‘Op eigen benen staan en een normaal
leven leiden: hier kan het’
Op een centrale plek in Rosmalen, vlak bij het NS Station, ontwikkelden we een NOM-ready appartementengebouw voor corporatie
Woonveste. Stichting Chapeau Woonkring Rosmalen huurt het pand. In het najaar wonen hier 26 jongvolwassen met autisme. Zelfstandig
en met professionele woonbegeleiding.

Oltjan Akkerman (links) en Ted Pasveer: ‘Met onze VR-bril komt een bouwtekening letterlijk tot leven.’

Van 2D-tekeningen en maquettes naar virtual reality

“Net als bij onze andere woonkringen gaat het hier om een ouder

het gebouw volledig nul-op-de-meter is. De oplevering is dit najaar en

initiatief”, vertelt Jos van Oyen, directeur-bestuurder van stichting

vormt voor alle betrokkenen de kroon op een lang ontwikkeltraject. Jos

Chapeau Woonkringen. “De ouders zijn de opdrachtgever voor de

van Oyen: “De ontwikkeling had letterlijk nogal wat voeten in de aarde.

24-uursbegeleiding, uitgevoerd door zorgverlener Buro3o. Zo blijft de

Er zijn genoeg momenten geweest waarop Hendriks Coppelmans

familie nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.” De stichting

had kunnen afhaken. Dat dit niet is gebeurd, waarderen we enorm.

zoekt altijd naar mogelijkheden om de regie zo veel mogelijk bij de

Projectmanager Hugo Geerlings en zijn team hebben echt een

bewoners en hun achterban te houden, en daarbij de hulp te bieden

aanjagersrol vervuld. Die sfeer van welwillendheid en vasthoudendheid

die nodig is. “Het gaat hier om 26 individuen, allemaal met hun eigen

merk ik binnen het hele bedrijf. Met de realisatie van deze derde

achtergrond en netwerk. Jongvolwassenen die zelfstandig functioneren,

woonkring kennen we elkaar inmiddels door en door. Zij kennen onze

alleen niet op elk moment. Met deze woonvorm voorkomen we dat ze

wensen en weten dat we voortdurend op zoek zijn naar de invulling van

tussen de muren van een instelling terechtkomen. Dankzij de 24-uurs

nieuwe woonkringen, zowel in Brabant als daarbuiten. Het is mooi om

begeleiding zijn ze in staat op eigen benen te staan en een normaal leven

een partner te hebben die met ons meedenkt en kansen ziet.”

te leiden. Zelfstandig wonen met ruggensteun noemen we dat.”

Communicatie met buurtbewoners
Woonkring Rosmalen krijgt 26 appartementen, elk met een eigen

Kwaliteit bewaken en overlast beperken

huiskamer, slaapkamer, keuken en badkamer, verdeeld over drie

en breed achter ons. Zo voeren we al onze nieuwbouwprojecten

Werkplezier en efficiency staan ook centraal bij de voortdurende

bouwlagen. Met op elke verdieping bovendien een gemeenschappelijke

volledig uit in BIM en voldoen we aan de Nederlandse BIM-

investeringen op ICT-gebied. “Op dit moment hebben we een aantal

huiskamer, waar bewoners gemakkelijk kunnen samenkomen. De centrale

standaarden. En ook op andere ICT-gebieden blijven we

kansrijke pilotprojecten lopen”, zegt Ted. “Zoals KYP: een handig en

ligging van het complex bevordert de zelfstandigheid van de bewoners.

“Voldoende energie opwekken om een appartementencomplex

vernieuwen en innoveren. “Natuurlijk op kantoor, maar ook op

uitgebreid programma om planningen van verschillende partijen nog

“De meesten van hen hebben geen auto”, aldus Robin Krijgsman,

naar nul-op-de-meter te krijgen? Voor ons is dit ook lastiger dan

de bouwplaats zijn we steeds digitaler.”

beter op elkaar te laten aansluiten. Het effect was al zichtbaar bij een

voorzitter van Chapeau Woonkring Rosmalen. “Het mooie is dat de

bij een grondgebonden woning”, vertelt hoofd projectbureau

aantal renovatieprojecten; lean plannen in de cloud gaat makkelijker

trein bijna in de achtertuin stopt. Ook veel andere voorzieningen zijn in

Marti Smits. “Dat je minder dakoppervlak hebt voor PV-panelen,

In 2015 kwam BIM-specialist Ted Pasveer het team van Hendriks

en doorlooptijden worden korter. Bewoners en omwonenden ervaren

de buurt. Ideaal voor onze bewoners.” Volgens Robin Krijgsman steunt

is de grootste uitdaging. Per project maken we scenario’s waarbij

Coppelmans versterken. “Zijn komst versnelde onze ambities om het

daardoor minder overlast. We zetten KYP nu ook als pilot in bij een

de buurt de komst van de woonkring. “We hebben goed contact; ze

we altijd naar de meest efficiënte oplossingen zoeken.”

bouwinformatiemodel te implementeren in het werkproces”, vertelt

nieuwbouwproject en de eerste resultaten zijn ook hier positief.” Oltjan

weten om welke doelgroep het gaat. Bijna iedereen kent wel iemand met

Oltjan Akkerman, hoofd afdeling P&O. “Onze opdrachtgevers nemen

noemt de innovatieve bouwsoftware van STA als ander mooi voorbeeld.

autisme. Dat helpt. Tot nu toe hebben we geen wanklank gehoord. Ook

Creatief met dakoppervlak

we daar graag in mee.” Ted vult aan: “Hoe zij er zelf in staan bepaalt

“Hiermee zetten we vooral in op kwaliteitsbewaking richting onze

niet tijdens de bouwwerkzaamheden, omdat Hendriks Coppelmans de

Het drie en vier woonlagen tellende complex voor cliënten van stichting

hoe ver we met BIM kunnen gaan. Standaard werken we al onze

opdrachtgevers. Zo hebben we STA al succesvol ingezet voor het borgen

buurt uitstekend informeert.” Jos van Oyen: “Diezelfde positieve ervaring

Chapeau Woonkringen in Tilburg is ons eerste appartementengebouw

nieuwbouwprojecten uit in BIM. Daarmee vallen de beslismomenten

van NOM-eisen en bij de oplevering van een appartementencomplex.

heeft Chapeau ook bij de bouw van onze woonkring in Tilburg.”

dat volledig nul-op-de-meter is. “Het platte dak is hiervoor

en keuzes voor de opdrachtgever wat eerder in het traject. Die

Het grote voordeel? Minder opleverpunten en realtime inzicht in het

optimaal gebruikt”, verduidelijkt Marti. “Via speciaal ontworpen

verschuiving bespaart weer tijd in de uitvoeringsfase. Maar deze manier

opleveringsproces, zowel voor ons als voor onze opdrachtgevers.”

schansconstructies hebben we het dakoppervlak vergroot. Hierop liggen

van werken biedt nog meer voordelen: een gestroomlijnder proces
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Eerste nul-op-demeter-appartementen

Binnen onze organisatie ligt de ontdekkingsfase van BIM al lang

nu 272 hoogwaardige SunPower-panelen met een piek van 335 watt

op de bouwplaats, minder fouten, een hogere kwaliteit en een beter

Virtual reality

per paneel. Dat is inclusief de panelen op het bergingcomplex die op

geïnformeerde opdrachtgever.”

Nieuwe kansen liggen er op het vlak van virtual reality. Zo kunnen we

standaardwijze zijn bevestigd. En waar in het oorspronkelijke ontwerp

opdrachtgevers al in een vroeg stadium meenemen in een bouwproject

een bodemwarmtepomp was bedacht, kozen wij voor een creatieve

BIM in de keet

dat alleen nog op de tekentafel bestaat. Ted Pasveer: “Met onze VR-

oplossing: lucht-/waterwarmtepompen, netjes weggewerkt onder

BIM heeft ook de weg naar de keet gevonden. “In plaats van

bril komt een bouwtekening letterlijk tot leven en krijg je er direct een

de schansconstructies op de hoofddaken. Een mooie en functionele

2D-tekeningen hangt er nu een groot scherm aan de wand”, vertelt Ted

beeld en gevoel bij. Ook ideaal om toekomstige kopers of huurders

oplossing, omdat de open structuur tegelijkertijd voor voldoende

Pasveer. “Met het bouwinformatiemodel beschikt de uitvoerder steeds

beter te laten begrijpen wat ze kunnen verwachten. Past mijn bed wel

ventilatie en luchtcirculatie zorgt.”

realtime over alle informatie. Van actuele materiaalhoeveelheden tot

in de slaapkamer? Hoe trekt de zon over de woning? En waar wil ik

detaillistische werktekeningen. En dat helpt hem weer om die technische

alle aansluitingen hebben? Een virtuele wandeling door het project

Jos van Oyen (links) en Robin Krijgsman: ‘Buurtbewoners goed op

informatie beter over te dragen aan de bouwplaatsmedewerkers.” Deze

maakt veel duidelijk. Ook voor omwonenden, die vanuit de nieuwe

de hoogte houden vinden we belangrijk. Hendriks Coppelmans denkt

ontwikkeling past bij ons doel om zo veel mogelijk te digitaliseren. “Voor

Omgevingswet nadrukkelijker aan tafel zitten. Als het gaat om virtual en

daar hetzelfde over en draagt hier heel actief aan bij.’

veel van onze mensen is dat best even wennen”, erkent Oltjan. “Maar

augmented reality zitten we nu nog in de ontdekkingsfase. Maar doordat

al snel merken ze de voordelen ervan. Communiceren gaat een stuk

we er vroeg bij zijn, kunnen we snel stappen zetten en onze klanten

NOM-ready appartementen

makkelijker door de heldere informatie van 3D-beelden op het scherm

welkome extra’s bieden. Want één ding is zeker: voordat we het weten

Woonkring Rosmalen wordt nul-op-de-meter-ready uitgevoerd. De

in de keet. Iedereen is steeds goed geïnformeerd, welke taal je ook

is virtual reality in de bouwsector de normaalste zaak van de wereld.”

gebouwgebonden biomassaketel verwarmt de appartementen en levert

spreekt. Dat is wel zo duidelijk en werkt een stuk prettiger. Met BIM in

warm water via een cascadeopstelling van pelletkachels. In een later

de keet slaan we dus twee vliegen in één klap.”

stadium kunnen zonnepanelen op het dakvlak worden gelegd waardoor
Schansconstructies op het dak bij Chapeau Woonkring Tilburg
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