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Spring is in the air!
Als we naar buiten kijken telijk kader moeten worden
en de knoppen in struiken geschapen door de overheid.
en bomen zien en de lammetjes zien dartelen terwijl het zonnetje heerlijk
schijnt, denken we, yes!
spring is in the air! Als we
dit letterlijk vertalen en
kijken naar de werkgelegenheid in de bouw, die

De Federatie is van mening dat
het belang van het midden- en
kleinbedrijf in de sector onvoldoende wordt behartigd en
dat een sterke organisatie voor
mkb-bedrijven onontbeerlijk
is. Op vele punten zet de ANFL
kanttekeningen bij de inmiddels sterk verouderde en veel
te gedetailleerde CAO.

behoorlijk achterblijft, is er
niet zoveel reden om in the
air te springen.
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Stand van zaken
De geluiden zijn verschillend,
de één merkt dat het weer
aantrekt terwijl een ander
nog steeds slapeloze nachten
heeft. We moeten dóór en dat
doen we ook, ook als Boorinfo
Branche Vereniging. Niet alleen op internationaal niveau
door met andere landen tot
een universeel Europese regelgeving te komen, maar ook
dichtbij, direct voor de leden.
Op de ledenvergadering van 28
april kunnen we weer bijpraten
over de stand van zaken en de
nieuwe diensten van ons.
MKB-CAO
Als aangesloten branche
bij de Aannemers Federatie
Nederland zijn ook wij bezig
om samen met de andere 15
branches te komen tot een
eigen CAO. De bouw-cao is
toe aan een grondige revisie.
Omdat cao-partijen alleen
niet in staat zijn voldoende te
moderniseren, zal er een wet-

Het Federatiebestuur heeft besloten zoveel mogelijk werknemers onder een andere cao dan
de Bouw-CAO onder te brengen. Echter zolang de Federatie
-op grond van representativiteit- niet in staat is een overkoepelende oplossing aan te
bieden, zal de keuze voor een
ander cao-traject vooralsnog
aan de individuele brancheorganisaties worden overgelaten. Wel hebben de branches
unaniem aangegeven te willen
komen tot een breed gedragen
MKB-CAO. Deze MKB-CAO is
een Raam-CAO die een aantal mkb-brede elementen met
branchespecifieke en bedrijfsspecifieke elementen verenigt
en de juiste balans zoekt in
het streven naar een eigentijdse mengeling van collectiviteit en individualiteit. Ook als
Boorinfo Branche Vereniging
zijn wij nauw met deze ontwikkelingen betrokken.

meegewerkt hebben door een
interessant project met ons te
delen, was dit allemaal niet gelukt. Hartelijk dank hiervoor!
De eerste betonboorder die via
de BGA is afgestudeerd staat
trots in het blad, en een leuk
verslag van de betonboorkampioenschappen, hopelijk raakt
u gemotiveerd om volgend jaar
mee te doen met uw bedrijf.
De Duitse Branche Vereniging
die de Boorinfo Vakdagen
heeft bezocht was zo enthousiast dat eenzelfde soort beurs
eind maart is gehouden in
Willingen.
Hopelijk zien we u op de ledenvergadering, en tot die tijd zou
ik zeggen,
Spring is in the air, geniet ervan!

Peter Wilke
Boorinfo

Lustrum
Dit is alweer de 10e editie van
BoorInfo Magazine. Zonder
de leveranciers die adverteren
en zonder de bedrijven die

Reageren op dit blad?
Mail naar: info@boorinfomagazine.nl
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Preventief werken aan
een droog Nederland
Grote gedeeltes van Nederland liggen onder zeeniveau. Om het water van
het land weg te houden zijn er door de eeuwen heen vele barrières opgebouwd, maar omdat het land onder de zeespiegel ligt zijn er ook verschillende pompen gebouwd om het water van het land naar de zee te kunnen
pompen. In 1954 is hiervoor in Katwijk aan Zee een boezemgemaal in gebruik genomen. Na ruim 50 jaar trouwe dienst was het tijd geworden om
dit gemaal te renoveren.

sparingen heeft hoofdaannemer GMB
Civiel B.V. de expertise ingeroepen van
Van Reeuwijk uit Bergambacht.
De gedeeltes van het slakkenhuis waaraan gewerkt moest worden hadden de
volgende afmetingen. Het bovenste deel
had een diameter van 3600 mm rond bij
een dikte van 2000 mm en het onderste
deel een diameter van 2600 mm rond bij
een maximale dikte van 1088 mm

Het gemaal
Het gemaal was uitgerust met drie
schroefcentrifugaalpompen met een betonnen slakkenhuis, elk met een capaciteit van ongeveer 18 m³ per seconde.
Twee pompen werden aangedreven door
dieselmotoren en een door een elektromotor. Onderdeel van de renovatie was de
uitbreiding met een vierde pompunit en
vervanging van de huidige pompen. Deze
nieuwe pompen zullen een capaciteit
hebben van ongeveer 24 m³ per seconde.
De totale capaciteit van het gemaal zal
daarmee uitkomen op ongeveer 96 m³ per
seconde. Het water wordt hierbij 2,5 meter opgevoerd. In 2007 is begonnen met
de werkzaamheden aan het gemaal.
De opdracht
Voor het vervangen van de oude pompen moest het betonnen slakkenhuis
aangepast worden. Onderdeel van deze
aanpassing was het groter maken van de
sparingen. Voor het groter maken van de
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Speciaal ontworpen machine
Doordat Van Reeuwijk reeds een ruime
ervaring had met draadzagen ontstond
er het idee om de werkzaamheden niet
op de reeds eerder toegepaste manier,
van hakken, maar door middel van draadzagen uit te voeren. Van Reeuwijk heeft
dit idee neergelegd bij de firma Tyrolit.
Samen met het team speciale projecten
van Tyrolit, welke een grote internationale
ervaring heeft op het gebied van speciale
zaagprojecten met diamantgereedschappen, is er naar een manier gezocht om

deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Er is voor deze werkzaamheden door
Tyrolit een speciale machine ontworpen,
welke slechts eenmaal opgesteld diende
te worden voor beide sparingen en waarmee de mogelijkheid ontstond om de
onderste sparing onder een hoek van 24
graden uit te zagen.
Vervolgens hebben Van Reeuwijk en
Tyrolit de hoofdaannemer GMB Civiel
B.V. er van overtuigd dat deze manier van
werken een betere aanpak was voor de uit
te voeren werkzaamheden. Geluidsarm,
stofvrij, nauwkeuriger en bovenal sneller.
Doordat er stofvrij en geluidsarm gewerkt
werd, konden alle overige werkzaamheden in het gebouw gewoon doorgang vinden. Dit, bovenop de kortere slooptijd, leverde voor de opdrachtgever een enorme
tijdsbesparing op. En tijd is nu eenmaal
geld.
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Gietijzeren tong
In november 2009 is er begonnen met
de zaagwerkzaamheden aan de eerste
pomp. Het te zagen beton 20,23 m² van de
bovenste sparing kreeg een diameter van
rond 4100 mm en de dikte van de zaagsnede was 2000 mm. De onderste nieuwe
sparing 12,83 m² beton kreeg een diame-
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ter van rond 2600 mm (binnenzijde) naar
buiten te zagen onder een hoek van 24
graden en deze zaagsnede was 1150 mm.
Voordat er begonnen kon worden met
de zaagwerkzaamheden moest er in het
slakkenhuis eerst nog een gietijzeren tong
weggehaald worden die ervoor moest
zorgen dat het water niet ronddraaide
in het slakkenhuis. Nadat deze tong was
weggehaald kon de machine opgebouwd
worden. Het opstellen van de machine
duurde ongeveer een ½ dag. Deze moest
goed uitgelijnd worden, zodat de ring aan
alle kanten even dik zou worden.
De zaagsnelheid voor de bovenste ring
bleek tijdens het zagen veel hoger te liggen dan vooraf verwacht was. De gemiddelde snelheid aan de bovenste ring was

1,5m² per uur. Na iedere 3 meter werd de
ring vertikaal doorgezaagd in kleinere
stukken met de SK-B draadzaag van Van
Reeuwijk. De kabel kon hiervoor door de
zaagsnede naar beneden worden geduwd
om de ring vervolgens door te zagen.
Hiervoor waren aan de bovenste ring 8
zaagsneden nodig. De onderste ring werd
6 maal doorgezaagd. In de bovenste sparing zat aan de binnenzijde een stalenring
van 120 mm dik en 700 mm hoog. Het beton van de onderste sparing was bekleed
met 40 tot 60 mm dik gietijzer. Dit leverde
geen problemen op voor de diamantkabel. Met een boven het slakkenhuis aangebrachte takel konden de blokken vervolgens omhoog getakeld worden om te
worden afgevoerd.

was er voor de opvolgende werkzaamheden minder tijd en materiaal nodig.
Ondermeer door deze werkzaamheden is
Nederland de komende 50 jaren weer een
stuk veiliger voor het water en kunnen
we een nieuw hoofdstuk toevoegen aan
de bemalingsgeschiedenis van Nederland.

72 meter kabel
Na het draadzagen werden er door Van
Reeuwijk 29 verticale sleuven gezaagd en
uitgehakt van 300 mm breed en 40 mm
diep. In deze sleuven werden vervolgens
200 stekken geboord voor de bewapening
van de nieuwe pomp.
In mei 2010 zijn de werkzaamheden aan
de tweede pomp uitgevoerd en in december 2010 was de derde pomp aan de beurt.
De zaagwerkzaamheden namen 3 weken
per pomp in beslag. In totaal is er voor dit
werk 72 meter diamantkabel gebruikt.
Doordat er diamantkabel werd gebruikt
waren de toleranties waarbinnen er werd
gewerkt heel klein (+/- 2 cm). Hierdoor

Van Reeuwijk B.V. is al jaren een bekende in de wereld van het boren met diamant. Elke dag gaan gemotiveerde medewerkers op pad naar een variëteit aan
opdrachtgevers om diverse werkzaamheden uit te voeren. Handmatig koppensnellen, diamant boren en zagen, bouchanderen, handmatig koppensnellen, leidingen frezen en dozen boren, boren op lucht, sloopwerkzaamheden, draadzagen. Van Reeuwijk is een specialist in het boren met diamant van 12 mm tot 700
mm. Ook zagen met diamant hoort tot de specialiteiten. Men in het bezit van
een draadzaag. Door deze zaag is men in staat enorme kolommen, inclusief het
staal in 1x door te zagen .Ook projecten waar geboord wordt met lucht heeft
het bedrijf veel uitgevoerd. Frezen van leidingen en boren van dozen wordt op
een professionele wijze uitgevoerd. Voor precisie sloopwerk is Van Reeuwijk een
betrouwbare partner als het gaat om de eisen op het gebied van veiligheid en
milieu. Vanwege de jarenlange ervaring is de firma in Nederland nu een specialist geworden in het handmatig koppensnellen van prefab- en grondgevormde
palen.

BoorInfo Magazine • Nummer 10 • april 2011

Boorinfo nr.10_28 pag..indd 4

18-4-11 9:00

[Advertorial]

Subsidie voor verbetering van
veiligheidsgedrag bij personeel
Ook geïnteresseerd in subsidie
voor het veiliger werken van uw
personeel? De overheid heeft een
subsidiemogelijkheid in het leven
geroepen voor veiliger werken in
bedrijven.
Deze subsidie wordt verstrekt voor het
inhuren van een adviseur voor het veranderen van (onder andere) gevaarlijke gedragsuitingen. Tot de subsidiabele kosten
behoren NIET de aanschaf van arbeidsmiddelen, fysieke aanpassingen binnen
het bedrijf, uitvoering van de RI&E.
Veel werkzaamheden die het bedrijf veiliger maken, kunnen dus wel worden gesubsidieerd. De overheid stelt per bedrijf
75% van de advieskosten beschikbaar, tot
maximaal € 4.125,00 (excl. BTW). De subsidie geldt tot 31 december 2011.
Meer weten? Bel SCM : 0475-420165.
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Arbeidsinspectie gaat
strenger
controleren op RI&E
De Arbeidsinspectie
gaat strenger controSCM Diensten BV:
leren op de naleving
advisering bij VCA, ISO 9001, ISO 14001,
van de RI&E-plicht
BRL 0509, en andere keurmerken,
(RI&E = risicio-invenalsmede
de daarbij behorende onderzoeken,
tarisatie en evaluatie).
dienstverlening en cursussen.
Bij iedere bezoek van
de Arbeidsinspectie
SCM Adviesgroep
aan uw bedrijf gaat
Postbus 434, 6040 AK Roermond
vanaf nu ook worTelefoon: 0475 – 420191
Telefax: 0475 – 311558
den gevraagd naar de
www.scm-adviesgroep.nl
e-mail: info@scm-adviesgroep.nl
RI&E van uw bedrijf.
Ieder bedrijf met medewerkers in dienst is
verplicht een RI&E te hebben. Deze kan in SCM is een landelijk werkend veiligheids-,
eigen beheer worden opgesteld, of met organisatie- en milieukundig adviesbuondersteuning van een adviseur. Houd er reau. SCM is sterk gericht op gespecialirekening mee dat een RI&E ook van be- seerde bouw-gerelateerde bedrijven. SCM
lang geacht kan worden als er sprake is verzorgt voor een groot aantal opdrachtvan bezoekers, ZZP’ers, inleenkrachten gevers de advisering op veiligheids-, oren/of andere aan- ganisatie- en milieugebied, maar ook de
wezigen voor het invoering van VCA-systemen, KOMO-keur,
geval een ongeval ISO-9001 (kwaliteitszorg) en ISO 14001
plaatsvindt. Een be- (milieuzorg), OHSAS 18001 (arbozorg),
drijf is namelijk ver- en dergelijke. SCM verzorgt RI&E’s (risicoantwoordelijk voor inventarisatie en –evaluatie), verzorgt miiedereen binnen de lieuvergunningen en ontheffingen, stelt
bedrijfsgrenzen en calamiteitenplannen op, en verzorgt de
de grenzen van de keuring en inspectie van materieel voor
werken, ook al zijn bouw en industrie. SCM is specialist voor
er geen eigen vaste betonboor-, zaag- en sloopbedrijven, en
medewerkers.
verzorgt veelal in opdracht van BGA de
Voor meer infor- VCA-, BHV- en andere veiligheidsopleidinmatie kunt u bel- gen (w.o. Veilig Werken op Hoogte, hijslen met SCM: 0475- en heftruckopleidingen, enz.).
420165.
Kenmerken van SCM: praktijk- en resultaatgericht, creatieve aanpak, heldere offertes, scherpe prijsstelling.
Indien u vragen hebt n.a.v. het artikel,
kunt u contact opnemen met SCM
Adviesgroep, telefoon 0475-420165, email
info@scm-adviesgroep.nl. Kijk ook op de
website www.scm-adviesgroep.nl.
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EN 13236
Max. 80 m/sec
Max. 6.650/min
U ***
230 x 22,23
2,4 mm / 12 mm
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2 Kandidaten naar Innsbruck
Zestien van de beste betonboorders en –zagers, uit België en Nederland,
strijden, tijdens de Boorinfovakdagen, voor de eerste keer om de titel
Benelux kampioen betonboren en –zagen.
Na 3 onderdelen, te weten wandzagen,
boren en handzagen, kwam er 1 winnaar
uit de bus. Kees op’t Hoog van TEKU was

Kolkende heksenketel in
beursgebouw
de winnaar en mag zich Benelux Kampioen
noemen. Als 2e eindigde Jeroen Tammel
van P.O.&D., hij kreeg ook een uitnodiging om mee te gaan naar Oostenrijk als
reservedeelnemer. De derde plaats werd
ingenomen door Berrie Hof van de firma
Stoeten Nijkamp.

Op 5 november, tijdens de Boorinfovakdagen, werd gestreden om de titel vanTYROLIT Cutting Pro Competition kampioen Benelux en een startbewijs voor het
Europees kampioenschap in Oostenrijk.

EUROPEES KAMPIOEN 2011: ZWEDEN
OP DE OLYMPIADE VAN BETON
De elite onder de betonboor en -zaagbedrijven uit 14 landen strijden voor de
tweede keer om het Europees kampioenschap, nu in Inssbruck Oostenrijk
Op 27 januari 2011 veranderden de beste
Europese betonboorders en –zagers het
Innsbruckse beursgebouw in een kol-

kende heksenketel. 16 sporters uit 14 landen streden in de finale van de “TYROLIT
Cutting Pro Competition” om de Europese
titel in wandzagen, boren en handzagen.
Na een 3 uur durende wedstrijd zwegen
de machines rond middernacht. De beste
in snelheid en precisie was bekend: Joakim
Lenander uit Zweden is „TYROLIT Cutting
Pro Competition Europees kampioen
2011“. Jan Läderach uit Zwitserland en
Luigi Zamperini uit Italië bezetten plaats
2 en 3.
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UITSLAG BOORINFO VAKDAGEN
RANG

NAAM

FIRMA

WZ Tijd

BB Tijd

HZ Tijd

Punten

1

Kees Op't Hoog

Teku Betonboringen

02:42:59

02:20:02

00:20:10

42

2

Jeroen Tammel

P:O: & D

02:24:23

02:11:09

00:23:54

41

3

Berrie Hoff

Stoeten-Nijkamp

02:16:55

02:25:37

00:22:00

39

4

Patrick Kuijf

Kruiswijk

02:03:43

02:28:10

00:24:09

37

5

Stef de Vos

Interboor

01:33:28

02:53:18

00:25:13

27

6

Gerry de Vleeschouwer

BVBA Wolf

02:23:31

02:49:08

00:21:34

36

7

Patrick Blok

van Reeuwijk

02:52:27

02:23:13

00:24:20

29

8

Dave Uters

Zaagmij

02:04:12

02:39:09

00:29:32

28

9

Jos Lucas

Diaforce

01:56:59

03:21:32

00:27:13

27

10

Dik Leusink

Scheffer

02:30:46

02:55:13

00:28:12

21

11

Dennis Schots

De Jong Betonboringen

02:12:46

03:04:09

00:33:35

20

12

Frans Dominicus

Bogers-Teku

02:30:25

03:14:07

00:32:14

16

13

Harmjan van Wijnen

Hofstede Betonboringen

03:07:54

03:41:57

00:22:54

16

14

Kees van Agtmaal

van Eekeren

02:39:09

03:08:54

00:32:30

14

15

Frank Koot

Diaboor

02:50:17

03:15:40

00:29:36

13

16

Davy Mestdagh

Bo-Za

03:41:01

02:35:00

01:30:00

13
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„Ready, Set – Cut“
Om precies 21.00 uur stopte de countdown. Geconcentreerde en enigszins gespannen blikken bij de sporters. De Duitse
TV presentatrice Charlotte Engelhardt
startte met de woorden “Ready, Set - Cut“
de wedstrijd. De sporters kwamen naar voren om de beton met wandzagen, boren
en handzagen te lijf te gaan. 735 internationale professionals uit 34 landen wisten
een fantastische sfeer te creëren en genoten van de spectaculaire show optredens,
spetterende live-muziek en een complexe
lichtshow tijdens dit Topevenement.

Snel en precies
Drie uur lang gaven de internationale
sporters uit Italië, Groot-Brittannië,

Spanje, Zweden, Noorwegen, Finland,
Denemarken, Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, België, Polen en
Nederland alles. Zij hadden zich tijdens de
regionale voorrondes voor de finale gekwalificeerd. Aan het einde van de avond
kon er slechts één de winnaar zijn, maar
alle deelnemers werden uitbundig door
hun lokale fanclubs aangemoedigd, elke
deelnemer was voor hen al een winnaar.
Vermoeid waren alle deelnemers het met
elkaar eens: “2012 vallen we weer aan”

UITSLAG CUTTING PRO COMPETITION
RANG

NAAM

NAT

WZ Tijd

BB Tijd

HZ Tijd

Punten

1

Joakim LENANDER

SWE

1:39.93

2:07.09

0:15.25

42

2

Jan LÄDERACH

SUI

1:38.79

2:04.99

0:16.95

39

3

Luigi ZAMPERINI

ITA

1:30.41

2:00.67

0:19.35

38

4

Wilhelm SCHIKOWSKI

GER

1:17.93

2:12.54

0:17.61

35

5

Jeroen TAMMEL

NED

1:39.44

2:19.22

0:16.34

30

6

Mark DANIELS

GBR

1:49.89

2:01.45

0:18.22

30

7

Jensen STEEN

DAN

2:18.05

2:08.27

0:15.26

29

8

Kari KATAJA

FIN

1:21.18

2:19.37

0:16.96

29

9

Martin SPONRING

AUT

1:48.19

2:05.80

0:19.79

24

10

Kim GULDBAEK

DAN

1:44.36

2:06.37

0:20.83

23

11

Pascal CHAPUZET

FRA

2:02.28

2:18.66

0:16.90

21

12

Gerry DE VLEESCHOUWER

BEL

1:51.82

2:12.85

0:17.97

20

13

David GARCIA RODRIGUEZ SPA

1:59.12

2:11.54

0:18.12

20

14

Kees OP`T HOOG

2:07.97

2:21.24

0:16.56

18

15

Volker SASS

NOR

2:15.48

2:09.36

0:18.16

16

16

Pawel RYGIELSKI

POL

2:32.91

2:15.40

0:17.21

15

NED
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High speed werk
Elke betonboorder heeft te maken
met korte termijnplanning. Dat is
vaak passen en meten met de planning en de meesten zijn daar wel
op ingespeeld qua bedrijfsvoering.
Maar soms, zoals bij dit project is
kort wel héél erg kort.
Een betonfabriek in Rotterdam wilde uitbreiden waarvoor hat naastgelegen terrein bouwklaar moest worden gemaakt.
Bij de bouw van de fabriek is beton gestort op dit terrein om de verzakking in
de grond op hoogte te brengen, toen nog
niet denkend aan eventuele toekomstige
uitbreiding. Het probleem dat nu ontstond was dat men niet direct kon beginnen met heien, maar dat er vooraf gaten
in het betondek geboord moesten worden voor die palen.
Een vreemd feit bij deze was dat het zou
gaan om 6 gaten rond 500 waarvoor de
firma Hagoort uit Nieuwerkerk aan de
IJssel een prijsopgaaf heeft gemaakt. Die
6 gaten bleken een vergissing of verspreking, het ging om 60 gaten! En graag volgende week klaar!
Richard Hagoort: ,,Ik zei meteen dat dit
onmogelijk zou zijn, we zaten net voor de
bouwvak en bovendien zou het gewoon
niet haalbaar zijn met om 2 opstellingen
dit te realiseren”. Besloten werd om de
het vloergedeelte dat 1,60 dik was te slo-

pen met een kraan en 30 gaten te boren
in het gedeelte waar de vloer 2,60 dik was.
Er werden 2 opstellingen geplaatst en met
2 man 18 uur per dag gewerkt. Eerst werd
50 diep gezaagd met een breed segment
en werd de kern losgehakt om ruimte te
creëren. Vervolgens ging men 1.40 diep
waarna de boor tot de 2.60 diep boorde.
,,Soms kwam de kern tot op 30 cm niet
helemaal los en brak af. Dit was geen probleem omdat het voorheien deze restant
zou vermorzelen” verteld Richard. De op-

drachtgever had zoveel haast met deze
klus dat men wilde beginnen met het
heien terwijl er nog geboord werd. ,,Daar
hebben we fel tegen geprotesteerd daar
het veel te riskant is om met zo’n grote
boor zo diep te boren terwijl de vloer
trilt van het heien, dus werd tijdens onze
werkzaamheden alleen de hei-installatie
werd geplaatst. Het was een mooie klus
en we hadden er mooi weer bij. Toch hebben we op een gegeven moment het werk
een aantal uren moeten stilleggen want
er kwam in de schemering een gigantische plensbui waardoor we zelfs het gat
niet meer zagen en er geen afwatering
was”aldus Richard. Na het leegpompen
van de gaten kon men de werkzaamheden vervolgen en de opdracht was in 6
werkdagen klaar.
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Hagoort Betonboringen is sinds
1963 actief als aannemer. Men is
begonnen als sloopbedrijf, en heeft
zich in de loop der jaren gaan
Door jarenlange ervaring in sloopwerkzaamheden kan men elke
sloopklus aan. De slopers zijn uitgerust met het juiste gereedschap en
goede persoonlijke beschermingsmiddelen.
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KS 400


















Slurry Water Recycling

Kleine openingen tot
800 x 800 mm
„Makkelijk zagen,
droog of nat“
9 Boorstandaard KB 400
9 230 Volt Boormotor
9 automatische voortgang
9 Aandrijfwiel en set geleide
wielen

Vloer bewerking

GÖLZ Benelux N.V.
Eupener Straße 61, B-4731 Raeren-Eyn.
Tel. +49 2482 12200, benelux@goelz.de
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Hard hoofd in zacht metaal
Het bepalen welke boor en welk
zaagblad gaat altijd vooraf aan een
werk, logisch. Er wordt gekeken
naar het soort materiaal waardoor
geboord of gezaagd moet worden
of er wel of niet bewapening in zit,
en een beetje vakman heeft de ervaring dat dit geen probleem is. Als
echter de vraag komt, ,,Kunnen jullie een zinken blok verwijderen?”
dan is de vraag hoe en met welk
materieel dit te doen, heel terecht.
Lekkende pan
Deze vraag werd voorgelegd door Reyrink
Aannemersbedrijf b.v. uit Haghorst aan
Jack Heuvelmans uit Hilvarenbeek. Reyrink
Aannemersbedrijf b.v. werkte in opdracht
van Tata Steel en kwam met dit probleem
bij Boortec. Tata Steel Tubes produceert
en verkoopt een breed assortiment buizen van verschillende staalsoorten in een
groot aantal diameters, wanddiktes en
buisvormen al dan niet verzinkt. In de lijn
van het verzinkingproces was een zinkpan
gaan lekken en alle zink in een betonnen
bak gelopen onder de pan. Zink stolt, dus
ontstond er één blok zink van 3 x 2,5 meter en 25 cm dik, wegend 15 ton.
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Welke verankering, welk blad?
,,Ik heb BoorteC gebeld en gezegd dat ik
een leuk klusje voor hem had. We hebben al vaker samengewerkt ik wist dat
Jack nooit nee zegt en goed werk levert”,
Marcel Mulders. Volgens een leverancier
zou dit prima kunnen met een diamantzaagblad en zo werd een blad besteld.
,,Ik had al zo mijn twijfels want diamant
verspaant niet, het glijdt er overheen en
zo maak je geen meters” zegt Jack. Er
werd contact opgenomen met Robert
Maranus van De Kuijper Betonboringen
in Oostkapelle. Robert had al eerder door
aluminium gezaagd en Jack wist dat hij
daar een Widia blad van rond 100 voor
gebruikt heeft. BoorInfo Magazine heeft
daarover ook een artikel geschreven. Het
blad met het juiste asgat werd opgehaald
uit Zeeland. Om de poten van de wandzaag te bevestigen werden HSS boren en
een tapper aangeschaft. Er werden trekproeven gedaan om zeker te weten dat de
machine het hield maar ook om zeker te
weten dat het gezaagde blok te takelen
was. De resultaten waren goed, men zou
10 ton kunnen trekken met een draadeind van M20. Na terugcalculatie besloot
men voor de M12 te gaan. Er werd begonnen met het maken van een verankering
M12 door de boor in een schroefmachine
te zetten, dan de gaten schoonmaken,

draad tappen en de poten bevestigen.
De machine werd opgesteld en men begon eerst te zagen met het diamantblad,
kijken hoe dat zou gaan. ,,Dat was niks,
over 1 meter kwamen we in 3 kwartier
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slechts 3 cm diep, dus hebben we het
Widia blad geplaatst en gekeken naar
welke kant we het beste konden zagen,
i.v.m. de verspaning. Toen we begonnen
met zagen klaarden de gezichten van
iedereen op, vooral van de mensen van
Tata Steel”. De lijn lag namelijk stil tijdens
deze werkzaamheden dus kon met minder verzinkte buizen leveren en dat kost
geld, dus was het zaak om deze opdracht
zo goed en snel mogelijk uit te voeren”.
De pan was al verwijderd dus men had alle
ruimte om te werken. In een uur tijd kon
heeft men 3 meter gezaagd 15 cm diep, in
de hoeken werden zover mogelijk doorgezaagd. Het voordeel van gestolde zink
is dat het gekrompen is en dus een paar
cm los van de betonnen rand lag. Het blad
600 had een te klein asgat, dus werd de
1000 gebruikt, het probleem is dan echter
dat je voorgezaagd moet hebben en dan
kon hier niet. Wat mazzel was dat naast
de betonbak vol zink nog een andere al
verwijderd was en deze sparing kon men
gebruiken om de zaag in te laten lopen.
Er is besloten om het blok 2x diagonaal te
zagen in 3 driehoeken, wegend 8,4 en 3
ton. Je zou denken, als het zink vrij lag van
de betonbodem, kan men het blok er toch
in één keer uithijsen? De kraan kon echter
maximaal 8 ton tillen en voor een teles-

coopkraan was geen ruimte. Men zaagde
met de Widia tot 21 cm diep en vervolgde
met een diamantblad. De Widia zou anders bot worden van het beton, en met
het zaagblad kon men tot 1,5 cm in het
beton zagen, waardoor meteen ook weer
het blad scherp bleef en de bewapening
intact bleef. ,,Dit was weer eens heel anders werken dan we gewend zijn”, verteld
Jack van BoorteC. ,,De machine werd met

Krullen zink vlogen
in het rond
water gekoeld en het blad met boorolie
om hem scherp te houden. Het zaagt ook
echt heel anders, het verspaant en de slierten zink vlogen achter de machine vandaan.” Na het zagen werden de blokken
van ankers voorzien en weggehesen. De
betonnen bak werd gerepareerd en een
nieuwe pan geplaatst. De veiligheidsvoorschriften bij Tata Steel zijn nauwgezet, eigenlijk zoals het gewoon hoort. Er moet
een plan van aanpak komen, je moet de
mensen die er komen werken aanmelden
en de VCA bij je hebben. We zijn weer een
ervaring rijker en hebben goed samengewerkt met Ryrink Diessen en De Kuijper
betonboringen, altijd weer prettig!

BoorteC kan bogen op een ruime
ervaring van 20 jaar op het gebied
van betonboringen,- diamantzaagtechnieken en het traditionele
sleuvenhakwerk! Deze specifieke
deskundigheid hebben ze opgedaan binnen projectenvan diversen
aard en omvang zoals: Nieuwbouw
/ renovatie en (constructief) sloopwerken. De doelstelling is dan ook
de klanten, welke hoofdzakelijk
bestaan uit aannemers en installateurs, een kwalitatief hoogwaardige
dienst te leveren.Ook biedt BoorteC
effectieve oplossingen voor praktische problemen die zij in hun werk
tegen komen. Mede door de ruime
ervaring en de gespecialiseerde
leveranciers heeft men een zeer
professioneel assortiment diamant,technisch gereedschap ter beschikking. De klanten weten dan ook
dat ze in BoorteC een deskundige
partner vinden, bovendien staan ze
altijd klaar voor hun klanten waar
ze zuinig op zijn. Het bedrijf krijgt
immers nieuwe klanten vooral via
bestaande klanten die positief en
tevreden over BoorteC zijn, en dit
aan hun collega`s doorvertellen.
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Éerste betonboorder
afgestudeerd in Etten-Leur!
Twee jaar geleden is de vakopleiding betonboren gestart bij de BGA.
Als vertegenwoordiger van de branchevereniging was Peter Wilke uiteraard
aanwezig bij dit feestelijke gebeuren.
Stan Schoemakers directeur van de BGA
was erg verheugd met deze primeur. ,,Het
is leuk om te zien dat er steeds meer beroepen in de gespecialiseerde aannemerij
ook een vakopleiding kunnen volgen en
dat steeds meer werknemers hun personeel daar ook de gelegenheid voor geven.” Ruud Havermans, werkzaam bij Van
Kempen Betonboringen heeft de primeur
door deze opleiding te hebben gehaald.
Zijn coach Andre van de Stel heeft een
klein kunstwerk gemaakt voor Ruud. Met
de felicitaties van iedereen en een bos
bloemen werd vervolgens het glas geheven op alle geslaagden.

Eerste Certificaten boren
tot 300 mm
Op 18 februari 2011 was het dan eindelijk zover de eerste certificaten boren tot
300 mm zijn uitgedeeld aan de medewerkers van Firma de Rooy sloopwerken en
Groeneveld Nieuwedijk. Binnen de betonboor opleiding kunnen wij cursussen
aanbieden om medewerkers binnen het
beroep te professionaliseren. Dhr. Roubos,
Dhr. de Pender & dhr. Klop van de firma
de Rooy sloopwerken en Groeneveld
Nieuwedijk hebben een cursus boren tot
300 mm gevolgd dit is een van de 4 cursussen die we kunnen aanbieden.

Nieuwsgierig of interesse ?
Kijk dan een op de site van
de BGA– Nederland
BGA-NederlandAannemersfederatie
Nederland Bouw en Infra
Bezoekadres: De Tijvert 2,
5282 RL Boxtel
Postadres: Postbus 57,
280 AB Boxtel
T 0411-652140
F 0411-652141
www.bga-nederland.nl

De andere drie cursussen zijn: Zagen,
het aanbrengen van verankeringen en
wand & vloerzagen. Deze cursussen worden gegeven op het opleidingscentrum
BGA-Nederland locatie Etten-Leur en
binnenkort ook in Joure ( Friesland)Bij
opleidingscentrum BGA Nederland kan
je ook een opleiding betonboren volgen
op BBL Niveau 3 op de locatie Etten- Leur
en binnenkort ook in Joure (Friesland)

Voor een impressie, foto’s en filmpjes kunt
ook eens kijken op de site van de docent
betonboren André van der Stel
http://www.andrevanderstel.jouwweb.nl
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zbm, de diamantgereedschap leverancier
voor de maasvlakte
(en de rest van Nederland)
Bij zbm vindt u alles op het gebied van

Maasvlakte

diamantboren en -zagen.
Omdat we deze zelf produceren kunnen
we met onze technische vakkennis praktijkoplossingen bieden waar zbm bekend
om staat.

14

zbm Rotterdam,
Waalhaven

Ook leveringen
op lokatie!

zeker zagen, beter boren

Pottumstraat 25
3088 GP Rotterdam
telefoon: 010 484 00 00
www.zbmrotterdam.nl
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Gezakt en toch met lof
geslaagd !
Een vloer in stukken zagen en verwijderen is een vrij normale opdracht.
Een vloer loszagen en laten zakken is een ander verhaal, zeker als de vloeroppervlakte 1500 m² is met een dikte van 41,5 cm.

In het kader van de herontwikkeling van
het Nieuwe Hoog Catharijne in Utrecht
moest een kantoorvloer van het complex
Singelborch van de 1e verdieping exact
aansluiten aan het nieuwe voetgangersgedeelte waarvoor de miljoen kilo wegende vloer moest zakken. Deze vloer
stond op 23 pilaren met een doorsnede
van 70 cm.
Besparing van miljoen kilo beton
Door te kiezen voor deze techniek werd
er een miljoen kilo beton bespaard. Er
hoefde geen puin te worden afgevoerd
en er zou enorm veel minder beton hoeven worden aangevoerd. Dit scheelde
een groot aantal vrachtverkeer in drukke
Utrechtse centrum. Ook was er op deze
manier minder geluidsoverlast voor de
omgeving. Uiteraard is het duurzaam,
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hergebruik van de bestaande vloer.
Bovendien kon het gebruik van de 3e, 4e
en 5e verdieping gewoon doorgaan.

Intensieve voorbereiding
De voorbereidingstijd was langer maar
de bouwtijd veel korter. De bestaande
vloer moest onderzocht worden. De betonsterkte werd bepaald door betonnen
proefkernen te boren en te drukken. De
ronde kolommen, wanden en vloerdikte
werden ingemeten. Door radaronderzoek vond wapening detectie plaats,
met behulp van een sonde werd een
elektromagnetische golf de constructie
ingestuurd. Constructie berekeningen
moesten worden gemaakt qua stabiliteit,
gewicht, vloer tijdens vijzelen, na het vijzelen etc. Het vloerveld moest ontmanteld
worden en de cementdekvloer gesloopt.
Er werden gaten geboord rond 26 mm in

de wanden t.b.v. lijmankers en in de kolommen rond 50 mm. Er werd hulpwapening op en onder de vloer aangebracht
want door de veranderde belasting in de
betonvloer was theoretisch bepaald dat
er op diverse locaties een tekort aan wapening in de vloer was. De stabiliteit van
de wanden werden tijdens het vijzelen
gewaarborgd door schoorstempels. Voor
de montage van de staalconstructie langs
de wanden is gebruik gemaakt van een
heftruck met een maximale vloerbelasting
van 4 KN/ m².
Zaagwerk
Voor het zaagwerk is de expertise van
Midsland Betonboor-en Zaagtechniek
B.V uit Maarssen ingeroepen. ,,Het zaagwerk was niet spectaculair , maar wel
het project op zich. Het moest allemaal
vrij vlot gebeuren, dit project duurde 2
weken, met 4 werknemers”, aldus Rob
Dikkerboom. Met 2 vloerenzaagmachines werd de vloer rondom losgezaagd op
een afstand van 2,5 cm van de wand. De
zaagsnede werd schuin uitgevoerd om het
beschadigen van de naastgelegen wand
te voorkomen. Zo kwam de hele vloer
volledig in één geheel los. Aan de kolommen zijn vijzels bevestigd om de vloer te
dragen die vervolgens losgezaagd kon
worden van de kolommen. Rondom de pilaren werden eerst 8 gaatjes geboord om
de draad door te halen. De vloer zakte
vervolgens over de kolommen heen het
zgn. afvijzelen. BAM Utiliteitsbouw (regio
Utrecht) heeft bij dit project een unieke
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vijzeltechniek toegepast. Telkens werd gestopt om te kijken of er geen problemen
met de constructie optraden. In totaal
zou het zakken van de 41,5 cm zo’n 18
uur duren. Scheefzakken kon niet, want

Vijzelen met computergestuurd systeem
het gevaarte klemt zichzelf meteen vast.
Bovendien is er naar ‘buiten’ toe gezaagd
om te voorkomen dat de vloer zou blijven

16

hangen tijdens het zakken. Een zaagsnede is weinig meer dan 10 mm breed.
Er werd gevijzeld met een computergestuurd systeem met 16 meetpunten welke
drukken en verticale verplaatsingen registreerde en daarop stuurde. Er waren 100
vijzels en 23 kolomschalen. De vijzel kon
niet meer dan 3 cm zakken, dan kwam hij
op een borgring oftewel kolomschaal met
een gewicht van 540 kg. Zo is de 1500 m²
vloer met een gewicht van 1 miljoen kilo
in één geheel gezakt.
Na het zakken werden de pilaren weer
aangestort aan de vloer.

Midsland Betonboor-en Zaagtechniek B.V is een gecertificeerd professioneel en
vakkundig bedrijf die kwaliteit hoog in het vaandel heeft. De monteurs zijn gecertificeerd op gebied van VCA. De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen
van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en transportsector. Midsland bestaat uit ruim 40 gemotiveerde
medewerkers, die met een passie voor betonboren en zagen en vanuit drie vestigingen Nederland bedienen. Lijmen en verankeren... de boorders zijn gecertificeerd door Fischer en Hilti.
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Bedrijfsbrede opleiding
Na een aantal meetings met BGA,
Boorinfo, Fundeon, en leveranciers
is er een bedrijfsbrede opleiding
binnen Midsland Betonboor-en
Zaagtechniek B.V opgezet. Midsland
is een van de twee bedrijven die
hiermee begonnen zijn.

“Boren is een vak”
Het grootste gedeelte van het bedrijf zit
in de opleiding betonboorder,welke op
3 januari 2011 is begonnen. Gepland was
om de opleiding in de eerste 3 weken van
2011 te geven. De 3e groep is gespreid
over 2 weken omdat de werkdruk op de
organisatie te groot werd. Midsland heeft
ervoor gekozen om het eerst over het opleidings onderdeel “ verankering’’ te hebben, daarvoor kwamen medewerkers van
Hilti, Fischer en Edilon om uitleg over hun
ankerproducten geven. Ook het bedrijf
VCT was uitgenodigd en heeft uitgelegd
hoe te communiceren met de kraanma-

chinist, manier van takelen en productinformatie over kettingen en hijsbanden.
Midsland ’s veiligheidsdeskundige heeft
een aantal uren met de deelnemers over
de PBM´s gesproken en wat er gebeurt
als er schade ontstaat op je werk en wie
er dan verantwoordelijk is. Op vrijdag
is er afgesloten met een proeve van bekwaamheid welke inhield dat er 3 ankers
geplaatst moesten worden op 3 verschillende manieren, met mortel, een capsule
en 2-componentenlijm. Fundeon heeft de
proeve van bekwaamheid bezocht en was
uiterst tevreden. Midsland is in deze procedure gestapt om het hele bedrijf door
gediplomeerd personeel op een hoger
niveau te tillen.,,De jongens zijn razend
enthousiast”, aldus Rob Dikkerboom.
Er is een leermeester vanuit Midsland en
een begeleider van BGA om de gehele opleiding in goede banen te leiden. De technische theorie komt vanuit de leveranciers
en vanuit de ervaring van de boorders uit
de groep zelf. Zo gauw er vragen waren
waar men niet uitkwam werden deze bij

de leveranciers neergelegd. Er zijn 7 verschillende deelcertificaten die je moet halen, de bedoeling is dat in 2 jaar tijd alle
competenties zijn gehaald. Er wordt gekeken naar KVH: Kennis, Vaardigheid en
Houding. De kennis komt vanuit de groep
zelf en van de leveranciers, vaardigheid
door de proeven van bekwaamheid en
tenslotte houding wordt gegeven door
Bert v/d Pol van BGA. ,,Deze opleiding
Boren is een vak gaat via het ROC en het is
fijn voor de jongens dat ze aan het einde
van de opleiding een MBO diploma kunnen behalen. Het leuke van de opleiding is
dat het hele bedrijf ermee bezig is en dat
er discussies ontstaan, welke leiden tot de
verbetering van de werkzaamheden en
saamhorigheid, verteld Rob enthousiast.
Het is echt een bewustwording van waar
je nu elke dag mee bezig bent. Eens in de
6 weken is er kaderoverleg met iemand
van BGA zodat ook het kader weet wat
er allemaal behandeld word en dat zodoende alles goed op elkaar aansluit en
gestructureerd verloopt.
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Lange kernen in smalle ruimte
Als er niet veel ruimte is om de boorinstallatie te plaatsen en de lange
kernen te verwijderen, moet men
creatief zijn. Hoe plaats ik mijn machine en hoe verwijder ik de kern?
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Renovatie damsluis
Het was voor Van der Maden
Betonbewerking uit Ter Aar even puzzelen toen men de opdracht kreeg
om door een 3 meter dikke sluiswand
250 gaten te boren van rond 40 á 50
mm. Deze sluis staat tussen Nieuw
Vennep en Hoofddorp. In 2009 is
de Damsluis, een voormalige inundatiesluis in de Hoofdvaart bij de Geniedijk
in Hoofddorp, in gerestaureerd. De uit
1893 daterende inundatiesluis maakte
vroeger deel uit van de verdedigingswerken van de Stelling van Amsterdam,
een militair verdedigingswerk van forten rondom de hoofdstad, dat in 1996
op de werelderfgoedlijst van de Unesco
werd geplaatst. De Damsluis maakte
deel uit van een verdedigingslinie, die

dwars door de Haarlemmermeerpolder
werd aangelegd. Voor het herstel van de
sluis werd een geheel nieuwe betonnen

4.000 ton zwaarwegende
damsluis
fundering gebouwd, ter ondersteuning
van de oude houten funderingspalen die
het gewicht van de sluis niet meer kunnen dragen. De Damsluis is gebouwd in
baksteen en weegt, mede door de grote
afmetingen ca. 4.000 ton. Na herstel van
de fundering is bovengronds een vier meter dikke grondlaag verwijderd, mede om
het totale gewicht van de sluis te verminderen. Het is een metselwerkconstructie
met forse afmetingen. De vleugelwanden
zijn 13 meter lang en 7 meter hoog, de
sluiswanden zijn onderaan 3 meter dik.
Raster
Het bouwwerk kreeg een compleet
nieuwe fundering. Hiervoor werd een
raster gemaakt van langsbalken en
dwarskoppelingen. Deze liepen tussen de
oude houten palen door, zodat tijdens de
bouwfase het metselwerk ondersteund
blijft. De langsbalken rustten buiten de
metselwand op nieuwe, in de grond gevormde palen. Het metselwerk werd, nadat het raster is aangebracht, gedwongen
zijn verticaalbelasting af te dragen op de

nieuwe koppelbalken. De langsbalken
droegen de belasting verder af naar de
nieuw aan te brengen funderingspalen.
Deze stonden ongeveer een halve meter
buiten de metselwand. In totaal gingen
ongeveer negentig funderingspalen met
een diameter van 250 millimeter de bodem in. De lengte varieerde van 11 tot 16
meter. Door stalen balken door de constructie aan te brengen kwam de verticale belasting uiteindelijk op de nieuwe
draagconstructie en de funderingspalen.
Gewichtsbesparing
De bouwcombinatie moest eerst de nodige grond verwijderen op en aan weerskanten van de sluis. Alleen al op de sluis
bevond zich een 4 meter hoog grondpakket. De te verwijderen grond werd
vervangen door eps-blokken. Dat levert
een aanzienlijke gewichtsreductie op,
waardoor met minder lange en dunnere
palen kon worden volstaan. De vorm van
de sluis bleef hetzelfde. De vaart werd
tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk
afgesloten. Voor dit project is bewust
gekozen voor een zogeheten Systems
Engineering-benadering. De vaart is van
primair belang en kan slechts voor een
gedeelte worden afgesloten. Daarbij liggen er twee gasleidingen op de sluis en
loopt er een fietspad overheen. De werkzaamheden voorzien naast een nieuwe
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fundering tevens in herstel van het metselwerk en andere originele elementen.
Vallende kernen
Om het water tijdens de boorwerkzaamheden te kunnen laten doorstromen is
aan beide zijden van de sluiswand een
damwand geplaatst met daarin een speciale ijzeren bakconstructie met een opening. De boorwerkzaamheden vonden
plaats tussen de damwand en de 375
meter lange sluiswand en deze ruimte
was niet al te breed. ,,Het was echt eerst
even uitdokteren hoe we na het boren
de kern moesten verwijderen omdat er
weinig speling was”, verteld John van
der Maden. Er is in 4 fases geboord : 50
cm, 100 cm, 200 cm en 300 cm diep. ,,We
begonnen met een segment van 5 mm,
daarna 4,8 mm en zo steeds smaller. Als
je dat niet doet heb je onherroepelijk te
maken met een boor die klem komt te zitten. De waterdruk was ook een constant
probleem, zorgen dat je genoeg waterdruk op de boor hebt om genoeg koeling
te krijgen en direct ook het cementdrab
weg te spoelen” . Aangezien de boor zelf
en zeker met kern nogal wat weegt is er
gebruik gemaakt van een kraan waaraan
de boor vastzat. Om de boor uit de te krijgen ging men erop staan om te wiebelen
en te trekken. Vervolgens hees de kraan
de boor hoog zodat de kern eruit viel.
Vervolgens werden dan de kernen weggetakeld. Door de slechte afwatering tussen
de wanden stonden de boorders continu
met de voeten in de drab die het boren
in een steensmuur met zich meebrengt. In
totaal is men deze opdracht 6 weken druk
geweest met gemiddeld 3 personen.

Van der Maden betonbewerking
B.V. uit ter Aar bestaat sinds 15 jaar.
Het is een bedrijf met 9 werknemers
en men huurt regelmatig ZZP’ers in.
Het werkgebied is voornamelijk
Noord en Zuid Holland en Utrecht.
Het bedrijf is gespecialiseerd in
luchtboren en koppensnellen.
Vanwege de professionaliteit op
luchtboorgebied werken ze regelmatig voor andere betonboorbedrijven door het hele land.
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Heger bedankt u voor uw bezoek aan onze stand op de bouwbeurs 2011

Producent van diamantgereedschap, ook voor de vloerenbranche!
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Heger - European Diamond Tools
Tel.: 0164 61 22 50
Fax: 0164 61 53 66
www.heger.com
info@heger-edt.nl
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Vanuit de branchevereniging
Het vinden van nieuwe aanwas betonboorders is niet eenvoudig. Men weet niet van het bestaan, laat staan dat
er kennis is over wat het beroep inhoudt. Het is bekend dat vooral jongeren visueel zijn ingesteld, en het idee om
deze potentiële boorders en zagers interesse te laten krijgen door middel van een film borrelt al langer. De zoon
van één van onze leden gaat als afstudeerproject een DVD maken waarop alle aspecten van dit specifieke vak te
zien zijn en deze bij de jeugd onder de aandacht gebracht zal worden. Vanaf half april is men begonnen met de
opname. Mocht u echter nog een mooi en interessant werk hebben waarvan u denkt dat het leerzaam zou zijn
kunt u contact opnemen met Boorinfo. Er wordt vervolgens gekeken naar de mogelijkheden en behoefte aan filmmateriaal van uw werk.
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Een kompleet leveringsprogramma op één en hetzelfde adres.
Wij leveren o.a.:
Diamant- boren nat / droog (dun- en dikwandig)
Herbezetten van boren op locatie
Diamant-zaagbladen voor hand-, wand-, en vloerzaag-machines
Verleng-, verloop-stukken
Makita handzaagmachines
dr. Bender HF zaag-, en boor-machines
Weka boormachines
Cardi boormachines
Boorstatieven
Wand-, vloer-, en draad-zaagmachines
Water-, en stof-zuigers
Tafelzaagmachines
Hak-, en hamerboor-machines
Eigen reparatie afdeling
22

HYDRO-TEC Nederland bv Rijfveld 34 3993 SN Houten
Tel.: 030-6369933 Fax: 030-6369934
www.hydro-tec.nl
info@hydro-tec.nl
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“Laaggeletterdheid bedreigt de
veiligheid op bouwplaats”
Zes procent van uw personeel kan
dit artikel niet lezen. Deze medewerkers zijn laaggeletterd. Dat zegt
niets over hun kwaliteit als vakman,
maar de kans is groot dat zij méér in
hun mars hebben dan u denkt. Door
het onderwerp laaggeletterdheid
bespreekbaar te maken, kunt u het
optimale halen uit uw werknemers
aldus Margreet de Vries, directeur
van Stichting Lezen & Schrijven.
In Nederland zijn anderhalf miljoen volwassenen functioneel analfabeet, dat
betekent dat zij de basisvaardigheden
op het gebied van lezen en schrijven niet
beheersen. Dat klinkt raar, iedereen heeft
school gehad denk je dan maar 25 % van
de kinderen heeft na de basisschool een
leerachterstand van 2 jaar. Op de VMBO
die ze daarna volgen is veel aandacht voor
praktijkvakken en minder voor algemene
vaardigheden. De kans is groot dat de
achterstand groter wordt. Dertig procent
van diegene die MBO niveau 1 of 2 doet is
laaggeletterd.
Groot geheim
Hoe kan het dat dit niet wordt opgemerkt? Er rust een groot taboe op dit
onderwerp, iedereen denkt dat iedereen
goed kan lezen en schrijven in Nederland.
Dus men verbergt het: ze komen met
smoezen, laten anderen de formulieren
en werkbonnen invullen en houden zich

op de achtergrond. Omdat niemand dit
taboe doorbreekt houdt het zichzelf in
stand. Laaggeletterdheid heeft niets met
domheid te maken. Zodra deze mensen
wel kunnen lezen en schrijven ziet men
vaak een doorgroei. Maar als je niet kunt
lezen wil je ook geen nascholing en ze
ontwijken taken waarvoor men moet
schrijven. De werkgever kan dan denken
dat je ongemotiveerd of ongeïnteresseerd
bent, want bij een werkbespreking ben je
niet op de hoogte van de notulen en weet
niet dat er een verandering in de werkwijze is doorgevoerd.

Gevolg
Dit alles is een bedreiging voor de
Veiligheid, ze kunnen de veiligheidsvoorschriften niet lezen en zijn bezig met de
schijn ophouden. Dat levert stress op en
dat wil je niet op een bouwplaats. De recessie zal er niet aan bijdragen dat mensen voor hun laaggeletterdheid uitkomen
uit angst dat men eruit vliegt. Daarom
moet de sector, als werkgever, laten zien
dat men wil helpen. Men kán iedereen laten testen maar de kans is groot dat de
laaggeletterde zich die dag ziek is of zelfs
uit angst voor ontdekking ontslag neemt.
Het is beter ervoor te zorgen dat leidinggevenden weten hoe ze laaggeletterdheid kunnen herkennen. Door er intern
aandacht aan te besteden en aangeeft
cursussen –deels- vergoed en er tijd voor
beschikbaar stelt, kan deze werknemer
over de streep getrokken worden.
Door laaggeletterden te stimuleren wordt
hun zelfvertrouwen groter en worden ze
méér waar voor het bedrijf.
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Praktijkvoorbeeld
Uitvoerder Hans Botermans (54) kan erover meepraten, hij was jarenlang laaggeletterd. ‘Weet je wat het is? Iemand die
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niet kan lezen en schrijven, is vaak wel
heel handig. Daarnaast ontwikkel je een
soort handigheid in het onthouden van
dingen. Laaggeletterdheid kan dus lang
verborgen blijven. Ikzelf had jarenlang
grote moeite met lezen en schrijven. Maar
ik heb er bewust voor gekozen om er wel
gewoon voor uit te komen. Natuurlijk
heb ik ook een keer in mijn hemd gestaan
toen ik voor een groep een stukje tekst
op moest lezen. Dat ging met horten en
stoten, ik stotterde maar wat, kwam er
gewoon niet uit. Toen was wel duidelijk
wat mijn probleem was. Ik voelde me zó

waardeloos. Gelukkig ben ik de angst voor
dit soort situaties nu kwijt. Want enkele
jaren geleden heb ik een cursus Lezen en
schrijven gevolgd. Dat was nodig, want ik
kreeg steeds meer verantwoordelijkheid.
Ik gaf uitvoering aan projecten van een
paar miljoen. Inmiddels gaat het beter.
Ik kan zo’n cursus anderen dus van harte
aanbevelen. Je leven wordt er veel rijker
door. Wie iemand kent die niet kan lezen
en schrijven, doet er goed aan hem of
haar te stimuleren er werk van te maken.
Dat is zó belangrijk.’
Stichting Lezen & Schrijven
heeft een herkenningswijzer ontwikkeld om laaggeletterdheid te herkennen.
Herkent u de volgende
signalen?
De werknemer vermijdt
lees en schrijfsituaties,

leest geen werkinstructies, werkroosters,
veiligheidsinstructies en nieuwsbrieven,
heeft nooit belangstelling voor cursussen
en heeft tijdens het werkoverleg moeite
om te begrijpen waar het over gaat. De
kans is dan groot dat uw werknemer inderdaad laaggeletterd is.
Meer informatie is te lezen op www.taalkrachtvoorbedrijven.nl of www.lezenenschrijven.nl
Bron: Fundament en Arbouw
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DIACOM TRADING B.V.
30 jaar uw specialist op diamantgereedschap
-

Diamantboren
Diamantzaagbladen
Diamant draadzaag techniek
Diamant frezen en opruwtechniek
Vloer-, wand- en handzaag machines
Diamantboor machines
Kernboor statieven
Fischer bevestigingssystemen
Edilon epoxy lijsystemen

Diacom Trading BV
Bijlmermeerstraat 72
2131 HH Hoofddorp NL
T +31-(0)235615275
F +31-(0)235615273

www.diacom.nl
info@diacom.nl
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Aangesloten leden bij Boorinfo
Drenthe
Betonboorbedrijf Jakobs
Schoonebeek 06-55158364
Klok Betonboringen
Beilen 0593-543020
Betonboorbedrijf Hansie
Zwartemeer 06-55347823
Flevoland
Boor Service Urk
Urk 0527-686816
PH Betonboringen
Lelystad 06-52641057
Friesland
BBA Beton-Boor en Zaagbedrijf
Akkrum 0566-651128
Gelderland
D. Brouwer Betonboor &
Zaagtechniek Sloopwerken
Wilp 055-5403988
PO & D
Winterswijk 0543-520806
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Lutra Renovatiewerken
Apeldoorn 055-5775680
Spaan Boor & Zaagservice B.V.
Huissen 026-3271071
van Hemert Betonboringen
Aalst 0418-672654
Betonboringen van Dulmen
Didam 0316-224801
RW Techniek
Duiven 0316-281600
Sleuvenfreesbedrijf BA
Huisman
Vollenhove 0527-242062
Asset Diamond B.V.
Wijchen 024-6420848
GR Techniek
Arnhem 026-3230316
van de Kieft Diamantboren
en Zagen B.V.
Lunteren 06-53620222

Groningen
Betonboor Bleeker B.V.
Winschoten 0597-420551
HB Techniek
Zuidhorn 0594-507075
Limburg
Wien Vliegen Betonboor en
Zaagtechniek Echt
0475-470718
Hans Janssen B.V.
Esloo 046-4336648
Gobouw Betonboringen B.V.
Schinnen 046-4434659
Diamant Zaag- en Boortechniek. Peulen B.V.
Best 0499-375227
Janssen Betonboringen
Swolgen B.V.
Swolgen 0478-692569
O.K.B
Nuth 045-5243477
Beton Boringen Beek
Stein 046-4375752
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Noord-Brabant
Frank Tomassen Boor - en
Zaagwerk
Someren 0493-440850
Bebotec
Eersel 0497-516084
HSB Betonboringen
Tilburg 06-25201332
Boortec
Hilvarenbeek 013-5054388
Berkvens Hak - Frees en
Boorbedrijf
Asten 0493-692828
VK betonboringen
s' Hertogenbosch 06-22229747
Vakmeesters
Helmond 0492-590676
van Kempen B.V
Hoogerheide 0164-614772.
VB Betonboringen &
Sleuvenzagen
Nistelrode 0412-638349
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Loomans
Betonboringen B.V.
Eindhoven 040-2112726
Sleuvenfrezen
Betonboringen F van Aart
Steenbergen 0167-567512
Boor- en Zaagbedrijf
Schuurmans
Bergem 0412-651282
van Zoggel betonboringen
B.V.
Berlicum 073-5034893
Betonboringen van
Zundert V.O.F.
Hoeven 0165-387039
BHK Langens
Betonboringen
Herpen 0486-414600
Ivigo Boor Technieken
Ossendrecht 0164-673942
WTI Service
Reusel 06-12691781
Wouters V.O.F.
Weert 0495-524539
Jawi
Eindhoven 040-2963486
Mart Snijders
Betonboringen B.V.
Moergestel 013-5300330
Mark van Vught
Betonboringen
Tilburg 06-55775702
Van Rijswijk
Precisiesloop B.V.
013-5283934

Noord-Holland
B van Gemert
Betonboringen
IJmuiden 0255-500277
Betonboor Zaagbedrijf
Volendam
Volendam 06-24770771
Johan Veerman
Volendam 0299-351622
Ken Phelan
Betonboringen B.V.
Velsen–Noord 0251-222322
Kes Betonboringen
Volendam
Volendam 0299-350391
Koopman
Betonboringen B.V.
Wormerveer 075-6280982

Muurfraisbedrijf Bijl B.V.
Nibbixwoud 0229-591524
Betonspecialisten
Brugman BV
Winkel 0224-541262
Schoen Zaandam
Betonboringen
Wormer 075-6354110
Schouten Betonzagen- en
Boringsbedrijf
Obdam 0226-453961
Volten Betonboringen
Andijk 0228-593398
Betonboringsbedrijf
De Jong B.V.
Wormerveer 075-6871952
Atex Betonboringen B.V.
Uithoorn 0297-522144
Imanse Betonboringen
Rijssenhout 06-51366658
Die Ene
Uitgeest 06-11378171
AA Sloop
Aalsmeer 0297-342315

Overijssel
ReAs B.V.
Vriezenveen 0546-657254
Stelling Vroomshoop
Vroomshoop 0546-641618
W. Asteleyner
Betonboringen
Aadorp 0546-453045
Betonboringen Drill
Almelo
Hoge Hexel 0546-680025
Ron Beton Boor en
Zaagwerken VOF
Enschede 053-4787124
Hendriks BBZ
Zwolle 06-51916252

Reageren op dit blad?
Mail naar: info@boorinfomagazine.nl
Utrecht
Rowo Betonboringen
Woudenberg 033-2865545
Bovrie Betonboringen B.V.
Mijdrecht 0297-262315
Stam Sloopwerken
De Hoef 0297-561512
Midsland Betonboor-en
Zaagtechniek B.V.
Maarssen 0346-562802
Dikkerboom
Betonboringen B.V.
Utrecht 030-2424030
Hans Bosch Betonboringen
Utrecht 030-2805218

Zuid-Holland
Martien van Rooijen B.V.
Woubrugge 0172-519118
Hoogvliet Betonboringen
en Sloopwerken
Papendrecht 078-4640244
Adema Betonboringen
Ter Aar 0172-605853
Boviboor
Spijkenisse 06-13353517
Diaboor
Wateringen 0174-295260
Diamanttechniek
Rozenburg
Rozenburg 0181-232048
Hulmer
Rijnsburg 071-4034396
Kapiteel
Diamantboorbedrijf
Gouda 0182-399816
Rizu Onderhoud
Vierpolders 06-22999357
Verbij Montage
Alphen aan de Rijn
0172-425578

Visco
Monster 06-50238760
Bruins Betonboringen B.V.
Ridderkerk 0180-465423
van der Neut
Betonbewerking B.V.
Woubrugge 0172-518219
Nieuwenhuizen V.O.F.
Nieuwkoop 0172-571404
Betonbewerkingsbedrijf
S.C.M. van Benten
Rijpwetering 071-5013828
Aviboor B.V.
Wateringen 0174-640791
Diamantboorbedrijf van
der Maden
Zevenhoven 0172-538973
Diamantslooptechniek
Ter Aar 06-55751312
Maden Betonbewerking
Ter Aar 0172-604922
Stubbe Waddinxveen BV
Zevenhuizen 0180-633109
Gebr. R. en P. Stip
Hazerswoude 071-3413311
Rodewijk Betonbewerking
Noorwijkerhout
06-15349670

Zeeland
De Kuijper Betonboringen
Oostkapelle 0118-593223
Kya Betonboringen V.O.F.
Terneuzen 0115-611100
A.R.V. Betonboringen
Lamswaarde 06-51251016

Bocholtsestraatweg 50
7121 GD Aalten
mobiel 06 - 51143399
e-mail info@boorinfo.nl
internet www.boorinfo.nl
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Ontwerp en druk:
Ratio Sluis Grafisch Totaal B.V.
Doetinchem
Overname van artikelen is alleen
toegestaan na toestemming van de
uitgever. De redactie houdt zich het
recht voor ingezonden kopij te weigeren of aan te passen. Anonieme
inzendingen worden niet geplaatst.
Aan de inhoud kunnen geen rechten
worden ontleend.
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BoorInfo Magazine
Heeft u ook een verhaal voor BoorInfo Magazine? Over een bijzonder project bijvoorbeeld of wilt u informatie en/of tips kwijt aan collega-ondernemers: laat het de redactie
weten! Onze bereikbaarheid vindt u in de colofon. Een van onze journalisten komt bij
u langs om uw verhaal op te schrijven. Maar u mag ook zelf tekst aanleveren. U moet
er wel rekening mee houden dat de redactie beoordeelt of uw tekst voor plaatsing
in aanmerking komt. In de meeste gevallen zal redactionele bewerking plaatsvinden,
waarna u de bewerkte tekst ter fiattering krijgt toegestuurd. Alleen samen met u zal
het lukken het vakblad te maken zoals we dat voor ogen hebben:
BoorInfo Magazine: voor en door ondernemers in de betonboorbranche
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HUSQVARNA DXR 310
5,5 mtr reikwijdte, telescopische arm, 22 kW/1960 kg

HUSQVARNA DXR 250
Zéér compact. 22kW/1620 kg.

HUSQVARNA DXR 140
360 draaimogelijkheid, telescopische arm, 15kW / 960 kg.

Husqvarna DXR slooprobots.
Pure kracht en intelligentie.
De afstandsbestuurbare slooprobots van Husqvarna, de DXR 310, 250 en 140, staan op het gebied van compacte
slooprobot technologie op eenzame hoogte. Een logische keuze voor professionals wanneer het om de ideale combinatie
gaat van hoog vermogen, laag gewicht en praktisch ontwerp. Zeker als u weet dat de gebruiksvriendelijke, bluetooth
afstandsbediening op dit moment uniek in de markt is.

www.husqvarna.nl
© 2011 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of Husqvarna AB (publ).
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