NIEUWEGEIN | Revitalisatie De Driften

AMERSFOORT | Jeruzalembuurt

DAGINDELING GROOT ONDERHOUD DE DRIFTEN
Dag 1:	

voorbereidende werkzaamheden waaronder verwijderen
gevel, loskoppelen keuken en plaatsen van stofschotten en
tijdelijke keuken.
verwijderen voorgevel en asbestsanering, plaatsen van
Dag 2:	
nieuwe voorgevel met kozijnen, ramen en deuren.
herstel toilet en badkamer, terugplaatsen van keuken.
Dag 3:	
verwijderen achtergevel en asbestsanering, plaatsen
Dag 4:	
nieuwe achtergevel met kozijnen, ramen en deuren; huis
wind- en waterdicht maken, verwijderen van stofschotten;
keuken en toilet weer in gebruik.
Dag 5 en 6:	 afwerking gevels en laatste afwerking sanitair; badkamer
weer in gebruik; controle van de woning.
Voor meer informatie: www.mitros.nl/dedriften
De nieuwe gevels afgewerkt met Resysta-gevelbeplating.

Goede ervaringen met een eerder gezamenlijk project in Nieuwegein (A
Capella) dragen bij aan het vertrouwen tussen Mitros en Salverda Bouw, dat
met de woningcorporatie de bewonerscommunicatie verzorgt en een uitvoeringsketen samenstelde met vaste partners. “Betrokkenheid van bewoners
gaat voor de techniek uit; dat laatste lukt meestal wel met de juiste logistiek”, zegt projectleider René Bosch van Salverda Bouw. “Wij hebben voor De
Driften in eigen beheer HSB prefab gevels ontwikkeld; de elementen worden
in één dag per gevelzijde geplaatst, inclusief asbestsanering, verwijdering
van de oude gevel en montage van kunststof kozijnen, ramen en deuren
met HR++ glas; de variabele kozijnindeling is feitelijk een soort legpuzzel

binnen een vastgesteld kader. De gevel wordt na plaatsing afgewerkt met
Resysta-gevelbeplating – een circulair product gemaakt van biologische restproducten – en aluminiumbeplating, als de woning al wind- en waterdicht
is. Transport en montage van de gevelelementen is in handen van één partij.
Hierdoor kunnen wij een woning in zes dagen tijd opleveren.” In de buurt
zijn twee rustwoningen ingericht met WiFi en televisie en waar nodig is tijdelijk sanitair voorzien. Opdrachtgever en hoofdaannemer blijven het gehele
proces richting oplevering samen optrekken, aldus Lekkerkerker en Bosch.
“Elke uitdaging heeft zogezegd een ‘eigenaar’ nodig en uitdagingen pakken
we waar nodig gezamenlijk op.” ❚
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Tekst | Scripturum, Marjoleine Meppelink Beeld | Nijhuis Bouw

Verduurzaamde woningen met
behoud van de karakteristieke gevel
Sinds begin juli is Nijhuis Bouw druk bezig met het opknappen van de naoorlogse betonwoningen in Amersfoort die gezamenlijk de Jeruzalembuurt vormen. De in totaal 223
huizen zijn eigendom van De Alliantie en vormden de laatste jaren vaak het onderwerp
van gesprek. Ondanks het feit dat de woningen een tijd lang op de sloopnominatielijst
hebben gestaan is, tot grote opluchting van veel bewoners, uiteindelijk door De Alliantie
besloten de woningen niet te slopen, maar grondig te renoveren.
Een belangrijk doel bij de renovatie is het
upgraden van de woningen naar energielabel
B. Om deze doelstelling te bereiken, wordt door
woningcorporatie De Alliantie op intensieve
wijze samengewerkt met bouwbedrijven Nijhuis
Bouw en Rutges vernieuwt, onder de noemer
E-Sequent.
William Vlug, projectleider voorbereiding bij Nijhuis
Bouw, vertelt: “Deze bijzondere manier van ketensamenwerking omvat niet alleen een uniek verduurzamings- en verbeterprogramma voor de woningen,

maar stelt ons ook in staat om op een snelle en zeer
efficiënte wijze gezamenlijk te werk te gaan.”

VERTROUWEN
Ondanks het uiteindelijke besluit om de
woningen te renoveren, heeft de langslepende
procedure over het wel of niet slopen er bij de
bewoners van de Jeruzalembuurt behoorlijk
ingehakt. Vlug: “Wij wilden de bewoners laten
zien dat we, met behulp van een intensief voorbereidings- en samenwerkingstraject, een goede
oplossing voor deze wijk zouden vinden. ›

‘VERNIEUWING TECHNISCHE INSTALLATIES
UNIEK QUA INTENSITEIT’
De technische installaties in renovatieproject De Driften worden vernieuwd
door Boer en Van Veen Kampen. In hechte samenwerking met hoofdaannemer Salverda wordt elke woning in vijf dagen installatietechnisch vernieuwd
met vraaggestuurde vervanging van het sanitair. “Voor de bouwvak zijn de
eerste veertig woningen opgeleverd”, vertelt projectleider Klaas Dunnink.

loodgieterswerk
verwarming
electra
airconditioning
dak- en zinkwerk

Boer en Van Veen werkt in bewoonde staat aan de vernieuwing van het
cv-systeem en legt mechanische ventilatie aan op basis van CO2-sturing;
ook worden de schoorsteenkappen vervangen en buitenverlichting gemonteerd. In het project zit veel leidingenwerk, zegt Dunnink. “De cv gaat
van een 1-pijpssysteem naar een 2-pijpssysteem, omdat het bestaande
systeem sterk was verouderd. Incidenteel, wanneer Mitros daarvoor kiest,
worden ook badkamer, toilet en keuken vervangen. Qua intensiteit is het
een unieke klus, waarbij we beogen dat de woning na vijf aaneengesloten dagen weer volledig gebruikt kan worden. Voor het engineeringswerk
wordt gebruikgemaakt van onze holding Van der Sluis Technische Bedrijven uit Genemuiden; het uitvoerende werk wordt stand alone uitgevoerd.
In week 20 zijn we begonnen; medio november moet het werk klaar zijn.”

Installatiebedrijf Boer en
Van Veen Kampen B.V. is een
allround installatiebedrijf dat
werkzaam is in de regio rond
Kampen.
Met een team van 25 vaste
medewerkers is alle kennis
en ervaring in huis om in
elke discipline binnen
de installatietechniek
van dienst te kunnen
zijn.

Ambachtsstraat 25a
8263 AJ Kampen
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Telefoon 038 - 331 28 00
Fax 038 - 332 69 17

Bouwinfo

Email info@boerenvanveen.nl
Website www.boerenvanveen.nl

OPDRACHTGEVER
ONTWERP
UITVOERING
UITVOERINGSPERIODE

Mitros
WE architecten
Salverda Bouw
mei – december 2016
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EEN BUNDELING VAN

VAN TECHNIEK
Projectinfo
‘GEZOND BINNENKLIMAAT DANKZIJ
CO2-VRAAGGESTUURDE MECHANISCHE
VENTILATIE’
Bij de renovatiewerkzaamheden van de 223 woningen in de Jeruzalembuurt in Amersfoort speelt Van der Sluis Technische Bedrijven een belangrijke rol op installatietechnisch gebied.
“In opdracht van hoofdaannemer Nijhuis Bouw brengen wij in alle woningen CO2-vraaggestuurde mechanische ventilatie aan”, aldus projectleider
Arjan Sarelse. “Ook verzorgen wij voor iedere woning een APK-keuring.
Hierbij wordt, aan de hand van een checklist, de complete woning nagekeken. Daarnaast plaatsen wij in de woning, indien nodig, rookmelders die
op het lichtnet worden aangesloten.”
Dankzij een jarenlange goede samenwerking met Nijhuis Bouw heeft Van
der Sluis Technische Bedrijven reeds vanaf het begin mogen meedenken
met dit project. “Ook hebben wij onszelf, samen met de andere onderaannemers, mogen presenteren op een informatiemarkt die specifiek bestemd
was voor de bewoners. Deze klantgerichte aanpak van Nijhuis Bouw
spreekt ons enorm aan en verdient zeker een compliment”, aldus Sarelse.

Bezoekadres:
Kamperzeedijk 107
8281 PD Genemuiden

INSTALLATIE TECHNIEK

Postadres:
Kamperzeedijk 57
8281 PB Genemuiden

Van der Sluis Technische Bedrijven heeft alles in huis
om zich een totaalinstallateur te mogen noemen.

T: 038 - 344 65 55
E: info@vd-sluis.nl
W: www.vd-sluis.nl

Deskundigheid, een zeer brede ervaring en een
no-nonsense mentaliteit garanderen dat al uw
installatieactiviteiten bij ons in zeer goede handen zijn.

VDS_adv_95x130_06_2015_WT.indd 1

30-06-15 11:14

geven aan de bewoners over de werkwijze, het
materiaal en de producten die zij tijdens het
renovatieproces zouden toepassen. Ook is er een
modelwoning beschikbaar gesteld. Deze grondige voorbereidende aanpak heeft ertoe geleid
dat uiteindelijk negentig procent van de bewoners heeft ingestemd met de beoogde plannen.

WERKZAAMHEDEN

Eens per drie weken zijn we daarom om tafel
gaan zitten met de bewonerscommissie en we
hebben stap voor stap de renovatietechnieken
verder afgestemd op en gecommuniceerd naar
de bewoners.”
Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingsfase was het houden van een informatiemarkt
voor de bewoners. Tijdens deze informatiemarkt
konden alle onderaannemers voorlichting
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De werkzaamheden die moeten worden verricht
tijdens de renovatie zijn veelomvattend. Arie
Nijkamp, projectleider uitvoering bij Nijhuis
Bouw, vertelt: “Wij vullen bijvoorbeeld niet
alleen de bestaande spouw, maar vervangen
ook de buitenkozijnen van de woningen. Onder
het zolderdak brengen wij isolatie aan, evenals
onder de begane grondvloer. Ook plaatsen wij
een mechanisch CO2-gestuurd ventilatiesysteem.
Om er zeker van te zijn dat de woningen voldoen
aan de eisen voor het verkrijgen van energielabel B, wordt iedere woning voorzien van zes
pv-panelen op het dak.”

KARAKTERISTIEKE UITSTRALING
Over het wel of niet in tact houden van de gevels
van de woningen is veel te doen geweest. Aangezien de woningen inmiddels zijn aangemerkt als
beschermd stadsgezicht binnen de gemeente
Amersfoort, en zowel Monumentenzorg als belan-

genvereniging Cuypersgenootschap zich hebben
ingezet voor het behoud van de bestaande gevel,
is aan dit verzoek gehoor gegeven. Gezien de
slechte staat waarin de gevels verkeren, is echter
wel besloten om zowel de voegen als de gevelpanelen op te knappen.
Naar verwachting zal het gehele project in juni
2017 worden opgeleverd. “Als echte renovatiespecialist vinden wij niet alleen het eindresultaat
erg belangrijk, maar hebben wij ook een sociaal
oog voor de bewoners. Deze klantgerichte
aanpak wordt gelukkig breed gewaardeerd”,
aldus Nijkamp. ❚

Bouwinfo
OPDRACHTGEVER
Stichting De Alliantie
ARCHITECT
YOUR Architecten
HOOFDAANNEMER
Nijhuis Apeldoorn B.V.
ADVIES
IB Deuring
CONSTRUCTEUR
Aveco de Bondt ingenieursbedrijf
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