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Technische Tekenkamer Rur¡bour,¡

Yoor we over d,e ontv¡ikkeling van de afbo'¿l¡method.iek g,aarr praten
enkelq l¡oord.en over door ons veel toegepaste bouv¡method,en.

TI weet, het grootste d.eel van onze prod.uktÍe is l¡oningbouw.

Ilierbij is, eerst bij tle hoogbouw en later ook in d.e laagbout+,

de gietboul onti¿iklce1d. en toegepast.

Hoer,¡e1 gietbouw ook enkele techrrische voordelen bied"tr is ze in
hoofdzaak ontwikkeld. orrd.er d.e clruk om grote prod.uktiestronen te

ontwj-kkelen in een oveïspannerr arbeid.sna::kt.
Ius: meer procluceren net nind.er nensen.

DÍe gÍ.etboul¡ heeft irr ons bed.ri.jf nogal wat invloed, gehatì. op de

interne organisa't.i-e.
Niet all.een introd.uktie van het systeen kostte extra inspannín.gt

weLdra bleek dat gietbouv¡ een r.¡at je zou kunnen noemen rlhaï'deil

organisatie nod.ig maakte.

Je moet lang tevoren de kist bestellen, dus na-ben vastleggerlt
en d.j-e maten 1íggen nà beslissing oolc erg vast: er valt niet
mee te schipperen.
Ook moet tevoren alles l¡at ìn en aàn beton moet komen vastgesteld"
en uitgetekend r.¡orrlen.

Dit hield in d.at installaties tijdÍg: en ged.etailleerd uitgekiend.
moesten worden, evenals boul¡kund.ige voorzieningen aan beton.
Goed. voorbereiden, hard.e zaak"

3ij de toepassing van d.e gietbour.¡ is onze technische tekenkamer

tot ontwikkeling gekomen.

0p d.e technische tekenkaner werden en worden gietbouw hoog- en

laagbouw werken uÍtgekiend" qua soort materiaal, hoeveelheid, materieel,
sparingen, leidingen, prefab onderdelen, boul¡kundig:e aanslui-tingen e. d.
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Naar gelang op de technische tekenkaner kennis en ervarl'-ng werd.

verr,¡orven, bleek het nuttig en nod.ig om d"ie ervalj-ng uit te dragen

naar: d.iegenen C.j.e net voorbereid.ing van nieulJe proiekten'bezig
zijn, teneinde hen te helpen net het toepassen van d.it bouwsysteem.

Zo ontstond. d.e afd.eling projektvoorbereidingr ten d.Íenste van al
diegenen die zich rnet .ontUi_\.E91:i.ng_ en voorbe.reíêiq$ van' vooral
gietbouwprojekten, bezig houden.

Gelijktijdig. werd. de behoefte duidelijk aan een dienst materíeel,
dÍe niet a11een in staat was om het gevraagde ¡naterieel te Jeveren,

naar ook on d.it voor nieuwe of jon¿¡e uitvoerd.ers toe te lLchten,
instruktie op het werk te geven, korton gietbouw te bgSlgiêgg op

de werken.

Yooral onze minôer ervaren zustermaatschapp-ijen vragen voortåu.reird

om deze begeleiding en, !¡aar urogelijkr moeten r,¡e d.Íe ook geven.

lle hebben d.aarom de volgende maatregelen genonen:

De technische tekenkanier r¡ord.t gesplitst in 2 groepen:

n.1. een groep d.ie nateJigel uitwerkt, niet alleen voor Wílma lleertt
naar ook voor de zuster¡naa.tschappijen via de lrerf ,
en een groep d.ie projekten voor ltrilma tr'Ieert uitwerlçt, dus boul¡technische

voorber:eid.i.ng.

Tot nu toe gebeurclen deze r.¡erkzaamheden naast elkaar in de technische

tekenkamer, nù word.err ze d.us gesplitst.

In konkret,a zal de heer Hend.riks zich gaaî terugtrekken uít het
clirekte werk voor l,Iilma !/eert en zich gaan r+i.jd.en aan materieel
voor TBW via r^¡erf - d.ienst rnaterieel.
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Dit betekent een velsterking voor de werf, teer nogeliikhed.en bij de

ontwikkel,ing en beg:eleid-ing van het gietbou-lrsysteem vooï alle ÏIi1ma

bedri jven (in Neclerland.)

)eze overgang za\ geleidelijk gaan, in goed. overleg net a1le betrokkenen.

3e groep die overblijft in d.e technische tekenkamer word.t samengevoegd.

net de afdeling Projektvoorbereiding.
)e heren Stribos en Spronlc zullen enerzijds blj-jver:. adviseren bij de

r¡oorbereiding van bouvprojekten, and.erzijd.s zal "onder hun verantwoor-

d.elijkheid .de technj.sche uitwerking van ôe gietboul,rprojekten plaats

vínden

!tre gelt:ven dat onze interne organisatie daard.oor aan kracht za\
wínnen

Iit is ook nodig" nit uas al nodig voor de rur'¡bouw-gietbouw.

Als l¡e g:aan praten over nieul¡e afbou.r¡methodielcen zal b1i jlcen r dat

voorbereiding van r.¡erken in uÍtvoering nòg eercler en nòg zorgrruld.iger

zal moeten gebeuren en een gespecialiseerde kennis van de bouwmethodes,

waarvan iedereen d.ie net r,¡erken in voorberei-d-ing ber,ig is kan profiterent
onnísbaar Ís.

Ik hoop dat van die kennis optirnaal gebruik zal worden gemaakt.

K,J,0. Ronijn
0B 0, 1975


