Telescope
Nieuwsbrief nr. 17
September 2013

Groot Onderhoud
Zorgcomplex
In opdracht van Vivium Zorggroep heeft
Scope i.s.m. AMS Advies & Ontwikkeling
de uitvoering van groot onderhoud van
het zorgcomplex aan de H.A. Lorentzweg
te Bussum begeleid. Het L-vormige
gebouw bestaat uit 3 en 5 bouwlagen,
met in totaal 75 appartementen. Naast de
appartementen bezit het gebouw diverse
woon- en rookkamers, groepskeukens
en algemene ruimten voor de bewoners.
Voor de begeleiders zijn diverse kantoren aanwezig op de begane grond en 2e
verdieping.

De zittende huurder – RIBW Gooi en Vechtstreek – had tijdens de werkzaamheden op
de begane grond en 1e verdieping 30 bewoonde appartementen. Om de bewoners
zo min mogelijk overlast te bezorgen hebben
wij een dagplanning opgesteld. Per werkdag
zijn 4 appartementen door de bouw
partijen compleet opgeknapt. Vanwege korte
verbouwperiode was er een wekelijks overleg met aannemer, installateur en schilder.
In 10 weken (t/m de bouwvak) is o.a. het
volgende groot onderhoud uitgevoerd:
• Appartementen, kantoren en algemene
ruimten zijn voorzien van nieuw behang;
• Appartementen voorzien van nieuw sanitair
en koelkasten;

Geïntegreerde contracten in de bouw
Steeds meer bouwprojecten worden aanbesteed en uitgevoerd
met geïntegreerde contracten. Bij geïntegreerde contracten ligt de
ontwerpverantwoordelijkheid minder bij de opdrachtgever. Dit heeft veel
consequenties in de samenwerking en het bijbehorende contract.
Het bouwproces wordt ook ingewikkelder doordat steeds meer partijen zich
ermee bezig houden. Bouwwerken moeten technisch, functioneel en economisch
voldoen aan steeds meer en strengere
eisen. De beheersbaarheid van deze
complexiteit is noodzaak. Geïntegreerde
contractvormen kunnen daarbij uitkomst
bieden. De opdrachtgever kan de
ontwerpverantwoordelijkheid bij een bouwer
neerleggen. De meest bekende vorm is
Design&Construct. De bouwer neemt de
verantwoordelijkheid voor het ontwerp
over. De opdrachtgever formuleert de
uitgangspunten voor het ontwerp, zoals een
Programma van Eisen.
Mogelijke voordelen: het integreren van verschillende bouwfasen in een
geïntegreerd contract kan zo mogelijk een aantal voordelen opleveren, zoals:
verminderen van risico’s
betere prijs/kwaliteitverhouding
kortere doorlooptijden
meer innovatie in bouwprojecten
Vraagspecificatie
Bij een aanbesteding worden de uitgangspunten van de opdrachtgever vastgelegd
in een vraagspecificatie. De vraagspecificatie bestaat o.a. uit een programma van
eisen, planning, toetsing- en acceptatiepan. In
de vraagspecificatie wordt omschreven aan
welke voorwaarden het project moet voldoen
en hoe dit getoetst wordt. Er is wordt een
verdeling van de risico’s en eventueel een
bonus/malus regeling vastgelegd.
UAV-GC
De voorwaarden in de UAV-gc zijn speciaal geschreven voor geïntegreerde
contracten. De contractstukken moeten goed aansluiten bij deze voorwaarden,
zodat er geen omissies ontstaan.
Scope heeft voor diverse opdrachtgevers een adviserende rol gespeeld bij het
opstellen van contracten en de bijhorende stukken, zoals vraagspecificaties,
toetsings- en acceptatieplannen. Ook het verzorgen van de contractfase behoort
tot onze adviesdienst. Bij Hogeschool Windesheim in Almere heeft Ir. A. Rus het
gastcollege Bestek en Contracten verzorgt voor 2e jaars Bouwkunde studenten.

Heeft u vragen of wilt u meer info? Contactpersoon: Ir. A.J.J. Rus
a.rus@scopebm.nl, 0229 - 54 88 68
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Hogeland College volledig in gebruik
De bouw en inhuizing van het Hogeland College (HHC) te Warffum en
Uithuizen is volledig afgerond. Ook het laatste deelproject (voormalig
praktijkgebouw) is succesvol in januari opgeleverd.
Hierin heeft een grote transformatie
plaatsgevonden waarbij het gebouw van
praktijkvakken (motorvoertuigentechniek,
metaal- en houtbewerking) geschikt is
gemaakt voor exacte vakken (BiNaSk) en
cultuurvakken (muziek, toneel, tekenen) en
op de verdieping de administratie en ICT. In
het gebouw zijn practicumpleinen geplaatst
voor BiNaSk en in de muziekruimte zijn drie
geluidsstudio’s voorzien.
De officiële openingen hebben 27 maart (Uithuizen) en 24 april (Warffum)
plaatsgevonden waarbij Scope door HHC in het zonnetje is gezet.
De afgelopen maanden is de laatste hand gelegd aan de binnentuinen en
het terrein zodat bij het begin van het nieuwe schooljaar er een bouwvrije
schoolomgeving is voor de leerlingen en docenten. De gemeente heeft intussen
de tijdelijke huisvesting afgevoerd en is ook bezig het terrein weer te in orde te
brengen.
Het resultaat heeft geleid tot het opnemen van de school in Warffum in het
architectuurjaarboek 2012/2013 (zie ook de link op onze website) als een van
de 30 architectonische prestaties van 2012. Het Hogeland College komt in
het boek uitgebreid aan bod in het essay van jurylid Tom Avermeate over ‘de
publieke toegang als gebaar’. Hij vermeldt hier onder andere: ‘De entree van
deze school is een complexe verknoping van ruimtelijke figuren. Het gaat om het
betreden van de leeromgeving van de school, om het ontmoeten en observeren
van de anderen, om het deel uitmaken van een breder collectief. De architectuur
biedt een drager.’
Het publieke en openbare karakter wordt benadrukt door de plaatsing van
bijzondere functies: de gymzaal en de aula liggen aan de voorzijde van het
gebouw, naar het dorp gericht, direct naast de bibliotheek. De gymzaal heeft
de mogelijkheid van een eigen toegang
direct naast de bibliotheek, zodat deze buiten
schooltijden door bewoners uit het dorp
gebruikt kan worden, zonder dat de rest van
het gebouw opengesteld hoeft te worden.
Meer info: Eelco Braakman,
e.braakman@scopebm.nl

Nieuwe projecten

“Toezichthouder asbestsaneringen
SC-570” (voorheen DTA-C)
Scope is al vele jaren
gespecialiseerd in bouwkundig
toezicht en sinds kort ook op het
gebied van asbestsaneringen.
Sinds het Asbestverwijderingsbesluit
van kracht is, is het werken met
asbesthoudende materialen aan
strenge regels gebonden. De
overheid eist dat er toezicht is op alle
werkzaamheden waarbij asbestvezels
vrij kunnen komen.
Wij kunnen dit toezicht voor u
verzorgen en voldoen aan de eisen
gesteld in de SC-570 (certificatieinstelling).
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• Binnen- en buitenschilderwerk geheel
uitgevoerd;
• Leggen van nieuwe vloerbedekking;
• Plaatsen van 2 nieuwe groepskeukens;
• Functioneel maken van screens en valschermen;
• Kantoren en algemene ruimten voorzien
van nieuwe ICT-voorzieningen
De oplevering van het complex en de ingebruikname van het pand aan RIBW Gooi
en Vechtstreek heeft eind augustus 2013
plaats gevonden. Medio september 2013
zullen nieuwe bewoners de opgeknapte
appartementen betrekken op de 2e, 3e en
4e verdieping.
Meer info: Andries Hogeveen
a.hogeveen@scopebm.nl, 036-5467611

Diverse Quickscan onderzoeken i.o.v. Eigen Haard Amsterdam * Tata Steel IJmuiden renovatie Badlokaal * Toezicht Brede
School Ursem i.o.v. Cita Architecten * Directievoering en toezicht Scholencomplex Stadsdeel-Zuid Amsterdam * Inspectie
en advisering diverse panden i.o.v. AGV Duitsland * Assistent projectleider verzorgingstehuis de Essen Bussum i.o.v. AMS
* Bouwbegeleiding verbouw en uitbreiding restaurant Compagniehaven Enkhuizen * Huurdersbegeleiding Oranjepoort i.o.v.
Volksbelang Wijk bij Duurstede * Advisering Bouw Monument de Berg te Almere * Beoordeling MJOP’s i.o.v. Almeerse Scholen
Groep * Bouwkostenraming herhuisvesting OLVG kerk i.o.v. Bisschoppelijk Adviesburo bouwzaken te Haarlem.
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