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Aan a11e, deelneners'van de

l.linterbi j eenkomst
d.d. 2 f.ebruari l97t+.

Mi j ne IIe ren ,
Weert, l5 ûtåart 1974,

van de winterbi j eenkornst
bíjgaand nog aân te treffen¡

¡trl"s

van
aanvuLLing 0p het vers1ag
2 februari j.1. gelieve U

Voorwoord door de Heer K.
ttFo uÊ en ín de b o uw rr

Romijn inzake he.t onderrrrerp

Hoo chte

Drs, L.H.C. Boer" a
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OnçLerrærp.

Fouten ín de bouw

Het is o'e. laatste jaren de gewoonte om na verschillende rede-
voeringen een ond.erwerp te behand.elen d.at toegelicht word.t

d.m.v, tleelden.
Twee jaar geled"en hobben r¡e de voortreffelijke d-iase::ie gezien

welke was samengesteld. d.oor de Heer v.d. 3osch, die ging over

het gietbouwsysteem in d.e period"e

d.at gíetbou¡^¡ duidelijk nog door het bedrijf moest worden g:e-

introd.uceerd.
Vorig jaar zijn er instrukiiefilms vertoond van de Enci o.a.
over het storten van beton,
We hebben dus twee jaar duidelijk instrulctief ilns gehad; d"it
jaar hebben gemeend. eens op zoek te moeten gaan naar d.ingen dÍe
ni.eå g:oed z1jn gegaan ; we zijn dus eigenlijlc de fouten g:aan op-

sporen.

Nu Ís d.at ¡nakerr van fouten bij een fabrikage-proces op zoveel

verschillend.e plaatsen voor telkens weer verschillende prod.uk-

ten waarbij nog zoveel menseli-jke arbeid. tepas komtr uiteraard-
een veel voorkomend.e zaak.

Het is d"uid.elijk dat het fabriceren van grote seriesr massa arti-
kelen, b.v. langs d.e lopende band., veel beter voorbereid, uitge-
voerd. un gekontroleerd. kan worden dan ons artikel woning of
winkel
Per bouwtrllaats nieur.¡e nerkomstand-ighed.en, personeelsledenr rrrerk-

opd.rachten en werknethod.es, steed.s opnieur+ weer een ander f abri-
kageproces op gang zetten ond.er relatief min. kontroler bergt
aIlerlei nogelijkhed.en rroor het maken van fouten in zich.
We kunnen eigenli,jk stellen d.at g:ezien deze toch betrekkelíik
gebrekkige onstand.ighed.er:. er in wezen nog niet eens zo veel mis

gaat.

Maar gaan we op zoek, dan komen we toch talloze fouten en feilen
tegen en ontdekken we hoe betrekkeliik kleine nenselijke fouten
enorme gevolgen krrnnen hebben.
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onze eigell ellvaring allenaal wel enkel-e voorbeel-

Ienkt-u maar eens aan:-d.e balkons of galerijen clie na enkele jaren

zíjn doo::gezakt omdat de wapening aan d.e

verkeerde kant bleek te zitten.

-we weten allemaal wat uitzet en maatfout
voor gevolgen kan hebben. llet is gebeurd-

dat hele gebouwen of blokken niet op de

goed"e plaats stond.en of niet op d.e goed.e

hoogte.

Het zijn d.ikwijls hele sirnpele menselijke tekortkoni-ngen, net

soms echter grote gevolgen.

3ij ons zoeken naar voorbeeld,en zijn r¡e echter niet uitgegaan

van eennalig voorkomende gevallen.
Ie beste lering is te trekken uit d.ie gevallen l,¡aarûee r^¡e her-
haald.elÍjk geconfronteerd word.en en d.ie dus het meeste geld- kosten.

I{e hebben j.n ons bedrl-jf 2 groepen die regelmatig' d"aadwerkeliik

met onze tekortkomingen word.en geconfronteerd.; d.at is de

Pand.enexploitatie en d.e ond.erhoud.sd.ienst of afd.. onderboud..

Ie Pandenexploitatie beheert het onroerend. goed. dat door ons is
gebouwd. en d.at eigend.om van een van de eigen onr'oelfend goed. maat-

schappijen is geworden,

Ze beheert d.us in hoofdza,ak wonÍngen en ninkels, en word.t daardoor

over langere period.e geconfronteerd net niet alleen het normale

onderhoud. maar juist ook met gebreken t.g.v. ontwerp- en uityoerings-
fouten die zich soms pas na langere tijd. openbaren"

}e onderhoud-sd.ienst wordt, zoaLs ü weet, in het algemeen inge-
sehakeld. voor alfe r.¡erken d.ie voor de eerste maal zijn opgeleverd".

Zíj staat soms voor de niet onaanzienlijke taak de laatste puntjes
op d.e i. te zetten, en het gereed.gekomen werk door d.e onderhoud.s-

period.e heen te loodsen.

Zíi is het, die het eerst in aanraking en op de hoogte kont van ôe

kwaliteit van het opgeleverde werk.
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3eid.e groepen, P.E. en de onderhoud"sd-ienst nu, hebben uit eigen
ervaring een overzicht gemaakt van d.e meest voorkomend.e gebrelcen

en tekortkoningen en rse hebben getracht hier een bloenlezing uit
te maken in d.e vorm van een aantal diats d.ie straks aan U ge-
toond. zullen l+ord.en.

0nze eigen amateur-fotograaf is daartoe op stap geweest met

mensen van de ond.erhoud.sdienst en heeft d.aarbij een aantal
sÍtuaties vast kunnen leggen.

We hebben voor II de stof verd.eeld. j-n een l-J-tal. ond.err+erpen, van
:

beton via prefab trappen, tegel en stucr*erk e.d.. tot lekkages
en d.iversen.
Yan íed,er ond.erwerp zijn enkele of meerdere d-iats genaak'b die
toegelÍcht zullen word.en d.oor d.e Heer van de Srandt.

II kent de zinsnede uit de boeken:
rr ïedere gelijken.is ¡net bestaand.e personen of zaken berust
vokomen op toevalrr of woorden van soortgelijke strekki.ng.
Iat is in ons geval hefaas niet zo; alle d.iats zijn gemaakt van

door ons gemaakte werken.

laat nienand. zieh eehter meer schuld.ig voelen d"an zijn buurman,

want op vrì-jwel ied.ers rverk is, als wij d.at wilIen, wel e.ê.â,.
te vind.en en aan te merken.

laten we iets zien, d.an is dat d.us aIleen bed.oeld. om een situatie,
een fout te laten zien en niet een heel l¡erk wat door d.ie of
die is gemaakt.

We zul1en j-n het algemeen de l¡erken d.us oole niet noemen, tenzi j
U daarom vraagt en voox ons doel nuttig i.s.

Belangrijk is de vraag: \"rat doen we er nu mee? Uit de fouten moet geleerd

worden voor de toeko¡rtsE, Dit is noodzakelijk omclat zowel:

îazo:lg : oplevering,
garantie : scheuren, stucwerk e.d..
fouten : vooral beton waar wapening handenvol geld

van broot komt geld kosten

Daarom: beter ontwerpen - vooral detailleren
zorgvuldiger uitvoeren - instrueren, motiveren.



Voorstel: a)

b)

c)

d)

selektie maken uit gekonstatee-rde problemen

instruktie t.b.v. bestekken PO en PE

ins truktie r,¡interbij eenkomsten uitvoerders

instruktie jonge- uitvoerders - organí.satie-

deskundigen. 
;:

Heren, we zullen níet langer praten, naal u wat laten zien.

ne reeks diat s is verdeeld. i-n een 15-ta1 onderwerpent met daar-

bij de nod.ige uitleg.
Het is mogelijk dat U per 'ond.erwerp vlragen stelt of extra toelich-
.ting zelf wiTb geven, d"at geld.t dan vooral voor d'iegenen, d.ie er het

meest van af weten.

Se1angrijk is uiteraard. d.at over ,-,. verder te nemen maatregelen

ter verbetering we g:raag de nod.ige sug:gesties zulIen horen.

De l{eer van de Srand.t geeft d.e basís toeli-chti.ng. Zonodig zullen

de anderen die meegewerkt hebben aan d.e totstand"koming van d-e reeks

graag bijvallen, de Heren Maas, Coolen en Eurlings van PoEo e

d.e Heer Vliegen van d.e onderhoud.sd.ienst en onze hoff otograaf ,

d.e lleer van der Heyden.

Mocht hier en daar iets ninder d.uidelijk zíin, d.an biivoolbaat
onze verontschuld.igingen.

Hr. van d.e Srandt, ga IIw gangJ
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SL0TWOORD na vertoning van de serie díar s.

ne Pandenexploitatie ontwikkelt thans ei.gen besteksbepalingen;
øe zijn uit eigen ervaring wijs geworden en zullen er t.b.v. d.ie

projekten ?íaarvan tevoren bekend. is d.at ze in één van cle vast-
goed"maatschappijen worclen ondergebracht, a1le z,Õtg bested.en

tenej"nd.e d.ie ervaríng hierin zo goed nogelijk te benutten.

Ond.anks alle zorgen zullen er fouten gemaakt blijven worden,

ci.at j-s nu eerunaal het gevolg van menselijk werk"

I,fe zuIlen echter proberen, ook door toenemende standaard.isatiet
d.ie grotere ervaring en gelí jke eenhed.en mogelijk naakt t het
steeds beter te gaan d.oen.

1I weet dat, zeker nu d.e woningnood- grotendeels voorbij isr men

steeðs selectiever te werk za1 gaan bi.j de aanschaf van een huist
als j-nd.1viduele koper of van een hele serie als belegger of
woningb ouwvereni. ging.
Men eist, tereeht, steeds meer garantíes van uitstekende kwalj-teit.
Alleen d.iegenen d.ie open staan voor elgen fr:uten en deze durVen

erkennen en verbeteren, zullen staand.e blijven.

TI weet misschien d.at een bekend, mogelíjk ook beruchtrontwikkelaar
in het zeer dietrnzuid.en d.es lands, ons vorig iaar bekend. geworden

door z,eer spectaculaire grondaankopen in plaatsen waar Wilna veel
werkte, overgegaan is tot afgifte van garantie-certificaten bij
aankoop van een huis

Van meer zijd,en word.t er op aangedrongen tot uniforme garantie-
maatregelen te komen.

3at heeft ¡a.i. twee kantens
n.1. het huis varÌ een slechte bouwer kríjgt de garantie dat be-
paald.e ond"erd.elen in ied.er geval bepaald-e garantied"uur nog hebben.

Maar bij een goede bouwer naakt het een rare ind.ruk dat we erop

noeten rekenen d.at het aanrechtblad. b.v. slechts 2 iaat op roest-
vorning en lekkage kan word"en gegarandeerd..
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En voor d.ie koper een nare zaak, als Ïrij zich zou moeten reali-
seren dat hij na d.ie twee jaal een nieul¡e aanrecht moet kopen

en dat hij na. d.ie vijf jaar b.v. het stucl¡erk zou moeten krrnnen

vervangen; d.at hii er rekeníng: nee moet houd.en d.at d.an de C.V.

fout gaat of het sanitair en dat na 10 jaar b.v. het vocht vrijelijk
het huis binnen kan komerr.

Daarom d.aeht ik d.at wii het anders moesten d.oen.

T,aten r,rij afspreken, d.at als ergens eert Wilna bord. op een werk

staat ied.ere verdere garantie trool goed. werk d.an overbod.ig is.
Ðaav kunnen we sámen voolr zorgen.

ïk d.ank U !

Verd.er moeten de Heren van de Srand.t , 'øaYL d.er Heydenr Ylíegent
Coo1e, Eurlings nog bed.ankt word.en.

K.Romi jn
2 02 1974


