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Wij geven uw
duurzaamheidsambitie
vorm
Renovatie van flatgebouwen is veelal
een natuurlijk moment om te kijken
naar energetische verbetering. Door
betere isolatie van de gebouwschil
en optimalisatie van de installaties
worden de woonlasten verlaagd en het
binnenklimaat & comfort verbeterd.
DE FLAT hanteert een standaard
werkwijze om tot een gedegen
maatwerkpakket
te
komen.
In
een
oriënterend
gesprek
met de opdrachtgever wordt de
duurzaamheidsambitie en bijbehorende
randvoorwaarden vastgelegd. Daarbij
wordt ook vastgesteld of er speciale
tools worden gebruikt om de prestatie
te borgen. Achtereenvolgens wordt met
behulp van een quickscan op basis van de
NEN 2767 de bestaande situatie in kaart
gebracht. Van de verbeterpunten stelt
DE FLAT diverse maatregelpakketten op.
Deze worden vergeleken op energiebesparing, comfort, onderhoudskosten
en terugverdientijd.
Indien van toepassing wordt ook
de collectieve versus de individuele
installatie afgewogen. Vervolgens
maakt de opdrachtgever een keuze uit
de voorgestelde scenario’s en werken
wij dit desgewenst uit in een technische
omschrijving en ontwerp(details).
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Ontzorgen van eigenaren en bewoners van
flatgebouwen en appartementencomplexen
Onder het label ‘DE FLAT’ is Scope werkzaam als adviseur voor woningbeheerders, zoals woningcorporaties en/of V.V.E.’s, bij het onderhoud tot en met
complete transformaties van flatgebouwen of appartementencomplexen.
Wij ondersteunen, adviseren en
inspireren eigenaren, bewoners en andere
stakeholders bij het nadenken over de
toekomst van deze gebouwen. Ook het
voorbereiden en begeleiden van de
uitvoering van gemaakte toekomstplannen
behoren tot onze diensten. Vanaf initiatief
tot oplevering werken wij samen met de
eigenaar en de bewoners aan de toekomst
van het complex.
In de wederopbouwperiode zijn er door heel Nederland flatgebouwen en appartementencomplexen gerealiseerd die nu aan vernieuwing toe zijn. De technische kwaliteit en de woonkwaliteit is t.o.v. nieuwbouw beneden peil en de toegankelijkheid is
voor de oudere of gehandicapte bewoner beperkt. Op het vlak van energiebesparing
(labelsprong!) ligt een substantiële opgave. Toch wonen de bewoners er vaak met
veel plezier doordat de woningen zijn gelegen in een wijk met alle gemakken om de
hoek.
Met het woonplezier van de bewoners als motor werkt DE FLAT aan transformatie
van de complexen en hun omgeving. Wij hebben daarbij niet alleen aandacht voor
wat technisch en financieel mogelijk is, maar ook zeker voor het draagvlak bij de
bewoners. Door samen te werken met partners op het gebied van architectuur,
stedenbouw en (bewoners)-communicatie zijn wij in staat om snel en vakkundig DE
FLAT te analyseren en met passende voorstellen te komen, rekening houdend met
de wensen en eisen van eigenaar, bewoners en andere stakeholders. Een plan dat
architectonisch, stedenbouwkundig, energetisch, technisch- en financieel haalbaar
is. Onze expertises en producten zijn adequaat bij transformatie van gaanderij–
en portiekflatgebouwen. Denk hierbij aan woonwens-onderzoeken, ruimtelijke
analyses, bouwkundige opnames, EPA-metingen en voorbereiding/begeleiding van
uitvoeringstrajecten. En niet te vergeten de financiële analyses en budgetbewaking,
de basis van ieder project.
Onze diensten staan toegelicht in deze nieuwsbrief én op onze website
www.deflat.nu. En ook voor uw project zetten wij onze diensten graag in. Hoe?
Daarover gaan we graag met u in gesprek. Indien gewenst doen wij u een vrijblijvend
voorstel voor advies.
Meer info: Robert Pot, 036 - 546 76 11,
r.pot@scopebm.nl
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Label “DE FLAT”
DE FLAT kan veel voor eigenaren
en
bewoners
van
naoorlogse
woongebouwen betekenen. Wij kennen
de problematiek van deze gebouwen,
maar weten ook wat de kwaliteiten
hiervan zijn.
Bewoners wonen meestal met veel
plezier in deze gebouwen en de
woonomgeving waarin ze zijn
gesitueerd. Met dit woonplezier
en het verbeteren daarvan als
basis voor de toekomst werken
wij samen met de eigenaar,
bewoners en andere stakeholders
aan plannen voor het gebouw en
omgeving.
Door onze aanvullende expertises
zijn wij in staat om snel en vakkundig
het
woongebouw te analyseren
en
een plan de campagne te
smeden om deze aan te passen aan
de wensen en eisen van eigenaar,
bewoners en andere stakeholders.
Een
plan
dat
architectonisch,
stedenbouwkundig, technisch en
financieel haalbaar is. Want een
plan moet wel gerealiseerd kunnen
worden.

Producten en adviesvelden
WORKSHOPS/FUNCTIES
Samen met eigenaren en/of (toekomstige) bewoners en andere
stakeholders nadenken over nieuwe functies voor het gebouw.
BEELDKWALITEIT- STEDENBOUWKUNDIG- EN
BESTEMMINGSPLAN
Vastleggen wensen en eisen voor de woonomgeving en (woon-)
gebouwen t.b.v. toekomstige ontwikkelingen
ONTWERPPROCES / WORKSHOPS
Samen met eigenaren en/of (toekomstige) bewoners en andere
stakeholders ontwerpen aan de inrichting van de woonomgeving en het
vergroten van de leefbaarheid.
BOUWKUNDIGE OPNAME
Inspecteren van de bouwtechnische staat van de woningen en het doen
van thermografisch onderzoek. Advies over benodigde technische- en
duurzaamheidsmaatregelen.
ENERGETISCH ONDERZOEK EN ADVIES
(O.A. EPA-W)
TECHNISCH ADVIES
Hoe kunnen de wensen en eisen technisch uitgevoerd worden?
Welke installaties zijn nodig? En wat kan en moet er wijzigen in de
constructie?
KOSTEN
Wat gaan alle aanpassingen kosten? En wat brengt het op?
Ook toekomstige uitgaven worden inzichtelijk gemaakt in een MJOP
(meerjarenonderhoudsplan).
ONTWERP EN BESTEK
(Architectonische) uitwerking van de wensen en vastleggen van alle
voorwaarden m.b.t. de uitvoering.
BOUWBEGELEIDING
Architect-, adviseurs en aannemer selectie. Managen en sturen van het
project op tijd, geld en kwaliteit.
DIRECTIE & TOEZICHT
Tijdens de uitvoering houden wij in de gaten of er conform afspraken
wordt gebouwd.
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De Vollenhove flat
De Vollenhove flat was bij de bouw, eind
jaren ’60 van de vorige eeuw, de grootste
galerijflat van Europa en gold met dertien
verdiepingen en 728 woningen als een
prestigeproject. Een kleine vier decennia
later was de leefbaarheid in het gebouw
echter flink achteruit gegaan door sociale
overlast en een groot verloop. Naast de
aanpak van de sociale problemen, besloot
eigenaar corporatie De Kombinatie
te onderzoeken welke energetische
maatregelen (o.a. labelsprong F naar B)
rendabel zouden zijn voor de beoogde
levensduurverlenging van circa 10 jaar. In
december 2010 werd een start gemaakt
met de uitvoering van de renovatie, het
project is inclusief nazorg in 2013 afgerond.

technische uitvoerbaarheid, gebruik maken
van onze kennis en ervaringen van renovaties
van kleinere flatgebouwen”.
Paul vult aan:
“Je ziet dezelfde problematiek als bij de
meer compacte complexen: slechte isolatie,
verouderde installaties, etc.. De oplossingen
zijn daarom ook vaak hetzelfde, maar dan
maal factor x”.
Maar wat maakte dit project dan toch zo
bijzonder dat, 2,5 jaar na oplevering, nog
steeds dit project in de schijnwerpers staat?

De Kombinatie liet zich tijdens de voorbereidingen en uitvoering van de renovatie
ondersteunen door diverse specialisten. Robert Pot (senior adviseur) en Paul Koning
(technische voorbereiding) van Scope zijn vanaf het moment van initiatief tot en met
gunning betrokken geweest bij de renovatie van de Vollenhove flat. Samen blikken ze
terug op dit bijzondere project.
Robert:
“Een dergelijk groot complex als de Vollenhove flat komen wij niet dagelijks tegen.
Toch konden wij, toen we door De Kombinatie werden gevraagd te adviseren over de

Robert:
“Toch de grootte en de rol van bewoners. Alle
voorbereidingen zouden voor niets zijn geweest
als de bewoners er niet achter stonden. Open
en duidelijke communicatie waren daarin
erg belangrijk. De inzet van een (strategisch
en uitvoerend) communicatieteam door De
Kombinatie, is van doorslaggevend belang
geweest. Zonder dit team, was de benodigde
70% voorstanders voor renovatie (inclusief
huurverhoging) niet mogelijk geweest”.
Paul:
“Tijdens onze vooropnames van alle
woningen, was het daarom van belang
duidelijk te communiceren wat het doel was
van ons bezoek aan de individuele woning en
wat er met de resultaten van de opname zou
worden gedaan. Ook tijdens de presentaties
op de bewonersavonden was het van belang
om op heldere manier uit te leggen wat
er was geconstateerd en welke technische
oplossingen wij daarvoor adviseren. Geen
dagelijkse kost voor de bewoners, maar door
de communicatie goed voor te bereiden,
was het aan het eind van de avonden helder
voor de aanwezigen wat er ging gebeuren en
waarom”.

3

Scope Bouwmanagement B.V.
info@scopebm.nl
www.scopebm.nl

Katernstraat 5,
1321 NC Almere
036 - 546 76 11

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

Referentieprojecten

“DE FLAT”
Voor woongebouwen
waar het heerlijk wonen is
maar waar de kwaliteit van het
gebouw achteruit gaat

Plesmansingel, Amstelveen
2014, 189 appartementen

Lindenlaan, Amstelveen
2014, 98 appartementen

H.A. Lorentzweg, Bussum
2013, 75 appartementen

Speelmanstraat, Amsterdam
2010, 63 portiekwoningen

Boetonstraat, Amsterdam
2013, 72 appartementen

Vollenhoveflat (L-flat), Zeist
2009, 728 appartementen

>> vervolg pagina 1

Wij geven uw duurzaamheidsambitie vorm
Voor woningbouwcorporaties is het vaak wenselijk om >70% draagkracht te
krijgen bij de bewoners. De energielasten gaan naar beneden, maar de woonlasten
worden vaak verhoogd om de investering te compenseren overeenkomstig het
huurpuntenstelsel. Wij helpen graag bij het toelichten van het gekozen scenario
en het beantwoorden van vragen op een bewonersavond.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen
met: Jan-Paul Giskes, 036-546 76 11, j.giskes@scopebm.nl.
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Voor woongebouwen
waar de woonlasten oplopen
door slechte isolatie en
installaties

Voor bewoners
die nog jaren
willen blijven wonen
mits de woning
goed toegankelijk
wordt gemaakt
Voor woningbeheerders
die een transformatie
van A tot Z
willen laten begeleiden
door een gedreven
adviesbureau

