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Voor wie niet diep in de materie zit, blijft 
het een heel gepuzzel om erachter te 
komen welke spouwmuurverankering 
gekozen moet worden. Dat is niet zozeer 
een kwestie van lastig kiezen tussen voor-
keursmaterialen, want in het Bouwbesluit 
2012 zijn er namelijk harde wettelijke eisen 
neergelegd. Belangrijkste mis(ver)stand op 
de werkvloer: het toepassen van verzinkte 
draadstaalankers in plaats van hoogwaar-
diger staal zoals rvs. Van Termeij: “We zijn 
al tien jaar bezig om deze boodschap uit 
te dragen. Want de meeste verwerkers 
zien door de bomen het bos niet.” Voordat 
het Bouwbesluit 2012 verscheen, lag het 
probleem vooral in de vaagheid van de 
omschrijving. Zo werd alleen gesteld dat 
de spouwmuurverankering moest voldoen 
aan een referentieperiode van vijftig jaar. 
Punt. En daar moesten aannemers en 
constructeurs het maar mee doen. Het 
nieuwe Bouwbesluit is sterk verbeterd 
en laat minder ruimte voor interpretatie. 
De regel is eigenlijk altijd RVS 316 in de 
buitengevel, tenzij; daarmee is het er niet 
gemakkelijker op geworden.

Standaardbestekteksten
“Het Bouwbesluit 2012 bevat nu goede 
verwijzingen waaraan spouwankers moeten 
voldoen. Er zijn milieuklassen opgesteld 
waaraan materiaalkwaliteiten zijn gekop-
peld. Je kunt je immers voorstellen dat 
aan de kust andere eisen aan het metaal 
worden gesteld vanwege de samenstelling 
van de lucht en de invloed daarvan op de 
duurzaamheid van de verankering”, aldus 
Van Termeij. Het Bouwbesluit is echter een 
dik boekwerk dat ook nog eens vol staat 
met verwijzingen naar normbladen. Zo zijn 
de Eurocodes aangewezen als leidend 
en in de NEN-EN 1996-2 zijn in bijlage 
A de milieuklassen omschreven. In de 
normatieve bijlage C van NEN-EN 1996-2 
is aangegeven in welke milieuklassen 
spouwankers uit welk materiaal toegepast 
kunnen worden. Een meer specifieke 
beschrijving van de uitvoeringswijze van 
de spouwankers is beschreven in NEN-EN 
845-1, de Europese productnorm voor 
spouwankers. ‘Even’ de juiste spouwver-
ankering opzoeken is er dus niet bij. “Het 
probleem begint al bij de architecten, en 
gaat over op de bestekschrijvers. Wij zijn 
met verschillende instanties bezig om stan-
daardbestekteksten op te stellen; daarmee 
nemen we veel werk uit handen en zorgen 
we dat al direct vooraan in het proces de 
juiste specificaties zijn opgenomen.”

Oplossingen met meerwaarde
Gebr. Bodegraven heeft echter ook oog 
voor de partijen in de verdere bouwketen. 
“We hebben daarom onze collega Richard 
Reijnders in de buitendienst die aannemers 

bezoekt. Daarmee slaan we twee vliegen 
in één klap. Enerzijds wordt zo de drempel 
laag om aan ons advies te vragen en 
bespaart de aannemer tijd. En tegelijk 
kunnen we een stukje kwaliteitsbewaking 
uitvoeren wat betreft het gebruik van rest-
partijen verzinkte draadstaalankers die altijd 
nog wel ergens in een keet of bus liggen. 
Prima te gebruiken voor vocht- en vorstvrije 
constructies, maar gezien de zinklaagdikte 
die in Nederland gebruikelijk is, echt niet 
meer in de buitengevel.” Vanzelfsprekend 
denkt Van Termeij als bouwtechnisch 
manager ook veel na over innovaties. 

“Deze crisis stimuleert om nieuwe trends 
te ontwikkelen en te zetten. Want juist nu 
staat de markt open voor oplossingen 
met duidelijke meerwaarde. Zo leveren we 
ook de middelen voor luchtdicht bouwen 
en daarmee een opstap om te voldoen 
aan de strenge EPC-normen. Maar de 

duurzaamheid zit niet louter in het gebruik 
van het vastgoed. Door consequent 
te kiezen voor de beste materialen en 
oppervlaktebehandelingen dragen we als 
Gebr. Bodegraven ook bij aan een langere 
levensduur van gebouwen.” Niet voor niets 
wordt een groot deel van de GB-producten 
ontwikkeld vanuit een specifiek verzoek van 
een afnemer. Zo is er het voorbeeld van 
een betonfabriek die een vraag had op het 
gebied van het fabrieksmatig monteren 
van kozijnen aan betonelementen. En 
een vloerenleverancier die een bepaald 
product wilde meestorten als service naar 
zijn klanten. Van Termeij: “Als familiebedrijf 
hechten we veel waarde aan de relaties die 
we hebben met industrie en aannemers. 
We staan niet alleen voor een perfect 
passende verbinding in de bouw, maar 
eveneens mét de bouw.”

Gebr. Bodegraven bv
Atoomweg 2, 2421 LZ  NIEUWKOOP

Postbus 1, 2420 AA  NIEUWKOOP

T. 0172 - 52 01 10

E. info@gb.nl

I. www.gb.nl
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Gebr. Bodegraven: 

Bestekhulp voor 
juiste spouwanker
Spouwmuurankers vormen de pezen die gevelstructuren hun stabiliteit geven. Vooral in 
buitengevels wordt nogal eens onvoldoende kwaliteit toegepast. Met in het ergste geval 
verzakking of zelfs instorten tot gevolg. Sinds 1881 is Gebr. Bodegraven bv, kortweg 
GB, uit Nieuwkoop een begrip in verankeringen voor de bouw. Bouwtechnisch manager 
Arjan van Termeij deelt graag zijn kennis van de juiste verbindingen; via een telefonisch 
advies tot en met uitgebreide bestekservice.
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Lödige Benelux is een zelfstandige 
ondernemening en specialist op het 
gebied van lifttechnieken zoals per-
sonen- en goederenliften, goederen-
heffers, vloerluikheffers en speciaal-
bouw.

Naast een totaal programma en 
klantspecifieke producten biedt 
Lödige service, onderhoud en reno-
vatie. Niet alleen voor de eigen liften, 
maar ook aan liften van derden. Ook 
dat betekent dat de opdrachtgever 
nog slechts te maken heeft met één 
aanspreekpartner. Alles verzorgd door 
eigen monteurs, die de installaties op 
en top kennen.

CertifiCeriNg
Lödige Benelux is gecertificeerd 
volgens iSO 9001, module H richtlijn 
Liften, iSO 14001, OHSAS 18001, 
NeN eN 13015, de machinerichtlijn 
98/37/eg, VCA** dit alles ten behoeve 
van de eigen productont-wikkeling, 
montage en service.

Lödige BeneLux
Kasteleinenkampweg 14 | Postbus 3057
NL-5203 DB `s-Hertogenbosch
telefoon:  +31 (073) 624 93 00
telefax:  +31 (073) 624 93 10
e-mail:  lodige@lodige.nl

Creatief 
in Liften-
bouw

www.lodige.nlteChnoLogy in Motion



Duurzaam bouwen, faalkosten voor-
komen en energieprestatie van gebouwen 
vergroten vraagt om het vroegtijdig 
benutten van leverancierskennis, stelt 
drs. Babette van Loon, operational direc-
teur van Alklima bv, specialist in klimaat-
concepten. Als importeur/groothandel in 
2014 al precies twintig jaar een klinkende 
naam in de installatie- en advieswereld; niet 
alleen dankzij hoogwaardige producten 
en een actieve technische ondersteuning, 
maar ook door het initiëren van grote 
vakkennis en vakbekwaamheid in de sector. 
“Inmiddels is technologisch alles mogelijk, 
en is de grote winst in optimalisatie juist te 
behalen in samenwerking. In de traditionele 
bouwkolom is iedereen met zijn eigen werk 
bezig, de huidige tijd vraagt om denken in 
netwerken waarin vertrouwen en kennis 
centraal staan. onze systemen hebben een 
terugverdientijd van vier tot vijf jaar dankzij 

een energiebesparing dat een financieel 
voordeel tot zestig procent kan opleveren. 
Maar dan moet wel alles optimaal zijn 
afgestemd. Daarmee bewijzen we dan de 
eindgebruiker – utiliteit, gezondheidszorg, 
hotels, retail – een grote dienst, namelijk 
een zeer groot rendement en comfort.”

Alklima College
ook in de klimaatbeheersing ontstaat er 
een steeds nijpender tekort aan goedop-
geleide technici. Vanuit het idee om kennis 
vooral te delen met de jongste generatie 
vakmensen is Alklima afgelopen maand 
samen met NCVB Bedrijfsopleidingen en 
technisch opleiding RoVC een volledig 
geaccrediteerde eenjarige opleiding voor 
technisch koelmonteur op MBo-3-niveau 
gestart. Van Loon: “In het veld merken wij 
dat er een groot tekort is aan MBo-3-mon-
teurs, en dan met name inspectiemonteurs. 

Naast de technische vakken en actuele 
marktkennis, krijgen de leerlingen ook de 
reguliere vakken die bij een MBo-opleiding 
horen zoals Nederlands.” Maar: de oplei-
ding staat alleen open voor medewerkers 
van installatiepartners van Alklima. “Het 
is een algemene, brede opleiding. Slim 
opgezet in middag- en avondlessen, 
zodat de mensen nog ’s morgens kunnen 
werken. Zo helpen we onze afnemers met 
een steviger kennisbasis waarmee ze faal-
kosten kunnen voorkomen en een maxi-
male klanttevredenheid kunnen realiseren.”

Cleaning Free
Duurzaamheid is niet alleen bij nieuwbouw 
mogelijk, maar kan ook in renovatie worden 
gerealiseerd. Een sterk voorbeeld daarvan 
is de uitfasering van R22, aldus Van 
Loon: “Door de steeds strengere milieu-
eisen is het gebruik van chloorhoudende 

koudemiddelen zoals CFk’s en HCFk’s 
binnen Europa verboden. Vanaf 2015 mag 
dit soort oude systemen ook niet meer 
worden gerepareerd, maar is vervanging 
verplicht. Normaal gesproken betekent dat 
ook dat de koelleidingen vervangen moeten 
worden. Mitsubishi Electric heeft echter een 
speciale methode ontwikkeld om oude 
klimaat systemen zonder hak- en breekwerk 
aan te passen: de gepatenteerde Cleaning 
Free Technology. Dankzij deze technologie 
kunnen de binnen en buitenunits van de 
Inverter Warmtepomp serie op bestaande 
(R22-)leidingen worden aangesloten; een 
forse besparing op de investeringen. onder 
meer het Parkhotel en het American Hotel 
in Amsterdam hebben we op deze manier 
in een korte tijd tegen lage kosten van een 
zuiniger systeem met een hoger comfort 
uitgerust.”

Alklima bv
Van Hennaertweg 29

2952 CA  ALBLASSERDAM

Postbus 1176

3350 CD  PAPENDRECHT

T. 078 - 615 00 00

E. info@alklima.nl

I. www.alklima.nl
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Alklima partner in 
nieuwe bouwnetwerk
Jubilerend Alklima is exclusief importeur van Mitsubishi Electric Living Environment 
Systems voor Nederland. Maar bovenal is het een bedrijf met een toekomstgerichte 
visie op de rolverdeling in de bouwkolom. Waarbij het zelf het voortouw neemt door 
kennis te delen: in de samenwerking in de keten, via het Alklima College.

Babette van Loon, operational directeur Alklima bv



De Waaslandhaven is momenteel slechts 
bereikbaar via één enkele sluis: de 
kallosluis. Deze sluis is reeds in dienst sinds 
1979 en kan de dagelijkse stroom schepen 
nog nauwelijks verwerken. Daardoor 
heeft de kallosluis zijn limieten bereikt en 
dringt de noodzaak van een tweede sluis 
zich op. Een tweede sluis biedt dus een 
grotere betrouwbaarheid op gebied van 
toegankelijkheid en door de grootte ervan 
kunnen de grootste containerschepen die 
momenteel bestaan de Waaslandhaven 
bereiken. Dankzij de bouw van de nieuwe 
sluis kan de haven van Antwerpen zijn 
belangrijke positie in Europa handhaven 
en zelfs versterken. 
De getallen zijn indrukwekkend. De lengte 
van 500 meter is vergelijkbaar met pakweg 
vijf voetbalvelden. De breedte van 68 
meter komt overeen met een snelweg met 
negentien rijstroken. De sluis heeft een 
diepgang van 17,80 meter. Er is in totaal 
maar liefst 80.000 ton staal nodig, bijna 
tien keer zoveel als waarmee de Eiffeltoren 
is gebouwd. En dan ook nog meer dan 
740.000 kubieke meter betonmortel, 
evenveel als een voetbalveld dat 100 meter 
hoog wordt volgestort. Deze immens grote 
sluis wordt gebouwd door de aannemers-
combinatie Tijdelijke Handelsvereniging 
Waaslandsluis bestaande uit Jan De Nul nv, 
CEI De Meyer nv, Betonac nv, Herbosch-
kiere nv, Antwerpse Bouwwerken nv.

Maatwerk
HCM Cement is een volle dochter van het 
Zwolse Van der kamp-concern en vestigde 
zich in 1995 in Moerdijk. Anno 2014 staan 
er dertien silo’s met een totale opslag-
capaciteit van 50.000 ton. De terminal is 
optimaal bereikbaar over het water voor 
vrachtschepen, en uiteraard via de weg 
ook voor bulkauto’s. Dankzij de inves-
tering in een menger kan HCM Cement 
zowel standaard- als maatwerkcementen 
produceren uit diverse grondstoffen. En 
maatwerk, dat hadden ze net nodig in 
Antwerpen. Neppelenbroek: “Bij deze 
sluis is er sprake van extreem dikke en 
grote constructiedelen waardoor er zeer 
specifieke eisen worden gesteld aan de 
betonmortel en dus ook de cement. Wij 
hebben een cement ontwikkeld waarmee 
betonmortel geproduceerd wordt die aan al 

deze eisen voldoet en tevens kostprijstech-
nisch aantrekkelijk is. Maatwerk dus voor 
een scherpe prijs, mede daarom kregen wij 
de opdracht.”
 
Volumeafspraken
Niet alleen een goede receptuur vormt de 
basis onder het succesvolle project, maar 
ook de logistieke oplossingen die HCM 
Cement heeft bedacht. “De productie van 
de betonmortel is gegund aan Gebroeders 
De Rycke. Deze hebben speciaal voor dit 
project ter plekke twee betoncentrales 
gebouwd, vlak bij de sluis en kort aan het 
water, die samen circa 250 kubieke meter 
betonmortel per uur kunnen produceren. 
Wij hebben voorgesteld om per schip te 
leveren in plaats van per as. Stel je maar 
voor: iedere dag moet er tussen de 700 
tot 900 ton cement naar toe, dus zo’n 

twintig tot dertig auto’s. Vervolgens moet 
de betonmortel ook per as naar de sluis. 
Al die voertuigbewegingen door elkaar op 
een relatief klein oppervlak zijn niet meer 
te beheersen.” De oorspronkelijke volu-
meafspraken bleken al snel te conservatief 
ingeschat: Gebr. De Rycke produceert niet 
2.000 kubieke meter, maar met regelmaat 
meer dan 3.000 kubieke meter per dag. En 
als HCM Cement niet snel een tandje had 
opgeschakeld, dan zou de productie van 
betonmortel stilvallen. “We hebben echt 
een goede partner in Rederij Bonte die voor 
ons een aantal schepen op het water heeft 
liggen, en ook als de vraag toeneemt blijft 
doorvaren om er maar op tijd te zijn.”
 
Grote flexibiliteit
ook zelf heeft HCM Cement bewezen over 
grote flexibiliteit en creativiteit te beschikken. 
Dankzij de verregaande automatisering 
wordt de terminal bediend door slechts vier 
medewerkers. Laden en lossen van vervoer 
over water en weg is 24 uur per dag 
mogelijk. En een constante kwaliteit van de 
producten is dankzij de brede range van 
kwaliteitstesten gewaarborgd. “ondanks 
de grote volumes zijn er nooit problemen 
ontstaan met de aanvoer en kwaliteit van 
onze cement. Het loopt fantastisch. Tot in 
2015 leveren we nog. op tijd en met de 
hoogste kwaliteit. Een prachtig prestigieus 
project om aan te mogen werken!”

Hollandse Cement Maatschappij 
(HCM) bv
Beukenallee 1, 8019 BA  ZWOLLE

Postbus 385, 8000 AJ  ZWOLLE

T. 038 - 423 25 42

F. 038 - 423 36 72

E. kantoor@hcmcement.nl

I. www.hcmcement.nl
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HCM Cement levert cement 
voor grootste sluis ter wereld

Antwerpen bouwt in de Waaslandhaven de grootste sluis ter wereld: de Deurganckdoksluis. 
Een megaproject dat dankzij de Hollandse Cement Maatschappij (H.C.M.) bv nog een 
behoorlijk Nederlandse inbreng kent. De benodigde 740.000 kubieke meter betonmortel 
wordt namelijk geproduceerd met cement dat HCM Cement dagelijks over het water 
aanvoert. “Het loopt fantastisch”, zo evalueert HCM-directeur Bart Neppelenbroek het 
project dat voor HCM Cement al anderhalf jaar in volle gang is – en voorlopig nog wel 
even doorgaat.
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• Betonrenovatie & Injectie
• Kelderafdichtingen
• Kunststofvloeren

A.G. Bellstraat 11
T: 0528 - 277 377
E: info@kreeft.nl

7903 AD Hoogeveen
F: 0528 - 262 804
I: www.kreeft.nl

Master Builders Solutions
Het nieuwe merk van BASF voor de bouw
Voor al uw duurzame oplossingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Rendon Onderhoudsgroep weet alles van beton en is al tientallen jaren  
voorloper op het gebied van kwaliteitsverbetering van het betonreparatieproces. 
Wij hebben bijzonder veel ervaring opgebouwd met uiteenlopende technieken  
en daarbij eigen, innovatieve methodieken ontwikkeld voor doeltreffende en  
efficiënte reparaties en reparatie– en onderhoudsstrategieën 
 
De Rendon Onderhoudsgroep is actief lid van de Vereniging van gecertificeerde 
Betonreparatiebedrijven (VBR). We voeren alle betonreparaties uit volgens  
de bestaande regelgeving en laten de kwaliteitsbeheersing van ons proces  
regelmatig toetsen door een onafhankelijke certificatie-instelling. 
www.rendon.nl 
 

Rendon. 
Renderend onderhoud! 

www.balmbv.nl
Tel.: 0347-374174
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Het repareren van beton is ons vak en dat doen wij graag. 
Ons bedrijf heeft een lange historie in het herstellen van 
betonconstructies. Wij denken graag mee om passende 
oplossingen te vinden voor uw problemen.

Kwaliteit staat voorop
Binnen ons bedrijf hebben we een eigen kwaliteitsafdeling 
die de kwaliteit beoordeelt van alle geleverde materialen, 
producten en diensten.

We zijn een gecertificeerde onderneming met de volgende 
certificaten:

•  KOMO procescertificaat handmatig repareren, 
betonspuiten en injecteren BRL 3201:2009

• Kwaliteitssysteemcertificaat NEN ISO 9001:2008
• Veiligheidscertificaat VCA** 2008/5.1
• Branchegerichte toelichting Railinfrastructuur BTR:2004



Restauratie en onderhoud aan monu-
menten kunnen in aanmerking komen 
voor subsidies. Maar daarvoor heeft de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
als uitvoeringsorgaan dan wel duidelijke 
handvatten nodig. Dat is een goede reden 
om dergelijke randvoorwaarden zo snel 
mogelijk te definiëren. Volgens Bart van 
der Woerd, voorzitter van de Vereniging van 
Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven 
(VBR), is er nog een andere belangrijke 
reden om de do’s en dont’s van betonres-
tauratie snel duidelijk te krijgen. “Er komen 
steeds meer van dit soort projecten op 
de markt. Die vragen een andere soort 
van betonreparatie dan we gewend zijn. 
Want waar repareren vooral bedoeld is 
om gebouwen terug te brengen naar de 
modern tijd, wordt bij restaureren nadruk-
kelijk naar de historische waarde gekeken. 

Hier komen de wereld van de historicus 
en de bouwer bij elkaar. Met soms 
lastige afwegingen: wat is nodig voor de 
constructie en wat moet blijven voor de 
historisch authenticiteit? Dat betekent 
dat je misschien wellicht minder sloopt 
en voor lief neemt dat je wat vaker moet 
onderhouden.”

Conceptrichtlijn klaar
op 1 januari 2015 moet de richtlijn in 
werking treden; een ambitieus streven 
mede gezien het feit dat er pas in 2013 de 
eerste initiatieven zijn genomen. De volle 
breedte van de markt is bij de ontwikke-
ling betrokken, van opdrachtgevers en 
restauratieaannemers tot restauratiear-
chitecten en toeleveranciers. En uiter-
aard de VBR, die in de persoon van Van 
der Woerd de rapporteur levert van de 

vaststellingscommissie. “De conceptrichtlijn 
is klaar, we hopen in september het tweede 
concept gereed te hebben zodat we het 
ter commentaar kunnen aanbieden aan 
de achterban.” Een snel resultaat, ook al 
kon er tegen de oorspronkelijke verwach-
tingen in niet worden voortgeborduurd op 
bestaande richtlijnen. “Het vertrekpunt 
was inderdaad om hoofdstructuren over-
nemen en waar nodig een paar specifieke 
betonvariabelen veranderen. Maar in 
tegenstelling tot restauratie van historisch 
schilderwerk of glas-in-lood gaat het bij 
beton om de primaire constructie. Er is al 
heel veel regelgeving aanwezig die je niet 
kunt loslaten. Anders creëer je een onge-
wenste escape: het is restauratie, dus hoeft 
niet meer duurzaam en veilig te zijn.”

CUR-aanbevelingen
Toch hoefde de commissie niet van 
scratch af aan te beginnen. De richtlijnen 
vallen namelijk toevallig samen met 
een andere ontwikkeling, namelijk de 
CuR-aanbevelingen voor betonreparatie. 
Reparatie ja, en geen restauratie. Toch 
bleken die een dankbare bron. De stichting 
ERM plaatst de nieuwe richtlijnen onder de 
BRL ERM 4000, en de VBR maakt zich 
er hard voor om ze ook te scharen onder  
de BRL 3201, het certificaat waaraan alle 
VBR-betonreparatiebedrijven al voldoen. 
Dat scheelt dus behoorlijk in de adminis-
tratieve rompslomp. Verder vraagt van 
der Woerd niet-aflatend aandacht voor 
de nieuwe kansen binnen de trend naar 
hergebruik, niet alleen van historisch beton 
maar feitelijk van alle bestaande bouw. 

“onderhouden en herbestemmen is een 
trend van deze tijd. Inmiddels gaat meer 
dan vijftig procent van de investeringen 

in de bouw naar onderhoud en instand-
houding; dat is een enorme verschuiving 
ten opzichte van nog maar enkele jaren 
geleden. Daar moet je als bedrijf op 
anticiperen, vooral op het gebied van 
kennis en vakmanschap van je mensen. 
Want restaureren is iets heel anders dan 
productiebouwen.”

Vereniging van Gecertificeerde 
BetonReparatiebedrijven
Postbus 5135, 1410 AC  NAARDEN

T. 023 - 555 79 20

F. 023 - 555 79 09

E. info@vbr.nl

I. www.vbr.nl

Restauratie monument Seinpost T
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Graansilo te Middelburg wordt kantoor
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VBR: “Richtlijnen renovatie 
historisch beton bijna klaar”

De Van Nellefabrieken in Rotterdam, sanatorium Zonnestraal in Hilversum, de gebouwen 
van Radio Kootwijk. Stuk voor stuk fraaie monumenten, opgetrokken uit hét nieuwe 
‘hoogwaardige’ bouwmateriaal van begin vorige eeuw: beton. Inmiddels zijn veel van deze 
constructies aan restauratie toe. In opdracht van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumentenzorg en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelt de VBR samen 
met diverse andere partijen richtlijnen.



Een betonreparateur is geen betonrestau-
rateur. Tot die pijnlijke ontdekking kwam het 
Grondhandelsgebouw een jaar of zeven 
nadat er grootschalige ‘restauraties’ waren 
uitgevoerd. “We hebben pakweg driekwart 
van de vorige reparaties opnieuw gedaan. 
Er zat niets anders op: het hele gebouw in 
de steigers, de volledige gevel afkloppen, 
en compleet restaureren. Maar nu op de 
correcte wijze”, vertelt projectleider Jelco 
Hendriks van Repstone. De vraag is waar 
het bij die vorige uitvoerende partij dan zo 
fout heeft kunnen gaan. “Monumentaal 
beton vraagt specifieke kennis van de 
in het verleden gebruikte samenstel-
lingen, technieken en werkmethoden bij 
het aanbrengen van beton en de daaruit 
voortkomende gebreken. De materialen die 
bij de restauratie worden gebruikt moeten 
worden afgestemd op de materialen in het 
bestaande werk. Met behulp van de juiste 
kleurstoffen, toeslagmaterialen en een 

geschikte bekisting voeren we de reparatie 
uit, waarbij de oorspronkelijke structuur 
van het bestaande werk wordt hersteld. 
De brongedachte van de restauratie, het 
zoveel mogelijk behouden van oude bouw-
materialen, nemen we daarbij in acht.”

Esthetiek
Daarnaast speelt bij een monument ook 
de esthetiek een belangrijke rol. of zoals 
Hendriks het formuleert: “Historisch 
beton vraagt om een andere benade-
ring dan de onderkant van een brug in 
Ede-Zuid.” Daarom onderhoudt de Zuid-
Hollandse specialist in betonrenovatie en 
betonrestauratie nauwe contacten met 
Monumentenwacht en Monumentenzorg, 
die waar nodig als adviseur worden 
ingeschakeld. ook is er een inten-
sieve uitwisseling met moederbedrijf 
koninklijke Woudenberg en Steenhouwerij 
Zederik, waar collega’s werken die de 

kunstacademie hebben gevolgd. kortom, 
betonrestauratie vraagt om het oog van 
mensen met verstand van bouwen en 
van kunst. Hendriks: “Wij kleuren heel 
veel betonreparaties bij om optimaal aan 
te sluiten op het origineel. Bovendien 
schenken we ook aandacht aan de struc-
tuur. Zo werd bekisting vroeger gemaakt 
van planken waarbij die afdruk terugkwam 
in het beton; diezelfde plankenstructuur 
geven we ons restauratiewerk dan ook 
mee.”

In fases
Het werk aan het Groothandelsgebouw 
loopt al vanaf 2012. “In 2012, 2013 hebben 
we de complete buitengevels gerestau-
reerd, en verbeterd afschot op de luifels op 
de verdieping gerealiseerd; daartoe hebben 
we de complete zandcement dekvloer van 
de luifels verwijderd en opnieuw op afschot 
aangebracht inclusief een waterdichte 

tweelaags Pu-coating. Daarna waren de 
binnenpleinen aan de beurt voor betonher-
stel, kitwerk van de dilataties en kozijnen, 
en het aanbrengen scheuroverbruggende 
coating op de galerijen. De eerste fase 
betrof de zevende tot en met de vierde 
verdieping aan de Weenakant, nu zijn we 
bezig met de derde verdieping tot en met 
de begane grond, en in 2015 staat de 
complete gevel van het binnenplein van 
zevende verdieping tot aan de begane 
grond aan de achterzijde, de Conradstraat 
gepland”, aldus Hendriks. 

Binnenstedelijke uitdagingen
Het Groothandelsgebouw brengt niet alleen 
de nodige uitdagingen op het gebied van 
betonrestauratie met zich mee. ook het 
binnenstedelijke gebied stelt de creativiteit 
en flexibiliteit van het Repstone-team op 
de proef. Zo werd er tot voor kort om hen 
heen nog druk gebouwd aan en rond het 
Centraal Station, ging de infrastructuur 
van het Weena helemaal op de schop, en 
is er volop winkelend publiek. Hendriks: 

“Het Groothandelsgebouw wil namelijk als 
professioneel verhuurder de belangen van 
zijn huurders maximaal beschermen. De 
winkels blijven dus open. Dat betekent 
dat we niet alleen qua veiligheid de nodige 
voorzieningen treffen, maar ook alle luid-
ruchtige saneerwerkzaamheden tussen 
zes en negen uur in de ochtend uitvoeren, 
buiten de kantooruren. Geen probleem, 
we dragen graag bij aan een van de meest 
indrukwekkende architectonische bouw-
werken van Rotterdam dat op zijn A-locatie 
naast het centraal-station en met haar 
uiterst moderne voorzieningen een echte 
blikvanger is.” 

Repstone bv
Voorstraat 7, 4233 EA  AMEIDE

Postbus 3, 4233 ZG  AMEIDE

T. 0183 - 60 66 99

F. 0183 - 60 66 37

E. info@repstone.nl

I. www.repstone.nl
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Repstone herstelt Groothandels-
gebouw Rotterdam in ere

Op een van de mooiste locaties van Rotterdam, aan het Weena direct naast het nieuwe 
CS, staat het Groothandelsgebouw. Het grootste gebouw van Nederland in termen van 
vierkante meters kantoorruimte is gefundeerd op een betonconstructie en opgebouwd 
uit geprefabriceerde betonelementen die het Rijksmonument zijn markante uitstraling 
geven. Recente restauraties waren echter dramatisch uitgevoerd; Repstone kreeg de 
opdracht om de schade ter herstellen en het hele gebouw onder handen te nemen.



Jacco van Dijk van de docentencom-
missie van AB-FAB, onderdeel van de 
prefab betonbranche BFBN, vertelt dat 
de brancheorganisatie jaren geleden met 
de lesmodules is gestart omdat het bar 
en boos was met de kennis van beton op 
het hbo en technisch onderwijs. “Er waren 
bouwkundige opleidingen waar prefab 
beton niet of nauwelijks ter sprake kwam. 
En onwetendheid voedt ook vooroordelen 
dat beton grijs, zwaar en lomp is. Wij 
hebben toen met enkele hogescholen 
lesmodules opgezet. Die werken nog 
altijd prima. Sterker nog, veel meer hoge-
scholen maken nu dankbaar gebruik van 
lesprogramma’s en onze vakmensen die 
het praktijkverhaal daarbij vertellen. 
De nadruk daarbij ligt op maatwerk. 
Waar de ene opleiding alles wil weten 

van efficiënte en duurzame woningbouw, 
is een andere school geïnteresseerd in 
brugconstructies. “Je ziet tevens dat het 
onderwijs zeer nieuwsgierig is naar allerlei 
hightech ontwikkelingen. Zelfverdichtend 
(vezel)beton en vormvrijheid, computertoe-
passingen voor engineering en productie, 
slanker en dus minder materiaalgebruik 
door (ultra)hogesterktebeton, zulke ontwik-
kelingen nodigen ook uit tot belangstelling. 
Dat beeld van saai, lomp en grijs is echt 
verleden tijd.”

Haagse Hogeschool
Bij de Haagse Hogeschool wordt op 
verschillende manieren en niveaus gebruik 
gemaakt van de inbreng van de prefab 
betonindustrie. Docent constructieleer 
aan de Haagse Hogeschool Johan 

kousemaker legt uit: “Het verst gaat de 
cursus voorgespannen beton in onze minor 
constructieleer. Daarbij komt Cees Quartel 
van Spanbeton zeven weken les geven, 
compleet met projectbezoek, casus en 
studieopdracht voor de studenten. Ze gaan 
aan de slag met verschillende type liggers 
en zien in de praktijk hoe die worden opge-
legd. Daarna zijn ze in staat om zelf een 
statisch bepaalde ligger te ontwerpen en uit 
te rekenen. Het is een pittig lesprogramma 
en het levert vijf studiepunten op.”

Volgens Dickjan Schaap, opleidingscoördi-
nator Civiele Techniek van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, heeft het weinig 
zin om in het wilde weg gastcolleges te 
laten verzorgen op hogescholen. “Er zijn 
zat bedrijven die wel een verhaal willen 
komen vertellen, maar je zult het een 
plek in het onderwijs moeten geven. Dus 
koppelen aan thema’s waarmee je aan de 
slag gaat. Dat is precies wat we met de 
prefab lesmodules en de ondersteuning 
van praktijkmensen uit de prefab beton-
branche doen. Ze een goede, vruchtbare 
plek in ons onderwijs geven.”

Het is het belangrijk dat mensen vanuit de 
dagelijkse praktijk betrokken worden bij 
het onderwijs,” aldus kousemaker. “Als 
docenten kunnen wij prima het theoretische 

verhaal onderwijzen. Vaak zelfs met een 
achtergrond vanuit de bouwpraktijk. Zelf 
heb ik voordat ik les ging geven bij inge-
nieursbureau D3BN gewerkt. Toch is het 
goed als je de pure specialisten - die dage-
lijks in de materie zitten - kunt betrekken 
bij de lessen en opdrachten. We kunnen 
heus een betonconstructie ontwerpen en  
uitrekenen, maar als de link weet te leggen 
naar de praktijk met actuele ontwikkelingen 
en projecten is dat zeer interessant voor de 
studenten. ook voor de docenten. In alle 
studiejaren en op alle studieniveaus is er 
maatwerk vanuit de prefab betonbranche. 
Dat helpt de studenten prima in hun 
opleiding.”

Voor informatie:
BFBN / AB-FAB
Zaagmolenlaan 20

Postbus 194, 

3430 AD  WOERDEN

T. 0348 - 484484

I. www.bfbn.nl
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Studenten leren denken 
in prefab beton

Prefab beton is niet meer weg te denken uit de bouw. En toch krijgt deze materiaal/
systeemcombinatie niet altijd de aandacht die het verdient, zeker niet binnen het 
onderwijs. En dat terwijl het kiezen van prefab beton wel een andere kijk op het 
bouwproces vraagt. Bouwen wordt een vlekkeloos proces waarbij van de engineering 
tot en met de producten gedacht wordt in de optimalisatie van het bouwen. Om juist 
gebruik te kunnen maken van deze kracht, is het belangrijk dat studenten ‘leren denken 
in prefab beton’. De industrie helpt hen daarbij.



10 B o u W A k T u A  -  J u N I  2 0 14

www.vbi.nl

Hoe zorgen 
we voor 
toekomstvast 
rendement?

Toekomstvast rendement ontstaat door toekomstvast gebruik.  
VBI bouwt daarom mee aan duurzame, flexibele en comfortabele woon- en 
werkomgevingen die steeds aan te passen zijn aan de wensen van de eindgebruiker. 
Flexibel comfort noemen we dat. 

Meer weten? Bel +31 (0)26 379 79 79 of volg ons via @flexibelcomfort



Het is de hoogste tijd voor een verschuiving 
in denken en werken in de bouwsector. Dat 
bleek maar weer eens uit de vijfde editie 
van de ‘The floor is yours’-sessies, die VBI 
als specialist in vloer- en draagconstructies 
regelmatig organiseert voor professionals 
uit de bouwsector. “Bij VBI zien we dat 
de mens de komende jaren meer comfort 
om zich heen verlangt en dat duurzaam 
bouwen, revitalisatie en herbestemming 
aan belang toeneemt. Het is een maat-
schappelijke opdracht die we als partners 
in de hele bouwkolom moeten oppakken. 
Met onze draagconstructies dragen we 
bij aan omgevingen voor wonen, zorgen, 
leren en werken die in de tijd steeds aan te 
passen zijn aan de wensen van de eindge-
bruiker. Flexibel comfort noemen we dat”, 
aldus Martin koppenhol, manager bij VBI.

Vrij indeelbare lagen
Flexibiliteit gaat zowel over nu als over 
later. En het begint volgens koppenhol 
met buiten de bestaande kaders durven 
denken. Zoals in afwijkende kavelverdeling 
of ruimere beukmaten. koppenhol: “Een 
architect tekent standaard in 7,20 meter. 
Maar waarom niet eens in 14,40 meter en 
ook nog eens zonder wanden? Dan krijg je 
schitterende vrij indeelbare lagen waarvan 
je serviceappartementen kunt maken, 
maar ook opleidingslokalen, parkeerruimte, 
studentenhuisvesting of kantoren. Flexibel 
comfort zorgt dankzij innovatieve draag-
structuren voor gebouwen met een hoge 
mate van toekomstbestendigheid. Hierdoor 
blijft ook voor toekomstige gebruikers de 
weg open om de indeling, uitstraling en 
bestemming te wijzigen. Daarmee kunnen 
we de levensduur van een constructie 

misschien wel op meer dan honderd jaar 
zetten.” ook al is de markt in deze tijd 
huiverig voor grote investeringen met een 
onzeker toekomstperspectief, functievrij 
bouwen levert een zeker rendement 
op. “Drie procent meer investering in de 
constructie levert bij de eerste transitie al 
twaalf procent op. Dat is de wijsheid die 
dieper in de bouwkolom moet dringen. 
Je ziet nu al hoeveel gebouwen er leeg 
staan; die hadden met functievrij bouwen 
veel sneller een goede herbestemming 
gekregen.”

Horizontale infrastructuur
Het is niet verwonderlijk dat VBI als speci-
alist in draagconstructies nadenkt over de 
functionaliteit van de volledige woon- en 
werkomgeving. “onze vloeren zijn meer 
dan alleen een horizontale verbinding in 
gebouwen. Ze zijn inmiddels geëvolueerd 
tot belangrijke technische infrastructuur. 

onder meer vanwege betonkernactivering. 
Betonkernactivering realiseert op de meest 
economische wijze duurzame, vrij indeel-
bare en energiezuinige gebouwen met een 
prettig binnenklimaat in de zomer en in de 
winter. Hiermee wordt dertig tot veertig 
procent energiebesparing gerealiseerd. 
Daarnaast zijn er ongekende mogelijk-
heden op het gebied van domotica. Sterker 
nog: de bouw loopt sterk achter op het 
gemak dat je al in je smartphone en auto 
bent gewend. Wat dat betreft is er sinds 
de snelle volumeproductie van de weder-
opbouw nooit een grote omslag gemaakt 
naar comfortbouw. Het is nu tijd om als 
bouw te laten zien wat we echt kunnen. 
Deze intelligente ingebouwde systemen 
passen prima bij allerlei demografische 
ontwikkelingen, zoals vergrijzing. De 
sensoren in de vloer kunnen bijvoorbeeld 
bewegingen volgen en alarm slaan als er 
niet meer wordt bewogen of juist een te 
groot gewicht op de vloer ligt.”

Integrale samenwerking
Het spreekt voor zich dat de opdracht-
gever zich al bewust moet zijn van deze 
nieuwe visie op functionaliteit voordat 
de architect gaat tekenen. VBI schuift 
daarom bij voorkeur al in pril stadium aan, 
stelt koppenhol. “Integrale samenwerking 
hoort bij het volwassen worden van de 
bouw. Voor een brede kennisdeling is het 
werken in consortia een verrijking. Verder is 
VBI naast haar expertise vooral erg goed 
in de klant centraal stellen. Dat is enerzijds 
de bouwer, ontwikkelaar of exploitant, maar 
vooral ook de eindgebruiker. Dat betekent 
veel luisteren en doorvragen. Zodat er 

multifunctionele geraamtes ontstaan 
waarin je alles kunt inpassen, en die de 
flexibiliteit hebben om diverse bouwkundige 
elementen en technische voorzieningen 
die wellicht allemaal een andere tijdsfactor 
hebben, aan te passen met behoud van 
de structuur.” 

Gratis online: de ‘Flexibel-comfort-scan’ van VBI

VBI bv
Looveer 1, 6851 AJ  HUISSEN

Postbus 31, 6850 AA  HUISSEN

T. 026 - 379 79 79

E. vbi@vbi.nl

I. www.vbi.nl
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VBI: klantgericht en 
functievrij bouwen

De toekomst wijst maar één kant op, aldus Martin Koppenhol, manager New Business 
Development van VBI: in de richting van de klant. En met functievrij bouwen worden 
woningen en utiliteit zelfs flexibel genoeg om meerdere generaties gebruikers op hun 
wenken te bedienen. De eerste stap is een veranderende mindset bij opdrachtgevers: 
niet denken in programma’s van eisen, maar in programma’s van wensen.



25 jaar

Achter deze en meer dan 1.150 andere gevels onze 
systeem constructie. Meer dan 500.000 mtr2 gevel, zonder 
schades, claims of nawerk.
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Ron Peters is bijna vier jaar directeur van de 
VoBN. “Brancheorganisaties zijn bedrijven 
die opereren op het snijvlak van commer-
cieel en ambtelijk: dat ligt me wel”, legt hij 
uit. Hij komt op voor de belangen van de bij 
VoBN aangesloten ondernemers o.a. bij de 
totstandkoming van wet- en regelgeving en 
overheidsbeleid. Die lobby speelt namelijk 
een belangrijke rol in hun beslissing om 
zich aan te sluiten. “Voor ondernemers is 
het prettiger en effectiever om gegroepeerd 
en gezamenlijk de discussie met de politiek 
aan te gaan. Dan staan ze sterker en wordt 
er met één mond gesproken.” En zeker in 
deze lastige tijden is dat belangrijk, vindt 
Peters. “Ik ben niet euforisch, maar het 
gaat goed met VoBN. Een belangrijke stap 
voor ons was de lancering van het keur-
merk Beton Bewust, inmiddels zo’n twee 

jaar geleden. In 2009 overlegden we met 
partijen uit de markt en inventariseerden we 
hoe zij naar maatschappelijk verantwoord 
ondernemen keken: is dat een linkse hobby 
of kunnen ook wij daar werkelijk iets mee? 
uit dat overleg bleek dat onze stakehol-
ders hiervan wel degelijk de toegevoegde 
waarde zagen.”

Beton Bewust
Het keurmerk geeft vastgoedontwikkelaars, 
opdrachtgevers en afnemers van beton 
zekerheid. Het garandeert de duurzame 
productie van beton. Daarnaast kunnen 
ze erop rekenen dat de keurmerkhouder 
meedenkt, adviseert en een hoogwaardige 
bijdrage levert aan de duurzaamheid van 
de te realiseren projecten. Verder leveren 
de bedrijven een bijdrage in transparantie 

over de Co2-emissie. Hiervoor heeft 
VoBN een benchmark-applicatie laten 
ontwikkelen. “Betoncentrales kunnen het 
milieuprofiel meten en inzicht verkrijgen 
in hun prestatie waar het gaat om 
Co2-emissie. De applicatie fungeert tevens 
als management tool, bedrijven met meer-
dere productiepunten kunnen deze in een 
vergelijk zetten. Daarnaast kan de eigen 
prestatie worden afgezet tegen het landelijk 
gemiddelde. VoBN enthousiasmeert de 
aangesloten bedrijven vooral hun eigen 
prestaties te blijven communiceren. Maar 
dat is niet alles. De bij VoBN aangesloten 
betoncentrales hebben een vergaande 
samenwerking met hun opdrachtgevers. 
“Samen kun je de voordelen van beton 
optimaal benutten. Een mooi voorbeeld is 
het accumulerend vermogen om warmte 
of koude op te nemen en later weer af te 
geven met ingestorte leidingen. Zo kun je 
een gebouw naar wens verwarmen of juist 
koelen. Met beton kan meer dan je denkt. “

Erkenning
Dankzij Beton Bewust hebben beton-
mortelproducenten volledige erkenning 
gekregen. Zeker sinds dit keurmerk aan de 
eis 5A2 en 5A3 van de Co2-Prestatieladder 
voldoet. Dit jaar besloot de Technische 
Commissie van deze prestatieladder om 
Co2-emissie-inventarissen van betonmor-
telbedrijven met dit keurmerk te accepteren 
als rapportage van scope 1 en 2 emissies 
van een A-leverancier. “Dit was erg belang-
rijk en geeft het keurmerk meerwaarde”, 
geeft Ron Peters aan. Recent is ook een 
samenwerking gestart met de “duurzame 
leverancier”, een initiatief van Movares, 
Grontmij, Bouwend Nederland, Strukton 
e.a. Inmiddels beschikt negentig procent 
van de VoBN-leden over een Beton 
Bewust keurmerk. “Honderd procent 
is haalbaar”, vindt hij. “Het ligt aan de 
leden zelf: zij moeten zich inspannen om 
aan de gestelde eisen van het keurmerk 
te voldoen en worden jaarlijks door een 
externe instantie gecontroleerd. Wie niet 
aan de branchemeetlat kan voldoen kan 
het keurmerk kwijtraken. Een actuele lijst 
van keurmerkhouders is op onze website 
te vinden.”

‘Je hebt hèt beton 
keurmerk of je 
hebt het niet.’ 

De brancheprestaties van de afgelopen 
twee jaar zijn vervat in een verslag dat 
gemakkelijk van de VoBN website 
gedownload kan worden. (www.vobn.nl). 
Beton Bewust is ook aanwezig op de 
PROVADA, standnr 11-68 op het DGBC 
plein.

www.vobn.nl

Kenmerken 
keurmerkhouder 
Beton Bewust
› Betrouwbare levering
› kwaliteit betonmortel
› Lage Co2-emissieuitstoot
› Hergebruik grondstoffen
› Veilig werken
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Peters: “Elke ontwikkelaar of architect moet Beton Bewust voorschrijven.”

Keurmerk voor beton krijgt 
steeds meer erkenning

De Vereniging van Ondernemersnemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland 
(VOBN) is trots op hèt keurmerk voor beton: Beton Bewust. Betoncentrales kunnen zich 
als duurzame onderneming onderscheiden. “Het is geen statisch keurmerk, VOBN staat 
open voor alle ideeën van onze stakeholders, van opdrachtgever tot eindgebruiker.”, 
vertelt directeur Ron Peters. Tekst en foto’s: VoBN
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BETONZAGEN OVERBODIG
Traditioneel gezaagde voegen in betonnen vloeren zijn verleden tijd met de nieuwe 
K-Form profielen. De lichtgewicht profielen worden geplaatst voordat het beton gestort 
wordt. Tot wel 100 meter vloer is te stellen in slechts één uur door 2 man. Bij het afwerken 
van de vloer laat de afneembare strook aan de bovenkant van de K-Form profielen 
snel een schone holte achter om te vullen met de gewenste kit.

“Door het gebruik van K-Form profielen in dekvloeren boeken we niet alleen tijdswinst voor en 
na het storten, maar ook bij de afwerking en controle van krimp- of uitzettingsnaden!”

wordt. Tot wel 100 meter vloer is te stellen in slechts één uur door 2 man. Bij het afwerken 

“Door het gebruik van K-Form profielen in dekvloeren boeken we niet alleen tijdswinst voor en 

INNOVATIE IN BETONVLOEREN!

ENVO-FIX B.V. - Willem de Zwijgerstraat 18 - 2411 VV Bodegraven - T: 0172 61 22 88 - F: 0172 61 73 36 - www.envo-fix.nl

Adv-260x190-v01.indd   1 22-05-14   16:43



Handelsonderneming Van der 

Blij B.V. begon in 1972 met 

de verkoop van mechanische 

klemmen en pallethaken en 

is inmiddels na meer dan 

veertig jaar uitgegroeid tot een 

totaalleverancier van hijs- en 

instortmaterieel voor de bouw 

en betonindustrie. 

Het bedrijf heeft zich in de loop der jaren 
gericht op alle mogelijke technieken op het 
gebied van hijsen en heffen. De intensieve 
samenwerking van Van der Blij met profes-
sionele partners in binnen- en buitenland 
staat garant voor kwaliteit, innovatie en 
betrouwbaarheid. 

De expertise op het gebied van heffen en 
hijsen draagt bij tot de ontwikkeling van 
nieuwe producten. Veel bedrijven weten 
inmiddels Van der Blij te vinden voor 
oplossingen op het gebied van heffen en 
hijsen. “Vaak hebben wij in ons bestaande 
assortiment een hijsmiddel dat direct 
geschikt is” zegt directeur Rob van der Blij. 

“In overige gevallen gaan wij samen met de 
klant op zoek naar een oplossing speciaal 
op maat”. Probleem en oplossing kunnen 
dan resulteren in een nieuw hijsmiddel voor 
een specifiek product. “Goed luisteren 
naar wat de klant nodig heeft is vaak de 
start geweest van veel nieuwe producten” 
vult directeur en broer Fred van der Blij 
aan.”En op dat gebied staan we niet stil. 
Door het regelmatig bezoeken van onze 
klanten blijven we op de hoogte van de 
ontwikkelingen, productieprocessen en de 
mogelijk problemen waar men tegenaan 
loopt”. Rob van der Blij besluit: “of het nu 
gaat om afstandhouders of een speciaal op 
maat gemaakte evenaar; bij ons bent aan 
het juiste adres”. 

Wapeningsnettenklem type 2535.00A, 
voor het hijsen en transporteren van één 
pak wapeningsnetten. Mechanische klem, 
voorzien is van vier verstelbare geribde 
aangrijppennen van 160 mm lengte. De 
klem is automatisch schakelend en heeft 
een max. draaglast (W.L.L.) van 1.500 
kg. Levering met EkH-certificaat en 
EG-verklaring. 

Van der Blij B.V. 
Vechtstraat 9

5347 KH  OSS

T. 0412 - 64 61 68

F. 0412 - 62 65 43

E. info@banderblij.nl

I. www.vanderblij.nl
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Wapeningsnettenklem voor het hijsen en 
transporteren van één pak wapeningsnetten

Het keurmerk Beton 
Bewust van de Vereniging 
van Ondernemingen van 
Betonmortelfabrikanten    
in Nederland (VOBN) 
garandeert de duurzame 
productie en kwaliteit van 
betonmortel.

De zekerheden van Beton Bewust:

■ Betrouwbaarheid van levering

■ Hoge kwaliteit betonmortel

■ Juiste betonsamenstelling voor 
 de toepassing

■ Verantwoorde herkomst van 
 materialen

■ Lage CO2

■ Arbeidsveiligheid
VOBN
Postbus 383
3900 A J   
Veenendaal
t   0318 55 74 74

Keurmerk voor betonmortel

Kijk voor keurmerkhouders op www.betonbewust.nl

hijsen, verbinden, koppelen 
van prefab beton

kogelkopankersysteem

mechanische klemmen en pallethaken
voor bouw en industrie
                            
evenaars, uithouders, hijsjukken
mechanische klemmen en werkbakken  

magneetsystemen voor 
prefab-betonindustrie

batterijbekistingen, peristaltische 
betonpomp

betonstortkubels, kettingwerk, 
machineheffers, rol- en 
transportwagens, draaitraversen, 
afstandhouders voor betonindustrie

testen en certificeren

www.vanderblij.nl   T +31(0)412 - 646 168



De Vereniging Wapeningsstaal Nederland, 
kortweg VWN, heeft een volle agenda. 
kwaliteit, milieu en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, arbeidsomstan-
digheden, instroom van jonge vakmensen, 
lobbyen en netwerken; directeur mr. Hein 
de Bruin van de nog jonge vereniging hoeft 
zich dus niet te vervelen. “We zijn nu een 
aantal jaren actief met als uitgangspunt dat 
wij ons als VWN sterker willen profileren.”

Doelstellingen
De VWN heeft een aantal doelstellingen 
geformuleerd die voor nu, maar zeker de 
toekomst, van belang zijn.  zoals techniek 
en innovatie en promotie van het vak. 
Maar ook de sociaal-economische belan-
genbehartiging is een belangrijk onder-
werp op de agenda. organisatorische 
gezien is de VWN verdeeld in een aantal 
secties: Wapenings- en prefabcentrales,  

Vlecht bedrijven,  Producenten  en de 
sectie Toelevering, engineering en overige. 
“Daarmee dekken we de totale branche 
af”, vertelt De Bruin, “En kunnen we goed 
inspelen op tal van onderwerpen. 

Nieuwe regels
Een andere kwestie is die van de arbeids-
omstandigheden en regelgeving, vervolgt 
de VWN-directeur: “ook onze sector 

worden wij voortdurend met nieuwe 
regels geconfronteerd. Zo worden de 
arbo-regels voortdurend aangescherpt. 
Met de Inspectie SZW, de vroegere 
Arbeidsinspectie, hebben wij regelmatig 
overleg over de toepassing en naleving 
ervan. De praktijk blijkt namelijk nog wel 
eens weerbarstiger dan de leer.”

Zoals gezegd lijkt wapeningsstaal een 
product dat weinig innovatie verdraagt of 
nodig heeft. Maar dat wordt ten stelligste 
bestreden door Hein de Bruin: “De leden 
van de VWN maken een veilig en hoog-
waardig product. Innovatie maakt daar 
onderdeel van uit. De eisen die worden 
gesteld veranderen ook, bijvoorbeeld door 
de invoering van Eurocode 2. De VWN 
heeft hierop ingespeeld door met de leden 
een nieuw standaard mattenprogramma 
op te stellen, dat aan deze eisen voldoet. 
Ten behoeve van opdrachtgevers en 
constructeurs  hebben wij een praktische 
richtlijn opgesteld voor het toepassen van 
die richtlijn. Samen met de eerder door 
ons uitgegeven “Richtlijn arbovriendelijk 
wapeningontwerp” leveren wij daarmee 
een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse 
wapeningspraktijk. Deze publicaties zijn 
overigens te vinden op onze website.

We informeren constructeurs en onze leden 
daarover. We kijken wat de milieubelasting 
is van onze producten en laten daar ook 
onderzoek naar doen. Voor onze leden 
ontwikkelen wij hulpmiddelen om hen te 
helpen antwoord te geven op de vraag of 
zij maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Dat zijn belangrijke taken van onze 
de vereniging.”

De VWN draagt ook zorg voor goede 
opleidingen. Daarvoor beschikt de VWN 
over een eigen opleidingsinstituut: de 
BGA-Nederland, waar jongeren én ouderen 
worden (bij)geschoold).

De Bruin realiseert zich terdege dat het 
nog steeds niet de gemakkelijkste tijden 
zijn voor de bouwsector. “Dat merken onze 
leden natuurlijk ook. Des te meer is het van 
belang dat wij nu ons gezicht laten zien 
als een moderne club. Met aandacht voor 
alle aspecten in de bouw: van innovatieve 
techniek tot Arbo en optimale engineering. 
We willen de kwaliteit blijvend kunnen 
garanderen en daar werken we op alle 
fronten aan. En dat betekent ook dat wij 
blijven ijveren voor een gelijk speelveld als 
het gaat om arbeidsomstandigheden en 

-voorwaarden en dat misstanden worden 
bestreden en voorkomen. De Vereniging 
Wapeningsstaal Nederland maakt zich daar 
sterk voor.”

Secretariaat Vereniging 
Wapeningsstaal Nederland (VWN)
Deventerstraat 552B

7325 XZ  APELDOORN

T. 055 - 578 2959

F. 055 - 576 7033

E. secretariaat@wapned.nl

I. www.wapned.nl 
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Vereniging 
Wapeningsstaal 
Nederland

De bouw kan niet zonder de wapeningsstaalsector. Logisch, 
want wapening vormt het stevige fundament onder een bouwwerk. 
Helaas verdwijnt al het vlechtwerk dat wordt gemaakt letterlijk en 
figuurlijk uit het zicht, zodra het beton is gestort. En daarmee lijkt 
ook de sector zelf onzichtbaar. Onterecht omdat de belangen 
groot zijn. De Vereniging Wapeningsstaal Nederland manifesteert 
zich daarom de afgelopen jaren nadrukkelijker.

“We maken een 
belangrijk product. 
Dat vereist alle 
aandacht.”



Dit jaar onderscheidt IsoBouw zich met een 
Wk-actie die je eerder in de consumen-
tenmarkt zou verwachten. Centraal in de 
actie staat het gebruik van social media, en 
dan met name Facebook. Via haar bedrijfs-
pagina op Facebook kan iedere bezoeker 
deelnemen aan een Wk-spel “Scoren met 
oranje’. 

Het spel bestaat uit een specifiek voor 
IsoBouw ontwikkelde ‘penalty shootout’. 
Met het behendigheidsspel kunnen punten 
verzameld worden waarmee diverse prijzen 
te winnen zijn. 
Zoals je van een fabrikant van isolatiesys-
temen mag verwachten zijn deze prijzen 
volledig op het thema energiebesparing 
afgestemd. Elke week maken deelnemers 

kans op een energiemonitor waarmee tot 
10% bespaard kan worden op de energie-
kosten. De eindwinnaar profiteert van een 
nog grotere energiebesparing. Hij of zij 
ontvangt van IsoBouw een vergoeding van 
de stookkosten ter waarde van € 1.200,-. 
Dit bedrag komt overeen met de gemid-
delde gasrekening van een Nederlands 
gezin gedurende één jaar. Daarnaast zijn 
er dagelijks Wk-verrassingspakketten te 
winnen.

Meespelen kan via:
www.facebook.nl/isobouw.systems
‘Scoren met oranje’ start op 10 juni 
en duurt t/m de Wk-finale.
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Isolatiefabrikant komt met ludieke WK-actie

IsoBouw scoort 
met Oranje tijdens 
het WK-voetbal

Bij een groot voetbaltoernooi horen 
leuke Oranje-acties. Ook IsoBouw laat 
een dergelijke kans niet liggen. De EPS 
isolatiefabrikant maakt tijdens het EK en 
WK voetbal altijd een creatieve koppeling 
tussen haar oranje huiskleur en het 
Nederlands voetbalelftal.

Postbus 57
8070 AB Nunspeet
Tel 0341 - 25 17 34
info@grouttech.nl
www.grouttech.nl

Bouwchemische producten
Kunststofvloeren
Krimparme mortels
Betonreparatie- 
en betonspuitmortels
Injectieharsen
Waterdichtingssystemen

Ad_FC_105x148_Krasv_Grouttech.indd   1 22-03-13   13:18

Kozijnen renoveren
wordt kinderspel met:

VERNIEUWD

DTS® ReFlex
Aangetaste houten kozijnen krijgen een XXLong-life 
dankzij deelvervanging op maat. DTS® ReFlex biedt 
pasklare oplossingen voor alle praktijksituaties.

 Kostenefficiënt herstellen
 Ideaal voor prestatiegericht onderhoud
 Perfecte ondergrond voor schilderwerk
 Behoud authentieke uitstraling
 Snel en eenvoudig te verwerken

nog vijf goede redenen:

Kreunen Kunststoffen BV 0573 - 43 84 10

i n n o v a t i e v e  e n  d u u r z a m e  d o r p e l s y s t e m e n

ReFlex - Hollodeen ReFlex - NeuslatReFlex - Combi

Meer weten..?      Kijk op kozijn-renovatie.nl
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CRH Structural

Postbus 97, 3840 AB Harderwijk

Einsteinstraat 5, 3846 BH Harderwijk

T +31 (0) 341 464 000

E info@crhstructural.nl

I  www.crhstructural.nl

Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Dycore Systeemvloeren en Heembeton hebben hun krachten

gebundeld in één organisatie: CRH Structural. Vier ijzersterke merken onder één dak. Merken

die elkaar naadloos aanvullen. Samen bieden wij alle wand-, vloer- en casco-oplossingen voor de

woning- en utiliteitsbouw, waarbij innovatie en duurzaamheid onze vertrekpunten zijn. Dat doen we

in een solide samenwerking met onze relaties. Samen zijn we dé ruwbouwpartner voor Nederland.



op 9 mei jl. heeft de Raad voor Accreditatie 
IkoB-BkB geaccrediteerd voor het certi-
ficeren van Betonmortel. Dit betekent dat 
IkoB-BkB nu koMo®-certificaten kan 

afgeven op basis van de BRL 1801 voor 
Betonmortel en NL BSB® certificaten op 
basis van BRL 9338 voor Betonmortel 
en andere Cementgebonden mortels. 

De certificaten worden hiermee erkend door 
de overheid voor zowel het Bouwbesluit als 
voor het Besluit Bodemkwaliteit.

In september 2013 gaf IkoB-BkB het 
eerste koMo®-certificaat voor Betonmortel 
af. Hierna is het onderzoek voor het behalen 
van de accreditatie gestart. De Raad voor 
Accreditatie heeft haar grondige onderzoek 
onlangs positief afgesloten. 

omdat ook de verificatiebeproevingen 
in het eigen laboratorium worden uitge-
voerd, biedt IkoB-BkB nu een unieke 
‘one stop shop’. IkoB-BkB is onderdeel 
van SkG-IkoB Certificatie. SkG-IkoB 
Certificatie is een geaccrediteerde certifi-
catie-instelling, die zich volledig richt op alle 
onderdelen van de gebouwde omgeving. 

Voor informatie: www.ikobbkb.nl

Feestelijke aftrap 
bouwwerkzaamheden
De bouwwerkzaamheden werden na 
een welkomstwoord en ondertekening 
van de beheersovereenkomst officieel 
afgetrapt door de drie samenwerkende 
partners. Bestuurder Wim Hazeu van 
Wonen Limburg, directeur Dorrie Eilers 
van Neptunus, en wethouder Raf Janssen 
van de gemeente Peel en Maas brachten 
de eerste schelpen aan van de duurzame 
en ecologische grondisolatie genaamd 
‘isoschelp’. 

Bouwtekeningen 
en maquettes
omwonenden en andere genodigden 
bekeken onder het genot van een kop 
koffie bouwtekeningen en sfeerimpres-
sies van het appartementengebouw dat 
binnen vijf maanden wordt gerealiseerd.  
Leerlingen van College Den Hulster uit 
Blerick presenteerden maquettes in 

het kader van hun opdracht ‘Flexibel en 
Duurzaam Bouwen’. Een thema dat goed 
aansluit bij het flexibele en demontabele 
karakter van Irenehof. 

Verhuur appartementen
De zestien 2-kamerappartementen en vier 
3-kamerappartementen in Irenehof worden 
eind mei 2014 opgeleverd. De verhuur loopt 
via Wonen Limburg. De woningen worden 
op de gebruikelijke wijze via de website 
www.thuisinlimburg.nl geadverteerd tot 

en met 23 februari. Vervolgens worden 
de appartementen onder alle geïnteres-
seerden verloot, zodat iedereen evenveel 
kans maakt. De huurprijzen liggen tussen 
de € 417,- en € 556,-. De appartementen 
zijn bedoeld voor tijdelijke bewoning. Van 
de bewoners wordt verwacht dat zij actief 
op zoek blijven gaan naar een voor hen 
geschikt regulier huis en zo hun apparte-
ment weer vrijmaken voor iemand anders 
met een dringende vraag naar onderdak.

Meer informatie
u kunt contact opnemen met:
› Wonen Limburg – Esther Blom 

(Communicatiespecialist)  
via (088) 385 02 35

› Neptunus – Evelien Willems (Marketing, 
Communications & PR)  
via (077) 462 24 44

› Gemeente Peel en Maas – Marieke 
Verstappen (Communicatie adviseur)  
via 06 5498 4189 of (077) 306 66 66.

Op woensdag 19 februari 2014 is de officiële aftrap gegeven van de bouw 

van tijdelijk appartementengebouw Irenehof. Deze ‘mid-stay’ accommo-

datie voor woonurgente doelgroepen aan de Loenhofstraat in Panningen 

wordt eind mei 2014 opgeleverd.
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Houten, 21 mei 2014

IKOB-BKB geaccrediteerd 
voor Betonmortel

Wonen Limburg, Neptunus, Gemeente Peel en Maas

Gezamenlijk persbericht



Energieneutraal wonen met 
onze warmtepomp-concepten
Mitsubishi Electric creëert meerwaarde door samenwerking met alle partijen in 
de bouwkolom. Zo realiseren we met onze partners energieneutrale woningen.

Authorized dealer

ME adv. Woning.indd   1 24-03-14   22:29


