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Steenstraat Volksbelang
duurzaam door WKO !
Op donderdag 21 november 2012 vond
de officiële start van het bouwplan van
fase 1 aan de Steenstraat in Wijk bij
Duurstede plaats. Deze handeling
bestond uit het aanvullen van één van
de negentien 115 meter diepe gaten die
geboord zijn voor de bodemlussen voor
een systeem van koude warmte opslag
waarmee het nieuwe appartementengebouw verwarmd gaat worden.

Het bouwplan bestaat uit 2 fases:
Fase 1 bestaat uit 2 appartementengebouwen met totaal 19 appartementen
per gebouw (waarvan 20 in de sociale
verhuur).
Fase 2 bestaat ook uit 2 appartementengebouwen met totaal 18 appartementen in
de sociale verhuur. In het 3de blok komen
4 woon-werkwoningen en in het 4de blok
worden een huisartsenpraktijk en een
aantal zorgfuncties gerealiseerd. Als fase
1 na de zomer van 2013 is opgeleverd
wordt begonnen met de sloop en nieuwbouw van fase 2.
In het voortraject heeft Scope voor opdrachtgever Volksbelang een ruimtelijk,
functioneel en technisch Programma van
Eisen voor de huisartsenpraktijk en aanverwante (zorg)functies opgesteld. Scope
houdt tijdens de uitvoering namens de
opdrachtgever toezicht op de werkzaamheden.
Meer info: Marijke de Bruin,
m.de.bruin@scopebm.nl,
036 - 546 76 11

BIM

Wat betekent dit voor u als opdrachtgever?
De ontwikkelingen in de bouw staan momenteel niet stil. BIM is
business. Zo schrijft de Rijksgebouwendienst (RGD) BIM voor in
DBM-contracten (Design Build Maintenance) en diverse partijen in
de bouwketen investeren volop in deze ontwikkelingen.
Maar wat betekent BIM nu voor de opdrachtgevers? Waar begint
BIM en waar eindigt BIM? To BIM or not to BIM?
BIM is niet alleen het 3D-tekenen
van het project. Een BIM-constructie
kan voor de opdrachtgever op het
gebied van exploitatie aanzienlijke
meerwaarde opleveren door vooraf
met partijen afspraken te maken
om het proces beter in te regelen en
faalkosten te voorkomen. Voor elke
opdrachtgever kan de meerwaarde
van een BIM-model anders zijn: is
de exploitatie belangrijk? Is het om
het proces te versnellen? Is het om
faalkosten te voorkomen? Elk doel is valide, maar wordt via een andere
route bereikt.
De meeste partijen hebben inmiddels BIM voor het eigen bedrijf (littleBIM) goed ingeregeld, maar zijn nog zoekende naar een overkoepelende
BIM-constructie (big-BIM). IFC ondersteunt deze afstemming met een
open standaard waarmee tussen verschillende CAD-pakketten informatie
uitgewisseld kan worden. Hiervoor zijn wel afspraken nodig die vastgelegd
worden in een BIM-protocol.
Wat houdt BIM in voor uw contracten?
Zowel de BNA, NLingenieurs, DNR,
de STB als de UAV faciliteren dit nog
niet. Hoe moet u als opdrachtgever
nu de contracten zo inregelen dat
de taken, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden goed georganiseerd
zijn? Scope kan u op alle vlakken
adviseren en neemt binnenkort het initiatief om een kennismiddag “BIM
voor opdrachtgevers” te organiseren met een aantal partners.
Geïnteresseerd? Mail dan naar info@scopebm.nl met als onderwerp “BIM
voor opdrachtgevers” zodat we u op de hoogte kunnen houden van de
ontwikkelingen rondom deze kennisdag of een advies op maat voor uw
project kunnen geven.
Meer info: Eelco Braakman, e.braakman@scopebm.nl, 0229 - 54 88 68
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Passiefwoningen Woontij
Woningbouwvereniging Woontij is voornemens om in Den Hoorn op
Texel 12 nulenergiewoningen te realiseren in het project ‘t Zouteland.
Om zekerheid te verkrijgen over het beoogde eindresultaat heeft
Woontij Scope gevraagd de DO-stukken te toetsen.
Voor de ontwikkeling van project
is er gebruik gemaakt van het
PassiefHuis ProjectrekenPakket,
afgekort PHPP. Een passiefhuis
is 4 tot 5 keer energiezuiniger dan
een woning die gebouwd wordt
volgens de nieuwbouweisen uit het
Nederlandse Bouwbesluit. Voor het
verkrijgen van het passiefcertificaat
is er zowel in de ontwerpfase
als in de uitvoeringsfase een
toetsingsmoment.

Wieder 25,
1648 GA De Goorn,
0229 - 54 88 68

Incompany cursus
Voor iedereen die in zijn dagelijkse
praktijk te maken heeft met
budgetbewaking, begrotingen
of aanneemsommen kan een
bouweconomie cursus helpen bij
het vergaren of juist up-to-date
houden van kennis op het gebied van
bouwkostenmanagement. In overleg
met de opdrachtgever kan Scope
een op maat gemaakte opleiding
samenstellen.

Transformatie

Scope heeft voor Woontij de uitgebreide bouwkundige- en
installatietechnische invoerwaardes in de PHPP-berekening
gecontroleerd. De belangrijkste conclusies: het niet doorlopen van de
isolatie rondom de thermische schil, de onvoldoende uitwerking van de
detaillering kijkend naar kierdichting en luchtdichtheid, het afwijken van
ingevoerde waardes met het ontwerp en het ontbreken van zonwering.
In het algemeen is geadviseerd te heroverwegen om over te gaan
naar een ander energieconcept met HR-107 ketels gekoppeld aan een
zonneboilerinstallatie in plaats van het toepassen van 2 gezamenlijke
bodemwarmtepompen.

Meer weten?
Wilt u uw plan ook laten toetsen of een advies omtrent uw
energieconcept? Contactpersoon: Jan-Paul Giskes, 036 - 546 76 11
j.giskes@scopebm.nl

Windesheim
Onze kennis delen wij graag. Zo werken wij sinds september 2012 samen
met Hogeschool Windesheim in Almere. De tweedejaars studenten
Bouwkunde hebben in het eerste trimester van één van onze medewerkers
opleiding gekregen in het begrijpen, maken en beoordelen van begrotingen,
(na)calculaties en exploitaties. Ook in het tweede trimester staat een Scope
medewerker voor de klas. Dit keer als gastdocent bestek en contracten.
Daarnaast heeft Scope als fictieve opdrachtgever gefungeerd tijdens de
comakership Transformatie.

Nieuwe projecten

“Een kantoorpand, is dat geschikt voor
onderwijsdoeleinden?” Deze vraag
kregen wij recent voorgelegd van een
van onze opdrachtgevers. Wij hebben
deze vraag binnen een kort tijdsbestek
kunnen beantwoorden door middel
van het uitvoeren van een quickscan.
Daarin hebben we allereerst het
betreffende kantoorpand bouwkundig
en installatietechnisch opgenomen.
Vervolgens hebben wij beoordeeld
of het gebouw geschikt is en/of
geschikt te maken is ten behoeve
van onderwijsdoeleinden (rekening
houdend met o.a. bestemmingsplan,
bereikbaarheid, akoestiek, fijn stof,
vluchtwegen, toiletgroepen en
ventilatievoud). Van de benodigde
aanpassingen aan het gebouw
hebben wij de kosten geraamd. De
resultaten van de quickscan geven
onze opdrachtgever een duidelijk
beeld van de mogelijkheden van een
eventuele transformatie.
Meer info? Bel 036 - 546 76 11 of mail
naar info@scopebm.nl
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