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Handelwijze
Imtech leidt
tot onbegrip

BOUWKOSTEN
BREDE SCHOOL
WATERHOEF
De Brede school Waterhoef

Algemene projectgegevens
Opdrachtgever:
Architect:
Hoofdaannemer:
Peildatum originele kosten:
Start uitvoering:
Oplevering:
Bouwtijd:
Aanbestedingsvorm:
Risicoregeling van toepassing:
Bruto-inhoud:
Alle kosten zijn geïndexeerd.

Gemeente Oisterwijk
DAT architecten te Tilburg
Vannel bouwbedrijf B.V. te Eindhoven
september 2010
januari 2011
januari 2012
1 jaar
meervoudig onderhands
nee
4.540 kubieke meter

Projectomschrijving
De Brede school Waterhoef, gelegen in de gelijknamige wijk, is een plek waar
zoveel mogelijk onderwijs- en wijkvoorzieningen zijn gebundeld. Het
gebouw huisvest o.a. scholen, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en
een centrum voor yoga en natuurlijke gezondheidszorg. Door deze functies
te clusteren kan men profiteren van elkaars deskundigheid en is dubbel
ruimtegebruik mogelijk.
Het project is opgedeeld in een nieuwbouwdeel (circa 2.950 m2 BVO) en
renovatiedeel (circa 1.400 m2). De nieuwbouw biedt hoofdzakelijk onderdak
aan de primaire functies: onderwijs, opvang, sport, recreatie. De renovatie
huisvest naast een kinderdagverblijf (begane grond) met name onderwijsondersteunende functies zoals kantoren, werk-/spreekkamers, teamruimte (1ste
verdieping) en opslag (zolder).
Kostenkengetallen op niveau 3 van het hele project (nieuwbouw en renovatie)
zouden te gedifferentieerd zijn en daarmee slechts bruikbaar voor een
project waarin deze onderdelen in een nagenoeg zelfde verhouding
voorkomen. Om tot bruikbare kostengegevens te komen is het project
daarom opgedeeld in de twee deelprojecten nieuwbouw en renovatie. Deze
projectanalyse omvat alleen de renovatie. Uitgangspunt voor de renovatie
was een klein en tot monument verklaard klooster in het centrum van
Oisterwijk, bestaande uit ‘het Kloostergebouw’ en een vrijstaand bijgebouw
‘het Kopgebouw’. Vanwege de monumentale status is de gebouwschil
hersteld met behoud van het oorspronkelijke karakter en zijn energetische
verbeteringen en herindelingen inpandig gerealiseerd.
- Kosten op peildatum februari 2013.
Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken
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Omschrijving

Hoofdaannemer
€ 744.665,55

Overige
aannemers

Totaal
bouwkosten
€ 744.665,55
€ 246.203,40
€ 21.984,70

Bouwkundige werken
€ 246.203,40
Installaties
€ 21.984,70
Vaste inrichtingen
Terrein
Totaal directe bouwkosten € 744.665,55 € 268.188,10 € 1.012.853,65
€ 74.605,03
€ 74.605,03
Algemene bouwkosten
€ 819.270,59 € 268.188,10 € 1.087.458,68
Subtotaal
€ 60.117,84
€ 60.117,84
Algemene bedrijfskosten
€ 879.388,43 € 268.188,10 € 1.147.576,52
Subtotaal
€ 27.568,36
€ 27.568,36
Winst en risico
Totaal bouwkosten (excl. BTW) € 906.956,79 € 268.188,10 € 1.175.144,89
Zie voor meer cijfers:
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BAM
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33,44
0,00
51,62

Zakenpartners eisen duidelijkheid
Joost Zwaga

Warschau - De zakenpartners
van Imtech op het Poolse
pretpark-project zijn compleet verrast door de aanval
van de technisch dienstverlener op ontwikkelaar Adventure World Warschau (AWW).
Dat zegt Rob Colenbrander van RCK,
de hoofdconstructeur van het project.
“Eigenlijk weet niemand hier in Polen waarom AWW er bij wordt gehaald. Het probleem van Imtech lijkt
toch vooral te liggen bij zijn eigen
Poolse vestiging, maar om onduidelijke redenen wordt ook AWW van
vanalles beschuldigd.”
Volgens Colenbrander is er veel onbegrip over de handelwijze van Imtech, die maandag als bij een donderslag bij heldere hemel twijfel
zaaide over de financiering van het
megaproject door een voorziening
van 100 miljoen te treffen op zijn
Poolse activiteiten.
“Ze laten vooral heel veel vragen onbeantwoord. Dat is vervelend voor
AWW, maar ook voor de leveranciers.

Het is te hopen dat Imtech snel met
duidelijkheid komt, want deze situatie is niet goed. Voor mij niet, maar
voor een hoop andere bedrijven ook
niet. Er zijn veel partijen betrokken
bij dit project. Veel Nederlandse
ook.”
De hoofdconstructeur, die vijftien
mensen op het project heeft zitten,
bestrijdt dat AWW financieringsproblemen heeft, zoals Imtech doet geloven. “Ze zijn met alle betalingen
bij. Alles loopt gewoon op tijd. Gezien de complexiteit van dit project
gaat het eigenlijk verbazingwekkend goed.”
Colenbrander vertrouwt er op dat
het project doorgaat, maar zekerheid daarover heeft hij niet gekregen. “Ik werk voorlopig gewoon
door, zeker deze maand. Maar wat er
gebeurt als Imtech zijn handen er
daadwerkelijk van aftrekt, is ongewis.”
Voor de Nederlandse topman van
AWW, Peter Jan Mulder, kwam de actie van Imtech ook totaal onverwachts, weet de RCK-directeur. “Ik
spreek hem dagelijks. Hij heeft vertrouwen dat het uiteindelijk goed
komt, maar maakt zich wel zorgen
over mogelijke vertraging.”

Ruim helft bouwers heeft
gaten in orderportefeuille
Van onze redactie economie
Amsterdam - Een groeiend aantal
bouwbedrijven meldt een gebrek aan
orders. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut
voor de Bouw (EIB).
Meer dan de helft van de bouwbedrijven (52 procent) had in december 2012 minder orders dan nodig is
om de werkstroom goed op gang te
houden. Een jaar eerder was nog 38
procent van de bedrijven ontevreden over de orderaanwas.
De nood is het hoogste in de utiliteitsbouw. In deze deelsector lopen
zes van de tien bedrijven tegen te
weinig nieuwe opdrachten aan. Bij
ongeveer de helft (49 procent) van de
utiliteitsbouwbedrijven gaan er binnenkort mensen uit. Bij woningbouwers ligt dat percentage op 47 procent.
Bij gww-bedrijven is de verwachting

dat er personeel weg moet lager; bij
wegenbouwers denkt een op de vier
bedrijven mensen te moeten ontslaan. Bij grond- en waterbouwers
ligt dat percentage op 12 procent.
Woningbouwers hebben gemiddeld
nog voor 5,2 maanden werk in het
vooruitzicht, dat is een maand minder dan eind 2011. Utiliteitsbouwers
hebben nog voor 5,5 maanden werk
(vorig jaar 6,1 maanden). Twee van de
drie bedrijven verwachten dat de orderportefeuille de komende tijd verder leegloopt.
Het EIB maakte vorig week al bekend
dat de utiliteitsbouw genoegen moet
nemen met een omzet van 300 miljoen euro. Dat is ruim zeven keer
minder dan op het hoogtepunt in
2002, toen een volume van 2,2 miljard euro werd gehaald. Eind 2012 lag
het aantal vergunningaanvragen
voor utiliteitsgebouwen op een dieptepunt sinds de kantorenhausse.

De omvang van de orderportefeuille in de b&u en gww
januari 2010 / december 2012
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Duitse top van
Joost Zwaga
Gouda - Het financiële debacle rond
de bouw van pretpark Adventure
World in Warschau heeft de top van
Imtech Duitsland de kop gekost.
Zowel de bestuursvoorzitter als de
financiële topman van de Duitse
dochtermaatschappij van Imtech is
gisteren opgestapt. Volgens de technisch dienstverlener was hun positie
niet langer houdbaar. “Beide directeuren hadden directe bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de Poolse
activiteiten”, laat Imtech-zegsman
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Imtech weg na pretpark-debacle
Pieter Koenders weten. De twee worden nadrukkelijk niet verdacht van
fraude, zegt hij. “Het is puur een verantwoordelijkheidskwestie.”
Maandag werd bekend dat Imtech
zeker 100 miljoen euro moet afboeken op een viertal Poolse projecten.
Drie daarvan hebben betrekking op
de bouw van het avonturenpark in
Warschau.
Het concern, dat het management
van het project en de technische installaties voor zijn rekening zou nemen, heeft twijfels over de kredietwaardigheid van Adventure World

Warsaw (AWW). Beloofde vooruitbetalingen werden op een geblokkeerde bankrekening gestort, waardoor
Imtech niet over het geld kon beschikken. Een gebrek aan financiering zou volgens Imtech de oorzaak
van de achterblijvende betalingen
zijn.
AWW-woordvoerder Kalina Kaczmerek benadrukte gisteren opnieuw
dat het met de financiering wel goed
komt. De projectontwikkelaar gaat
er dan ook van uit dat Imtech zijn
verplichtingen zal nakomen.
Volgens Kaczmerek is in de ontwik-

kelfase van het project tot dusver 75
miljoen uitgegeven. Dat geld is bijeengebracht door de aandeelhouders van AWW.
De bouwfase start als alle vergunningen rond zijn. “De eerste bouwvergunning zal vermoedelijk eind
deze maand worden verstrekt”, zegt
Kaczmerek. “De langetermijnfinanciering zal in het tweede kwartaal
van dit jaar gereedkomen.”
Imtech kon gisteren niet aangeven
of het concern zijn handen definitief
van het project aftrekt. Koenders:
“Alle opties zijn nog open.”

NIJHUIS EN RENÉ VAN RIGGELEN

‘Trento is toe aan een volgende stap’
Nijhuis Bouw breidt de toepassingsmogelijkheden van zijn
Trento-concept uit. In de nieuwbouw moet het kunnen leiden tot
unieke woningontwerpen “in
seriegrootte één”. De volgende
stap is de toepassing van deze
methode voor renovatie.
Bart Mullink
Rijssen - De doorontwikkeling van
Trento voor renovatieopgaven is in
volle gang, verklaren directeur
Rob Nijhuis en zijn hoofd bouwprocesontwikkeling René van
Riggelen, dat het niet lang meer
zal duren of ze treden ermee naar
buiten. “Een renovatieconcept
maken”, weten ze, “is veel gecompliceerder omdat je veel meer met
gegeven elementen zit. Wat je
hiermee te doen staat, is elke keer
anders.”
De Trento-woning, onderstrepen
ze, staat voor een werkwijze.
“Trento is kennismanagement.” In
het concept zit genoeg variatieruimte om bijna elk type in elke
ontwerpstijl te maken. De
architect houdt veel vrijheid en
zou zich mogelijk zelfs extra
kunnen uitleven, “omdat de prijsen bouwtechnische zekerheden al
in het kennisconcept zitten”.
In de circa tien jaar dat de bouwer
uit Rijssen ermee op de markt is,
werden zo’n 1600 Trento-woningen
gebouwd.
Bijna onbeperkte variatiemogelijkheden, vaste prijzen op het niveau
van standaardprojectbouw en een
garantie van een vlot en soepel
bouwproces. Dat zijn belangrijke
troeven waarmee het bedrijf
probeert de concurrentie te slim af
te zijn. Niet zonder succes. Nijhuis
meldde in zijn laatste jaarverslag
(over 2011) een omzet- en winstgroei van circa 13 procent, mede
dankzij Trento.
Het bedrijf gebruikt dit concept
voor ruim de helft van al zijn
nieuwbouw. Vooral bij de corporatiewoningen en de koophuizen in
het qua aantallen belangrijke
goedkope en middensegment.
Een verschuiving naar binnenstedelijke bouw en renovatie geeft de
aannemer opnieuw de wind mee,
verwachten ze in Rijssen. Of, zoals
Van Riggelen het formuleert: “De
complexiteit is koren op onze
Trento-molen.”
Conceptueel bouwen gaat in
beider visie geenszins over
standaardwoningen. “Concepten”,
zien ze, “is het modewoord van
deze tijd. Van alles wordt op één
hoop geveegd. Vaak gaat het om
niet meer dan een standaardwoning met wat variaties. Die kun je

Grote bouwers springen in gat
Amsterdamse corporaties
Marc Doodeman
Amsterdam - Grote bouwbedrijven
gaan de ontwikkelposities overnemen
die Amsterdamse corporaties
achtergelaten hebben bij het project
Houthaven in de hoofdstad.
Dat verwacht Co Stor, projectdirecteur van het project. Houthaven
moet zo’n tweeduizend woningen,
waarvan een deel in collectief particulier opdrachtgeverschap, binnen 8
jaar opleveren.
“We zijn in gesprek met combinaties
van ontwikkelaars, aannemers en
ontwikkelaars. Ze zijn serieus geïnteresseerd”, aldus Stor. Het gaat om
meer dan tien combinaties van “gerenommeerde” bedrijven.
Het Parool meldde gisteren dat het
Amsterdamse bouwproject op lossen schroeven staat. Onder andere
omdat woningcorporatie Stadgenoot zich terugtrok. “We hebben ons
in juli 2012 al teruggetrokken”, rea-

Corporaties zetten
massaal in op forse
kostenbesparing
Van onze redactie economie
Amstelveen - Een grote meerderheid
van de woningcorporaties denkt de
komende jaren 25 procent of meer op
bedrijfskosten te kunnen besparen.
Dat blijkt uit onderzoek van accountsbureau KPMG.

René van Riggelen (links) en Rob Nijhuis leggen het Trento-principe uit. Foto: Toma Tudor

een paar keer herhalen maar dan
houdt het op. Zeker binnenstedelijk.
Want de bestaande straten zijn niet
recht en de kavels nog minder. Alles
moet dus op maat. Ontwerp moet
dan bovendien aansluiten bij de
bestaande omgeving.”

“

Binnenstedelijke
complexiteit is koren
op onze molen
Een sleutelrol in Trento hebben de
toeleveranciers. “Daarom werken we
samen met vaste partners.” De
toeleveranciers ontwikkelen mee.
“Zij doen de productinnovatie, als
bouwer ben je verantwoordelijk voor
het proces. Dat is over het algemeen
de rolverdeling. Maar de procesontwikkeling kunnen wij niet alleen
doen. Wij besteden qua volume 70

tot 75 procent van ons werk uit. De
comakers zijn dus enorm belangrijk.
Wil je echt slagen maken dan moet je
die bij het proces betrekken.”
Een vaste relatie met een leverancier.
Spaarrekeninghouders en telefoonabonnees weten dat de rente dan
omlaag gaat en de abonneekosten
stijgen. In de bouw kan dat anders,
stellen Nijhuis en Van Riggelen.
Afspraken over prijsniveaus vinden
één keer per jaar plaats, daarna telt
alleen de inhoud van het werk.
Andere leveranciers willen ondertussen weleens bellen met een scherp
aanbod, erkennen ze. Maar de
efficiencywinst van de vaste
samenwerkingen dan opgeven, zou
tot nu toe nooit zijn gebeurd.
“Dat wij dankzij onze digitale
samenwerking met één druk op de
knop de productie bij de vaste
comakers in gang kunnen zetten,
drukt de prijs ook flink. Zeker bij
kleinere series zouden de voorbereidingskosten van projecten anders
flink oplopen.”

De inmiddels zeventien toeleveranciers zijn speciaal geselecteerd
op de mogelijkheden die ze
konden bieden binnen het
Trento-concept. Zoals Heembeton,
dat in zijn productielijnen met
digitaal aangestuurde robots voor
elk element unieke bekistingsvormen laat opbouwen. De opdrachten voor de robots in de productiehal komen rechtstreeks uit een
Nijhuis-computer, schetsen de
twee hoe de variatie bijna grenzeloos kan zijn zonder dat de kosten
omhoog schieten.
“De prijs is zeker wel een spannend
punt geweest”, erkent Nijhuis.
“Toen de economische crisis
begon, dachten wij: dit wordt de
lakmoesproef voor het co-makerschap. Maar alle partners bleken
bereid mee te bewegen met de
marktontwikkeling. Langdurige
samenwerking”, merken we,
“krijgt een kans op basis van
vertrouwen. Dat wil je juist daarbij
niet beschamen.”
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Zeventig procent van de corporaties
gaat ervan uit in 2020 een kwart lagere bedrijfslasten te hebben. Gezamenlijk besparen ze daarmee zo’n
1,5 miljard euro. Op dit moment geven corporaties volgens KPMG jaarlijks 6 miljard euro uit aan onderhoud en bedrijfskosten.
Om de besparingen te bereiken zullen de corporaties zeer kritisch naar
onderhoudsuitgaven moeten gaan
kijken, scherper moeten gaan inkopen en flink gaan schrappen in de
personeelsformatie, meent het accountsbureau. Zo zouden callcenters
gedeeld kunnen worden evenals
back offices.
Meer dan de helft van de corporatiebestuurders denkt dat corporaties
een radicaal andere bedrijfscultuur
gaan krijgen. Zakelijker, bedrijfsmatiger. Ook wordt meer samenwerking
tussen corporaties verwacht. Twee
van de drie corporaties denkt dat er
in 2020 geen plaats meer is voor kleine corporaties met minder dan
15.000 woningen.
Een meerderheid verwacht dat de
staatsachtervang voor het onderling
waarborgfonds, het WSW, komt te
vervallen. “Als dat het geval is, maakt
dat de financiering van nieuwe leningen vermoedelijk kostbaarder. Corporaties zullen eerder geneigd zijn
investeringen stop te zetten of meer
te verkopen”, zegt Johan van Hoof,
corporatiespecialist bij KPMG.

geert een woordvoerder van de Amsterdamse corporatie. “Het project
stond er goed voor, zodat we het
goed konden achterlaten.” Ook Rochdale stapte uit het project. Projectontwikkelaar Synchroon bleef. De
TBI-dochter nam zelfs de ontwikkelrechten van Stadgenoot over.
Stor heeft begrip voor het besluit van
de corporaties, maar het project niet
in de weg. “Daardoor komt er juist
ruimte voor andere partijen. We
kunnen heel snel deals maken, dat
doen we ook op het ogenblik. Die
partijen waarmee we in gesprek zijn
zeggen: dit kunnen we realiseren.”
De projectdirecteur verwacht binnen drie maanden de overeenkomsten met de marktpartijen rond te
hebben. De planning wordt volgens
Stor gewoon gehaald. “Misschien
zijn we zelfs eerder klaar.” Wel wordt
het project niet in zeven stappen (zeven eilanden) gebouwd, maar “organisch”.

Externe financiering
breekt Hanzevast op
Hilversum - Van de circa 25 vastgoedfondsen van Hanzevast zijn er twee
failliet: de fondsen Holland 55 CV en
Holland 61 CV. Aanleiding was dat
voor beide geen herfinanciering
mogelijk bleek van een aflopende
lening. Daardoor waren ze niet in
staat die in een keer terug te
betalen. De verstrekker, Hatfield
Philips, bleek niet bereid tot
coulance en vroeg het faillissement
aan. Hanzevast noemt dat onbegrijpelijk. Het wijst op de goede
prestaties van beide fondsen “met
een goede tot uitstekende bezettingsgraad en een brutoresultaat
van rond de 8 procent per jaar”.
Mogelijk gaat Hanzevast daarom
tegen de uitspraak in beroep. Het
faillissement heeft geen invloed op
de overige fondsen. Wel bleek de
herfinanciering al vaker precair
voor diverse fondsen.

Beelen op niveau 5
CO2-prestatieladder
Den Haag - Beelen Groep heeft
niveau 5 op de CO2-prestatieladder
behaald. Dit niveau is bedoeld voor
bedrijven die bezig zijn met
CO2-reductie in de complete keten,
dus ook buiten haar eigen organisatie. Het sloop- en recyclingbedrijf
heeft daartoe onder meer onderzoek gedaan naar CO2-reductie in
de waardeketen en gaat samen met
ketenpartners aan de slag om
CO2-uitstoot te reduceren door het
hergebruik van materiaal te
stimuleren. De prestatieladder is
een instrument om bedrijven die
deelnemen aan aanbestedingen, te
stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en
bij het uitvoeren van projecten. Het
gaat daarbij onder meer om
energiebesparing.
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