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BV-Nieuws 2018, 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.
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Kim Vermeulen via info@betonvereniging.nl of 0182-539233.
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In de komende uitgaven van ons BV-Nieuws schenken
we aandacht aan de winnaars van de Betonprijs 2017.
In dit nummer “Hoogwatergeul Veessen Wapenveld”
winnaar in de categorie “Natte waterbouw”

20e editie

Betonprijs 2017

Winnaar natte waterbouw
Uit het
Juryrapport:
Dit project brengt ons weer volledig in de traditie waar
Nederlandse ingenieurs goed in zijn. Het beheersen
van ons waterland. Hier wordt ruimte aan het water
geboden terwijl de natuurlijke en agrarische functies
behouden blijven. Blijkbaar hoeft de noodzaak om land
te reserveren voor het bufferen van water het agrarisch
gebruik niet in de weg te staan. Hierdoor wordt veel frustratie bij de agrarische sector voorkomen. Zoals vaak in
het verleden is gebleken, leidt dit soort ingenieuze constructies tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerk ineens
zijn poëtische betekenis.

Opdrachtgever:
Architect:
Constructeur:
Aannemer:

Waterschap Vallei en Veluwe
ZUS
VolkerInfra en Van Hattum en Blankevoort
Combinatie IJsselweide
(Boskalis & Van Hattum en Blankevoort)
Uitvoerende partij beton: Van Hattum en Blankevoort

Hoogwatergeul Veessen Wapenveld
Deltawerken van de Veluwe
Op het moment van extreem
hoogwater moet het systeem
betrouwbaar zijn.

Jean Paul Adema
Projectleider Van Hattum en Blankevoort
Het is één van de laatste projecten binnen het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat.
Combinatie IJsselweide, bestaande uit Van Hattum en
Blankevoort (Koninklijke VolkerWessels) en Boskalis,
bouwden tussen Veessen en Wapenveld een hoogwatergeul. Dertien bruggen, negen stuwen, drie gemalen, een uitwateringssluis en vier doorlaten; aan
kunstwerken bepaald geen gebrek.
Maar dé blikvanger is ongetwijfeld de ruim 800 meter
lange brug en inlaat.
Wanneer het water in de IJssel op 5,65 meter boven
NAP staat, zorgt deze geul voor een daling van ongeveer 71 centimeter bij Veessen. ‘Bovenstrooms’
werkt dit door tot een daling van 20 centimeter bij
Deventer en zelfs nog tot een daling van 5 centimeter
bij Zutphen. Op het moment dat de hoogwatergeul in
gebruik moet worden gesteld, worden de zestig vizierkleppen hydraulisch omhoog getrokken. Over de hele
lengte van de inlaat is tevens een brug aangelegd die
bij extreem hoogwater de verbinding tussen Veessen
en Wapenveld in tact moet houden.

Hoogwatergeul in het landschap

Geïntegreerd in het landschap
Een interdisciplinair team van architecten, landschapsarchitecten en ingenieurs werkte samen aan
een integraal ontwerp voor elk afzonderlijk element
van de Hoogwatergeul. Het ontwerp van de Hoogwatergeul benadrukt ruimtelijkheid, de transparantie en
de stilte van het landschap. De bruggen zijn vormgegeven als robuuste, veilige waterwerken die zorgvuldig zijn geïntegreerd in het landschap. Naast deze
twee civiele werken, bestaat de Hoogwatergeul uit elf
kleinere bruggen en een gemaalgebouw. De andere
bruggen zijn in samenhang met de grote bruggen
ontworpen; alle onderdelen van de Hoogwatergeul
hebben een overeenstemmend karakter. De functionaliteit van de Hoogwatergeul wordt inzichtelijk gemaakt via subtiele bewegwijzering op de brugpijlers,
zodat voor de gebruikers duidelijk is dat het hier om
een bijzondere plek gaat.
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De stalen vizierkleppen met de
ophangjukken

Pijlerkisten

Gaan voor zekerheid
In het aanbiedingsontwerp werd aanvankelijk uitgegaan van betonnen kleppen die met staalkabels opgetrokken moesten worden. Maar de technici van Van
Hattum en Blankevoort hebben tijdens het ontwerpproces geconstateerd dat deze oplossing technisch
te complex zou worden. Bovendien zou het ontwerp
gevoelig kunnen zijn voor storingen. Iets wat je op
het moment van extreem hoogwater natuurlijk niet
kunt hebben. Daarom zijn ze met de opdrachtgever
gekomen tot een herdeﬁnitie van het ontwerp: een
constructie met stalen vizierkleppen, die op een innovatieve wijze worden opgetrokken. Een veel robuuster
en betrouwbaarder systeem. Om er zeker van te zijn
dat deze constructie werkt én voldoet aan de doorstromingseisen en krachtberekeningen van het ontwerp, is vooraf (in samenwerking met Deltares) een
model op ware grootte beproefd.

Demontabel
De stalen vizierkleppen rusten onder normale omstandigheden op een betonnen drempel die tussen
de pijlers zijn aangebracht. Op elke pijler komt een
ophangjuk voor de cilinders (in de volksmond ‘Melkmeisje’). Zowel de jukken als de cilinders zijn demontabel en in een depot opgeslagen. Tijdens de jaarlijkse
oefening of zodra het kritische hoogwaterpeil dreigt,
worden zij naar de inlaat getransporteerd en kan het
opbouwen beginnen. De cilinders worden vervolgens
met slangen aan een mobiele powerpack gekoppeld
en hydraulisch in werking gesteld. Wanneer het kritieke waterpeil is bereikt, worden de kleppen met cilinders omhooggetrokken om het water door te laten.
Eerst worden de dertien vizierkleppen geopend waaronder een woelbak is aangelegd. Na ongeveer twee
uur is de hoogwatergeul gevuld en kunnen de overige
47 kleppen worden geopend. Het is een operatie die
kan worden uitgevoerd door een ploeg van ongeveer
vier personen en in maximaal achttien uur.

Hoogwater tot aan de kleppen in januari 2018
BV-Nieuws | jaargang 2018 | nummer 1
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Concreet
Beste lezer,

P

er 1 januari 2018 ben ik gestart als directeur van
de Betonvereniging, zoals reeds aangekondigd
door Wiepkje van den Burg-De Rooij in de vorige BV
Nieuws. In mijn nieuwe rol mag ik een bijdrage leveren
aan ons ledenblad door het voorwoord Concreet voor
mijn rekening te nemen. Verderop in ons ledenblad
stel ik mijzelf voor. Ik maak daarnaast van de gelegenheid gebruik om Wiepkje te danken voor mooie
bijdragen aan de BV Nieuws in de afgelopen jaren.
Met ingang van deze BV Nieuws schenken wij in een
aantal opeenvolgende edities aandacht aan de winnaars van de Betonprijs 2017. Er waren weer mooie
projecten! Wij trappen af met de Hoogwatergeul
Veessen Wapenveld, winnaar in de categorie Natte
Waterbouw.
De belangrijkste activiteit van de Betonvereniging is
Kennisoverdracht over beton. Wij doen dat via cursussen en studiedagen. In dit nummer blikken we
terug op enkele recente activiteiten. Zo brachten de
deelnemers aan de cursus Wapenen in de praktijk een
bezoek aan Van Diepstraten Wapeningsstaal en de
Betonijzer BuigCentrale in Hardinxveld-Giessendam.
Dit werkbezoek werd gecombineerd met een diploma-uitreiking. Verder leest u over het Avondcollege
Waterdichte betonconstructies dat in januari op ons
kantoor werd gehouden.
Om alle ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid in ons studieprogramma een plek te geven, is
de cursus “Duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden van betonconstructies” ontwikkeld. De eerste
editie ging in januari van start en is speciaal voor
onze docenten, volgens het teach-the-teacher- concept. De pilot zal worden opgevolgd door een reguliere
cursus in het najaar.
Een bijzondere cursus was de betontraining voor
aannemer Vink Bouw en zijn partners. Het werd een
training op maat: ruim 60 bouwvakkers combineerden
theorielessen over beton met een bezoek aan een betonmortelcentrale en een prefab vloerenfabriek.
Wellicht ook iets voor uw organisatie?

Maikel Jagroep

Op 15 maart staat het Avondcollege Betontechnologie voor constructeurs op het programma. Zoals de
titel al verklapt, is dit een evenement met kennis speciaal voor constructeurs. Dat mag u dus niet missen!
Verder geven wij een overzicht van alle cursussen die
binnenkort starten. Hebt u hier vragen over of wilt u
een advies? Vraag het onze collega’s van Opleidingen.
Zoals u ongetwijfeld weet, zal binnen afzienbare tijd
het Betonakkoord worden ondertekend door een groot
aantal partijen in de betonsector.
Wij hebben alvast een verhaal over een van de vier
onderhandelingstafels: Circulariteit.
In het laatste weekend van mei wordt weer de jaarlijkse Betonkanorace gevaren. De organisatie is in handen van KOers, de studievereniging van de faculteit
Bouwkunde van de TU Eindhoven. Voor dit evenement
zoekt KOers nog naar sponsors.
Tot slot kunt u een overzicht lezen van alle komende
studiedagen, tot en met de Betondag op 15 november.
Ter afsluiting: wij treden graag in contact met onze
lezers. Mocht u een bijdrage willen leveren, of heeft u
ideeën inzake de invulling van het blad, dan vernemen
wij die graag.
Stuur ons een email via info@betonvereniging.nl of
neem telefonisch contact met ons op via
(0182) 53 92 33.
Veel leesplezier!
Maikel Jagroep
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Een leven lang leren bij de Betonvereniging
Maikel Jagroep is sinds 1 januari 2018
directeur van de Betonvereniging.
Zijn motto is ‘een leven lang leren’ en met
dat motto zit hij bij de Betonvereniging op
de goede plek. Maar wie is Maikel Jagroep
eigenlijk? Wat wordt de grootste uitdaging
in zijn nieuwe functie? Wat is zijn visie voor
de Betonvereniging? De redactie van
BV-nieuws sprak met hem.
Maikel Jagroep, directeur Betonvereniging

Even in het kort. Wie is Maikel Jagroep?

Wat is jouw visie voor de Betonvereniging?

Ik ben 51 jaar en heb in de afgelopen jaren bij een
aantal private organisaties gewerkt voordat ik de
overstap maakte naar de Betonvereniging.
Ik ben getrouwd met Gita. Samen hebben wij twee
zonen, Guyan en Raphael, die beide op de middelbare
school zitten. Wij wonen sinds 10 jaar in de omgeving
van Delft, in Delfgauw om precies te zijn. Naast mijn
werk probeer ik gemiddeld 3 keer per week te sporten,
voornamelijk cardio en krachttraining. Mijn passie is
voetbal en die ligt met name bij die club uit Eindhoven,
PSV. Het lezen van kranten en vooral (management)
boeken is mijn andere hobby. Momenteel lees ik het
boek ‘Nooit meer de weg kwijt in je brein’. Belangrijk
voor mij zijn verder de vakanties met de familie en de
wintersport met mijn vriendenclub.”

Participatie is voor mij heel belangrijk. Ik wil graag
mensen en organisaties betrekken bij de Betonvereniging, samenwerking is daarin gewenst. Een belangrijk
doel is continuering van de Betonvereniging, die in
2027 haar 100-jarige bestaan zal vieren.
Het predicaat ‘Koninklijk’ zou een mooie bekroning
voor de vereniging zijn.

Wat wordt de grootste uitdaging in je nieuwe
functie?
“De Betonvereniging heeft zich gelukkig staande
weten te houden in een periode waarin de bouwsector als geheel het moeilijk had. Dat komt mede doordat bedrijven het belangrijk bleven vinden dat hun
medewerkers zich ontwikkelden door het volgen van
opleidingen, onder meer bij de Betonvereniging. Als
kennisinstituut waarderen wij dat enorm.
Momenteel zit ik nog in een oriëntatiefase en probeer
ik een goed beeld te krijgen van de diverse belanghebbenden. Belanghebbenden zijn voor mij het bestuur,
de medewerkers van het bureau, exposanten op de
Betondag, de aangesloten en samenwerkende organisaties, de leden van de Betonvereniging en onze
cursisten.
Onze missie blijft ook in de toekomst het aanbieden
van cursussen en opleidingen die aansluiten bij de
behoefte in de sector. Nieuwe ontwikkelingen die wij
willen verwerken in ons aanbod zijn BIM, Duurzaamheid, Circulair bouwen………

Wat gaan de leden van je merken?
De Betondag is een heel belangrijke dag voor en met
onze leden. Het portfolio aan opleidingen en cursussen die de leden belangrijk vinden zullen we uitbouwen in nauwe afstemming met de doelgroep.
Uitdagingen daarin zijn het behouden van de vertrouwde kwaliteit, maar ook volop inzetten op digitalisering. Denk bijvoorbeeld aan ”blended learning”,
waarvoor nu al een pilot loopt voor de cursus “Basiskennis Betontechnologie bbt”.
Daarbij worden colleges ondersteund met een digitale
leeromgeving verrijkt met veel technische informatie
en video’s. Mijn verwachting is, dat het gebruik van
technologie in onze opleidingen en cursussen alleen
maar zal toenemen.

Opleidingen
Technische Universiteit Eindhoven – Chemische Technologie
Nyenrode Business University - Bedrijfskunde
Werkervaring
Philips, Arthur Andersen, Tebodin, BAM
2018 Directeur Betonvereniging
BV-Nieuws | jaargang 2018 | nummer 1
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Maikel op het kantoor in het
Bloklandhuis te Gouda
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Avondcollege
15 maart 2018: Avondcollege Betontechnologie voor constructeurs
Locatie: Betonvereniging, Gouda
Inloop vanaf 18.00 uur; einde avond 21.30 uur.

1 KE/PE-punt
voor het
Constructeursregister

Betontechnologie is de laatste jaren vrijwel geheel uit de constructieve curricula in het hbo en
wo verdwenen. Maar ook in de specialistische constructeursopleidingen ASEng, BSEng en MSEng
komt het vak nauwelijks nog aan bod. En dat terwijl we steeds meer alternatieve bindmiddelen,
secundaire toeslagmaterialen en derde-generatie
hulpstoffen toepassen. Voeg daar nog eens bij de
toenemende druk vanuit overheid en maatschappij om duurzamer te bouwen. Al met al kunnen we
wel stellen dat kennis van betontechnologie met de
dag belangrijker wordt voor de constructeur!

In dit avondcollege leiden twee docenten van de
Betonvereniging u door de wondere wereld van de
betontechnologie. Eelco van der Weij (Volkerinfra)
en Jan Willem Zegwaard (Mebin) leggen de koppeling tussen technologie en constructie en maken u
duidelijk hoe betontechnologie uw ontwerpen positief kan beïnvloeden. Hoe kan kennis van betontechnologie uw ontwerp beter en slimmer maken?
En waarom gedraagt beton zich in de uitvoering
regelmatig anders dan wat de getallen uit uw computerprogramma’s voorspellen?

Programma
We beginnen met een kwis. Hoe is het momenteel gesteld met uw betontechnologische kennis?
Durft u de competitie met andere constructeurs aan?
Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

Ij[haj[edjm_aa[b_d]_dZ[YedijhkYj_[edja_ij[d"leehifWdd[d
o Een constructeur denkt in karakteristieke cilinderdruksterktes
o Een betontechnoloog denkt in gemiddelde kubusdruksterktes
o Hoe maken we de vertaalslag naar de constructie via de methode gewogen rijpheid?

CWj[h_WWb[_][diY^Wff[dlWdX[jed


e;kheYeZ[(][[\j[[dj^[hc_iY^[k_jp[jj_d]iYe\ÒY_djlWd'&'&-5.


MWjp_`dZ[Yedi[gk[dj_[iWbiXb_`ajZWjZ_jleeh]h_dZX[jed'('&-5 is?
o Nieuwe inzichten in Autogene krimp; hoe gaan we hiermee om?

7bj[hdWj_[l[X_dZc_ZZ[b[d_dYedijhkYj_[\X[jed

:kkhpWWc^[_Zli$B[l[diZkkh
o Effect van gerecyclede materialen (circulariteit)
We eindigen met discussie en spreken met elkaar af dat deze avond nog maar het begin was van
een nieuwe fase in kennisuitwisseling!

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.betonvereniging.nl.
Kosten: € 150,- voor leden van de Betonvereniging en € 195,- voor niet-leden (incl. btw)
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Opleidingen
Het Cursusprogramma tot en met mei 2018

Schoon beton in de praktijk
6-3-2018 / Gouda

Bijzondere constructies met de EC-2
11-4-2018 / Gouda

Kathodische Bescherming van Betonconstructies
module 1
7-3-2018 / Gouda

Nascholing Betonlaborant BV
Diverse datums / locaties
Utrecht (12-4-2018) / Eindhoven (13-4-2018)

Inspectie & Beheer Bouw & Infra module 2, niveau 3
8-3-2018 / Gouda

Bouwkuipen en kelders
15-5-2018 / Gouda

Betontechnologie in de uitvoering
8-3-2018 / Gouda

Verhardingen van Cementbeton Module 2
Uitvoering
24-5-2018 / Gouda

Betonconstructeur BSEng specialisatie module
13-3-2018 / Utrecht
Voorgespannen Beton Deel A
13-3-2018 / Utrecht

Constructieve ankers voor Beton
29-5-2018 / Gouda
Nascholing Betontechnoloog BV
30-5-2018 / Gouda

Zelfverdichtend beton
28-3-2018 /Gouda
Nascholing Uitvoering betonreparatie middenkader
10-4-2018 / Gouda

BV-Nieuws | jaargang 2018 | nummer 1
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Cursus ‘Duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden van
betonconstructies’
Het jaar 2018 staat in het teken van het ‘Betonakkoord voor duurzame groei’. Om alle ontwikkelingen
met betrekking tot duurzaamheid ook in haar studieprogramma een plek te geven, heeft de Betonvereniging de cursus ‘Duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden’ ontwikkeld. De eerste editie was
speciaal toegankelijk voor haar docenten. Het concept van ‘Teach the teachers’ dus.
Het studieprogramma van de Betonvereniging is
onderverdeeld in vier disciplines: ontwerp, technologie, uitvoering en reparatie. Omdat alle vier
disciplines een eigen dynamiek hierbij hebben, is
aan alle vier een apart lesgedeelte gewijd. Tegelijk
vertonen de vier disciplines ook een sterke samenhang: veranderingen in de ene discipline heeft hoe
dan ook consequenties voor de andere drie. Om die
consequenties te kunnen begrijpen is het belangrijk
de samenhang te ervaren.
Voorafgaand aan de verhandeling van de vier
disciplines stond bovendien op de eerste lesdag
het algemene verhaal centraal. Treffend was het
warmterecord dat die dag, 24 januari 2018, werd
verbroken. Het veranderende klimaat en de effecten daarvan op onze leefwereld worden inmiddels
wereldwijd onderschreven. Maar ook het besef dat
de aarde niet onuitputtelijk is in het tegemoet komen aan al onze materiële wensen, wordt breed
gedeeld. Daarom is er Europees en Nationaal
Beleid geformuleerd om het duurzaam ontwerpen
en bouwen te regelen. Binnen nu en 2030 zullen we
allemaal met de gevolgen hiervan worden geconfronteerd. Na een wat abstractere verhandeling van
de beschikbare ontwerptools (BREEAM, DuboCalc,
GreenCalc, CO2-prestatieladder, enz.) werden de
niveaus van circulariteit met voorbeelden toegelicht. Elke stap hoger op de ladder levert een bijdrage aan het circulair denken, en uiteindelijk een
duurzamere maatschappij.

Hoog

Laag

Niveaus van circulariteit
Refuse
Reduce
Redesign
Re-use
Repair
Refurbish
Remanufacture
Re-purpose
Recycle
Recover (energyͿ

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

De tweede lesdag, 21 februari stond in het teken
van het ontwerp. Na een algemene inleiding over
de uitgangspunten bij het (constructief) ontwerp
door Pim Peters (IMd raadgevende ingenieurs,
werd vervolgens dieper ingegaan op de twee Stuﬁb/Stutech-studierapporten ‘Duurzaamheid als
ontwerpcriterium voor beton – toegespitst op CO2.’
Maarten de Moel (BAM Infraconsuilt), Math Pluis
(Spanbeton) en Pieter Schoutens (Witteveen+Bos)
vertrokken vanuit 16 basisopties voor verduurzaming en behandelden enkele praktijkvoorbeelden
in detail. Daarmee kregen de abstracte uitgangspunten opeens concreet handen en voeten.
De cursus gaat op 28 maart verder met lesdag 3.
Dan staat betontechnologie centraal en worden zin
en onzin van verduurzaming op materiaalgebied
nader verklaard.

Refuse: weigeren/voorkomen gebruik
Reduce: gebruik minder grondstoīen
Redesign: herontwerp met het oog op
circulariteit
Re-use: product hergebruik (2de handsͿ
Repair: onderhoud en reparaƟe
Refurbish: product opknappen
Remanufacture: nieuw product van 2de hands
Re-purpose: hergebruik product, maar anders
Recycle: verwerking en hergebruik materialen
Recover: terugwinning energie
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Betontraining voor Vink Bouw succesvol verlopen
De samenwerking van de Betonvereniging met andere opleidingsinstituten binnen Bouwopleiders heeft
zijn eerste vruchten afgeworpen. Voor b&u-bouwer Vink Bouw en haar partners is in de maanden november 2017 tot en met februari 2018 voor kleine groepen betontimmerlieden en voormannen een betontraining verzorgd, compleet met bezoeken aan een betoncentrale en een prefab-betonfabriek.
Vanwege het sterke accent op beton zocht Melissa
contact met de Betonvereniging als kennispartner.
Onze studiegids bood alvast de nodige interessante cursussen en een nadere kennismaking met
Patrick resulteerde in een aantal gerichte kennisvragen. Aan de hand van die vragen werd een passende training voorgesteld, met daarin ruimte voor
algemene basiskennis over beton, betontechnologie in de uitvoering en verdiepende kennis over verhardingsbeheersing en de (on)mogelijkheden van
zelfverdichtend beton. Voor een speciﬁeke groep,
beginnende timmerlieden, kon Civilion, een andere
Bouwopleiders-partner, aanvullend een workshop
Bekistingen aanbieden.
Het eerste contact werd gelegd door de scholingsadviseur van de vestiging van Bouwmensen in
Hoofddorp, Melissa van Nieuwkoop.
Patrick Immerzeel, Directeur Realisatie bij Vink
Bouw, legde in zijn gesprekken met Melissa het verzoek neer invulling te geven aan de actuele scholingsplannen van Vink Bouw. Een van de onderdelen
die dringend aandacht behoefden, was beton. Omdat Vink Bouw veel samen doet met vaste partners,
werden deze partners in het verzoek meegenomen.
Concrete doelen die werden geformuleerd om de
kwaliteit te verhogen, waren:
> Betere samenwerking (teambuilding)
> Kennis verhogen/ opfrissen;
> Kennis overdragen/ uitwisselen.

Behalve alle theoretische kennisoverdracht wilde Vink Bouw ook dat haar mensen een bezoek
brachten aan een betonmortelcentrale. Omdat uit
de wensenlijst tevens bleek dat er de nodige vragen
waren over het monteren van en bouwen met prefab-betonvloeren, stelden we daarnaast een bezoek
voor aan een vloerenfabriek. Betonmortelcentrales
zijn er over heel Nederland verspreid, maar fabrieken waar zowel breedplaten als kanaalplaten
worden vervaardigd, zijn dunner gezaaid.
Uiteindelijk werd een excursieprogramma samengesteld waarbij de betonmortelcentrales van
Cementbouw in Zoeterwoude en Mebin in Breda
werden bezocht, in combinatie met de vloerenfabrieken van Dycore in Breda en Oosterhout.

Een totaalprogramma van Bouwmensen,
Betonvereniging
en
Civilion, dat voor 62 cursisten
uiteindelijk 13 lesdagen omvatte.
Behalve de prima medewerking
van de bedrijven Cementbouw,
Mebin en Dycore, zorgden ook
de docenten Jurjen Talsma, Ed
Freriks, Arno Heijboer en Willem
Mastenbroek ervoor dat we kunnen terugkijken op een geslaagde
pilot.
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Drukbezocht Avondcollege Waterdichte betonconstructies
Op 25 januari had op het kantoor van de Betonvereniging in Gouda een drukbezocht avondcollege
plaats. Dertig meest constructeurs waren aangetrokken door het thema van deze avond: Waterdichte
betonconstructies. Vijf sprekers belichtten het complete traject vanuit ontwerp en betontechnologie tot
aan uitvoering en onderhoud.
M_cBee_`[d]e[ZlWdC8IA[bZ[hXekm]_d]ZWWhdW
in op de prefab oplossingen die zijn bedrijf biedt.
Begonnen met de productie van kleine prefab betonnen kelders onder woningen is zijn bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een aannemer van prefab
betonnen kelderoplossingen. De grootste toepassing is inmiddels gerealiseerd bij het Olympisch
Stadion in Amsterdam: een kelder van maar liefst
1700 m2! Voor de waterdichting tussen de verschillende prefab-betonelementen zorgen rubberen proÒ[b[d$ B[aaW][i _d Z[ a[bZ[hi aec[d ZWWhec d_[j
voor, echter wel waar de bovenzijde van de kelderwand aansluit op de vloer die de kelder afdekt.
Is de opgave, het ontwerpen van een waterdichte
betonconstructie, een onmogelijke?
Sander Vernooij, constructeur bij BAM Advies &
Engineering, nam het gehoor mee in zijn ontwerpﬁlosoﬁe. In het ontwerpproces zijn er verschillende
keuzemomenten te herkennen die invloed hebben
op de waterdichtheid. Daarnaast zijn er diverse factoren die het uiteindelijke ontwerp bepalen. Daar zit
de constructeur direct aan de knoppen. Minstens
zo belangrijk zijn echter de factoren die zich buiten
zijn verantwoordelijkheid afspelen, maar waar hij
wel op moet anticiperen.
Hulp van zijn bouwpartners, de betontechnoloog
en de uitvoerder, is daarbij onontbeerlijk.

Chris Uittenbogaard van SealteQ ten slotte ging
in op de technieken die hij hanteert als een kelder
ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch lek raakt.
De in 2016 verschenen CUR-Aanbeveling 119 geeft
hiervoor veel richtlijnen en achtergrondinformatie.
Daarnaast is vakmanschap enorm belangrijk:
lekkage is eenvoudig zichtbaar, maar de bron van
lekkage is vaak moeilijker te herkennen. Een goede
analyse van de problematiek helpt om de juiste
oplossing te kunnen bepalen. Daarnaast is de inzet
van goed geschoold en gekwaliﬁceerd personeel
enorm belangrijk. Maar geldt dat niet in alle fasen
van het bouwproces?

Eelco van der Weij, betontechnoloog bij Volker Infra, ging dieper in op de betontechnologische materiaal-eigenschappen die aan de bron van latere
scheurvorming en lekkage zitten. Krimp en kruip
zijn daarvan de belangrijkste, en verhardingsbeheersing tijdens de uitvoering is van cruciaal belang
om scheurvorming zoveel mogelijk te beperken.
Zijn conclusie: voor een waterdichte betonconstructie zullen constructeur, betontechnoloog en
aannemer nauw moeten samenwerken.
B[e=_[bX[hj"k_jle[h_d]iZ[iakdZ_][X_`CeX_b_i"
noemde de meest kritische onderdelen in de
uitvoering: stortnaden en –onderbrekingen, doorvoeren, stortvoorbereiding en storten en de organisatie en communicatie daarin. De aansluiting tussen wand en vloer is een heel kwetsbare.
B[e^WZ[[dÓ_daWWdjWbleehX[[bZ[dc[[][dec[d
waarmee hij details zo goed mogelijk probeert op
te lossen.

9

Cursisten bezoeken wapeningscentrale
Afgelopen najaar namen 9 cursisten deel aan de cursus Wapenen in de Praktijk. De cursisten waren
werkzaam bij ingenieursbureaus, in de prefab-betonindustrie en in de aannemerij.

In 6 avonden behandelde docent Joop van Nuland de
belangrijkste onderwerpen met betrekking tot het
wapenen van betonconstructies: de algemene theorie rondom wapening, het proces in de buigcentrale,
de verwerking van wapening op de bouwplaats, het
toepassen van (prefab) wapening in bouwprojecten,
knooppunten bij en vermijden van clashes in wapeningsconstructies, speciﬁeke kenmerken van wapenen
in de woningbouw, utiliteitsbouw en civiele bouw, en
de relaties tussen constructietekening, wapeningstekening en buigstaat. Op het afsluitende examen
werden de cursisten getest op hun in de cursus opgedane kennis over wapening en de vertaling ervan naar
een wapeningstekening.

De uitreiking van de diploma’s had plaats in Hardinxveld-Giessendam. Hier waren we te gast van Diepstraten
Wapeningsstaal en de Betonijzer BuigCentrale. De broers Mees en Arie van Wijngaarden hielden een inleiding over de fabrieken en de voordelen van 3D-toepassingen en verzorgden aansluitend een zeer interessante
rondleiding.

In september 2018 start een nieuwe cursus Wapenen in de Praktijk.
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Het Betonakkoord, het ketenakkoord voor een duurzame betonsector is onderverdeeld in 4 afzonderlijke tafels.
In dit nummer vertelt ing. M.J. van der Vliet iets over de tafel “circulair bouwen”

Circulair bouwen: thema uit het Betonakkoord

Circulariteit in het Betonakkoord
Aan de tafel Circulariteit hebben
de ketenpartners drie niveaus van
hergebruik uitgewerkt: op bouwwerkniveau, op componentniveau
en op het niveau van materialen
en grondstoffen. Daarbij is zowel
gekeken naar de bestaande voorraad als naar de toekomst.

De eerste stap is dat vanaf ondertekening minimaal 5% hergebruik
standaard wordt. Initiatieven zoals
urban mining en Madaster moeten
helpen om de groei naar de 100%
ambitie waar te maken.
Voor het ontwerpen voor de toekomst biedt de zogenoemde Rladder een leidraad voor de eerste
afwegingen in het ontwerpproces.

Een belangrijk aspect bij het maken
van circulaire keuzes is de interactie met de CO2-reductie. Kiezen
voor hergebruik van materialen
en bouwelementen kan gevolgen
hebben voor de CO2-uitstoot, die
daarom in de afweging moet worden meegenomen. Hiervoor zijn
eenduidige afspraken nodig over
de wijze van meten en waarderen.
De Nationale Milieudatabase en
ckbj_# B97Éi p_`d [[d XWi_i leeh
het bepalen van de MKI-waarde
van het circulair ontwerp.

CONCRETE SUSTAINABILITY
COUNCIL
CSC is een certiﬁceringssysteem
gericht op verantwoorde herkomst
voor beton, cement en toeslagmaterialen. Het systeem heeft als doel
om een wereldwijde standaard te
ontwikkelen voor het verantwoord
inkopen van grondstoffen en het
bijbehorende
certiﬁceringssysteem voor productie en levering
van beton. Men streeft zo naar het
versnellen van verduurzaming van
beton en maatschappelijk verantwoorde processen binnen de
cement- en betonsector.

BREEAM
BREEAM is de gezaghebbende
methode voor duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen.
Erkenning door BREEAM is het
hoogst haalbare voor bouwbedrijven en opdrachtgevers met
duurzaamheidsambities. De methode werkt op basis van punten
ter verduurzaming van de gebouwde omgeving: van nieuwbouw tot
sloop en renovatie. Om dergelijke
punten te verkrijgen, kunnen speciﬁeke producten worden gedekt
door een milieubeheersysteem
(EMS) of een certiﬁceringssysteem voor verantwoorde sourcing
(RSCS).

Y COUN

Me[hZ[dÄ9I9#DB"^[jZeeh^[j8[jed^k_i%i[YjehX[jedcehj[bl[hj[][dmeehZ_]Z[
certiﬁceringssysteem voor verantwoorde inkoop, productie en levering van beton
(CSC), is door de autoriteit BREEAM ofﬁcieel als keurmerk opgenomen. Bedrijven met
een CSC-certiﬁcaat zien hun duurzaamheidsagenda daarmee ook door het hoogste
orgaan op dit terrein in de bouwketen erkend. Dit betekent, een grote stap in de richting van verdere verduurzaming van de Nederlandse bouwsector.

I N ABI

LIT

STA

CSC DOOR BREEAM ERKEND

RETE SU
C
N

ing. M.J. van der Vliet

Hoe kunnen we bouwwerken voortaan zo ontwerpen dat wij het
bouwwerk in alle opzichten circulair mogen noemen? Hoe kunnen
bouwdelen en materialen aan het
eind van de eerste levenscyclus
van het bouwwerk een waardevol
tweede of derde leven krijgen?

CIL CO

De ontwikkelingen in de recyclingindustrie gaan snel en de verwachting is dat over niet al te lange tijd
de oorspronkelijke grondstoffen
van beton (dus ook cement) rendabel kunnen worden teruggewonnen. De tafel formuleerde een ambitie waarbij in 2030 100% van de
vrijkomende betonreststromen op
hoogwaardige wijze wordt toegepast in nieuw beton.

CSC-GECERTIFICEERD BETON
CSC-gecertiﬁceerd beton van
alle beschikbare niveaus (brons en
hoger) kan een score-niveau van 5
punten behalen, waardoor CSC van
toepassing is bij MAT 05 in
8H;;7C#DB$
Dit geeft CSC-gecertiﬁceerde
bedrijven niet alleen een voordeel
bij het leveren van projecten die op
zoek zijn naar BREEAM-certiﬁcering.
Het biedt ook projectontwikkelaars
en bouwbedrijven een extra optie
om punten te ver-dienen onder
deze methode.

Als recentelijk aangesloten vereniging binnen de koepel Betonhuis is de sector betonmortel zeer ingenomen met dit resultaat. Het is een vorm van erkenning die haar positie en geloofwaardigheid op het terrein van verduurzaming een stevige
impuls zal geven. En dat kan weer als een magneet gaan werken binnen de bouwsector. Zo komen doelstellingen op het
gebied duurzaam bouwen alleen maar sneller dichterbij. Meer informatie: www.csc-nl.nl
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Betonkanorace
in mei in Eindhoven

D

e Betonkanorace (BKR) is een jaarlijks terugkerend evenement voor studenten van (civiel)technische ROC’s, hogescholen en universiteiten uit
binnen- en buitenland.
De Betonvereniging is de drijvende kracht achter de
BKR en zorgt ervoor dat de race ieder jaar georganiseerd wordt, steeds door een andere onderwijsinstelling of studievereniging.
We ondersteunen de organisatie ook met (technische)
begeleiding en sponsoring.
Het is een unieke race met zelfgemaakte kano’s van
beton, waarbij studenten laten zien dat je veel meer
kunt doen met beton dan enkel het maken van funderingen en constructies. De studenten bouwen de
kano’s volgens regels die vastgelegd zijn in het constructiereglement.
Het is hierbij de kunst om de optimale verhouding
tussen sterkte, stabiliteit en snelheid te vinden om zo
met de zelfgemaakte kano het snelst de afstand te
akdd[dWÓ[]][d[dZ[hWY[j[m_dd[d$

Natuurlijk gaat het bij de BKR niet alleen om het
winnen van prijzen. Het contact met het bedrijfsleven,
de interactie tussen de studenten van verschillende
onderwijsinstellingen en de promotie van het
materiaal beton zijn ook belangrijke aspecten van dit
evenement.
Op vrijdagmiddag arriveren de teams in Eindhoven en
worden alle kano’s gekeurd, gewogen en gemeten. Op
zaterdag zijn de races over verschillende afstanden
en in verschillende klasses. Dit jaar wordt dit evenement georganiseerd door studievereniging KOers van
de master Structural Design aan de Technische Universiteit Eindhoven. Naast de bijna 200 deelnemers
worden er van 25 tot 27 mei ook zo’n 100 bezoekers
verwacht in Eindhoven.
Dit mooie evenement kan natuurlijk alleen plaatsvinden met de hulp van verschillende partners en
sponsors. Bent u geïnteresseerd geraakt dan vindt u
meer informatie op de website en Facebook:
www.betonkanorace.eu en
www.facebook.com/betonkanorace.
Bent u geïnteresseerd in verdere sponsor mogelijkheden of heeft u andere vragen aan de organisatie?
Neem dan contact op via:
betonkanorace2018@koerstue.nl.

Het team van KOers dat de race dit jaar organiseert
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Agenda
Avondcollege Betontechnologie voor Constructeurs
15-3-2018
Gouda

Betonkanorace
25/26-3-2018
Eindhoven

Avondcollege Digitalisering en de constructeur
12-4-2018
Gouda

MBO/HBO-docentendag
19-4-2018
Nieuwegein, Beatrixsluizen

Digitale woningbouw: lezingen + excursie
17-5-2018
Amsterdam, Voorbij Prefab beton

Constructeursdag
14-6-2018
ABN Amro Amsterdam

Funderingsdag
11-10-2018
Figi, Zeist

Betondag
15-11-2018
de Doelen Rotterdam
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Constructeursdag 2018
14 juni 2018 Amsterdam
Noteer alvast
:
in uw agenda

Kijk op

www.constructeursdag.eu

e-mail

studiedagen@betonvereniging.nl

Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw
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