Bouw Vitaal centrum
Duiven in volle gang
Op initiatief van de
gemeente Duiven is destijds
een selectie uitgeschreven
voor de nieuwbouw van
een nieuw vitaal centrum
in het hart van Duiven. Het
centrum moest voorzien
in een gezonde mix van
functies voor levendigheid,
activiteit, veiligheid en
samenhang. De partijen,
die door de gemeente
Duiven waren geselecteerd,
werden gevraagd om met
alternatieve functies te
komen. Functies anders
dan appartementen. En
daar is men uitstekend in
geslaagd. De Apeldoornse
vestiging van Nijhuis Bouw
realiseert het centrum
inmiddels. Een gesprek
met projectleider Vincent
Hagen.
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Projectleider Vincent Hagen:

“Het Vitaal Centrum is een plan,
dat dankzij haar vormgeving en invulling
de omgeving stimuleert en inspireert. ”

Op dit moment is zeventig
procent vastgelegd.”

Planning
Op 14 maart 2014 is het startschot gegeven voor de bouw
Vincent Hagen: “Het streven is
dat de dakvloer voor de bouwvak van 2014 gelegd is. Het
dak en de gevel afbouw zullen
medio december van dit jaar
gereed zijn. De verwachting is
dat in de zomer van 2015 zal
het Vitaal Centrum in gebruik
genomen zal worden. Ik
ben ervan overtuigd dat we
hierin slagen. Op dit moment
(eind juni, red.) hebben we
anderhalve week winst op
het schema en ik verwacht,
ondanks de complexiteit
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opgemetseld. Het pand
wordt tevens voorzien van
een roltrap en lift. Op het
dak komt de technische
ruimte met diverse kanalen
en luchtbehandeling kasten.
Door middel van schijngevels
wordt deze vanaf de straatzijde aan het zicht onttrokken.
De verwachting is dat we
aan het eind van de ruwbouwperiode tijdens het dichten
concept biedt alle ruimte voor

ook de dekvloeren op de

van de gevel, beneden al in

maatwerk en oorspronkelijke

verdiepingen zwevend

de afbouw zitten. Ook daar

architectuur. Het accent ligt

uitgevoerd. De rijkelijk

voorzie ik geen logistieke

vooral in een nauwgezette

gedetailleerde gevels worden

of technische problemen.”

voorbereiding en het toepassen

vanaf een hefsteiger

van casco en prefab waar
mogelijk. Het komt in de

Projectleider Vincent Hagen:

realisatieperiode met name
aan op montage en een
gedetailleerde planning.
Technische problemen in het
werk worden door het concept
tot een minimum beperkt.

“Omdat we renovaties ook conceptueel
”aanvliegen” merken we ook dat we meer
gevraagd worden voor selecties. ”

Het Vitaal Centrum ligt in het
hartje van Duiven, hierdoor is
de ruimte voor de bouwplaatsinrichting beperkt. Vandaar
dat we voor de opbouw van het
Vitaal Centrum een torenkraan
opgesteld hebben in het hart
van het gebouw.
De kozijnen, die geproduceerd
zijn door ons zusterbedrijf
Nijhuis Toelevering, worden
zoveel mogelijk vooraf
geassembleerd op de betonelementen. De kozijnen
worden voorzien van forse glaspakketten. Dit is noodzakelijk
om te voldoen aan de gestelde
geluidseisen. Een echt
aandachtspunt omdat het
centrum grenst aan bestaande
woonhuizen. De niet dragende
binnenwanden zijn van metal
stud en moeten ook aan hoge
geluidswerende eisen voldoen.
Om dezelfde reden worden
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Renovatie

merken wij dat corporaties

voor selecties. Op dit moment

Gevraagd naar zijn mening

breid zijn om weer meer

zijn we in overleg met een

over de huidige marktsituatie,

te investeren. Omdat we

aantal grotere woningrenovaties

vertelt Hagen dat zijn idee is

renovaties ook conceptueel;

in Utrecht, Culemborg en

dat deze licht aantrekt.

”aanvliegen” merken we ook

Apeldoorn. Nee, we mogen niet

“Vooral in de renovatiesector

dat we meer gevraagd worden

klagen over het werkaanbod.”

Nijhuis Bouw B.V. is specialist in woningverbetering, groot onderhoud, stedelijke vernieuwing en
projectmatig woningbouw. Het familiebedrijf is al meer dan 100 jaar actief in deze sectoren en
heeft vernieuwing, (keten-)samenwerking, procesbeheersing en kwaliteit hoog in het vaandel.
Nijhuis Bouw B.V. heeft vestigingen in Assen, Zwolle, Enschede, Apeldoorn en ons hoofdkantoor is
gevestigd in Rijssen.
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