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Sterk in alle soorten beton
B

etonindustrie De Veluwe is actief in de sectoren woningbouw,
utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw. Het bedrijf ontwikkelt en vervaardigt geprefabriceerde gewapend betonnen
constructies en architectonische elementen. De toepassing van architectonisch beton oftewel sierbeton geeft een gebouw een speels en
markant uiterlijk. Gekleurd beton is het specialisme van de onderneming die hoogwaardige kleurstoffen gebruikt om (zelfverdichtend)
beton door en door te kleuren (dus niet alleen de oppervlakte).

MENTALITEIT

De werkzaamheden zijn gebaseerd op drie kernbegrippen: maatwerk, kwaliteit en service. Volgens hoofd verkoop R.G.J. Beld is de
kracht van het bedrijf de goed gemotiveerde medewerkers die de
juiste mentaliteit voor het betonvak hebben. Er is in totaal zo’n honderdtwintig man personeel in dienst bij het bedrijf.

WONINGBOUW

De onderneming levert betonnen prefab elementen, zoals
balkon- en galerijplaten, kolommen, balken, gevelelementen,
trappen en bordessen, banden
en randen. Betonindustrie De
Veluwe heeft veel ervaring
met de combinatie van archiContre Escarpe
tectonische en traditionele
woningbouwelementen. In het
voortraject stemt de onderneming de wensen goed af met architect
en constructeur en hierdoor worden altijd producten geleverd die
uitstekend aansluiten bij de wens van de opdrachtgever.

UTILITEITSBOUW

Betonindustrie De Veluwe heeft een geheel eigen kijk op het ontwikkelen van moderne kantoor- en bedrijfspanden. Complete draagstructuren van balken en kolommen zijn daarin belangrijk. De pro-

Claus en Kaan, Gebouw D te Amsterdam

jecten kenmerken zich door de hoge technische en esthetische eisen.
Het bedrijf heeft echt oog voor esthetica en architectuur.

SIERBETON

Tegenwoordig worden hoge eisen gesteld aan de esthetische waarde
van gebouwen. Daarom wordt er steeds vaker architectonisch beton
toegepast. Niet alleen voor woning- en utiliteitsbouw, maar ook
voor infrastructuurprojecten, kunstvoorwerpen en andere objecten.
Sierbeton is een specialisme van Betonindustrie De Veluwe. Het is
ambachtelijk werk dat nauwkeurigheid en oog voor detail vereist.
Voorbeelden van sierbeton zijn kleurbeton, reliëf- of structuurbeton,
uitgewassen of gezuurde beton en gepolijst beton.

BETONDUSTRIE TERWOLDE

Betonindustrie De Veluwe heeft in 1999 Betonindustrie Terwolde
overgenomen. In Terwolde worden de projecten van de grond-, wegen waterbouw uitgevoerd. De medewerkers vervaardigen onder
andere damplanken en beschoeiingen voor kanalen en vaarwegen.
Ook producten als balken, kolommen, brugranden, stootplaten,
geluidsschermen, kademuren en taludbekledingen voor de bruggenbouw behoren tot het leveringspakket. Een andere specialiteit is de
productie van rotonde-elementen.

REFERENTIEPROJECTEN

Een paar voorbeelden van referentieprojecten zijn Gebouw D van
Heijmans in Amsterdam, Interpolis in Tilburg, Hofstad II in Houten
(een creatief gebouw) en honderdachtenzestig appartementen
Contre Escarpe in Doesburg.

GESCHIEDENIS

Inbo Rijswijk, 180 woningen ‘De Tuinen’ te Alkmaar

Betonindustrie De Veluwe
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Postbus 4
7396 ZG Terwolde

Betonindustrie De Veluwe is in 1961 opgericht door de heer P. Euser.
Vanaf begin jaren zeventig werden prefab onderdelen steeds vaker
in de woningbouw toegepast en de groei noodzaakte het bedrijf in
1982 een tweede vestiging te openen in Staphorst. In 1988 namen de
heren H. Hartwig en S. Bos het bedrijf over.
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