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De traditie van dé derde donderdag in 
november wordt voortgezet. waar afge-
lopen jaar het evenement verspreidt werd 
over alle donderdagen, wordt dit jaar op 
woensdag 17 en donderdag 18 november 
het Beton event georganiseerd. “Door die 
splitsing is het evenement eenvoudiger 
coronaproof te organiseren. Zonder grote 
concessies te doen. Daarom presenteren 
wij op woensdag 17 november een kennis-
programma wat volledig online te volgen 
is. Donderdag 18 november staat in het 
teken van elkaar fysiek ontmoeten”, aldus 
maikel Jagroep.

Online én fysiek
‘Dit jaar vindt het evenement inderdaad 
online én fysiek plaats. wij hebben 
gemerkt dat online kennis delen goed 
ontvangen wordt. op woensdag 17 
november presenteren wij daarom live 
vanuit een professionele studio een sterk 
inhoudelijk programma afgeleid vanuit het 
overkoepelende thema ‘Panorama Beton, 
De verdieping’.’ 

met dit thema borduurt de organisatie 
voort op de voorgaande jaren. De 

subthema’s klimaatadaptatie, energie-
transitie, verste delij king en circulariteit zijn 
daarbij als uitgangspunt genomen door de 
programma commissie. onder leiding van 
toine van Casteren (Concrefy) is er een 
sterk inhoudelijk programma samengesteld. 
‘Ik ben trots om te mogen melden dat Frans 
timmermans (vicevoorzitter europese 
Commissie) het inhoudelijk programma 
opent. In de huidige samenleving zijn wij 
continue bezig met verbetering van klimaat, 
duurzaamheid en reductie van allerlei 
afvalstoffen. Dit heeft ook veel betrekking 
op onze sector. wat betekent dit voor 
onze branche? In de sessies die hierop 
volgen wordt ingegaan op onderwerpen 
als de toekomst van de stad, uitdagende 
projecten die gebouwd zijn in wereldsteden, 
slimme bouwlogistiek in theorie en uitvoe-
ring, de transitie van de markt en natuurlijk 
klimaatbestendige en duurzame projecten.’

Donderdag 18 november ontvangt maikel 
Jagroep samen met zijn team de branche 
in de van Nelle Fabriek te rotterdam. 
‘De derde donderdag in november staat 
weer traditioneel in het teken van elkaar 
ontmoeten. en dat doen we dit jaar 

weer fysiek! op donderdag staat elkaar 
ontmoeten bovenaan maar uiteraard 
ontbreekt een inhoudelijke lezing ook niet.’

Uitreiking Betonprijs
Iedere twee jaar wordt de Betonprijs 
uitgereikt. “Daar is het inderdaad dit jaar 
weer tijd voor. wij hebben prachtige 
inzendingen ontvangen die onze jury gaat 

beoordelen. uitreikingen vinden plaats in 
zes categorieën: bestaande bouw, civiele 
bouwwerken, duurzame bouw, grensver-
leggende bouw, utiliteitsbouw en woning-
bouw. onze jury nomineert per categorie 
maximaal drie projecten. uiteindelijk wint 
per categorie één project de prijs.’

Naast de Betonprijs is er voor de genomi-
neerde projecten sinds 2019 een nieuwe 
prijs: de toekomstprijs. Hiervoor stemmen 
studenten op het project dat hen het meest 
aanspreekt. ‘Studenten zijn de toekomst 
en wij vinden het belangrijk hen in een 
vroeg traject te betrekken. Studenten van 
alle studiejaren zijn van harte welkom om 
het online kennisprogramma te volgen 
op 17 november. omdat wij veel waarde 
hechten aan het kennis laten maken met 
de branche stellen wij ook een aantal 
tickets beschikbaar voor studenten uit het 
derde en vierde studiejaar van mbo, hbo en 
wo opleidingen om kennis te maken met 
de branche.’

Betonvereniging
Büchnerweg 3

2803 GR GOUDA

T. 0182 – 53 92 33

E. betonevent@betonvereniging.nl

I. www.betonvereniging.nl

Beton Event 2021
>> 17 november | online kennisprogramma
>> 18 november |  Fysieke ontmoetingsdag  

@ van Nelle Fabriek rotterdam

vooraf aanmelden noodzakelijk via www.betonevent.nl

Beton Event 2021: Online én live
Stilzitten zit niet in het DNA van Maikel Jagroep. Sinds 1963 organiseert de Betonvereniging 

jaarlijks hét toonaangevende evenement voor de betonbouwsector. In 2020 moest hij genoodzaakt 

door de pandemie de plannen wijzigen. Een jaar niets doen behoorde niet tot één van de opties. 

Een volledig online evenement werd daarom gepresenteerd. Ook dit jaar zit de organisatie niet 

stil. Diverse scenario’s zijn uitgewerkt en na de laatste persconferentie is het definitief: naast een 

online kennisprogramma komt de traditionele ontmoetingsdag dit jaar weer terug!

Maikel Jagroep
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Ecocem Benelux B.V.,Plaza 22, 4782 SK  MOERDIJK, Nederland

T +31 (0)168 74 50 40    E  info@ecocem.nl    W www.ecocem.nl

Wij zijn gespecialiseerd in funderingswerken. 

Denk daarbij aan prefab heien, schroefinjec-

tiepalen, het voorboren voor allerlei soorten 

funderingspalen en ankersystemen en het 

crushen van palen. Maar ook voor het verwij-

deren van funderingspalen en het injecteren 

van de ontstane holle ruimtes belt u Van 

Schie. Daarnaast is het hoogfrequent en so-

nisch trillen en het drukken van damwanden 

en buisprofielen onze kracht.

De juiste basis
is het halve werk
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Bekijk al onze inspirerende
projecten op

vanschie.com/projecten
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Construction Care ontwikkelde, produ-
ceerde en leverde de stelkozijnen voor de 
toren van CasaNova. Het overgrote deel is 
ingestort in de prefab betonnen gevelele-
menten waarmee de toren is opgebouwd. 
In de stelkozijnen zijn de aluminium puien 
van Blitta gemonteerd.

Geïntegreerde geveloplossing
De gevelelementen zijn van Geelen Beton, 
specialist in prefab elementen in grijs en 
architectonisch beton. Geelen Beton ging 
al in een zeer vroeg stadium een nauwe 
samenwerking aan met Construction 
Care. “met elkaar, en in goed overleg 
met de betrokken projectmedewerkers 
van Smit’s Bouwbedrijf, Blitta en Geelen 
Beton, kwamen we tot een kostenefficiënt 
gevelelement dat aan de kwaliteitseisen 
en het architectonische beeld voldeed”, 
vertelt managing Director Freek Drop 
van Construction Care. “In de elementen 
integreerden we, onder zeer kleine maat-
toleranties, onze stelkozijnen en de ramen 
van Blitta sluiten daar naadloos op aan. 
Niet onbelangrijk te vermelden is dat de 
verankering van de stelkozijnen in het beton 
zorgvuldig is berekend door arsycon.”

Constructief, duurzaam 
en brandveilig
De stelkozijnen in de prefab elementen 
zijn vervaardigd uit volledig geschuimd 
kunststof. Ze zijn net zo te bewerken 

als hout en isoleren uitstekend. Drop: 
“De stelkozijnen vormen een belangrijk 
onderdeel in de overgang van binnen naar 
buiten. Ze dragen bij aan de bouwkundige 
constructie en de wind- en waterdichtheid 
van de gevel. Bovendien voldoen ze aan 
Brandveiligheidsklasse B. Dit is inmiddels 
een vereiste bij hoogbouwprojecten van 
deze aard en omvang waar de betrokken 
veiligheidsregio’s streng op toezien. ” De 
kunststof stelkozijnen en instortkaders zijn 
Lean geproduceerd, om zo met minimale 
verspillingen maximale waarde voor de 
klant te realiseren. Duurzaamheid staat bij 
ons hoog in het vaandel. alle reststukken, 
zaag- en bewerkingsresten worden volledig 

gerecycled in een gesloten grondstoffen 
cyclus.”

Op tijd leveren
Construction Care heeft alle stelkozijnen 
geproduceerd en geleverd. De stelko-
zijnen gingen just-in-time naar Geelen 
Beton. Drop: “om het productieproces 
bij Geelen Beton op gang te houden, 
was het cruciaal dat we op tijd leverden 
en daarbij ook meeveren met incidentele 
stagnaties. In goede onderlinge samen-
werking is dit prima verlopen.” Inmiddels 
werkt Construction Care, eveneens in 
nauwe samenwerking met de betrokken 
gevelpartners, aan de voorbereiding van 

diverse hoogbouwprojecten waaronder het 
markante hoogbouwproject wonderwoods 
in het utrechtse Beurskwartier.

Construction Care B.V.
Freek Drop

Klompweg 17

1393 PJ NIGTEVECHT

T. +316 10 79 85 09

E. info@constructioncare.nl

I. www.constructioncare.nl

Freek Drop, directeur Construction Care

Samenwerken aan 
hoogwaardige, 
super strakke gevels

En mooi staaltje samenwerking met de gevelpartners. Zo blikt Construction Care, 
producent en leverancier van kunststof stelkozijnen en instortkaders, terug op de 
werkzaamheden voor CasaNova in Rotterdam.

Hoe een betere planning u veel oplevert

Plannen en besparen in de betonsector
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Zo’n vijf tot acht procent van de wereld-
wijde Co2-uitstoot komt op het conto 
van cement. klimaattechnisch gezien een 
groot probleem. De prijsstijging van de 
bijbehorende Co2-rechten maken het ook 
nog eens een financiële uitdaging. Jan 
Hurkmans ziet daarom steeds meer klanten 
op zoek gaan naar een betaalbaar en duur-
zaam alternatief. Zijn bedrijf Conovation 
(dat staat voor Concrete Innovation), levert 
kalksteenmeel onder attest. op deze 
manier kan een deel cement worden 
vervangen door een duurzamere en goed-
kopere alternatieve grondstof.

Twintig cement-kalksteen-
meel combinaties 
tijdens de rwS-consultatie dit jaar voor-
spelde onderzoeksbureau SGS-Intron dat 
de beschikbaarheid van hoogovenslak 
en poederkoolvliegas vanaf 2030 sterk 
afneemt. Nu al is veel afhankelijk van import. 

“Het volgende alternatief is kalksteenmeel” 
aldus Hurkmans. “wij zijn attesthouder voor 

zo’n twintig cement-kalksteenmeelcombi-
naties. afhankelijk van het cement en het 
type beton kan daardoor tot dertig procent 
van het cement probleemloos en zelfs met 
positief effect op de eigenschappen van het 
beton worden vervangen door kalksteen-
meel.” er is nog teveel onwetendheid over 
de voordelen van deze attestvulstof merkt 
Hurkmans in het gesprek met nieuwe, maar 
ook bestaande afnemers. “De lagere prijs is 
aantrekkelijk. voor steeds meer opdracht-
gevers telt ook duurzaamheid en een 
geringe Co2-voetprint bij de aanbesteding. 
vermindering van het aandeel cement is al 
een goed verhaal. maar kalksteenmeel is 
ook in zichzelf duurzaam omdat het een 
lokaal product is. Zo verkopen we met 
name kalksteenmelen uit België en Noord 
Frankrijk, wat voor grondstoffen in beton 
tegenwoordig als redelijk lokaal gezien 
kan worden. veel cementen en andere 
vulstoffen komen immers per schip ons 
land binnen.”

Complete aanvoer
Conovation is onderdeel van het internati-
onale transportbedrijf van Hurkmans. een 
ideale combinatie bevestigt Hurkmans in 
deze tijd, waar grondstoffen en chauffeurs 
beide schaarser en schaarser worden: “De 
kwaliteit van grondstoffen is ontzettend 
belangrijk, maar die is pas wat waard als 
de producten op tijd bij de klant in de silo 
zitten. Dankzij ons eigen wagenpark van 40 
trekkende voertuigen en 65 opleggers met 
eigen chauffeurs kunnen we een betrouw-
bare, continue en vooral complete aanvoer 
garanderen voor de betonindustrie.” De 
dienstverlening gaat echter nog verder 
dan het leveren van droge bulkgoederen 
in poeder- en korrelvorm. voor het ruime 
klantenbestand van cementfabrieken, 
betoncentrales, betonfabrieken en hande-
laars wordt ook op specificatie gemengd. 
Hurkmans: “ons onderdeel Silomix omvat 
een silopark van twaalf overdekte silo’s 
met een totale capaciteit van 800 ton. Hier 
mengen wij cementen en vulstoffen zodat 
onze klanten slechts één silo nodig hebben 
voor hun productie. Dit is vooral een oplos-
sing voor wie zelfverdichtend beton wil 
produceren maar niet over voldoende silo’s 
beschikt voor alle grondstoffen.” 

Duurzame bedrijfsvoering
Duurzaamheid is eveneens een rode 
draad door de interne bedrijfsvoering van 
het bedrijf. “ons motto is ‘veilig onderweg 
naar een gezonde toekomst’. Ik zet me 
er persoonlijk voor in dat we met al onze 
activiteiten een positieve bijdrage leveren 

aan mens en milieu”, aldus Hurkmans. “Dat 
zien wij als de twee waardevolste bronnen 
voor een gezonde toekomst.” Hurkmans 
zet die ambitie kracht bij met onder meer 
de inzet van een volvo FH 460 LNG 
4x2-trekker en de optie om vrachten uit te 
voeren met Hvo-diesel die tot 90 procent 
Co2-reductie realiseert. Daarnaast wordt 
met de komst van digitale vrachtbrieven 
afscheid genomen van de papieren versies. 
ook is er aandacht voor een gezonde 
leefstijl van de medewerkers. “Natuurlijk 
moet het bedrijf rendabel zijn en moet er 
onderaan de streep een plus staan. maar 
we zijn ervan overtuigd dat een bedrijf dat 
zuinig is op mens en milieu, zijn bestaans-
recht voor de toekomst verzekert. een 
bedrijf met tevreden en gezonde medewer-
kers die hun werk met plezier doen, levert 
betere service en kwaliteit.”

Hurkmans Transport bv
Lage Akkerweg 4

5711 DC SOMEREN

T. 085 - 273 23 40

E. info@hurkmans-transport.nl

I. www.hurkmans-transport.nl

Kalksteenmeel duurzame en goedkopere cementvervanger in beton

Conovation voorop 
in attestvulstoffen

De kwaliteit van grondstoffen is ontzettend belangrijk, maar die is pas wat waard als de 
producten op tijd bij de klant in de silo zitten. Dat zegt Jan Hurkmans, directeur van het 
gelijknamige transportbedrijf in Someren. Hij garandeert een betrouwbare aanvoer van 
kalksteenmeelvulstoffen onder attest dankzij eigen logistiek en voldoende voorraden.
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met de renovatie van winkelcentrum De 
Savornin Lohmanplein en groot onderhoud 
aan het aangrenzende appartementen-
complex aan de treublaan, kiest inves-
teerder urban Interest niet voor half werk. 
Het 14.000 m2 grote winkelgebied wordt 
uitgebreid en vernieuwd tot een toekomst-
bestendig shopping center. De vereiste 
werkzaamheden aan de acht woonlagen 
met tachtig appartementen waren echter 
bij aanvang onduidelijk, simpelweg omdat 
gevelbeplating het betonnen skelet aan het 
oog onttrok.

Inschatting door steekproef
“op voorhand een volledig betononderzoek 
doen om alle schade in beeld te brengen, 
zou veel geld kosten”, licht Bert Zwiers 
toe. Hij is als salesmanager bij rendon 
vanaf het begin bij dit project betrokken. 
“Daarom maakte ons zusterbedrijf rendon 
advies aan de hand van een steekproef 

een inschatting van de feitelijke staat van 
het beton. Daarnaast voerden ze destruc-
tief onderzoek naar de status van de 
wapening uit, omdat vanwege de nabijheid 
van de zee het risico op corrosie bestond. 
Het complete adviesrapport vormde de 
onderlegger voor de aanbesteding.”
rendon is gespecialiseerd in betonrepa-
ratie en vestiging arkel is trotse drager van 
het BrL 3201-certificaat deel I en II. mede 
daarom kwam het bedrijf als beste partij 
uit de aanbesteding naar voren. De werk-
zaamheden werden aan de vestigingen in 
arkel en voorburg gegund, waarbij arkel de 
betonreparatie op zich nam en voorburg 
het schilderwerk van de houten kozijnen.

Grote impact
In het voorjaar van 2021 is het werk 
begonnen en in december moet rendon 
opleveren. “De grootste uitdaging was 
de beplating waarmee het hele gebouw 

was ingepakt. we wisten dus vooraf niet 
precies welke conditie van de ondergrond 
ons te wachten stond”, aldus william 
van Lissum, business unit manager bij 
rendon. “De schade was niet zozeer 
lastiger dan verwacht, maar wel veel méér 
dan verwacht. Dat heeft uiteraard een grote 
impact op de planning. want of we nu tien 
procent of honderd procent schade tegen-
komen, eind december moeten we klaar 
zijn. Naast de demontage van de gevelbe-
kleding en de betonreparatie, herstelden 
we ook de aanwezige cementgebonden 
dekvloeren. Daarnaast vernieuwden we 
de kunststof vloeren, voegafdichtingen en 
betonconservering.” 

Omgevingsmanagement
tijdens de renovatie van het complex werd 
ook door andere aannemerscombinaties 
gewerkt aan de twee bouwlagen voor retail. 
Het was belangrijk dat alle bewoners in hun 
woningen konden blijven en dat het omlig-
gende parkeerdek bereikbaar bleef voor 
winkelend publiek. en dat kwam allemaal 
samen op een relatief klein werkgebied. 
william: “In overleg met de opdracht-
gever is er een verkeersmanagementplan 
gemaakt. verder was er goed overleg in 
bouwteamverband met de opdrachtgever 
en de andere aannemers zodat we elkaar 
zo min mogelijk in de weg zaten. De 
bewoners zijn vanaf het allereerste moment 
meegenomen in de communicatie. via het 
meerjarenplan wisten ze van de renovatie. 
Bij de start hebben we hen met een brief 
en boekje geïnformeerd over de werk-
zaamheden. wanneer hun galerij aan de 

beurt is, houden we ze persoonlijk op de 
hoogte. we werken met sneldrogende 
systemen, dus we kunnen vrij precies 
aangeven wanneer iemand even niet naar 
binnen of buiten kan.”

Brede dienstverlening
Inmiddels is de galerijzijde klaar en is het 
werk naar de achterkant van het gebouw 
verplaatst. “Dit project is een mooi voor-
beeld van onze brede dienstverlening op 
het gebied van restauratie-, renovatie- en 
verduurzamingsprojecten, planmatig 
onderhoud, dagelijks onderhoud en van 
diverse specialistische onderhouds-
technieken”, onderstreept Bert: “onze 
engineers voeren inspecties uit, stellen 
reparatie- en onderhoudsadviezen op en 
werken meerdere scenario’s uit voor de 
beste aanpak op het gebied van onder-
houd en beheer. Zo werken we samen met 
de opdrachtgever aan een complex dat 
voor de komende jaren weer in prima staat 
is met een uitstraling die bij de omgeving 
past.”

Rendon Onderhoudsgroep
Arkel | Voorburg | Eindhoven | Haarlem

T. 0183 - 56 31 11

E. info@rendon.nl

I. www.rendon.nl

Nieuw leven voor verouderd appartementencomplex in Den Haag

De kracht van Rendon 
Totaalonderhoud
Het is voor veel Hagenaars en Hagenezen een vertrouwde landmark: de hoogbouw aan de 

Treublaan in Den Haag. Omdat het complex uit eind jaren zestig stamt, was het tijd om de 

oude glorie te herstellen. Rendon Onderhoudsgroep, een van de grootste onderhouds- en 

renovatiespecialisten van Nederland, werd van bestek tot uitvoering betrokken.

Rendon.nl

KIES VOOR DE ZEKERHEID 

VAN 100% VEILIG 
BETONONDERHOUD

Beton. Het is een prachtig product. 
Toch kan beton door corrosie, brandschade of lekkage 
gebreken vertonen of om onderhoud vragen.

Kies voor de zekerheid van 100% veilig betonherstel. 
Met plezier delen we onze kennis. Onze klanten profiteren 
van een integrale aanpak dankzij ons brede aanbod van 
onderhoudsoplossingen. 

www.rendon.nl | 0183 – 563111 | Arkel, Eindhoven, Voorburg, Haarlem 

betonrenovatie | onderzoek & advies | schilderwerk | gevelrenovatie | herbestemming & brandveiligheid | verduurzamen | dagelijks onderhoud 

We zijn trots op ons vakmanschap. 
Door de oorzaak van betonschade te achterhalen, ontzorgen 
we met een advies op maat. Samen denken we na over de 
beste aanpak. 

Graag bewijzen we onze betonkracht. 
Of het nu gaat om constructief repareren van galerijvloeren 
en balkons met de R-Brace®, beschermen van betonnen  
gevels, een duurzame vloer met passende vloercoating, 
inspectie van draagmuren, conservering van beton om zoute 
lucht en vocht buiten te houden of afdichten van parkeer- 
garages door betoninjectie. 

Vertrouw op meer dan zestig jaar kennis over betontechniek, 
verankerd in de hoogste certificering. 

Benieuwd naar de best passende oplossing voor betonherstel? 
Neem contact op! 

We borgen de kwaliteit van ons werk als lid van de VBR en deelnemer van de 

stichting Opleiding tot Betonreparatiespecialist. Innovatie staat hoog in het 

vaandel met het BRL 3201 certificaat deel I en II voor constructief beton- 

herstel, het KOMO-procescertificaat voor het uitvoeren van betonreparaties, 

VCA** en een NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.
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we hoeven de amsterdamse Noord/
Zuidlijn niet in herinnering te halen om het 
belang van geotechniek te onderstrepen. 

“Je schakelt de geotechneut niet eenmalig 
in waarna de constructeur vervolgens op 
de data voortborduurt. er moet sprake 
zijn van een nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever, architect en constructeur 
tot ver boven de grond”, onderstreept 
Patrick IJnsen, directielid van funderings-
specialist van ‘t Hek Groep en bestuurslid 
van kIvI Geotechniek. medebestuurslid en 
onderzoeksmanager bij Deltares Joris van 
ruijven vult aan: “een flink deel van de faal-
kosten in de bouwsector zijn toe te wijzen 
aan de ondergrond. Dan is er goede kennis 
niet op het juiste moment in het proces 
meegenomen. Daarom is het belangrijk de 
geotechnisch adviseur zo vroeg mogelijk 
in te schakelen, zodat risico’s snel in beeld 
zijn. veel risico’s kun je vervolgens niet met 
sommetjes vooraf afdoen, maar moeten 
tijdens de bouw worden gemonitord.”

Digital twin
De Geotechniekdag 2021 laat met 
een stevig inhoudelijk programma zien 
dat de geotechnicus state-of-the-art 

oplossingsrichtingen kan aandragen, 
bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam-
heid, circulariteit en ecologische impact. 
Dat hoeft overigens niet altijd in fancy 
technologie te zitten, maar ook in de 
manier van samenwerken kan veel inno-
vatie zitten, zegt van ruijven, zoals de inzet 
van een digital twin. “Sinds een paar jaar 
doet het gebruik van digital twins opkomst. 
Daarmee maken we een virtuele kopie 
van de constructie, waaraan alle partijen 
hun gegevens toevoegen. Zo maken we 
gebruik van de meest recente kennis en 
data als middel om risico’s te beheersen. 
op die manier is voor iedereen inzichtelijk 
wat het effect is van de discipline op de 
andere. Dat is superwaardevol.” IJnsen 
realiseert zich hoe uniek Nederland is met 
de beschikbaarheid van de Basisregistratie 
ondergrond, kortweg Bro: een centrale 
registratie met publieke gegevens over 
de Nederlandse ondergrond. “uit deze 

database kunnen we als geotechnici ons 
eigen locatiespecifieke onderzoek verrijken. 
Hoe verhouden onze meetgegevens zich 
bijvoorbeeld tot de plot van de buren waar 
een paar jaar geleden onderzoek naar is 
gedaan.”

Plenaire en parallelle sessies
Het programma van de Geotechniekdag 
2021 loopt van de ontvangst vanaf 8.45 
uur tot aan het diner vanaf 18.00 uur. 
Daartussenin zijn er tal van plenaire presen-
taties en parallelle sessies die niemand zou 
mogen missen. Denk aan de effecten van 
klimaatverandering op de infrastructuur, 
of de ontwikkeling van geavanceerde 
grondmodellen voor offshoretoepassingen. 
De onderwerpen van de parallelle sessies 
zijn onderverdeeld in de vier aandachtsge-
bieden model en experiment, Complexe 
projecten, Duurzaamheid en inpassingen, 
en automatisering en aI. ook is er in de 
middag een brede discussie over de 
toegevoegde waarde van de Chartered 
engineer. IJnsen: “De kIvI heeft als belan-
genvereniging van de individuele ingenieur 
de certificering van Chartered engineer 
geïntroduceerd, niet om de laatste plaats 
om de Nederlandse ingenieur een betere 
aansluiting in het buitenland te geven. De 
vraag waarover we ons met elkaar gaan 
buigen is of het de kwaliteit in Nederland 
ook iets gaat brengen of alleen interessant 
is voor ingenieurs die in het buitenland 
willen werken. of is het zo dat een verge-
lijkbare kwalificatie door europese normen 
toch wel bij ons terecht gaat komen, of dat 
het een belangrijk deel invult van de wet 
kwaliteitsborging waar we straks allemaal 
mee te maken krijgen.”

Aanmelden via kivi.nl
kortom, alle reden om dinsdag 9 november 
in de agenda vrij te houden door alle 
deskundigen en belangstellenden op het 
gebied van de geotechniek in dienst van 
overheid, ontwerp- en ingenieursbureaus, 
gespecialiseerde adviesbureaus, opdracht-
gevers, aannemers, waterschappen en 
wetenschappelijk onderwijs in Nederland 
en België. aanmelden kan vooraf op de 
website van kIvI of eventueel ter plaatse 
aan het begin van de dag.

Over KIVI
Het koninklijk Instituut van Ingenieurs 
biedt alles om de individuele ingenieur 
te helpen bij het zichzelf professioneel 
ontwikkelen en het meedoen bij maat-
schappelijk relevante thema’s. Zo zijn er 
vierhonderd activiteiten per jaar, kIvI-
ingenieurscoaches, 38 vakafdelingen, 
trainingen bij de kIvI-academy, en het 
techmagazine De Ingenieur.

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
Prinsessegracht 23

2514 AP DEN HAAG

Postbus 30424

2500 GK DEN HAAG

T. 070 - 391 99 00

E. geotechniekdag@kivi.nl

I. www.kivi.nl

Het is lastig om mensen te vinden, en als 
een werkgever ze toch heeft gevonden, 
dan is er door de drukte weinig tijd om ze 
op te leiden. Zo schetst Joop van der wal, 
directeur-oprichter van trainingscentrum 
Crescendo, de uitdagingen waarmee zijn 
opdrachtgevers worden geconfronteerd. 
“er staan heistellingen stil omdat er geen 
mensen zijn. met opleidingen is het moge-
lijk om de capaciteit van onder af aan te 
vullen.”

Juiste papieren op zak
Doorgroeien door intern op te leiden is in 
deze tijd een van de belangrijkste opties 
om schaarste in personeel op te vangen. 
maar dan wel met de juiste papieren op 
zak, want veiligheid, aansprakelijkheid en 
goed werkgeverschap blijven prioriteit. “er 
zijn veel mensen onder de kraan die de 
ambities hebben om machinist te worden. 
meestal is dat een traject van jaren, maar 

de huidige tijd eist een versnelling”, consta-
teert van der wal elke dag. en die snelheid 
kan hij bieden met zijn vele cursusleiders 
en korte lijnen. “afgelopen week nog kreeg 
ik een telefoontje van een opdrachtgever 
die zijn mensen eigenlijk over vier maanden 
voor een opleiding bij ons had ingepland, 
maar opeens even ruimte had. of we ze 
niet komende week konden trainen. Ja, 
dat hebben we geregeld. er zijn vier funde-
ringstrainers in Nederland, en daarvan 
werken er drie voor ons.” 

Ook Engels en Duits
Snelheid betekent echter niet inboeten op 
de kwaliteit. van der wal zit in internationaal 
overleg over een europees certificaat voor 
het bedienen van funderingsmachines. en 
kan zich mateloos irriteren aan de noncha-
lance van sommige landen. “Dan vertelt 
iemand doodleuk dat ze in dat land een 
opleiding van twintig uur geven omdat dat 

genoeg is om met zo’n machine aan het 
werk te gaan. maar als zo’n kraan bovenop 
een flatgebouw valt, dan zijn de gevolgen 
niet te overzien. Niet alleen wat betreft 
persoonlijke en materiële schade, maar ook 
de reputatie van de uitvoerder of opdracht-
gever.” ook buitenlandse arbeidskrachten 
worden daarom optimaal opgeleid voor 
alle wettelijk verplichte en niet-verplichte 
certificeringen. Zo geven de trainers de 
tCvt-lessen net zo makkelijk in het engels 
en Duits. ook is er extra aandacht voor 
cursisten die moeite hebben met lezen.

Pragmatische opleidingen
Het aanslaan van lasten is een van de vaste 
gespreksonderwerpen van van der wal. of 
eigenlijk: het ontbreken van kennis over het 
aanslaan van lasten. “op vrijwel elke bouw-
plaats, groot of klein, wordt alleen gekeken 
naar het vCa-certificaat en de GPI. maar 
geen opzichter checkt of jij met je heistelling 

je vak verstaat of aan de wettelijke eisen 
van de tCvt voldoet. Logisch, want je 
vraagt een taxichauffeur ook niet of hij een 
rijbewijs heeft. maar als je als werkgever 
een heistelling de bouwplaats opstuurt, wil 
je je opdrachtgever de zekerheid geven dat 
de kraan is gekeurd, het kraanboek in orde 
is, en de operators vakkundig zijn.” Daarom 
ontwikkelde van der wal zelf de eendaagse 
training ‘aanslaan van lasten’. met dezelfde 
pragmatische opbouw als alle opleidingen 
van trainingscentrum Crescendo, waarbij 
steeds naar de gulden middenweg wordt 
gezocht: nieuwelingen krijgen de volledige 
theorie met veel praktijkvoorbeelden (van 
der wal: “Door die koppeling met het werk 
houden we de aandacht van de cursisten 
vast”), maar wie al door eerdere trainingen 
alleen op herhalingsoefening hoeft, wordt 
niet in het beginnersklasje gestopt. “mijn 
klanten zeggen wel eens dat ik mezelf 
tekort doe omdat ik de meest efficiënte 
route voorstel. maar ik verkoop geen 
onzin. Je gaat een ervaren professional niet 
behandelen alsof hij niets weet. Bovendien: 
mijn drijfveer is bedrijven draaiende te 
houden, dus cursisten weer zo snel moge-
lijk klaar te krijgen voor hun volgende klus 
én volgende stap in hun carrière.”

 t r a i n i n g s c e n t r u m
Crescendo

Focus op vakmanschap voor bouw en logistiek

Trainingscentrum Crescendo
Neutronweg 1

1627 LG HOORN

T. 0229 - 72 94 30

E. info@traincrescendo.nl

I. www.traincrescendo.nl

Thema ‘Hello World’ uitnodiging voor hele bouwsector

Geotechniekdag 
9 november in  
Amersfoort

In de wereld van de civiele techniek vinden snelle ontwikkelingen plaats op het gebied 
van digitalisering en datascience. Met de Geotechniekdag 2021 in theater De Flint in 
Amersfoort laat KIVI, de beroepsvereniging van ingenieurs, zien dat geotechniek midden 
in deze wereld staat.

Joop van der Wal van Trainingscentrum Crescendo:

“Wij verkopen geen onzin”
Opleiders die ervaren machinisten voor hun herhalingscursus weer laten meedraaien 
met beginners: Joop van der Wal moet daar niets van hebben. Zijn doel is om de 
medewerkers van funderingsbedrijven en andere bouwondernemers maximaal 
deskundig én beschikbaar te maken.

Joop van der Wal
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In 2019 probeerde Stichting Stelling 33, 
de stichting die zich inzet voor het behoud 
en herbestemming van militair erfgoed uit 
de 2e wereldoorlog, een stuk oude Duitse 
bunker te redden van de sloop. Dat lukte 
niet. maar de visie om de oude bunker te 
behouden, vormde wel het startsignaal 
voor een nieuwe circulaire toepassing van 
beton. op de vraag van De krom ‘wie wil 
100 ton beton adopteren en een nieuwe 
bestemming geven?’ meldden namelijk 
twee bedrijven zich aan: Circulair mineraal 
en eterno minerals of the world. Zowel 
eerland als Hoogeveen hadden sympathie 
op voor het project opgevat en zeiden 
tegen elkaar: we gaan tot het uiterste om 
dit voor elkaar te krijgen.

Beton vindt nieuwe 
bestemming
Door de gezamenlijke inspanning lukte 
het om de hele 100 ton een nieuwe 

bestemming te geven. Negentig procent 
van het verdedigingswerk vormt nu de 
vloer van De koninklijke Nederlandse 
munt in Houten, de andere tien procent 
vond de weg terug naar de atlantikwall. 
om precies te zijn in de pilotbunker van 
Cocondo in Hoek van Holland. Deze oude 
telefoonbunker in het vinetaduin is afge-
lopen jaar gerenoveerd en getransformeerd 
tot een ecologisch vakantieverblijf. een plek 
waar historie en toekomst door circulariteit 
en design verenigd zijn. De terrazzovloer 
vertelt daarbij een deel van het verhaal. 

Zuivere stromen
eerland is een pionier en weet hoe 
moeilijk het is om innovatieve projecten 
van de grond te krijgen, maar ziet ook 
dat door gezamenlijk op te trekken er 
veel mogelijk is. Zo verenigde hij zes 
sloopbedrijven. met hen werkte hij de 
laatste vijf jaar aan de Cm-breker. Dit is 

een aangepaste kleemann-breker waarin 
betoncomponenten onder druk worden 
schoongewreven, waarna de fracties 
gezeefd worden. Dit innovatieve proces 
stelt Circulair mineraal in staat om alle 
betoncomponenten te herwinnen. Niet 
alleen de kiezels, ook het cement en zand. 
Zo werden de stromen van de bunker uit 
1943 van elkaar gescheiden tot zuivere 
nieuwe grondstoffen die volwaardig herge-
bruikt werden.

Betere kwaliteit
De kwaliteit van de terrazzovloeren in De 
munt en Cocondo is door het herwonnen 
materiaal zelfs nog beter geworden, 
volgens Hoogeveen. Doordat de grond-
stoffen al een keer gebruikt zijn, is het 
oppervalk als het ware geëtst. Daardoor 
hechten de componenten nog beter. 
maar ook esthetisch won de terrazzovloer 
aan kwaliteit. Na het polijsten kwamen 

fracties van de oude kiezels en het oude 
cement tevoorschijn, waardoor de vloer 
een extra gelaagdheid krijgt. 

Bunker in een bunker 
Benieuwd hoe de bunker werd verwerkt 
in een bunker? In deze video is het hele 
verhaal in beeld gebracht (Scan de 
Qr-code):

Stichting Stelling 33
Peter de Krom

T. 06 - 41 24 94 32

E. peter@stelling33.nl 

Circulair Mineraal 
Dick Eerland 

T. 06 - 53 19 81 63

E. dick@circulairmineraal.nl 

Eterno Minerals of the World
Cor Hoogeveen 

T. 06 - 53 92 50 15

E. c.f.hoogeveen@mineralsoftheworld.nl

100 ton bunkerbeton 
vindt nieuw onderkomen

‘Kom maar op met die 100 ton gesloopt beton, daar gaan we iets bijzonders mee doen’, 
kreeg Peter de Krom van Stichting Stelling 33 te horen nadat hij bedrijven had gevraagd 
om het beton van een stuk bunker uit ‘s-Gravenzande te adopteren. Het bleek geen loze 
toezegging. Dick Eerland (Circulair Mineraal) en Cor Hoogeveen (Eterno Minerals of the 
world) hielden woord en zo transformeerde 100 ton oud Duits bunkerbeton in nieuwe 
terrazzovloeren voor de Koninklijke Nederlandse Munt in Houten en de pilotbunker van 
Cocondo. Het proces is nu te zien in een korte film.
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Beton is een sterk, duurzaam en betrouwbaar materiaal dat in vele bouwconstructies gebruikt wordt. 
Helaas wordt beton vaak niet geassocieerd met termen als mooi, representatief en onderhoudsvriendelijk. 
Vandaar dat betonnen vloeren vaak bedekt worden met hout, tegels of andere vloerbedekkingen. 
Begrijpelijk, maar volgens Concraft Studio enorm zonde van alle goede eigenschappen van het beton. 
Om die reden hebben zij zich specifiek toegelegd op de ‘veredeling’ van betonvloeren. Door middel 
van het slijpen en polijsten van betonnen vloeroppervlakken, maken zij betonvloeren tot een esthetisch 
eindproduct.

Een échte betonvloer van maar 2 cm
Daine: “Vaak werden we door particulieren gebeld met de vraag of 
we een bestaande betonvloer konden polijsten en impregneren. 
Het bleek dan in veel gevallen om een zandcementvloer te gaan 
die als ondervloer is bedoeld. Er moest dan eerst een betonvloer 
gestort worden, voordat we konden gaan polijsten, en dan praat 
je al snel over laagdiktes van 6 á 7 cm. Vaak was dit niet realiseer-
baar, omdat de vloer dan te hoog werd. Ook bij het renoveren van 
grotere projecten was de laagdikte vaak een uitdaging. We 
gingen op zoek naar een beton die we in dunne laagdiktes konden 
storten, uiteraard met dezelfde sterkte. We vroegen beton-
specialisten in Nederland naar de mogelijkheden, kwamen in 
contact met de TU Delft en testten zelfs producten uit het buiten-
land. Het bleek een lastige vraag, totdat we in contact kwamen 
met Edwin de Blois, key accountmanager Civiel/Infra concrete van 
Saint-Gobain Weber Beamix. Inmiddels maken we al jaren vloeren 
met een door hun op maat gemaakte mortel. Échte betonvloeren 
met een laagdikte van maar 2 cm.” 

Weber Beamix is continu op zoek naar antwoorden op vragen uit 
de markt en daarbij is geen uitdaging te groot. Daarbij wordt er 
ook nagedacht over oplossingen om het de gebruikers zo 
makkelijk mogelijk te maken. Edwin: “Er is bij de samenstelling van 
deze mortel ook gekeken naar de mogelijkheden van een silo. Bij 
grotere projecten heeft zakgoed vaak niet de voorkeur. Het is een 
stuk arbeidsvriendelijker om gebruik te kunnen maken van een 
silo. Niet meer handmatig mengen, geen lege verpakkingen op 
de bouwplaats, met één druk op de knop is de mortel klaar in de 
juiste consistentie. De waterdosering is altijd exact hetzelfde, wat 
de kwaliteit ten goede komt. En we blijven in ontwikkeling, met 
het verbeteren en verduurzamen van onze producten én het 
bedenken van slimme oplossingen om het werk makkelijker 
te maken.” 

Ongeveer 10 jaar geleden nam de vraag naar industriële vloeren 
explosief toe, vertelt Daine Ender, eigenaar van Concraft Studio. 
Eerst vanuit particulieren die een betonnen vloer in hun woning 
wensten, later ook vanuit architecten die graag een betonnen 
vloer gebruikten in hun ontwerpen voor met name winkels 
en kantoren. 

Een legio aan kleuren
Daine vertelt daarnaast dat Weber Beamix deze mortel produ-
ceert op basis van een speciaal op maat gemaakt recept. “De 
kwaliteit is daardoor beter, minder gevarieerd en het beton is 
beter te kleuren. Er worden kleurpigmenten toegevoegd, waardoor 
we betonvloeren kunnen maken in bijna iedere gewenste kleur.” 
Een mooi voorbeeld is winkelcentrum Duinhal in Almere, waar 
verschillende zandkleuren zijn gebruikt. ZUS Architecten uit Rot-
terdam koos voor een golvend patroon, in verschillende kleuren, 
met messing details. Beton kun je niet in verschillende kleuren 
storten op één dag, omdat je eerst moet vlinderen. Daarom zijn 
de kleuren afgescheiden met 5 mm dikke messing strips. Het 
eindresultaat is mooi, kunstzinnig en elegant.

Concraft Studio stort betonnen vloeren op bijna iedere plek, zelfs 
op houten verdiepingsvloeren. En pas geleden is een appartement 
in Rotterdam verfraaid met een mooie betonvloer. Daine: “Op het 
eerste gezicht misschien niet bijzonder, maar wel als het 
appartement zich op de 40ste verdieping bevindt. En dan gaat het 
dus niet om ‘betonlook’, we maken alleen échte betonvloeren.” 

www.concraft.studio 
www.weberbeamix.nl 

Een betonvloer; mooi, kunstzinnig en elegant

2005

2021

3D printen

Laat je verrassen door de mogelijkheden van 
3D betonprinten op www.3d.weber
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De ontwerpnormen zijn sinds 2017 
voorzichtiger geworden als het gaat om 
het bepalen van het draagvermogen van 
funderingspalen. wie ontwerpt volgens die 
nieuwe norm NeN 9997-1 komt vanwege 
de aanpassing van de paalklassefactoren 
voor de paalpunt uit op langere, dikkere, 
meer en dus vooral duurdere palen. oud 
nieuws zou je zeggen. maar toch hebben 
constructeurs, aannemers en opdrachtge-
vers de afgelopen vijf jaar te weinig nage-
dacht over de mogelijkheden die deze situ-
atie biedt om in het bestek, of juist naast 
het bestek, de fundering te optimaliseren. 
In kwaliteit én in kosten. want dat kan nog 
steeds: door te proefbelasten. 

Drie testmethodes
“er is een interessante situatie ontstaan”. 
Zegt rob van Dorp, directeur van 

allnamics Geotechnical experts. “met 
de oude ontwerpnormen hebben we 
tientallen jaren probleemloze funderingen 
ontworpen. Blijkbaar bieden die voldoende 
veiligheid om ongelukken te voorkomen 
en kunnen we dus blijven funderen zoals 
we deden, mits ondersteund door testen.” 
Hij weet waarover hij spreekt, want het 
geotechnisch adviesbureau is expert in 
paalmonitoring voor, tijdens en na het 
plaatsen. met eigen meetequipment 
en software worden projecten over de 
hele wereld, ook offshore, uitgevoerd. 
afhankelijk van de situatie wordt gekozen 
voor het traditioneel statisch proefbelasten, 
dynamisch proefbelasten, of rapid Load 
testen. In het buitenland zijn alle drie 
methodes gemeengoed, maar Nederland 
heeft de grote voordelen van rapid Load 
testing – kortweg rLt – nog nauwelijks 

omarmd. terwijl dat juist van de twee 
andere methoden het beste combineert 
en de nadelen elimineert, stelt van Dorp: 

“De hogere betrouwbaarheid van statische 
beproeving en de snelheid en flexibiliteit 
van dynamische proefbelastingen.”

Onderste meter
Die relatieve onbekendheid ligt niet zo 
zeer aan rLt, als wel aan het feit dat de 
sector de impliciete boodschap achter de 
normwijziging niet heeft opgepakt, aldus 
van Dorp: “In de ontwerpnorm is voorge-
sorteerd op het aanmoedigen van proef-
belastingen om funderingen scherper te 
ontwerpen. want je mag best gemotiveerd 
van de norm afwijken. een metertje extra 
op dertig meter paal lijkt in materiaal niet 
veel, maar is in uitvoering ontzettend duur, 
want die meter zit onderaan. In praktijk kan 
die meter de kosten en de productietijd 
verdubbelen. Dat kan betekenen dat je 
in plaats van twintig palen nog maar tien 
palen per dag kunt installeren. en bij oplo-
pende grondweerstand neemt het risico op 
mislukte of beschadigde palen progressief 
toe. alle reden dus om terughoudend zijn 
met het klakkeloos toepassen van de 
vernieuwde voorzichtige ontwerpnorm.”

Rapid Load Testing
alle drie methodes van proefbelasten 
kennen hun eigen beste omstandigheden 
voor toepassing. maar als daar niet opti-
maal gebruik van wordt gemaakt, dan 
worden vele voordelen niet benut. Dat 
geldt vooral voor rapid Load testing. 
Hierbij hoeft niet, zoals bij statisch proef-
belasten, een hele ballastconstructie te 
worden opgebouwd (kosten en tijdverlies), 
grote volumes en gewichten aan ballast te 
worden aangevoerd (hoge Co2-uitstoot), 
en een langdurige test te worden 
uitgevoerd (tijdverlies en weinig flexibel). 
Net als bij dynamisch proefbelasten is 
ook bij rapid Load testing slechts een 
compacte opstelling (goedkoop en snel) 
met een gering valgewicht nodig (lage 
Co2-uitstoot), en ligt de winst ten opzichte 
van dynamisch proefbelasten met name in 
de veel grotere betrouwbaarheid (kwaliteit). 
“met rLt kunnen we meerdere tests op 
een dag uitvoeren. Daardoor vraagt dit 
nauwelijks extra ruimte in de planning. De 

ruwe resultaten zijn direct beschikbaar op 
de bouwplaats in overzichtelijke grafieken. 
Het is daarom vaak de beste keuze bij 
NPr-klasse B, C of D. NPr verplicht 
immers meerdere (minimaal drie) proef-
belastingen per project, dus snelheid is 
belangrijk.”

Klasse A2
Daarnaast bewijst rLt ook zijn waarde 
bij klasse a2 proefbelastingen. van Dorp: 

“Dan voorzien we de paal van verdiepte 
instrumentatie, waarmee we op verschil-
lende niveaus rekken meten. Zo weten we 
niet alleen de kracht aan de kop, maar ook 
aan de voet en op tussenliggende niveaus. 
Daarmee kunnen op projectbasis de 
ontwerpfactoren worden geoptimaliseerd. 
onlangs heeft dit bij een hoogbouwproject 
in Den Haag een tien procent goedkopere 
fundering opgeleverd, en binnenkort gaan 
we dit kunstje herhalen op een ander 
hoogbouwproject. ons advies: neem 
gelegenheid voor proefbelastingen om de 
fundering te optimaliseren vaker op in de 
bestekken.”

Allnamics Geotechnical Experts bv
Waterpas 96

2495 AT DEN HAAG

T. 088 - 255 62 64

E. info@allnamics.com

I. www.allnamics.com

“Testen, testen, testen is de mantra van niet alleen laatste anderhalf jaar”

Allnamics bespaart kosten 
met proefbelasten

Een paal met 2.500 kN draagvermogen moet volgens de nieuwste norm uit 2017 in een 

extreem geval maar liefst elf meter dieper worden gezet. Dat is duur, tijdrovend en niet 

duurzaam. Met proefbelastingen kan onderbouwd worden afgeweken van de norm. Daarmee 

bespaart Allnamics Geotechnical Experts bv keiharde euro’s voor haar opdrachtgevers.

POWERED BY

TICKETVERKOOP GEOPEND!
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Industrie 4.0 maakt gebruik van nieuwe 
technologieën om onderling krachtige 
verbindingen te leggen tussen fysieke en 
digitale systemen. Doel is uiteindelijk om 
de efficiëntie van productieprocessen te 
verhogen. ook voor de betonindustrie 
liggen hier mooie kansen en kan er op vele 
vlakken efficiënter gewerkt worden.

Voordelen
De inzet van nieuwe technologieën in de 
betonindustrie zorgt onder ander voor 
snellere doorlooptijden, optimaal gebruik 
van zowel wagen- als machinepark en 
voor real-time inzicht in het gehele produc-
tieproces. Het biedt inzicht in het totale 
energieverbruik en maakt het mogelijk 
passende energiebesparende maatregelen 
te treffen. 

De verticale digitale integratie verbetert 
de informatiestromen van kantoor (erP) 
tot aan de werkvloer en visa versa. Hier 
wordt vaak een manufacturing execution 
System (meS) voor gebruikt. De horizon-
tale integratie betreft het digitaliseren van 
orderprocessen en biedt real time inzicht 
in productievoortgang. 

Industrie 4.0 voor de beton
Speciaal voor de betonindustrie heeft 
Hellebrekers diverse softwaremodules 
ontwikkeld onder de naam tClick. tClick 
omvat zowel erP (tClick adm)- als 
besturingssoftware (vision). De besturings-
software stuurt vanaf één centrale plek 
de gehele fabriek aan en visualiseert het 
gehele productieproces in één overzicht. 

tClick verzamelt alle data en zet deze om 
in bruikbare informatie voor procesoptima-
lisatie. Het maakt bijvoorbeeld inzichtelijk 
wat de meest efficiënte planning van de 
menginstallaties is om zo snel mogelijk 
beton te produceren zonder kwaliteits-
verlies. ook de planning van de inzet van 
het wagenpark wordt vanuit automatische 
interpretatie van de data zo kostenbespa-
rend mogelijk ingezet.

Stappenplan richting 
Industrie 4.0
overstappen op een erP-systeem of 
nieuwe besturingssoftware is niet ‘zomaar 
even’ gedaan. Het vergt een goede voor-
bereiding en een partij die de juiste 
ondersteuning en software biedt. als 

system integrator is Hellebrekers in staat 
om zowel vanuit de software, de hardware 
als het gehele proces te denken. vanuit 
Hellebrekers adviseren we de volgende 
richtlijnen te volgen:

Zorg voor een visie met ruimte 
voor digitalisering
waar moet de fabriek of centrale over x 
jaar staan? waar liggen de prioriteiten en 
op welke manier kunnen nieuwe (digitale) 
technologieën helpen om deze te bereiken?

Zorg voor een brede commitment
automatiserings- en digitaliserings-
projecten staan of vallen met een sterk 
bestuur dat achter het geheel staat. Betrek 
daarnaast ook de mensen van de werk-
vloer zelf, zodat er over het geheel goede 
draagvlak is voor de nieuwe manier van 
werken.

Inventariseer informatie(stromen) 
De twee hoofdvragen die hier spelen zijn (1) 
welke gegevens worden er nu verzameld 
en (2) welke gegevens zijn nodig om de 
juiste inzichten te krijgen om de gestelde 
visie en bijbehorende doelen te behalen? 

Neem kleine, waardevolle stappen
Het is aan te raden om de weg richting 
Industrie 4.0 gefaseerd aan te pakken. 
modulair opgebouwde systemen zoals 
tClick of meS-software van Hellebrekers 
(visual Link Software) bieden die 
mogelijkheid. 

Begin bij één fabriek/centrale
wanneer er meerdere fabrieken of centrales 
zijn, is het aan te raden bij één locatie te 
starten. Groot voordeel hiervan is dat als 
alles goed werkt, de gekozen systemen 
eenvoudiger geïmplementeerd kunnen 
worden in de andere fabrieken/centrales.

wilt u ook stappen maken richting een 
‘Smart Factory’, kom dan 18 november 
naar Hellebrekers op stand 25 op het 
Beton event te rotterdam of bel 088 456 
8000.

meer informatie over onze erP en bestu-
ringssoftware: www.tclick.nl

Hellebrekers Industriële 
Automatisering
Hassinkborgh 6

7483 CT HAAKSBERGEN

T. 088 - 456 80 00

E. info@hellebrekers.nl

I. www.hellebrekers.nl

Industrie 4.0 óók voor 
de betonwereld

Industrie 4.0. Voor de één ‘ver-van-mijn-bed’, voor de ander een cruciaal onderdeel van de 

gehele bedrijfsvoering. Het staat voor de automatisering, digitalisering en gegevensuitwisseling 

die gebruikt wordt in de proces- en maakindustrie. Industrie 4.0 zorgt voor een slimme fabriek 

(smart factory). Maar… hoe ‘smart’ is uw fabriek of centrale al?

MasterEase hulpstoffen
voor beton en mortel 
De hulpstoffenlijn voor betonspecie 
Master Builders Solutions levert u technische expertise gecombineerd 
met de juiste producten zoals MasterEase. Met de MasterEase hulpstoffen 
kunt u nog beter uw uitdagingen realiseren. 
Ga voor meer informatie naar master-builders-solutions.nl.
of bel +31 (0)162 476 660.

20 B o u w a k t u a  -  N o v e m B e r  2 0 2 1 B o u w a k t u a  -  N o v e m B e r  2 0 2 1  21



Ook de toepassing van beton is 

helder. “We wilden een gebouw 

van glas en beton. Dat geeft samen 

met de vorm herkenbaarheid en 

statuur aan het gebouw. De prefab 

kolommen vormen de dragende 

constructie en zijn tevens beeldbe-

palend. Overal is het zichtbeton. De 

constructie ligt aan de buitenzijde, 

waardoor het gebouw flexibel en 

aanpasbaar is.”

maaike van etten-krijnen en maurits algra 
van architectenbureau Gortemaker algra 
Feenstra hebben met hun ontwerp voor het 
gemeentehuis in rhoon de ontwerpprijs-
vraag van de gemeente gewonnen. maurits: 
“een gemeentehuis is niet zomaar een 
kantoorgebouw. Je hebt het over het poli-
tieke bestuur met verantwoordelijkheden, 
maar ook over openheid naar de inwoners 
toe, waarbij het gebouw als huiskamer 
een welkom ontvangst moet bieden. ons 
ontwerp brengt die ‘werelden’ bij elkaar 
doordat raadzaal, publieksbalie, werk-
plekken en sporthal met elkaar verbonden 
zijn. Het mocht geen bestuurlijk bastion 
worden, dat alleen tussen 9 en 5 open 
is. we wilden juist een veelzijdig gebruik, 
met een raadzaal die ook voor lezingen, 
filmvoorstellingen en zelfs trouwfeesten te 

gebruiken is. en een café dat ook ’s avonds 
en in het weekend dienst doet.”

achter de hoofdingang sta je meteen in 
het open gebied met de publieksbalies. 
Hiervandaan is er mooi overzicht op de 
raadzaal waarvan de vloer een meter lager 
ligt. via de houten tribune daal je af naar 
dat niveau. rondom de raadzaal liggen 
ook de werkplekken van de ambtenaren, 
burgemeester en wethouders. De raadzaal 
zelf is op gelijk niveau verbonden met het 
sport/werkcafé. Hiervandaan word je via 
een groot raam deelgenoot van de activi-
teiten in de bestaande sporthal. ook de 
tribune van de sporthal ligt op dit niveau, 
zodat je gemakkelijk tussen de actie door 
even een versnapering kunt halen. 

Drie excentrische cirkels
Cruciaal in die verbinding en het veelzij-
dige gebruik staat de ronde vorm van 
het gebouw. Doordat het gebouw rond 
is, heeft het gebouw een kleinere omtrek 
dan een rechthoekig gebouw bij dezelfde 
oppervlakte. energiebesparing begint bij 
de gebouwvorm, want energie die je niet 
nodig hebt is de meest duurzame vorm van 
energie. Het gebouw heeft vanuit de ronde 
vorm een compacte buitenschil, dus weinig 
afkoelend oppervlak. maaike: “De locatie 
leende zich perfect voor een rond gebouw, 
waarbij het van alle kanten zichtbaar is. 
Het ontwerp bestaat uit een reeks cirkels, 
waarvan de middelpunten ten opzichte van 
elkaar verschoven liggen. terwijl ze op het 

ene punt elkaar raken, ontstaat er aan de 
overzijde ruimte tussen de verschillende 
cirkelbogen. Dit resulteert aan de zuid-
zijde in een overdekte buitenruimte, die 
zowel een beschutte entree als een vaste 
zonwering biedt. er ontstaat ook ruimte 
voor buitenterrassen.”

maurits haakt in: “we hebben constructief 
drie cirkels op elkaar gezet. De onderste 
cirkel wijkt terug in de gevellijn en is als 
een ongeïsoleerde tafelconstructie in het 
werk gestort. Daarop is een isolatielaag 
aangebracht en ligt een ruimere cirkel als 
centrale kern van het gebouw. De entree 
ligt ook deze hoogte van 4,5 meter boven 
maaiveld, het niveau van het metrosta-
tion, verbindingsweg en traverse naar de 
sporthal. vanaf het verhoogde niveau heb 
je door het vele glas zicht op de functies 
en omgekeerd kijk je ook uit op het groen 
in plaats van op geparkeerde auto’s. rond 
deze cirkel loopt een colonnade van prefab 
betonnen kolommen die de hoofdcon-
structie van het gebouw vormen, samen 
met de liftkern midden in de cirkel. Deze 
zuilenrij is excentrisch zodat aan de zuid-
westzijde een groot overstek is ontstaan en 
de zoninstraling wordt geminimaliseerd. De 
bovenste laag is weer een kleinere cirkel. In 
dit deel is stichting welzijn albrandswaard 
gehuisvest. albrandswaard bestaat uit de 
kernen rhoon, Poortugaal en Portland. 
omdat albrandswaard, Barendrecht en 
ridderkerk ambtelijk samenwerken zijn 
veel uitvoerende diensten in Barendrecht 

gehuisvest en zijn in dit gebouw van 2700 
m2 bvo vooral het bestuurlijk centrum 
en publieksfuncties voor albrandswaard 
ondergebracht. veel ambtelijke werkka-
mers waren niet nodig. Bij de derde cirkel 
is de colonnade – wederom excentrisch 
– doorgetrokken in het gevelaanzicht, waar-
door mooie dakterrassen zijn ontstaan.”

Stoer en eerlijk beton
De keuze voor zichtbeton geeft het gebouw 
z’n eigenheid. “Je krijgt qua uitstraling een 
stoer en eerlijk gebouw, met een prachtige 
dynamische gevel dankzij de colonnades. 
ook binnen is het beton bewust in het zicht 
gelaten, zowel bij de kolommen als de 
plafonds van de betonvloeren. Het zicht-
beton buiten zal zich door weer en wind 
tekenen, maar dat mag. In combinatie met 
het vele glas blijft het een gebouw dat in 
z’n vormgeving markant blijft. Je kunt een 
gebouw ook omgeven met luxe materialen 
en detailleringen, maar je praat wel over 
geld van een gemeentelijke overheid waar 
iedereen zuinig mee wil omspringen. we 
hebben dit gebouw binnen het budget 
kunnen maken. vooral omdat het ontwerp 
vanaf het begin goed maakbaar was. Zo 
zijn uiteindelijk maar twee typen prefab 
kolommen geproduceerd; heel overzich-
telijk. Bij een deel van die kolommen bij 
de verdiepte raadzaal zijn ze alleen wat 
langer geworden, omdat daar de verdie-
pingshoogte extra hoog is geworden. Dat 
geeft nog een extra dynamische lijn aan 
de gevel.”

maurits algra heeft nog één advies: 
“Prefab beton wordt in de fabrieken 
netjes vervaardigd, maar er zou wat meer 
aandacht moeten zijn voor het transport. 
Het is zonde als iets licht beschadigd op de 
bouwplaats komt en je het dan moet repa-
reren. Dat kost tijd en geld en het wordt 
niet zo mooi als het oorspronkelijke strakke 
prefab beton. met zorgvuldig laden/lossen 
en transport wint prefab beton verder aan 
kracht. Je kunt als architect kijken of een 
materiaal past in je duurzame aanpak, maar 
als je op deze manier prefab beton toepast, 
waarbij het functies van constructie, zicht-
werk, architectonische overwaarde en 
flexibiliteit naar de toekomst bundelt, dan 
noem ik dat duurzaam gebruik van beton.”

Duurzaam en 
nul-op-de-meter
De architecten zijn zeer content met 
het resultaat en datzelfde geldt voor de 
gemeente en medewerkers. Het gebouw is 
prettig in het gebruik. Door de opvouwbare 
en verplaatsbare inrichting is de raadzaal 
multifunctioneel te gebruiken. Het gebouw 
voelt ook licht en transparant, mede door 
het vele daglicht. Zo zijn op het dak vier 
daglichttubes aangebracht die het daglicht 
diep in het levendige hart van het gebouw 
brengen. maaike: “Het gebouw is gasloos 
en zeer energiezuinig, zelfs nul-op-de-
meter. op het dak liggen Pv-panelen, er 
is driedubbelglas gebruikt en de benutting 
én het weren van de zoninstraling scheelt 

energie voor warmte en koeling. Het 
groene dak fungeert als regenwaterbuffer. 
een grote groene wand in het gebouw 
zorgt voor een aangename luchtvochtig-
heid; ook de akoestiek wordt daarmee 
verbeterd.”

Het gebouw is april dit jaar in gebruik 
genomen en wordt eerdaags officieel en 
feestelijk geopend. Het is opvallend hoe de 
renders van het ontwerp en het uiteindelijke 
gebouw op elkaar lijken. Dat bewijst dat 
het doordachte ontwerp met de cirkels 
en colonnades met prefab betonnen 
kolommen een schot in de roos zijn.

Foto’s: © Ronald Tilleman

Bouwpartners
Opdrachtgever: gemeente albrandswaard
Architect: Gortemaker algra Feenstra
Bouwer: Bouwonderneming Stout
Adviseurs: Swinn, Galjema, LSa
Prefab (zicht)beton: kolommen, trappen/
bloktreden, bordessen, sierranden/balken, 
wanden, breedplaatvloeren en kanaalplaat-
vloeren (toegangsbrug)

Veelzijdig beton geeft 
Huis van Albrandswaard 
herkenbaarheid en statuur

Alles heeft een reden bij het Huis van Albrandswaard. Zo zorgt de ronde vorm voor een 
compact gebouw, alles is dichtbij. Het gebouw is bovendien alzijdig en transparant naar 
alle kanten, precies wat de gemeente als organisatie wil uitstralen. En de ronde vorm 
heeft een compacte buitenschil en dat biedt aanknopingspunten voor energiebesparing. 
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Internationalisering en verduurzaming: 
dat zijn de twee thema’s waarop mulder 
europe zich de afgelopen periode nadruk-
kelijk heeft gericht. Zo wordt het equipment 
tegenwoordig uitgeleverd aan klanten in 
onder meer egypte, Noorwegen, Duitsland, 
Suriname en België. ook internationaal 
worden de betonmixers van mulder europe 
namelijk zeer gewaardeerd vanwege hun 
betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijk-
heid. De expansie betekent bovendien 
een grote aanwinst voor aannemers met 
internationale projecten, geeft wijnand 
van aalst, Ceo van aalst Group aan: “Zo 
ervaren zij ook in het buitenland het comfort 
van de Nederlandse manier van zakendoen. 
Bovendien is daarmee een zekere homo-
geniteit in het wagenpark gegarandeerd.”

Sterk ontwerp
Bouwen op klantspecificatie is van oudsher 
de rode draad in de productie van de inmid-
dels meer dan tienduizend betonmixers 
in verschillende uitvoeringen door mulder 
europe. “wij zijn minder van de massa en 
meer van de individualisatie”, zegt manager 
Sales & marketing Hans Stok. “Daarbij 

ontwerpen wij voor de grote Nederlandse 
maat tot en met een 17 kuubs drum, maxi-
male aslasten en andere technische eisen. 
Doordat die aspecten al vanaf het ontwerp 
bepalend zijn realiseren we een optimale 
gewichtsverdeling en blijft ondanks het 
grote volume de totale hoogte van de mixer 
toch beperkt.” er staat daarmee een heel 
sterk ontwerp voor bijvoorbeeld het werken 
met een kubel. kleine aanpassingen in het 
ontwerp kunnen verder een wereld van 
verschil betekenen in het werken met de 
betonmixer. Neem nu bedieningshandels 
aan de buiten- of bovenkant, specifieke 

wensen voor de goot, voorzieningen om 
de schoonmaakartikelen goed te kunnen 
plaatsten of de plaatsing van bepaalde 
afdekplaten: het kan allemaal bij mulder 
europe.

Duurzaamheid leidend
Naast verregaande individualisatie is er 
nog een reden waarom klanten in herha-
ling kiezen voor mulder. van aalst: “we 
proberen steeds opnieuw om verbe-
teringen toe te passen. Zo hebben we 
afgelopen jaar gewerkt aan een hoger 
afwerkniveau, zoals het laksysteem. De 

belettering is het visitekaartje van een klant, 
dus de kwaliteit van de verf is belangrijk. 
Niet alleen voor een langdurig hoogwaar-
dige uitstraling, maar ook omdat er minder 
reinigingsmiddel nodig is.” Het is een van 
de voorbeelden hoe duurzaamheid een van 
de leidende principes is voor alle nieuwe 
ontwikkelingen. Zoals elektrificatie. ruim 
een decennium geleden is mulder europe 
begonnen met de ontwikkeling van een 
betonmixer waarvan de trommel elektrisch 
wordt aangedreven. Inmiddels omvat 
het aanbod drie verschillende elektrisch 
ondersteunde aandrijfvormen die dankzij 
het uitschakelen van de vrachtwagenmotor 
of hulpdieselmotor voor een aanzienlijke 
vermindering in het verbruik van fossiele 
brandstoffen en daarmee de uitstoot van 
fijnstof en Co2 zorgen. Bovendien dragen 
deze groene alternatieven bij aan een 
stillere bouwplaats. “Je denkt in eerste 
instantie in accu’s, maar we kijken inmid-
dels samen met partners naar de mogelijk-
heden die waterstof biedt. want als je twee 
ton aan accu’s erin hebt liggen, dan kun je 
minder beton meenemen. waterstof wordt 
weer een stap verder vooruit.”

Persoonlijke business
Los van alle technische innovatie ziet van 
aalst de relatie met de opdrachtgevers 
als heel persoonlijke business. “mulder is 
een merk dat iedereen kent. we bouwen 
al zeventig jaar betonmixers. Dat schept 
hoge verwachtingen. Daarom blijven wij 
merkonafhankelijk steeds de beste part-
ners selecteren bij alles wat we doen. wij 
realiseren ons hoe onze producten kunnen 
bijdragen aan het comfort van de operator 
en de efficiency in het werk. Dat motiveert 
ons om maximaal ons best te doen voor de 
Nederlandse en groeiende groep buiten-
landse klanten.”

Mulder Europe bv
Baanhoekweg 16

3313 LA DORDRECHT

T 078 - 622 13 00

E info@muldereurope.com

I www.muldereurope.com

Topkwaliteit betonmixers met alle ruimte voor maatwerk

Mulder Europe steeds 
internationaler en duurzamer

De oudste bouwer van betonmixers die ons land rijk is, is gevestigd in Dordrecht. Mulder 
Europe, onderdeel van de Van Aalst Group, is al meer dan een halve eeuw dé naam 
voor Nederlandse en steeds meer buitenlandse klanten. Een nieuw fris team onder 
leiding van CEO Wijnand van Aalst zet grote stappen in innovaties.
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ENVO-FIX B.V. ∙ WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT 18 ∙ 2411VV BODEGRAVEN    
T: 0172 61 22 88 ∙ F: 0172 61 73 36 ∙ WWW.ENVO-FIX.NL

DAMPWERENDE FOLIES      BOUW- EN BESCHERMFOLIES       NOPPENFOLIES

NEEM CONTACT OP VOOR INFORMATIE EN PRIJZEN

NIEUW
IN ONS ASSORTIMENT!

DE FOLIES VAN ENVO-FIX 
HOUDEN
OP AFSTAND

STOF, VUIL, WATER, DAMP, 
WIND EN BESCHADIGINGEN

De vooruitgang ervaren.

  Hoge beschikbaarheid en lange levensduur door robuuste machine techniek.
  Lage emissies en hoge doeltreffendheid door intelligent aandrijfsysteem.
  Hoog bedieningscomfort door innovatieve besturingstechniek. 
  Passende uitrustingsstukken garanderen hoge productiviteit.
  Geoptimaliseerde bouwprocessen door passend advies.

Funderingsmachines van Liebherr.

Liebherr Maritime Benelux B.V. 
Beeldschermweg 2
3821 AH Amersfoort
Netherlands
Phone: +31 334 500 888
E-mail: jurrian.nielen@liebherr.com 
www.facebook.com/LiebherrConstruction 
www.liebherr.com

De vooruitgang ervaren.

  Hoge beschikbaarheid en lange levensduur door robuuste machine techniek.
  Lage emissies en hoge doeltreffendheid door intelligent aandrijfsysteem.
  Hoog bedieningscomfort door innovatieve besturingstechniek. 
  Passende uitrustingsstukken garanderen hoge productiviteit.
  Geoptimaliseerde bouwprocessen door passend advies.

Funderingsmachines van Liebherr.

Liebherr Maritime Benelux B.V. 
Beeldschermweg 2
3821 AH Amersfoort
Netherlands
Phone: +31 334 500 888
E-mail: jurrian.nielen@liebherr.com 
www.facebook.com/LiebherrConstruction 
www.liebherr.com
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Imagine. Model. Make.

Leviat
Tel: +31 (0) 74 267 1449
info.nl@leviat.com

Halfen.nl   I   Leviat.com

HEK prefab 
verbinding

Een innovatieve en veelzijdige productoplossing voor een snelle en 
eenvoudige droge verbinding van prefab betonelementen, zowel 
horizontaal al verticaal.

DROGE CASCO MONTAGE

Leviat Halfen HEK (AR) app

Beschikbaar in Appstore en 
Google PlayStore
Bekijk de HALFEN HEK 
verbindingen in het prefab 
casco.


