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BV-Nieuws 2017, adverteren in een uitgave?
5x per jaar verschijnt ons verenigingsblad. Exclusief voor bedrijfsleden, is het mogelijk om
hierin te adverteren of om hieraan zelfs een bijlage toe te voegen. Het BV-Nieuws wordt gelezen
door een breed publiek.
BV-Nieuws nummer 2.
Omvang: 40 pagina’s| Formaat: A4| Oplage: 4.000 ex
Verspreiding: Leden Betonvereniging, cursisten en contacten vanuit alle segmenten binnen
de betonwereld.
Adverteren?
Natuurlijk doen!
Hele pagina € 1.150,Halve pagina € 710,Kwart pagina € 410,Achtste pagina € 300.Tarieven zijn inclusief BTW
Neem voor meer informatie en reservering contact op met:
Kim Vermeulen via studiedagen@betonvereniging.nl of 0182-539233.
Voorpagina foto: Hans Roggen ABT
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Ultraslanke hybride trap - ABT
Ingenieursbureau ABT heeft recent een surrealistische slanke trap van beton en glas gerealiseerd
voor haar eigen hoofdkantoor in Velp. De ultraslanke hybride trap – met een dikte van ongeveer vijf
centimeter – overspant een afstand van bijna zes meter, zonder ondersteuning of verstijvingsribben. De sierlijke trap gaat zowel productietechnisch als rekentechnisch ver voorbij de grens van het
gangbare.
De nieuwe trap in het hoofdkantoor van ABT in Velp bestaat uit één gedeelte, is vier keer slanker
dan gangbaar en zweeft naar de eerste verdieping. Om de trap – ontworpen door JHK Architecten
– zo slank te krijgen, moesten beton en glas constructief samenwerken. Het glas is onzichtbaar
met het beton verbonden en verstijft en versterkt de trap. Zonder het glas zou de trap werken als
een verende plank. ABT berekende de constructie met speciale software. Het constructieve ontwerp
vroeg om nauwe samenwerking tussen de glasspecialisten en betonconstructeurs. Onder meer de
wapening en de krachten vanuit het glas moesten op elkaar worden afgestemd.

foto’s: Hans Roggen-ABT

Vanwege de extreem hoge spanningen in de trap koos ABT voor zelfverdichtend ultrahogesterkte
vezelbeton (UHSB) en een speciale mortel. De ultraslanke trap vereiste een innovatief stortproces,
ontwikkeld in samenwerking met Romein Beton. De glazen balustrade reflecteert de innovatieve
aard van ABT. Het ABT-team – in nauwe samenwerking met glasleverancier Si-X – zocht de absolute grenzen van het materiaal op. Een drielaagse ruit loopt met de hoeken van de treden mee. Dit
betekent een glasconstructie met een zaagtand én hoge toleranties, iets wat zelden of nooit vertoond is.
Het revolutionaire ontwerp is een demonstratie van de mogelijkheden van het veelzijdige UHSB en
glas als constructief draagkrachtig materiaal. Samen vormen beton en glas een sterke, hybride
constructie. De sierlijke trap gaat hiermee zowel productietechnisch als rekentechnisch ver voorbij
de grens van het gangbare. Zo inspireert de trap iedereen in het kantoor het beste uit zichzelf te
halen. Samen met partners het onmogelijke mogelijk maken.
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90 jaar

Betonvereniging 1927 -2017

Betondag 2017 – digital beton
Staat 16 november 2017 al geblokt in uw agenda?
De Betondag op 16 november 2017 wordt een hele bijzondere en feestelijke editie – die u niet mag
missen. Het is de 60ste Betondag van de Betonvereniging die 90 jaar bestaat. De Betonprijs wordt
voor de 20ste keer uitgereikt en de ENCI Studieprijs aan studenten zelfs voor de 40ste keer. Natuurlijk gaan we hier op veel manieren aandacht aan besteden.

Studenten, starters en young professionals
Op de Betondag is er zeker plek voor de nieuwe generatie. We zorgen voor een uitdagend
programma, zo wordt er gedacht aan onderwerpen als “ digital fabricating” en “artificial intelligence” in de bouw. We hebben een goede samenwerking met Hogescholen en Universiteiten en
hun studieverenigingen, zo hebben verschillende studieverenigingen bijvoorbeeld een eigen stand
op de Betondag. We werken doorlopend samen, maar ook tijdens bijzondere projecten zoals de
Betonkanorace. Ook is er jaarlijks op de Betondag, dit jaar dus voor de 40ste keer, de uitreiking van
de ENCI Studieprijs. Deze prijs is voor afstuderende studenten van HBO, Universiteit en
(P)MSEng-opleidingen. Zij nemen ook veel collega-studenten mee naar de Betondag voor support
tijdens hun presentaties voor de Publieksprijs.
Naast een aantrekkelijk programma, maken we voor studenten, starters op de arbeidsmarkt en
young professionals de drempel zo laag mogelijk om de Betondag te bezoeken. We hebben een
speciale groepsaanbieding voor studenten, waarmee ze samen voor een laag bedrag de Betondag
kunnen bezoeken. Hier maken ieder jaar een paar honderd studenten gebruik van. Voor starters
op de arbeidsmarkt en young professionals tot 35 jaar, geldt ook een grote korting op de
toegangsprijs. Ook hiervan is de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt.

Expositie Betonmarkt
De exposanten leveren met de Betonmarkt een grote bijdrage aan het succes van de Betondag.
We zijn er trots op dat de meeste exposanten al jarenlang op de Betondag staan. Speciaal voor
onze exposanten, organiseren we dit jaar weer een “meet-en-greet”. Alleen exposanten kunnen
zich hier dit jaar voor aanmelden en zij krijgen hiermee de kans om hun bedrijf als aantrekkelijke
werkgever te presenteren aan studenten en starters. Ontmoet dus uw toekomstige medewerkers
op de Betondag.
Op onze website www.betondag.nl. vindt u alle informatie
voor exposanten. En heeft u nog vragen, dan helpen wij u
graag. Uw contactpersoon is Marjolein Humme, zij is te
bereiken via betondag@betonvereniging.nl of via
0182-539 233.

Laatste nieuws
Het laatste nieuws over de Betondag vindt u op onze website: www.betondag.nl of via LinkedIn: Ons Beton Netwerk,
Facebook: Betonvereniging en Betondag of Twitter:
@Betonvereniging of #Betondag.

met natuurlijk de

Betonprijs 2017
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Concreet BV-Nieuws 2017-2
Het clubhuis van de Betonvereniging

We vieren dit jaar onze 90e verjaardag. Betonvereniging al 90 jaar
actief in de kenniswereld van beton. Dat we iets met beton doen is
een bekend gegeven. Als je de diploma registers van Betonlaboranten,
-technologen en –constructeurs op de website bekijkt, zie je lange
lijsten met door de Betonvereniging opgeleide experts.
Dat we een vereniging zijn is minder bekend. De Betonvereniging
werd in 1927 opgericht met als doelstelling: “in den meest algemeenen zin de ontwikkeling van de beton- en gewapend betontechniek in Nederland te bevorderen”. Prof. ir. D. Dicke in zijn voorwoord
van het boekje De geschiedenis van de Betonvereniging 1927-1987.
“De naam spreekt uit dat het hier om iets hogers gaat dan om de
belangen van een bedrijfstak, een beroep of tak van sport, want een
vereniging is een club, groepering, gevormd door personen te bevordering van een gemeenschappelijk belang.”

Bij een vereniging hoort een clubhuis.

Het secretariaat van de Betonvereniging is gehuisvest in een mooi kantoorpand in Gouda.
Op 10 minuten loopafstand van het NS-Intercity station. Sinds kort hebben we daar de beschikking
over 2 mooie cursuslokalen. We zullen nu vaker dan voorheen onze cursussen in ons eigen pand te
Gouda gaan organiseren. Sommigen zeggen direct lekker goedkoop. En dat is ook zo. We sparen
immers extern huurkosten uit. Daardoor kunnen we nu ook specialistische cursussen met kleinere
groepen doorgang laten vinden.
Maar dat is niet de enige reden. We verwachten ook meer onze verenigingsgedachte uit te kunnen
dragen. Deelnemers aan cursussen komen in contact met het secretariaat. Er ontstaan gesprekken
met de technische secretarissen. Kortom een nieuwe ontmoetingsplek.
Of zo u wilt een clubhuis. Wilt u ook eens binnenkijken? De ALV op 31 mei van de Betonvereniging
wordt in ons pand gehouden. Deelnemers krijgen een rondleiding. Lees meer over de ALV elders in
dit blad.

Netwerken

Betonvereniging is netwerken. Zo zijn we weer
bezig met de Betondag 60e en de Betonprijs
20e editie. Een soort reünies zijn de nascholingscursussen met name voor Betononderhoudskundigen en reparateurs . In mei zijn er
twee lesdagen “Nascholing Betononderhoudskundige” te volgen. Waarvan de laatste met
een nog niet eerder gegeven onderwerp “Coatings en mortels” heeft.
Verder in dit nummer een (foto)verslag van de een geslaagde 2e Dag van de Betontechnologie.
Het fib Symposium in Maastricht van 14-17 juni 2017 en nog veel meer.
Graag tot ziens bij één van de activiteiten die we met en voor onze leden organiseren.
Wiepkje van den Burg – De Rooij
Adjunct-directeur Betonvereniging

3

Opleidingen najaar 2017
Er wordt volop gewerkt aan de studiegids. Deze zal medio mei verstuurd worden. Tegelijkertijd
wordt de website aangepast, zodat u zich op tijd kunt aanmelden.
Wilt u meer exemplaren voor uw medewerkers?
Stuur dan een mail naar opleidingen@betonvereniging.nl.

Verhardingsbeheersing en self-healing methodieken
nieuwe onderwerpen bij Nascholing Betontechnoloog BV
In de jaarlijkse nascholingscursus voor betontechnologen is er dit keer volop aandacht voor ‘verhardingsbeheersing, self-healingmethodieken en nieuwe materialen’. Prof.dr.ir. Erik Schlangen (TU
Delft) zal de deelnemers in 4 uur tijd bijpraten over de actuele inzichten hieromtrent. In bijgaand
overzicht ziet u de overige 3 onderwerpen en docenten voor deze jaargang genoemd. Het onderwerp ‘Nieuwe EN 206/NEN 8005’ staat dit jaar voor het laatst op het programma.
Kunt u een keer niet de les volgen op de locatie waarvoor u ingeschreven staat? Dan is er vaak de
mogelijkheid om deze les op een andere locatie te volgen.
Wel graag in overleg met de Betonvereniging: opleidingen@betonvereniging.nl.
Let op! De onderwerpen per lesdag zijn niet voor elke locatie gelijk.
Apeldoorn

Gouda

Veldhoven

Bouwmensen

Betonvereniging

Veldhoven techniekHuys

Sleutelbloemstraat 69b

Büchnerweg 3

De Run 4250

7322 AJ Apeldoorn

2803 GR Gouda

5503 LL Veldhoven

lesdag

ma. 13.00 - 17.00 uur

di. 16.00 - 20.30 uur

wo. 13.00 – 17.00 uur

1

15 mei

16 mei

17 mei

Jurjen Talsma

Harry Kouwenhoven

Jurjen Talsma

bijzondere projecten

nieuwe EN 206/NEN 8005

bijzondere projecten

met bijzonder beton

specs + mat.keuze

met bijzonder beton

22 mei

23 mei

24 mei

Erik Schlangen

Harry Corporaal

Harry Kouwenhoven

verhardingsbeheersing

schoon beton

nieuwe EN 206/NEN 8005

selfhealingmethodieken

gekleurd beton

specs + mat.keuze

29 mei

30 mei

31 mei

Harry Corporaal

Erik Schlangen

Harry Corporaal

schoon beton

verhardingsbeheersing

schoon beton

gekleurd beton

selfhealingmethodieken

gekleurd beton

12 juni

6 juni

7 juni

Harry Kouwenhoven

Jurjen Talsma

Erik Schlangen

nieuwe EN 206/NEN

bijzondere projecten

verhardingsbeheersing

8005

met bijzonder beton

selfhealingmethodieken

adres

2

3

4

specs + mat.keuze
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Voorspantechniek Uitvoering
Alles wat je moet weten van (voor)spannen
De cursus behandelt verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het uitvoeren van constructies van (gedeeltelijk) voorgespannen beton. Aan bod komen onder meer: het principe en
aanbrengen van voorspanning, het spannen, de spanapparatuur en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Toepassingen daarvan liggen zowel in de utiliteitsbouw als de infrabouw.
Startdatum
Cursusplaats
Contacturen
Kosten in € (ex. b.t.w.)

9 mei 2017
Utrecht
8 lesavonden van 2.5 uur
1.425,-

Functioneringsniveau
Studielast (uur)
Kenniseenheden
niet-leden

mbo (4)
60 uur
n.v.t.
1.750,-

Constructieve ankers voor beton
Alles wat je moet weten van ankerverbindingen
Het ontwerpen en berekenen van ankerverbindingen is een vakgebied voor specialisten. Het ontwerp en de uitvoering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar daar wordt in de praktijk
nog wel eens aan voorbij gegaan. Als constructief ontwerper moet je tijdens het ontwerpproces de
juiste afwegingen maken en als toezichthouder / uitvoerder moet je actie kunnen ondernemen bij
wijzigingen in de uitvoering. In deze cursus, die samen met ankerleveranciers is ontwikkeld, komt
dit soort zaken uitgebreid aan bod.
Startdatum
Cursusplaats
Contacturen
Kosten in € (ex. b.t.w.)

10-5-2017
Gouda
4 middagen van 4.5 lesuren
1.315,-

Functioneringsniveau
Studielast (uur)
Kenniseenheden
niet-leden

hbo (5)
30 uur
9
1.565,-

Nascholing Uitvoering Betonreparatie Middenkader
In BV-Nieuws 2017-1 werd een foto op pagina 20 geplaatst zonder bronvermelding. Deze foto is
van Fortius. Afgebeeld wordt Het oplijmen van S&P Clever Reinforcement lamellen. Deze cursus
is in april voor het eerst gegeven aan een enthousiaste groep. Deze kaderfunctionarissen voldoen
daarmee aan de nascholingsverplichting zoals genoemd in de BRL 3201. Onderwerpen die onder
andere in deze cursus aan bod kwamen de nieuwe norm NEN-EN 1504 en de CUR-Aanbevelingen
118 en 119, aangescherpte arbeidsomstandigheden en constructieve beoordeling.
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Betonprijs 2017
Toen ik in 1979 als 5e-jaars student aan de Technische Universiteit van Eindhoven, getuige was van
de uitreiking van de Betonprijs en de bevestiging
van de plaquette aan de wand van het gebouw voor
Werktuigbouwkunde was ik gefascineerd door deze
gebeurtenis. Ik vond het “heroïsch”. Dat stoere gebouw met dat stoere materiaal. En dan zo’n hoge
onderscheiding. Wij architecten waren opgeleid
met Le Corbusier als een god en Ronchamp en La
Tourette waren wonderen. Met dat mooie materiaal
(beton ziet er zowel hard als zacht uit) kon je alle
kanten op. Wilde vormen, grote overspanningen, serieproductie…de mogelijkheden waren ongekend.
In 2001 mocht ik zelf de Betonprijs in ontvangst nemen. Het voelde weer heroïsch. Inmiddels zijn
de mogelijkheden nog meer ongekend. Van lichtdoorlatend beton tot binnenkort betonprinten.
Deze ontwikkelingen inspireren ons, architecten en ingenieurs. Er komen mooie en intelligente
creaties uit. Waar we trots op mogen zijn. Ik gun dan ook iedereen dat heroïsche gevoel. Stuur uw
project in!
Han Westelaken, voorzitter jury Betonprijs 2017

20e editie

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt
u op onze website www.betonprijs.nl

Betonprijs 2017
BV-Nieuws | jaargang 2017 | nummer 2
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High tech concrete:
Where technology and engineering meet!

Mogen we u ook ontvangen op het fib Symposium 2017 van 12 – 14 juni in Maastricht?

Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw

Het programma van het symposium wordt binnenkort gepresenteerd, er worden 322 papers in de
proceedings opgenomen. Ook zijn er een speciale programma onderdelen die we alvast aan u kunnen presenteren.
Maandag 12 juni 2017
• De opening session voor alle deelnemers
• De opening van de expositie
• De uitreiking van de 2017 fib Achievement Award for Young
• Engineers (AAYE) in herinnering aan prof. A.S.G. Bruggeling
• Keynote speech van Chris Poulissen: the real nature of concrete
• Social programme
• Welkomst receptie stadhuis Maastricht
Dinsdag 13 juni 2017
• De project presentaties. Het is daarom voor mensen uit de praktijk
ook mogelijk om alleen voor deze dag in te schrijven.
• Prijsuitreiking Studenten prijsvraag S-CO2DE
• Modelcode 2010/2020
• Keynote speech Prof.dr.ir. Yen Lei Voo:
Ultra-High Performance Concrete – Technology
for Present and Future
• Keynote speech Prof.dr.ir. Theo Salet:
3D Concrete Printing – A Structural Engineering
Perspective
• Keynote speech Codes of practice: burden or inspiration? Prof.dr.ir. Joost Walraven
• Social programme
• Gala diner voor deelnemers
Woensdag 14 juni
• Sluiting expositie
• Closing session voor alle deelnemers
Sponsors fib Symposium 2017 Maastricht

Wilt u meer informatie?
U kunt contact opnemen met:
Secretariat Symposium and Organising Committee
info@fibsymposium2017.com
T +31 – 182 539 233
F +31 – 182 537 510
Wiepkje van den Burg-de Rooij
lid Organising Committee
wiepkje@betonvereniging.nl
T +31 – 182 539 233
Marjolein Humme Secretariaat Symposium en
Organising Committee
marjolein@betonvereniging.nl
T +31 – 182 539 233
7

June 12-14, 2017

High tech concrete:

Where technology and engineering meet!

Cooperation of Belgian & Dutch Concrete Societies

Organised by:
• Opening session ﬁb Symposium 2017
• Keynote speakers:

Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw

Joost Walraven - Theo Salet - Yen Lei Voo - Chris Poulissen

•
more than 40 countries
•
• AAYE Award ceremony in memory of
prof. A.S.G. Bruggeling
• Model Code 2010/2020
•
•
•
• Social programme:
Citywalk Maastricht - Cruise on the river Meuse –
• Gala dinner in the Music Hall Maastricht

Sponsored by:

The Netherlands

www.ﬁbsymposium2017.com
www.facebook.com/Fibsymposium2017Maastricht
@ﬁb2017
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Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda
aan kabinet

Kabinet: ‘Grote waardering voor voortvarendheid’
“Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard
Wientjes vandaag het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze
vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals
het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van
huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.
Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een 100% energieneutrale woningvoorraad in 2050,
hergebruik van alle bouwmaterialen in 2050 en het verder laten stijgen van de productiviteit in de
sector. In de toekomst is een groei van 1 miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen worden
gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen.
Het kabinet heeft grote waardering voor de voortvarendheid waarmee de Taskforce onder leiding
van Bernard Wientjes deze Bouwagenda heeft opgesteld. Minister Kamp van Economische Zaken:
“Met een jaarlijkse productie van 60 miljard en een werkgelegenheid van meer dan een half miljoen banen is de bouw van groot economisch belang. Volgens de laatste cijfers van het CBS was de
bouwsector ook in het laatste kwartaal van 2016 de sterkst groeiende bedrijfstak van Nederland.
Met deze bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen om de bouw
succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Ik ben dan ook blij met deze actiegerichte
agenda die de ontwikkelingen zoals de overgang naar duurzaam wonen en het oplossen van leegstandsvraagstukken in een versnelling brengt. Daarmee is het een waardevol document geworden
voor een nieuw kabinet.”
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties prijst de ambitie van de Bouwagenda: “We staan voor grote uitdagingen. Maar deze agenda laat zien dat er ook grote kansen
liggen: voor nieuwbouw, renovatie en verduurzaming in de bouw.” Als voorbeelden noemt hij het
circulair bouwen en de toepassing van nieuwe technologie.
9

Renoveren en verduurzamen
Kern van De Bouwagenda vormen elf Road Maps en zes dwarsdoorsnijdende, overkoepelende
thema’s. Concrete plannen zijn onder andere:
•
•
•
•

verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, te starten met 100.000 per jaar;
een plan van aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam 		
en slim te krijgen
de programmering van 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen, die in 2030 		
gerealiseerd zijn
opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie van onze nationale infrastructuur
assets (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, dijken, riolen en energienetwerken) uniform
inzichtelijk.

Revolutie nodig
Om de ambities waar te maken, zijn schaalvergroting, een kwaliteitssprong, en ruim baan voor
innovatie nodig, aldus Wientjes. “Daarvoor is het bovenal nodig dat de bouw zichzelf gaat vernieuwen. Om de grote maatschappelijke doelstellingen van de komende jaren te halen, kunnen
we niet op de oude voet verder. Er is een revolutie nodig, een radicaal andere manier van denken,
werken en samenwerken. Dit vraagt om professionalisering van de sector als geheel, een fundamentele verandering van het aanbestedingsbeleid en een grote investering in mensen. Met deze
aanpak verwachten we een spectaculaire productiviteitssprong te realiseren, waarbij we de voor
ons liggende opgaven tegen 30% lagere kosten kunnen uitvoeren. Ook verwachten we dat dit de
komende jaren 50.000 extra banen oplevert.”
Coalities
De Taskforce wil de plannen de komende maanden verder uitrollen. Wientjes: “Opgaven kunnen alleen gerealiseerd worden door een samenbundeling van alle betrokkenen en coalities op maat zoals
rond toekomstbestendige onderwijshuisvesting en verduurzaming van corporatiewoningen”.
Voor elk van de drie pijlers infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw gaat een ‘Topteam’ aan de
slag. Dit heeft tot taak voor elke Road Map een coalitie te formeren met alle relevante stakeholders
die zich committeren om de vereiste doorbraak te realiseren. De overheden zijn bereid de sector
daarin in alle opzichten actief te ondersteunen.
Voor meer informatie: www.debouwagenda.com
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Betonakkoord in zicht
De dag van de Betontechnologie
Op de dag van de Betontechnologie sprak prof. dr. J. Cramer
een rede met als onderwerp “De toekomst van de betonsector in het licht van duurzaamheid” uiteraard kwam daar het
Betonakkoord aan de orde. Reden om hier nog eens toe te
lichten wat het Betonakkoord ook al weer inhoudt.
De betonwereld is momenteel in de ban van de onderhandelingen voor het op handen zijnde Betonakkoord voor Duurzame groei. Onder de paraplu van het MVO Netwerk zoeken vertegenwoordigers
van aannemers, adviesbureaus en producenten van cement en beton naar de voorwaarden voor een
gezonde bedrijfstak met een duurzame toekomst.
Dit doen zij aan vier zogenoemde ‘onderhandelingstafels’. We lopen ze even langs.
Circulariteit
Bouwen zonder in te grijpen in het bestaande is vrijwel niet mogelijk. Maar als we dan toch aan de
gang gaan, dan liefst met zo min mogelijk verlies aan waarde, van grondstoffen, componenten en
objecten. Daarbij moeten we de nu vrijkomende grondstoffen, componenten en objecten zo hoogwaardig mogelijk opnieuw inzetten. Dat vergt 1, 2, ja zelfs 3 keer nadenken over wat we doen!
Het vraagt omdenken: van snel benutten en uitputten van onze voorraden, naar duurzaam beheer
ervan.
CO2-reductie
Het broeikaseffect c.q. de uitstoot van CO2 is sinds enkele decennia dé meetlat waarmee we de
mate van duurzaamheid definiëren. De cement- en betonindustrie, verantwoordelijk voor een significante CO2-uitstoot, is continu bezig die carbon footprint verder te verlagen. Dat lukt ook elk jaar
weer een procentje of daaromtrent. Om een heuse doorbraak te forceren en de ontwikkelingen in
belangrijke mate te versnellen, zijn zogenoemde disruptieve innovaties nodig. Is dit een bespreekpunt of een breekpunt in de sector? Kortom: kan de sector de bedreiging omzetten in een kans?
Natuurlijk kapitaal
Een veelgebruikte definitie van natuur is: alles wat zichzelf ordent en handhaaft, al of niet beïnvloed door menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen. In Nederland is elke
vier-kante meter aarde wel een keer omgespit: in de loop der eeuwen hebben we nagenoeg ons
gehele grondgebied in cultuur gebracht. Door een cultuurgebied vervolgens een tijdlang met rust
te laten, creëren we echter ook weer nieuwe natuur. We kunnen dus best een deel van onze natuur
verstoren, als we er maar minimaal eenzelfde hoeveelheid natuur voor terug leveren. Daarbij
moeten we de bestaande natuur zoveel mogelijk respecteren en de nieuwe natuur in zijn ontwikkeling zoveel mogelijk stimuleren.
Sociaal kapitaal
Als we niet verjongen, dan sterven we op den duur uit. Een wetmatigheid die ons niet vreemd in de
oren klinkt. Om onze bedrijfstak in stand te houden, moeten we aantrekkelijk zijn en blijven voor
jonge mensen, aan wie we onze kennis en werkzaamheden op den duur kunnen overdragen. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en hun kennisniveau, nodig voor verduurzamen, naar een hoger peil brengen. Doen we dit al in onze eigen
organisaties? Of denken we dat onze kring de dans kan ontspringen?
Onderhandelingen
Zoals de titel aangeeft, is het einde van de onderhandelingen in het zicht. De hoop en verwachting
is dat het betonakkoord nog voor de zomer van 2017 het licht zal zien. Daarna gaan we met elkaar
aan de slag om de in het akkoord gestelde doelen te bereiken.
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Opleidingsinstituten komen samen
bij Betonvereniging
De economie trekt aan, her en der draaien bouwbedrijven alweer op volle toeren. Maar tegelijk ontbreekt het de bedrijven aan voldoende geschoolde werknemers. Werknemers die tijdens de afgelopen recessie massaal zijn ontslagen en ten langen leste hun heil in andere sectoren hebben gezocht.
Bouwbedrijven moeten dus nieuwe, onervaren mensen aannemen en opleiden.
Met het oog hierop hebben een jaar geleden 7
opleidingsinstituten in de Bouw en Infra alvast
de handen ineen geslagen. Onder de paraplu
van Bouwopleiders werken Betonvereniging,
BOB, Bouwcirkel, Bouwmensen, Civilion, KOB en
Soma samen om op alle niveaus, van VMBO tot
WO, de gevraagde kennis aan te bieden.
Belangrijk vliegwiel voor deze samenwerking
vormt de afspraak met de cao-partners iedere
werknemer duurzaam inzetbaar te maken en te
houden. Een overeenkomst waar niet alleen de
werkgevers, maar ook de werknemers baat bij
hebben. Zij krijgen immers elk jaar een geldbedrag te besteden en kunnen hiervoor o.a. allerlei
vormen van opleiding kopen.
Maar waar kun je nu welke opleiding volgen,
en welke opleiding sluit het beste aan bij het
gevraagde niveau? Dat zijn vragen waarover de
7 genoemde opleidingsinstituten elkaar regelmatig gaan informeren. Na een landelijke kennismakingsbijeenkomst op 25 januari te Harderwijk, waar deelnemers over de algemene gang
van zaken werden bijgepraat, gaan we vanaf nu
jaarlijks de regio in. In achtereenvolgens West,
Noord, Oost en Zuid staan dit jaar 4 bijeenkomsten gepland. Daarop zullen de regionale adviseurs van de verschillende deelnemende partijen
met elkaar ervaringen uitwisselen en de mogelijkheden van samenwerking inventariseren.
Belangrijk uitvloeisel van deze bijeenkomsten
moet een gezamenlijk plan van aanpak voor de
regio zijn.
De eerste regionale bijeenkomst staat gepland
op 9 mei in Gouda, ten kantore van de Betonvereniging. Bij deze gelegenheid zal onder meer
de nieuwe studiegids (najaar 2017) van de
Betonvereniging worden gepresenteerd.
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Dag van de Betontechnologie
Duurzame kennisdag voor aannemers,
constructeurs en technologen

i.s.m. Betonvereniging, Betoniek Platform, BFBN, Cement&BetonCentrum, Stutech en VOBN
Thema: Duurzaamheid
Vrijwel alle ontwikkelingen in de betontechnologie staan momenteel in het teken van de duurzaamheid. Of het nu gaat om alternatieve cementsoorten of toeslagmaterialen, ook ontwerpaspecten en
uitvoeringsmethoden hebben hun invloed op de carbon footprint.
De kennisdag, die onder leiding stond van ir. Hans Kooijman (hoofdredacteur Betoniek Platform),
werd plenair geopend door prof. dr.ir. Klaas van Breugel (TU Delft ) en prof.dr.ing. Dave Blank (UTwente). In drie parallelsessies werd aandacht besteed aan respectievelijk Duurzaam ontwerpen,
Duurzaam schoon beton en Alternati eve materialen. In de vierde parallelsessie werd de toegevoegde waarde van betontechnologie bij ontwerp en uitvoering van de Verlengde Waalbrug en de
Lentloper uitvoerig toegelicht.
In de afsluitende plenaire sessie ten slotte werd een toelichting op de actuele stand van activiteiten
gegeven door ir. Maurice Hermens (RHDHV) (Duurzaam Construeren) en prof.dr. Jacqueline Cramer
(Universiteit Utrecht), met o.a. een inkijkje in het Betonakkoord, zie elders meer daarover in dit
nummer.

Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw

13

Kwartaalbijeenkomst 3D-bekisting fabrikanten
te Gemert en Venray d.d. 1 december 2016
Donderdag 1 december 2016 werd aan De la
Roy Isolatie & Design’ te Gemert en Verhoeven
Timmerfabriek Nederland te Venray. Beide
fabrikanten maken o.a. bekistingen en dan geen
platte bekistingen maar vooral 3D-bekistingen.
De middag begon om 14:00 bij De La Roy, Aad
van Haastert verwelkomde de 45 Stubeco leden
in de vergaderkamer.
1e deel middagprogramma bij
De La Roy Isolatie en Design
Dhr Martijn van Brug van De la Roy Isolatie &
Design gaf een presentatie over hun werkzaamheden, maakt van blokken EPS (piepschuim)
en XPS (styrofoam) o.a. letters, logo’s in kleine
en grote vormen, kunstwerken of modellen.
Onder andere de hand van het TV programma
“The Voice” werd door De La Roy (voor België /
Frankrijk) vervaardigd.
Blokken EPS en XPS worden gesneden en/of
gefreesd tot het gewenste product. Indien gewenst kunnen de producten worden voorzien
van een coating, watergedragen verf (latex) of
een polyurea coating, of een gladde afwerking,
of een print. Voor de Bouw- en Betonindustrie
maakt De La Roy EPS funderingssystemen voor
de woningbouw, bouwmallen voor pijlers, landhoofden en zijwangen van bruggen.
Dhr Van Brug had een indrukwekkende presentatie van diverse projecten waar producten van
hun toegepast waren: poeren, windmolen fundaties, stempel bekisting Coentunnel, waterlinie
Haarlem. De aansluitende maldelen worden
voorzien van een bekistingsplaat, zodat bij ontkisten de mal heel blijft.

2e deel middagprogramma bij Verhoeven
Timmerfabriek
Om 16:00 werden de Stubeco leden verwelkomt
door dhr Peter Verhoeven directeur van Verhoeven Timmerfabriek. In 2 productiegroepen
maakt Verhoeven prefab betonmallen voor zichtwerkbeton en prefab timmerwerk (hsb-wanden,
stelkozijnen en dakkapellen).
Ook hier kregen de aanwezigen een indrukwekkend overzicht van projecten waar Verhoeven
mallen voor had geleverd. Geluidschermen A2
Den Bosch en Vinkeveen, 5 van de 50 Eurobruggen te Spijkenisse (bruggen welke staan op de
50 eurobiljetten), Bruistensingel Rosmalen,
Verlengde Waalbrug bij Lent.
(kwartaalbijeenkomst 15 januari 2015)
In de werkplaats worden handmatig contramallen gemaakt van de te maken betonconstructie.
Vuren balken worden bekleed met berken latten
(vroeger okoume, mahonie) in dikten 3 tot 15
mm voor rondingen. In tegenstelling tot EPS
bekistingen kan Verhoeven wel scherpe hoeken
in de mallen maken.
De met vakmanschap gemaakte mallen gaan
helaas wel na gebruik in de shredder,
bewaren van al die op maat gemaakt mallen is
niet mogelijk.
Voor de realisatie van metrostation Farringdon
Station in Londen, heeft Verhoeven Timmerfabriek diverse mallen gemaakt voor de dubbelgekromde betonnen gevelen plafondelementen.
Bijna ieder hoekelement is uniek en heeft weer
andere krommingen. Dankzij uitgekiend 3-D
tekenwerk werd de freesmachine aangestuurd
die de mallen binnen een tolerantie van 1 mm
bewerkte.

Aansluitend werd een rondleiding gemaakt door
de werkplaats.
Om 15:30 uur werd het bezoek
afgesloten en naar Venray gereden voor volgende bezoek.

Aansluitend werd een rondleiding gemaakt door
de werkplaats.
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Constructeursdag
Woensdag 17 mei 2017
10.00 – 18.30 uur

Circulair bouwen

2 KE/PE punten
t.b.v. Constructeursregister

extra
1 KE/PE punt
Masterclass

1 KE/PE punt
Excursie

Constructeur van het jaar
Welke constructeur is in 2017 dé ambassadeur van het vak en zet de norm voor constructief
doordachte ontwerpen?
Op de Constructeursdag 2017 wordt de Constructeur van het jaar gekozen en is er een prijs voor
het Aanstormend talent tot 35 jaar. Uw nominatie kunt u sturen tot 1 mei naar
studiedagen@betonvereniging.nl,o.v.v. Verkiezingen Constructeursdag 2017.
Graag ontvangen wij van de kandidaat een samenvatting van de specifieke kennis en ervaring, een
korte omschrijving en motivatie waarom deze kandidaat in aanmerking komt.
Daarnaast ontvangen wij bij voorkeur een CV van deze kandidaat met een overzicht van voltooide
projecten.

Kosten

€ 245,voor leden van de Betonvereniging, Bouwen met Staal en VNconstructeurs
€ 155,voor Young Professionals tot en met 35 jaar.
€ 135,voor leden van Youcon
€ 295,voor niet-leden
€ 50,voor gepensioneerde leden van de Betonvereniging, Bouwen met Staal en
		
VNconstructeurs
€ 50,voor studenten (o.b.v. kopie studentenpas)
Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
10.30 - 12.30 uur Masterclass Circulair bouwen in de praktijk
Speciaal voor jonge constructeurs is er weer de mogelijkheid om samen met een topconstructeur een Masterclass
te volgen. Aan de hand van een case doorlopen deelnemers een ontwerpproces. hoe pak je een eigentijds ontwerp
aan? Wanneer realiseer je een uitdagende constructie; wat is creatief in relatie tot (financiële) haalbaarheid ?
Deze masterclass is een unieke kans om te leren van uitblinkers uit het constructeursvak.
Zij zijn bereid om hun kennis en ervaring te delen met jonge constructeurs.
De masterclass is voor young professionals (t/m 35 jaar).
Deelnemen is gratis voor deelnemers aan de Constructeursdag.

Aanmelden
Aanmelden voor de Constructeursdag is mogelijk via onze website www.constructeursdag.eu.

Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw

YouCon
15

Noteer in uw agenda!
ALV Betonvereniging
31 mei 2017
Agenda wordt via www.betonvereniging.nl bekend gemaakt.

Constructeursdag 2016
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Agenda
Constructeursdag 2017
17-5-2017
Tata Steel IJmuiden
Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw

YouCon

ALV
31-5-2017
Gouda

fib symposium Maastricht
12-14 juni 2017

June 12-14, 2017

Maastricht

Studiedag: Vezels in Beton
29-6-2017
Plaats????

Studiemiddag Beton en funderingen
12-9-2017
‘De Reehorst’ Ede

20e Betonprijsdiner
15-11-2017
Rotterdam

60e Betondag 2017
16-11-2017

20e editie

Betonprijs 2017

De Doelen Rotterdam
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Constructeursdag
Woensdag 17 mei 2017
Tata Steel IJmuiden

2 KE/PE punten

Circulair bouwen
Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw

t.b.v. Constructeursregister

extra
1 KE/PE punt

YouCon

Masterclass

1 KE/PE punt
Excursie
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