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Friso verlaagt
CO2-uitstoot
Friso is gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder niveau 3. Hiervoor is een emissieinventarisatie opgesteld volgens het GHG-protocol. Dit rapport is gemaakt over het jaar
2011. Dit jaar neemt Friso dan ook als basisjaar voor haar CO2-reducatiedoelstellingen. De
CO2-footprint is het uitgangspunt. De footprint is berekend volgens de richtlijnen van ISO
Onlangs is de verkoop van de luxueuze appartementen aan de

14064-1. De doelstelling van Friso is om de totale uitstoot in 2015 met 5% te verminderen.

Stationsstraat in Sneek van start gegaan. Op een prachtige

Bewustwording van de medewerkers is hierbij van groot belang. Om medewerkers te

locatie, in het centum, wordt een voormalig verzorgingstehuis

informeren en te stimuleren zuiniger om te gaan met het milieu is een communicatietraject

omgebouwd tot een achttal eigentijdse appartementen.

opgezet.

De woningen zijn van alle gemakken voorzien en voldoen aan
de eisen van de huidige tijd. Toch is het de architect gelukt het

Ook is Friso lid van het Netwerk Nieuw Bouwen. Door samenwerking en samen leren wil

authentieke karakter van dit prachtige pand te versterken. De

de Friese Bouwindustrie kennis en ervaring rond duurzaam bouwen ontwikkelen en delen.

belangstelling is groot, maar er zijn nog enkele woningen te koop.

Daarmee willen de deelnemers graag een inspirerend voorbeeld voor andere regio’s zijn.

Voor meer informatie kijkt u op de website van Kastanjehof:

Lees hier meer over op www.netwerknieuwbouwen.nl I

www.kastanjehofsneek.nl I

Houkesloot levert hsb
De Bloem Rijnsburg
Stijlvol vormgegeven en architectonisch zeer gevarieerd, dat zijn de woningen in
De Bloem. Verspreid over de vijf Kroonbladeren komen 56 eengezinswoningen en
circa 180 appartementen & maisonnettes. In het “Hart” worden vijf woongebouwen
met totaal 135 appartementen gerealiseerd en in het “Veld” komt een
appartementencomplex met 26 appartementen. Houkesloot levert houtskeletbouw
gevels voor de luxe appartementen en penthouses van plandeel Amarant (fase 2) in
opdracht van De Raad Bouw. I
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Na 13 jaar behelpen

Design & Build

In september, bij de start van het nieuwe
schooljaar, wordt het nieuwe onderkomen van rsg
Wiringherlant in gebruik genomen. “Na dertien
jaar behelpen’’, zegt Klaassen, die namens de
scholengemeenschap de bouw heeft begeleid.
“Al dertien jaar is er op de twee huidige locaties
geen onderhoud gepleegd. ’s Winters steeg het
kwik in de klaslokalen niet boven de veertien
graden Celsius. Als we elektrische kachels
bijplaatsten, ontstond er vaak kortsluiting.
Leerlingen en docenten hebben regelmatig in
de kou gezeten. Hoewel we maandelijks op één
locatie 20.000 dieselolie verstookten kregen we
de lokalen nooit warm.’’

Met de start van de ontwikkeling kwam een
einde aan een turbulente periode, waarin het er
vaak om heeft gespannen of de nieuwe school
wel gebouwd kon worden. Doortastendheid
van voormalig wethouder IJsbrand Galema
voorkwam een teloorgang. Om de verloren tijd
in te halen werd de nieuwbouw van de school
aanbesteed op basis van Design en Build, waarbij
één contractpartner verantwoordelijk is voor
het ontwerp en de realisatie van de school. Zo’n
contract vergt extra inspanningen en flexibiliteit
in het voortraject. Er werd nauw samengewerkt
om te komen tot een optimaal uitvoeringsgereed
ontwerp.

Frisse Scholen-concept

Onderling vertrouwen

Dat de schoolleiding niet kan wachten om het
nieuwe gebouw in gebruik te nemen, spreekt
voor zich. Niet alleen de schoolleiding, ook de
leerlingen halen opgelucht adem. Letterlijk,
want na de nieuwbouw voldoet de rsg aan het
Frisse Scholen-concept. Een energiezuinig en
goed geoutilleerd binnenklimaat zorgt daarvoor.

Op basis van
onderling vertrouwen, werd
zodoende ook veel tijdwinst behaald. Om
het onderwijsteam beter te betrekken bij de
ontwikkeling van zijn eigen gebouw is veel
gewerkt met beelden en ruimtelijke schema’s.
Daarmee werd een helder beeld van de nieuwe
werklocatie geschapen. Vragen en verzoeken
aan het bouw- en ontwerpteam werden daardoor
concreet geformuleerd, wat weer tijdswinst
opleverde.

Vertrouwd met het gebouw
In het spiksplinternieuwe
schoolgebouw
worden de twee onderwijslocaties onder één dak
gebracht. Twee verschillende culturen, die straks
samen hun weg in het nieuwe gebouw moeten
vinden. Klaassen: “Om leerlingen aan elkaar en
aan het nieuwe gebouw te laten wennen hebben
we een speurtocht uitgezet, waarbij leerlingen
van beide scholen aan elkaar werden gekoppeld.
De eerste reactie was: ‘wat een groot gebouw’.
Na afloop bleken de leerlingen niet alleen met
elkaar, maar ook met het gebouw vertrouwd.’’

Kleinschalige scholengemeenschap
Het resultaat van de speurtocht was een
geweldige opsteker voor het schoolbestuur. “We
vormen een kleinschalige scholengemeenschap’’,
zegt Klaassen. “Daarmee heb je als architect en
als bouwer rekening te houden. Het resultaat
mag er zijn.“ Wie het gebouw binnenkomt
ontdekt al snel de mediatheek, een centrale open
ruimte, waar leerlingen, personeel en andere
betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten en ook
van en met elkaar kunnen leren.

Nice to Haves
In het eisenpakket werden een tiental wensen
geformuleerd (zogenaamde ‘Nice tot Haves’);
aan de gegadigden de uitdaging om met een
plan te komen om deze binnen het budget te
realiseren. Van de vijf inschrijvingen sprong
bouwcombinatie Wiringherlant er positief uit
met een zeer aansprekend ontwerp. Tevens
voorzagen zij in vrijwel alle Nice to Haves
bínnen het beschikbare budget. Tenslotte heeft
de bouwcombinatie in het plan van aanpak het
belang van draagvlak en blijvende betrokkenheid
van de school en de opdrachtgever op waarde
geschat.

Buitengewoon tevreden

Er werd nauw
samengewerkt
om te komen
tot een optimaal
uitvoeringsgereed ontwerp.

De schoolleiding zegt buitengewoon tevreden
te zijn over de samenwerking met Friso &
Koopmans. “We hadden stellig de indruk dat zij
ook trots op deze school wilden zijn.’’
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frisorelaties

Bewonerscommunicatie belangrijk
bij woningverbetering
Woningverbetering in bewoonde
staat is ingrijpend voor de
bewoners. Bewoners hebben
vragen en willen hun hart luchten.
Betrokkenheid en draagvlak is nodig
om woningverbeteringsprojecten
succesvol af te kunnen ronden. Friso
is bedreven in het uitvoeren van
woningverbeteringstrajecten. Bij al deze

Foto: Energieproject Oost
Opdrachtgever: WoonFriesland

projecten was bewonerscommunicatie
een speerpunt.

Persoonlijke gesprekken & betrokkenheid
Al tijdens de voorbereidingen worden de bewoners bij de
plannen betrokken. Zo organiseert Friso, samen met de
opdrachtgever, voorlichtingsavonden. Maar nog belangrijker
zijn de persoonlijke gesprekken die de woonconsulent met
de bewoners voert. Tijdens de werkzaamheden worden alle
bewoners op de hoogte gehouden van de vorderingen. Dit doet
Friso door een op maat gemaakte website, nieuwsbrieven,
voorlichtingsfolders en het inzetten van social media. Altijd in
overleg met de opdrachtgever. Zo neemt Friso wel het werk uit
handen, maar zeker niet de zeggenschap. In Bolsward verbetert
Friso op dit moment 112 woningen in vier flats in opdracht van
woningbouwvereniging Elkien. In en om Dokkum werden een
groot aantal woningen verbeterd voor Thús wonen. Friso Oost
voert regelmatig groot onderhoud uit voor ProWonen.

WoonFriesland
Voor opdrachtgever WoonFriesland werden projecten uitgevoerd
in en om Drachten, Oosterwolde en Heerenveen. WoonFriesland
woonadviseur Margret Hoekman werkte tijdens deze projecten
nauw samen met de communicatie-adviseurs van Friso. “Het
succes van groot-onderhoudsprojecten in bewoonde staat valt
of staat met goede bewonerscommunicatie.”, zegt Hoekman.
“Wij kiezen het moment dat de woning van onze huurders
aangepakt moet worden; zij hebben dat zelf niet besloten.”
Tijdige, duidelijke en volledige informatie zowel voor, tijdens als
na het project is daarbij van groot belang.

Het de huurders makkelijk maken
“Kleine dingen die voor ons heel gewoon zijn, kunnen voor
bewoners bedreigend overkomen.
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Luisteren naar de bewoners en waar nodig ondersteuning geven
is dan heel belangrijk. Friso heeft bewezen dat te kunnen. Vooral
het inzetten van een woonconsulent hebben wij als heel positief
ervaren. Er zijn bewoners die prima in staat zijn alles zelf te
regelen, maar er zijn ook bewoners die wat extra ondersteuning
kunnen gebruiken. Dan is het fijn dat de woonconsulent
afspraken kan maken, informatie kan geven en op die manier
aan de verwachtingen van mensen tegemoet kan komen. Het is
overigens niet zo dat aan alle wensen van de bewoners tegemoet
kan worden gekomen. Het gaat erom dat we door de gesprekken
problemen voorkomen en het de huurders zo makkelijk mogelijk
maken. “

Samenwerking met de aannemer
Nauwe samenwerking en overleg met de opdrachtgever
is belangrijk. “Wij hebben de afgelopen projecten de
aannemer geselecteerd aan de hand van een prijsvraag.
Bewonerscommunicatie is daarbij even belangrijk als de
‘technische’ kant.” aldus Hoekman. Al vanaf het voortraject is
de aannemer bij de projecten betrokken. Zo worden problemen
op voorhand geïnventariseerd, kan een realistische planning
opgesteld én op tijd bijgestuurd worden. “De samenwerking met
Friso verliep uitstekend; we hadden aan een half woord genoeg.
Flexibiliteit is hierbij belangrijk, er wordt makkelijk ingespeeld
op de actualiteit.“
Ook Friso heeft de samenwerking met de woningbouwvereniging
als prettig en nuttig ervaren. Op deze manier konden de kennis
van de bewoners, de ervaring met bewonerscommunicatie en
de technische input van het project goed geïntegreerd worden. I

gebouwd
Waterzuivering Andijk-3
prestigeproject
voor
Friso
		
Per jaar levert PWN 106 miljard liter water
voor 760.000 huishoudens, bedrijven en instellingen

Een

project

met

prestige,

dat

is de bouw van het modernste
waterzuiveringsproject ter wereld in
Andijk (Noord-Holland). Opdrachtgever
PWN Technologies ontvangt regelmatig
deskundigen uit de hele wereld. Zij zien
hoe de installaties, met zelfontwikkelde
technologieën tot stand komen.

Ook voor John uit oude Groeneveld, bouwcoördinator
van Andijk-3, zoals het waterbouwwerk wordt genoemd,
is het project nieuw. “Dit heb ik nog niet eerder
meegemaakt. Als de nieuwe installatie straks werkt,
hebben we meegewerkt aan een bijzonder bouwwerk.’’

Belangstelling uit de hele wereld
Betere waterkwaliteit, minder energieverbruik, minder
belasting van het milieu en ook lagere kosten; dat moet
het resultaat zijn van het nieuwe concept. Opdrachtgever
PWN Technologies ontvangt belangstellenden uit de hele
wereld. Onder andere uit Groot- Brittannië, de Verenigde
Staten, Australië en België is al belangstelling getoond.
In Singapore staat inmiddels al een CeraMac demoinstallatie. Voordat de nieuwe installatie operationeel
is worden nog enkele engineeringsproblemen opgelost.
Voor de bouwers iedere keer weer een uitdaging.

Strenge eisen tijdens de bouw
Groeneveld doet namens Friso de coördinatie van de
nieuwbouw in Andijk, waarvoor drie aannemers in
de weer zijn. “Omdat het om drinkwater gaat zijn de
voorzorgsmaatregelen bij de bouw heel streng. Een
voorbeeld: alle materialen die we bij de bouw gebruiken
en die met drinkwater in aanraking kunnen komen,
moeten KIWA-ATA gecertificeerd zijn. Voor producten,
waarvoor zo’n certificatie in Nederland niet bestaat,
moeten we uitwijken naar producten die het Duitse
of Belgische waterkeurmerk dragen. Voordat deze
producten toegepast mogen worden, worden ze door
PWN getoetst.’’

Bewust Bouwen
Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Uitvoerders
krijgen zelfs een cursus ‘Hygiënisch Bouwen’, die door
PWN zelf wordt gegeven. Het laten slingeren van afval
in de directe bouwomgeving van Andijk-3 is uit den boze.
Een kwestie van heel bewust bouwen. Groeneveld: “Zo
mag er in het gebruikte beton geen vliegas zitten. Dit
is schadelijk voor het drinkwater.’’ Doordat PWN ook
gedurende de bouw zijn nieuwe technologie nog aan
het fine-tunen is, worden van tijd tot tijd aanpassingen
doorgevoerd. Dat levert weleens discussies op, maar
de inzet van alle betrokkenen is om een prachtige en
moderne waterzuiveringsinstallatie neer te zetten. |
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