel roestvast als

In welke gevallen worden beide mogelijkheden nu

met de afdeling Productontwikkeling kan natuur-

nere) aannemers vinden het (tot op zekere hoogte)

thermisch verzinkt staalwerk in gevels kan worden

Ing. J.G. van Leeuwen,

ingezet? De omlopende kop past zeer goed in het

lijk ook: u bereikt Gérard Hagmolen of ten Have

prettig door een instantie gecontroleerd te worden,

gecertificeerd, en het recentelijk uitkomen van de

teamleider Bouwtoezicht en -handhaving

dilatatieplan zoals aangegeven in de figuren 1 en

via (033) 299 26 58.

als een soort stok achter de deur.

ontwerpversie van deze BRL, is de commissie, mede

gemeente Almere,

dankzij vruchtbaar overleg met de VLG (Vereniging

voorzitter Centraal

370
max. 4000 mm

zaken betreffende dit onderwerp. Om de uit baksteen te ontwerpen gebouwhoeken te dimensioneren, worden binnen de metselwerkbranche op

50

dit moment bepaalde vuistregels of aanbevelingen

gebouwhoek worden geplaatst, zie figuur 1.

dilatatie

gehanteerd. Dat zijn de volgende:

• Is een dilatatie direct op de gebouwhoek niet
gewenst, dan moet deze maximaal drie koppen

3

uit hoek worden aangebracht, zie figuur 2.

max. 3 koppen

100

10
320

5

• Een dilatatie moet bij voorkeur direct op de

dilatatie

10

3. Het hoekstuk 200 x 200 voelt zich het meest

Eigen parochie

van producenten en leveranciers van metalen

Overleg Bouw-

Figuur 2 laat een dilatatiemogelijkheid zien waarin

Bronvermelding

Natuurlijk zit ik hier, als teamleider Bouwtoezicht en

Lateien en Geveldragers), heel dicht bij de verwe-

constructies

het beter is speciale hoekstukken toe te passen.

- Folder KNB, ‘Ontwerpen met dilataties’, januari 2003

-handhaving in de gemeente Almere, niet voor eigen

zenlijking van de eerder genoemde doelstelling

- CUR-aanbeveling 71, ‘Constructieve aspecten bij

parochie te preken. Ook ik vind certificatie van

gekomen.

thuis in de dilatatiesituatie die figuur 3 weergeeft.

De volgende maatvoeringen kunnen daarbij tot

ontwerp, berekening en detaillering van gevels in

bouw- en fabricageprocessen en bouwmaterialen

Vebo’s standaardmogelijkheden gaan behoren

metselwerk’

uitermate zinvol. Immers, certificatie leidt tot een

Geld- en tijdverslindend

de BRL3121 is inmiddels

van A tot Z verantwoorde, geharmoniseerde bouw-

We weten allemaal hoeveel (geld- en tijdverslinden-

definitief.

kolom en daarmee uiteindelijk tot de garantie voor

de) discussies er in het verleden zijn geweest over de

veilig en comfortabel gebruiken van woningen,

kwaliteiten van de tientallen verschillende systeem-

(waarmee het aantal mogelijkheden verdubbelt!),
2

8

moniseerde versie van de BRL wordt momenteel

ceerde dan wel gecertificeerde processen en/of mate-

hieronder eerst de laatste technische stand van

als evenwel de marktvraag groot genoeg wordt:

- CUR-aanbeveling 82, ‘Beheersing van scheurvorming
in steenconstructies’

Naschrift redactie:
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Voornaam en charmant,
in de geest van de naamgever

Aan de Eemnesserweg in Baarn staat het recent opgeleverde appartemen-

daarvan is waar. Ook in dit project was buiten-

dit noemt, in de voorzijde van de balken. Vanwege

bij zou komen. We hebben oplossingen uitgedok-

standaard weer de standaard, op wat raamdorpels

de verschillende lengtematen van die balken en de

terd in de vorm van het aan de achterzijde laten

en trappen na.

verschillende afstanden van de inkassingen tot de

opnemen van ankerbussen. Zo konden we de bal-

uiteinden, moesten de interieurs van de mallen

ken met stalen ankers aan de breedplaatvloeren

Opofferen

regelmatig worden omgebouwd. Dat kun je een

monteren. Dit gecombineerd met de oplegging op

Voor Vebo draaide het bij Legemaat Staete in

aantal keer zonder gevolgen doen, maar je belandt

de kolommen gaf voldoende draagkracht voor het

hoofdzaak om de ‘balken en kolommen’. In feite

onvermijdelijk op een punt waarbij je tegen kwali-

metselwerk. De knooppunten van balken en

zijn dit geen producten met een vierkante dwars-

teitsgrenzen aanloopt. Zo zullen na verloop van

kolommen zijn gemaakt met stekeinden die zijn

doorsnede, maar zijn het betonbanden. Hierin is

tijd de lijmresten waarmee de reliëfblokjes in de

aangestort.

het reliëf meegestort. De horizontale naden die

mal op hun plaats worden gehouden voor proble-

De voorzieningen die Vebo hiervoor moest treffen

zouden ontstaan ter plekke van de knooppunten

men bij het storten gaan zorgen. Vebo moest dus

samen met de ankerbussen in de achterzijde van

van de balken en kolommen, zouden volgens de

zorgvuldig in de gaten houden wat dit ombouwen

de producten maakten een intensieve werkvoor-

ontwerper op precies dezelfde hoogte in de met-

voor consequenties had voor zowel de planning

bereiding over en weer nodig. Tijdens die werk-

selwerkdilataties moeten overgaan, ook bij de hoe-

als de kwaliteit.

voorbereiding kwam Vebo bijvoorbeeld met het

ten- en kantoorcomplex Legemaat Staete. Het gebouw staat op de plek
waar J. Legemaat in 1920 zijn garagebedrijf startte. De heer Legemaat was
een bekende persoonlijkheid in het Baarnse. Hij had de innemende
gewoonte op straat zijn hoed af te nemen voor iedereen die hij kende. De
naam Legemaat Staete is een eerbetoon van de opdrachtgever aan een

voorstel om de L-vormige kolommen ter plaatse

ken. De uitvoeringstechnische oplossing die daar-

illustere inwoner uit Baarns verleden.

Project: Legemaat Staete appartementen- en

voor nodig was, bleek dermate kostbaar dat Vebo

Besparend voorstel

van de hoeken van bepaalde gevels niet uit twee

een versimpelde versie van die details heeft voor-

Uitvoerend bouwbedrijf Van Zwol B.V. uit

maar uit één stuk te maken. Dat bespaarde weer

gesteld. Het opofferen van dit stukje esthetiek ter

Amersfoort: “Na het gieten van de binnenschil van

op mal- en arbeidskosten. Bovendien is er daar-

wille van praktische uitvoerbaarheid en kostenbe-

de torens kwamen we voor de vraag te staan hoe

mee geen aansluitnaad. Beter, goedkoper, mooier.”

heersing is echter zo goed uitgepakt dat de nieuwe

we de balken en kolommen hieraan moesten

kantoorcomplex, Baarn

Het ontwerp van Legemaat Staete kenmerkt zich

naamgever, een voornaam en charmant aanzicht,

oplossing, dilateren halverwege de hoogte van de

bevestigen. Daarbij speelden twee zaken: de over-

En mooi ís het. Legemaat Staete is een fraai stuk

Opdrachtgever: Splinter Eemland Beheer,

door drie afzonderlijke, verschillend gekleurde

onder meer door onalledaagse metselwerkverban-

kolommen, praktisch geheel wegvalt in het totale

spanningen en het opvangen van het metselwerk

bebouwing op een authentiek stukje Baarn gewor-

Nijkerkerveen

‘woontorens’ (met kantoorruimten op de begane-

den en prefab zichtbeton. Hierin zijn rechtlijnige,

gevelbeeld.

van de buitenbladen. De overspanningen van de

den. Z’n naamgever zou tevreden zijn.

Aannemer: Van Zwol B.V., Amersfoort

grond). De torens worden met elkaar verbonden

Romaans aandoende reliëfs meegestort. Vebo mag

Architect: Griffioen Architecten B.V.,

door transparante kantoorunits. De buitengevels

dan nog steeds bekend staan als leverancier van

Een ander aandachtspunt tijdens de werkvoorbe-

alleen de uiteinden niet zou volstaan. Zeker niet

vestiging Amsterdam

van de units hebben, geheel in de geest van de

met name standaardproducten, het tegendeel

reiding was het relief, of de inkassingen zoals Vebo

als daar het gewicht van het metselwerk ook nog

10

balken waren dermate groot dat oplegging op

11

vebo visie

Zelfs een man van staal
kan geen ijzer met handen breken.

vebo visie
M a g a z i n e

v a n

Ve b o

altijd actief blijven
ondersteunen!
Brosrepen passen niet in
de Middeleeuwen
Niet álles is te voorzien
Verdubbelt Vebo de
mogelijkheden?
Op gecertificeerde
trekdrop
is het goed bouwen
Voornaam en charmant,
in de geest
van de naamgever

Vebo, postbus 8, 3750 GA Bunschoten, Röntgenweg 3,
telefoon (033) 299 26 00, fax (033) 299 26 10, www.vebo.com, info@vebo.com
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