Woningbouw

Vast concept zorgt

voor vlot bouwproces
144 woningen in de wijk Assen-Oost
maakten plaats voor tachtig nieuwe:
61 moderne gezinswoningen en
negentien appartementen. Nijhuis
Noord uit Assen realiseerde de huizen
volgens zijn Trento-concept, voor de
gelegenheid in een ontwerp van
Martini-architekten uit Groningen.
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‘Hoe meer randvoorwaarden vastliggen, hoe meer je weleens de vraag stelt:
“Wat kan ik nog toevoegen”? Tegelijk weet je: hier ligt voor mij de opgave.
Met datgene wat me wordt aangereikt, ga ik een zo goed mogelijk product
maken. In dit geval hebben de ontwerpuitgangspunten me zeker niet dwars
gezeten. In tegendeel: ik denk dat we samen iets moois neergezet hebben.
Architectuur van deze tijd, maar met ingrediënten zoals die in de regio al
decennialang gebruikt worden. De wijk vervreemdt zich niet van zijn
omgeving.’ Aan het woord is Erik van der Laan van Martini-architekten. Hij
verzorgde het ontwerp van 80 woningen in de Pelikaanstraat (24 grondgebonden
woningen), de Roerdompstraat en Eiberstraat (37 gezinshuizen plus negentien
appartementen). Woningcorporatie Actium liet in het kader van wijkvernieuwing
144 woningen slopen. ‘Wij hadden als vaste relatie van Actium eerder al een
schetsontwerp gemaakt voor dit gebiedje. Toen besloten was om het project
inderdaad uit te voeren, gingen we in ketenpartnerschap met Nijhuis Noord
verder met de daadwerkelijke ontwikkeling.’
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Trento
Nijhuis Noord had voor de wijk zijn Trento-concept aangeboden. ‘En dat viel
in de smaak’, legt adjunct-directeur Klaas Hoogsteen uit. ‘We zijn een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan, met als basis een prestatiecontract
tussen vaste relaties.’ Nijhuis Bouw – moederbedrijf van Nijhuis Noord – werkt
al sinds 1999 met Trento, naar eigen zeggen een intelligent concept dat rekening
houdt met individuele wensen: mass customization. Hoogsteen: ‘Achttien comakers – van de fundering tot de stukadoor, maar ook een constructeur, een
tekenbureau, en de installateur – hebben hun expertise ingebracht voor een
optimaal bouwsysteem en -proces. Al die kennis zit in de ‘Trento-kast’ zoals
wij die noemen. Op het moment dat een nieuw project zich aandient, gebruikt
een integraal ontwerper al die informatie voor de huizen die dan gebouwd gaan
worden. Steeds met een ander ontwerp, maar steeds volgens dezelfde
uitgangspunten. De termen BIM en LEAN waren destijds nog niet uitgevonden,
maar ze zijn helemaal van toepassing op dit concept.’

‘E

en optimaal
bouwsysteem
en -proces’
- Klaas Hoogsteen
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Loslaten
Van der Laan: ‘Tuurlijk, zo’n systeem heeft heus weleens
iets dwingends. Maar als je het met een nieuwe bril bekijkt,
als je bereid bent te accepteren dat het voor de maakbaarheid
bijvoorbeeld makkelijker is dat een bepaalde leidingdoorvoer
rechts komt in plaats van links, denk je: “ach ja, zo kan het
ook, zonder dat het afbreuk doet aan het ontwerp”.’ Het
is ook kenmerkend voor zo’n vorm van ketensamenwerking:
het ontwerp ligt bij de architect, de uitwerking, de manier
van uitvoeren bij de aannemer. ‘Dat is altijd even wennen,
een vorm van loslaten: als je alles zelf uitwerkt tot op de
laatste schroef, heb je ook meer in eigen hand. Maar maak
je dan ook optimaal gebruik van de expertise van een
bouwer? Nijhuis is niet van gisteren, ze hebben alle knowhow
op de juiste plek: daar mag je dan ook gebruik van maken.’

Door de achtertuin
De Trento woningen zijn opgebouwd uit prefab onderdelen,
‘vanwege de beheerbaarheid van de kwaliteit’. Dat kwam
in Assen-Oost uitstekend uit, zegt projectleider Engel Busker
van Nijhuis Noord. ‘De straten rondom de bouwplaats
waren gewoon bewoond. Als je de meeste onderdelen uit
de fabriek laat komen, heb je automatisch minder overlast.’
Het was zaak een goede aanvoerroutine te ontwikkelen,
met just-in-time leveringen op momenten dat er weinig
lokaal verkeer was, bijvoorbeeld naar de scholen in de buurt.
‘We hebben een bouwweg door de achtertuinen aangelegd:
zo konden we de straten vrijhouden en steeds van achteren
aanvoeren. Dat is zeker gewaardeerd door de buurt: we
werden zelfs nog uitgenodigd op een feest na afloop.’
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‘W

ijk vervreemdt
zich niet van
zijn omgeving’
- Erik van der Laan

Twee hoofdvormen
Actium wilde in de nieuwe straten graag een opbouw in
volumes: relatief klein bij de aansluiting op de bestaande
woonwijk, en dan wat groter als stedenbouwkundige opmaat
naar het drie lagen hoge appartementencomplex. ‘De
woningen zijn op de begane grond gelijk, maar de ene
hoofdvorm heeft een zadeldak en de andere een
lessenaarskap’, legt Van der Laan uit. ‘Nieuwbouwwoningen
doen vanwege de normen van het Bouwbesluit al groot aan
in vergelijking met oudere omringende bebouwing. Door
middel van expressie hebben we toch geprobeerd de schaal
klein te houden. De zadeldakwoningen hebben bijvoorbeeld
een wat lagere gootlijn. Ook hebben alle huizen een plint
van lichtgrijs metselwerk, dat breekt de hoogte wat. Verder
gebruikten we rood metselwerk – dat is heel bekend in de
regio – maar wel op een moderne manier, in een schakering
van drie kleuren, in een vlakverdeling die naar de verdieping
steeds iets verspringt.’
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Treintje
Al met al was Nijhuis ongeveer veertig weken bezig in de wijk. Busker: ‘Eerst
boorpalen, dan een prefabfundering, -betoncasco (inclusief kozijnen) en
-dak. Daarmee waren de huizen dus dicht en konden we binnen gaan
afbouwen, terwijl er aan de buitenkant traditioneel metselwerk omheen
kwam. Dat alles pakten we blokje voor blokje aan: zodra het eerste opgezet
was, begonnen we daar aan de afbouw. Zo werden de eerste blokken al
binnen 16 week opgeleverd, terwijl bij de laatste net het casco dicht was.
Het project liep dus als een treintje door de wijk.’

- Engel Busker

Duurzaamheid
‘In een Trento-huis staan energieprestatie, comfort en een gezond
binnenklimaat altijd op een bewezen hoog niveau’, legt Hoogsteen uit. ‘Het
een kan weleens in tegenspraak zijn met het ander: je kunt een huis potdicht
maken, dan heb je een hoge EPC, maar een waardeloos binnenklimaat. Je
moet wel een balans vinden.’ De co-makers houden ieder op hun eigen
gebied de ontwikkelingen bij en zorgen zo dat het systeem up-to-date blijft.
Maar de kern is al jaren dezelfde, gebaseerd op de Trias Energetica: ‘Eerst
een goede schil met maximale isolatiewaarden, dan een goede binneninstallatie,
in samenspraak met de opdrachtgever.’ Het hangt namelijk ook van het
budget af in hoeverre innovaties kunnen worden toegepast. ‘In dit geval
heeft dat geleid tot het opnemen van zonnepanelen.’ Duurzaamheid zit
volgens Hoogsteen niet alleen in energiebesparing of -opwekking, maar ook
in verantwoord materiaalgebruik. ‘We werken ook met IFD (Industrieel,
Flexibel en Demontabel bouwen): het casco kan in principe gedemonteerd
worden en daarna hergebruikt. In de praktijk is dat alleen nog nooit
voorgekomen: ook deze wijk moet zeker vijftig jaar staan.’

Terugblikkend zijn de heren van Nijhuis heel content over hoe dit project
gelopen is. Busker vertelt dat het de opzichter van Actium was opgevallen
hoe soepel het liep. ‘Hij zei eens: “Als ik een vraag heb, hebben jullie het
antwoord al panklaar’’.’ Hoogsteen: ‘Ook dat is een voordeel van werken
met vaste co-makers. Door herhaling in de uitvoering kom je maar weinig
problemen tegen. Iedereen is perfect op elkaar ingespeeld.’
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