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Verbouw kantoor en
entreegebouw Mediapark

In opdracht van BNNVARA, NTR en
VPRO werkt Scope aan de verbouw
van het kantoor en entreegebouw van
de genoemde omroepverenigingen
op het Mediapark te Hilversum. Voor
de omschakeling naar het Nieuwe
Werken worden in het kantoorgebouw
flexplekken gecreëerd. Daarnaast wordt
het voormalige NET3-gebouw verbouwd
tot een grote ontmoetingsplaats voor
de omliggende gebouwen. In het
gezamenlijke entreegebouw komt een
ontvangstbalie, een restaurant met
bedrijfskeuken en een Petit Café.
De werkzaamheden van BNNVARA, NTR
en VPRO moeten tijdens de bouwwerkzaamheden doorgang vinden. Scope
heeft voor het acht bouwlagen tellende
kantoorgebouw (ca. 14.750 m2) een
schuifplan opgesteld, waardoor zowel
werkzaamheden van de bouw als
de gebruikers plaats kunnen vinden.
Een aardige uitdaging wetende dat
het complex diverse vides en open
werkplekken kent. Scope heeft op dit
project de volgende diensten verzorgd:
projectmanagement en kostenmanagement, o.a. opstellen van SO-, VO- en DObegrotingen.
Meer info: Robert Pot,
r.pot@scopebm.nl, 036 - 546 76 11

Er groeit iets moois binnen de TU Delft
Binnen de bestaande complexen van de faculteit 3ME van de TU Delft is het
afgelopen jaar, binnen een BIM omgeving, gestalte gegeven aan het nieuwe
Instituut Procestechnologie & Stromingsleer.
Nu staan we aan de vooravond van de
afbouwfase van deze digitale droom. Eind
2013 is de upgrading van het kantoorgebouw
succesvol opgeleverd. De verwachting is dat
de renovatie van de hal 3a/3b eind september
2014 gerealiseerd is.
In hoofdlijnen bestond de upgrading van
het kantoorgebouw uit het verbeteren van
het klimaatsysteem, beperkte aanpassingen
in de gevel en enkele functionele aanpassingen. Aangezien de upgrading geen
totale kaalslag betekent, was een zorgvuldige
uitvoering noodzakelijk. In hal 3a/3b
verrijzen straks nieuwe werkomgevingen en
laboratoria voor de toepassingsgebieden:
procesintensificatie, biochemische procestechnologie en procestechnologie voor
geavanceerde materialen. Het onderzoek
binnen deze gebieden heeft vaak een
duurzame kant: het gaat om energiezuinige
productieprocessen, afvalverwerking, waterzuivering en alternatieven voor schaarse
grondstoffen. Niet alleen belangrijk dus
voor de industrie, maar voor de gehele
samenleving. De renovatie welke gaat plaats
vinden binnen een omgeving van blijvend
functionerende labonderzoeken behelst
naast uitbreiding van de eerste verdieping en
nieuw lab frame, aanleg van een compleet
nieuwe infrastructuur voor gebouw en
procesinstallaties (electra, data, diverse leidingen voor stoom, demiwater,
menggassen, 7 generieke gassen) en brand-, gas- en beveiligingsdetectie. Dit
binnen een mix van functies van kantoren en uiteenlopende laboratoria.
Kortom, een hal met een complexiteit aan gebouw- en proces installaties. Scope
verzorgt in dit project het totale projectmanagement, kostenmanagement,
directievoering en toezicht
Meer info: Christiaan Zheng-Bruens,
c.zheng-bruens@scopebm.nl, 036 - 546 76 11
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Nieuwbouw innovatiecentrum te Enkhuizen

Het Noord-Hollandse bedrijf Incotec loopt wereldwijd voorop met het verbeteren
van het zaad van granen, maïs, zonnebloemen tot groenten en snijbloemen.
Daarvoor gebruikt men innovatieve technieken: met röntgenfoto’s bekijkt het
bedrijf zaadjes één voor één van binnen om deze vervolgens één voor één te
selecteren op kwaliteit. Andere zaadjes worden voorzien van een coating, die
het zaadje beter zaaibaar maken, voeden en beschermen tegen ziektes.

Vernieuwd badlokaal
TATA Steel IJmuiden
Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden
wordt dagelijks door honderden
medewerkers hard gewerkt aan de
productie van staal. Deze medewerkers
zijn intensief bezig en verdienen na
een dag hard werken een verfrissende
douche. Echter het bestaande badlokaal
dat hiervoor dient, voldoet niet meer
aan de eisen van deze tijd en vertoont
bouwkundige gebreken. Besloten is
daarom dat het badlokaal vernieuwd
dient te worden.

Incotec begon klein maar is inmiddels op elk continent actief. Om de komende
jaren te kunnen blijven groeien en ontwikkelen is Incotec voornemens de vestiging
uit te breiden met een nieuw innovatiecentrum inclusief laboratorium en twee
nieuwe productiehallen.
Scope levert ondersteuning bij
de stuurgroep, ontwerpteam en
projectgroep vanaf concept- tot
uitvoeringsfase. Zo heeft Scope o.a.
het programma van eisen geschreven
en de bouwteamovereenkomst
verzorgd.
Naast de nieuwbouw van het innovatiecentrum begeleidt Scope ook de uitwerking
van de deelprojecten WKO (wamte-koude-opslag) en INFRA. De aanwezige
hoofdinfrastructuur van de installaties op het terrein aan het Westeinde 107 zijn
net afdoende voor nieuwbouwplannen van het Innovatiecentrum, maar niet
geschikt voor verdere uitbreiding. Zodoende zijn diverse voorstellen uitgewerkt
om de voorzieningen op het gewenste niveau te brengen.
Op dit moment is de verdere voortgang van de werkzaamheden afhankelijk van
de vraag en groei in de markt.
Meer info: Roy Smit, r.smit@scopebm.nl, 0229 - 54 88 68

Nieuwe projecten :

In opdracht van Tata Steel heeft Scope
gezorgd voor het gehele aanbestedingstraject. Scope heeft het ontwerp van
concept tot besteksfase uitgewerkt.
Naast de uitwerking van de contractstukken heeft Scope het bestek
geschreven en diverse kostenramingen
opgesteld. Bijzonder is dat de kleed- en
douchevoorzieningen in het badlokaal
tijdens de bouwwerkzaamheden beschikbaar moeten blijven.
Scope heeft
hiervoor parallel aan de strokenplanning
een faseringsplan opgezet, zodat de
medewerkers van de bouw en gebruikers
van Tata Steel elkaar niet in de weg lopen.
Meer info: Alexandra Rus,
a.rus@scopebm.nl, 0229 - 54 88 68
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