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Adams in verband
Sinds oktober vorig jaar is de markt voor ons merkbaar sterk verbeterd. Vooral in de
woningbouw zijn de projecten in omvang groter geworden (wel met een bijbehorende
krappe planning) en ook de hoeveelheid aanvragen is toegenomen. Hierbij zien wij in
toenemende mate bij woningcorporaties en kleine ontwikkelaars een voor hen nieuwe
aanbestedingsvorm voorbijkomen. Voorheen werd traditioneel aanbesteed of een
bouwteam opgezet na selectie op een gewenste expertise of een succesvol afgerond
project.
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De laatste tijd zien we de wens om aan te
besteden op een voorlopig ontwerpniveau.
Hierbij wordt geselecteerd op een combinatie
van kwaliteit, prijs, exploitatiekosten en
mogelijkheid om snel te bouwen. Mits de
(onderhandse) uitvraag met criteria goed is
opgesteld en de inschrijvingen zorgvuldig
worden beoordeeld, moet hiermee de
aanbieder boven komen drijven die het best
geschikt is voor de klus. Als de opdrachtgever
daarnaast goed bewaakt dat de criteria tijdens
de voorbereidingen en bouw worden ingevuld
zoals omschreven in de aanbieding, is het zeer
aannemelijk dat de gewenste toegevoegde
waarde wordt geleverd. Dit kan ingevuld
worden in de vorm van extra kwaliteit, dat
gebouwd wordt wat u nodig heeft in plaats van
wat u vraagt, een duurzaam gebouw wat lage
exploitatiekosten heeft, et cetera.

om te kiezen voor de laagste prijs wanneer
uw opdracht voldoet aan de volgende
omstandigheden: a) De gevraagde prestatie is
in sterke mate gestandaardiseerd in de markt,
b) Grote verschillen in kwaliteit zijn niet te
verwachten, c) De inhoud en omvang van de
opdracht zijn eenduidig vastgelegd.

EMVI-criterium

Economisch Meest
Voordelige Inschrijving

Naarmate minder voldaan wordt aan voor
waarden a, b en c, heeft u meer reden om voor
het EMVIcriterium als aanbestedingsvorm te
kiezen. Het laagste prijs criterium is overigens
eenvoudig toe te passen en geeft op zich niet
snel aanleiding tot discussie  en daarmee
geschillen. Nadeel is wel dat u voor de laagste
prijs doorgaans ook de voorgeschreven
minimale kwaliteit krijgt en inschrijvers niet
gestimuleerd worden om extra waarde te
bieden. Om het niveau van de aangeboden
kwaliteit te verhogen, kan het minimum
niveau dat wordt geëist weliswaar worden

Ervan uitgaande dat u niet onder de
aanbestedingswet valt, ligt het voor de hand
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EMVI wordt tegenwoordig ook wel eens PKV (beste Prijs Kwaliteits Verhouding) genoemd.

verhoogd, maar ook dan is er geen
prikkel voor het bieden van extra
waarde. Een methode om extra waarde
te honoreren, is het toepassen van het
EMVIcriterium.

Selectie- en gunningscriteria
Zeker bij projecten waarbij u niet
aanbestedingsplichtig bent, heeft
u grote vrijheid bij het kiezen
van de gunningscriteria voor de
door u geselecteerde aannemers.
De Aanbestedingswet geeft een
opsomming van mogelijke criteria:
“kwaliteit, prijs, technische waarde,

esthetische en functionele kenmerken,
milieukenmerken, gebruikskosten,
rentabiliteit, klantenservice en
technische bijstand, datum van
levering en termijn voor levering of
uitvoering”. Deze lijst bevat alleen een
aantal voorbeelden van kwaliteit,
prestatie, en prijscriteria, en is zeker
niet limitatief. Een overzichtelijk en
effectief proces en ketengeïntegreerde
aanpak hoort er wat ons betreft zeker
bij. Hiermee zal de keuze gegarandeerd
vallen op de economisch meest
verstandige inschrijving.

Vaste partner
Met een vaste partner pakken wij op
bovenstaande wijze ook enkele eigen
ontwikkelingen op. Wij kunnen u uit
eigen ervaring informeren over diverse
projecten.
Als u vragen heeft naar aanleiding van
het bovenstaande, hoort Erwin van
Toor het graag van u. Wij zijn zeker
bereid om onze do’s en don’ts met u te
delen en te helpen waar nodig om een
project van de grond te krijgen met
onderbouwde keuzes. 

Twintig appartementen Wonen aan de Kreek
Poortwijk te Oud-Beijerland
Zelfbouw in Oud-Bijerland (CPO)
Door de crisis is de traditionele
projectontwikkeling in 2012
grotendeels stilgevallen. Gemeenten
zaten met braakliggende bouwlocaties
in hun maag nu projectontwikkelaars
het lieten afweten. Er werd daardoor
druk gezocht naar manieren om
kleinschalige bouwprojecten toch van
de grond te krijgen. In het voorjaar
van 2013 bood OudBeijerland een
kavel aan voor zelfbouw, oftewel
particulier opdrachtgeverschap. Een
aantal toekomstige bewoners heeft
de ontwikkelvereniging ‘Wonen aan
de Kreek’ opgericht. In korte tijd
groeide het aantal leden flink en is
gestart met de ontwikkeling van de
appartementen.

Vereniging ‘Wonen aan de Kreek’
De appartementen worden
ontwikkeld in collectief particulier
opdrachtgeverschap (CPO). Dat wil
zeggen dat de toekomstige bewoners
een vereniging oprichten die de rol

Opdrachtgever:
Architect:
Aannemer:

van projectontwikkelaar op zich
neemt.

Ontwerp
In mei 2014 heeft RoosRos Architecten
uit OudBeijerland opdracht gekregen
om te starten met het ontwerp
van twintig CPOappartementen in
Poortwijk. Samen met de toekomstige
bewoners ontwerpen zij het gebouw
en beslissen ze over de buitenkant.
Binnen de contouren van het gebouw
kan ieder zijn eigen plattegrond
tekenen. Stap voor stap wordt het plan
uitgewerkt en besproken tijdens de
ledenvergadering en wordt er gezocht
naar een bouwer die de risico’s voor
de vereniging beperkt door garant
te staan voor eventueel onverkochte
appartementen.

Uitvoering
Bouwbedrijf Van der Maazen uit
Lith is de uitdaging aangegaan en
is begin 2015 gestart met de bouw
van het appartementencomplex.

Bouwbedrijf Van der Maazen te Lith
RoosRos Architecten te Oud Beijerland
Bouwbedrijf Van der Maazen te Lith

Het complex telt vijf bouwlagen en
een half verdiepte parkeerkelder.
In bouwteamverband heeft Adams
Bouwadviesbureau samen met Van der
Maazen en RoosRos architecten het
plan succesvol uitgewerkt. De wanden
op de eerste verdiepingsvloer zijn
uitgevoerd als betonnen wandliggers
om te voorkomen dat er zware
betonbalken onder de keldervloer
gerealiseerd moesten worden en er
zo kostbare vrije hoogte verloren zou
gaan. De dragende kopgevels zijn alles
behalve ‘blinde gevels’ te noemen en
zijn qua transparantie gelijk aan de
voor en achtergevel. Het aantal en
omvang van de gevelopeningen is
mogelijk dankzij een complexe, doch
onzichtbare, staalconstructie. Rondom
zijn de appartementen voorzien van
ruime uitkragende balkons die door
middel van speciale staalbeton
isokorven, zonder koudebrug, aan
het gebouw zijn opgehangen. Naar
verwachting zullen de appartementen
eind 2016 worden opgeleverd. 

Vanuit het samenwerkingsverband inEXTENSO werken Vrijborg en Adams Bouwadviesbureau met regelmaat samen. InEXTENSO is in 2014 door een aantal partijen
actief in de bouwsector opgericht met als doel gezamenlijk op integrale wijze onze
opdrachtgevers van goede adviezen te voorzien. Een van de specialismes waar
inEXTENSO veel ervaring mee heeft is het transformeren van gebouwen naar een
nieuwe functie.

Transformatie Torenhove
te Delft door inEXTENSO
Het grootst lopende project dat we momenteel
samen realiseren, is de transformatie van
kantoorgebouw Torenhove te Delft naar
102 appartementen. Van deze toren met
22 verdiepingen worden momenteel de
onderste negen lagen omgebouwd terwijl de
bovenliggende verdiepingen nog in gebruik
zijn als kantoor.

prioriteit heeft. Zoals aangegeven, stelt Van der
Vorm hoge eisen aan het afwerkingsniveau. We
leveren de appartementen volledig gestoffeerd
op, voorzien van een badkamer en compleet
voorzien van inbouwapparatuur. De huurders
hebben in dit proces een hoge mate van
inspraak en betrokkenheid gekregen en krijgen
hun appartementen op maat opgeleverd.

Samenwerking

Doorloopliften

We voeren deze transformatie uit in opdracht
van Van der Vorm Vastgoed, waarbij Vrijborg
het project en procesmanagement voor haar
rekening neemt. Adams Bouwadviesbureau
verzorgd het constructief advies en IAGroep
is voor het installatieadvies betrokken.
Een brede inzet van de adviesdiensten van
inEXTENSO, precies zoals we het bij de
oprichting voor ogen hadden.

Een constructieve bijzonderheid in het project
is het feit dat de opdrachtgever van een
tweetal liften op vloer 0 en 1 doorloopliften wil
maken. Dit betekent dat er forse sparingen in
de dragende kern moeten worden gemaakt,
wat bij een gebouw van 80 meter ingrijpend is.
Adams Bouwadviesbureau heeft dit opgelost
door ter plaatse van vloer 0 en 1 een gewapend
betonnen voorzetwand te maken zodat de
grote krachten alsnog opgevangen kunnen
worden. Afgelopen maand is deze wand
gerealiseerd en nu kunnen we vol tempo door
met de afbouw van het gebouw.
Eind oktober worden de laatste appartementen
opgeleverd en kunnen de partijen van
inEXTENSO weer een mooi project aan de
referentielijst toevoegen. 

Home of Talent
Het project is in 2015 gestart met een door
Adams Bouwadviesbureau uitgevoerde
haalbaarheidsstudie waaruit naar voren is
gekomen dat de toren door zijn ligging en
opbouw uitstekend geschikt is voor ombouw
naar appartementen. Een nieuwe functie als
studentenhuisvesting had in een stad als
Delft voor de hand gelegen, maar uiteindelijk
is gekozen voor een ander concept genaamd
‘Home of Talent’, afgekort HOT. Een concept
dat zich richt op werkende hoogopgeleide
jongeren. De appartementen variëren van 23
m2, 43 m2 tot de grootste met een oppervlak
van 72 m2 verhuurbaar oppervlak. Alle
appartementen zijn reeds verhuurd.

Hoge eisen
De transformatie van Torenhove kenmerkt
zich door hoge snelheid en door een hoog
afwerkingsniveau. De opdracht om te starten
met het ontwerp is in september 2015 gegeven,
waarbij de wens van Van der Vorm was om de
appartementen in 2016 op te leveren. De eerste
30 appartementen worden op 1 augustus
2016 opgeleverd. Een hoog tempo, waarbij
het continu bewaken van de planning hoge

Opdrachtgever: Van der Vorm Vastgoed te Rotterdam
Projectmanagment: Vrijborg te Vught
Intallatieadvies: IA-Groep te Oss

In 1999 zijn wij met onze familie naar Nederland gevlucht uit Afghanistan. Al na een paar maanden bleek dat ik
talent had voor voetbal en daardoor werd ik gescout bij NEC in Nijmegen. Ik wist eigenlijk meteen wat ik wilde
gaan doen als het met voetbal niet lukte. Dat was bouwkunde studeren.

Medewerker aan het woord

Khaiber Intezar
Mijn middelbare school heb ik tevens
vanuit NEC bij SSGN gevolgd. Dit is een
sportschool waar topsporters hun studie
combineren met hun talent. Mijn droom
was altijd profvoetballer te worden.
Helaas zijn onze wegen na acht mooie
jaren bij NEC in de jeugdopleiding toch
gescheiden.

Bouwkunde
Dat ik bouwkunde wilde gaan studeren
kwam grotendeels door mijn vader, hij
was in Afghanistan Bouwkundig
ingenieur. Ik wilde als kind al in de voet
sporen van mijn vader treden.
Vandaar dat de keuze voor mij mak
kelijk was om voor bouwkunde te
kiezen.

Stage
Inmiddels ben ik bezig met de laatste
fase van mijn studie. Na lang zoeken
naar een stageplek ben ik uiteindelijk
bij Adams Bouwadviesbureau terecht

gekomen. Na een goed gesprek met
Erwin van Toor spraken mij de ambities
van het bedrijf heel erg aan. Afgelopen
half jaar heb ik mijn stage bij Adams
doorlopen. Tijdens deze stage heb ik aan
twee projecten gewerkt en bestonden
mijn werkzaamheden voornamelijk uit
modelleren in Revit. In het begin was het
wennen aan het tekenenniveau, omdat
je op school totaal andere tekenafspra
ken hebt en daarnaast ken je alleen
basisvaardigheden. Maar met behulp
van professionele en ervaren model
leurs binnen het bedrijf heb ik het pro
gramma nu aardig onder de knie. Ik heb
een zeer leerzame en bovenal plezierig
stage gehad. Na mijn stage heb ik een
tijdelijke contract aangeboden gekregen
totdat ik kan beginnen met afstuderen
in september.

Afstuderen
Over mijn afstudeeropdracht ben ik nog
steeds aan het brainstormen. Er zijn een
aantal onderwerpen die mij aanspreken,
maar we hebben nog niets concreets af
gesproken. Na mijn studie wil ik verder
met HTI omdat mijn uiteindelijk doel

constructeur te worden is. Maar op dit
moment vind ik het tekenwerk ook in
teressant en misschien wil ik me verder
verdiepen in het modeleren.
Als laatst wil ik Erwin van Toor bedan
ken dat hij me de kans heeft gegeven
om mezelf te ontwikkelen als persoon
maar ook vakkundig. Wat mij afgelopen
maanden zeer positief is opgevallen
binnen het bedrijf, is de collegialiteit en
de professionaliteit van het bedrijf. Daar
wil ik in de toekomst deel van uitmaken
en samen dit bedrijf naar een nog hoger
platform te brengen. 

Vervanging van de Kluisheulbrug te Maasland
Ipv Delft heeft van de Gemeente
Midden-Delfland de opdracht
gekregen om een ontwerp te maken
van een nieuwe brug als vervanging
van de bestaande en vervallen
Kluisheulbrug. Het stalen brugdek
was verzwakt door corrosie en de
houten dekplanken waren niet meer
in staat de hoge aslasten op te nemen.
Daarnaast waren de landhoofden
ernstig verzwakt.

Twee eisen
De Kluisheulbrug oogt eenvoudig
maar er schuilt meer achter dan je
op eerste gezicht zou vermoeden.
Het doorvaartprofiel is erg hoog
omdat er jaarlijkse een kanowedstrijd
gehouden wordt. Op zich geen
probleem, echter daarbij komt de eis
om het bestaande steunpunt te laten
vervallen. Deze twee eisen zorgen voor
een constructieve uitdaging; Om een

relatief slanke constructie te krijgen,
is het brugdek momentvast verbonden
aan de keermuren. Zonder deze
momentverbindingen zou het dek
teveel door gaan buigen.

Modelleren
De brug is 3D gemodelleerd in
Revit. Met zijn complexe vloeiende
vorm zit je hierbij op de grens van
het haalbare met dit moderne
modelleerpakket. Daarnaast is ook
de metselwerkbekleding van de
keermuren tot in detail door ons
uitgewerkt in 3D.

Samenwerking
Adams Civiel Advies heeft in
samenwerking met ipv Delft al diverse
ontwerpen verzorgd voor Gemeente
Midden-Delfland waarbij bestaande
bruggen vervangen zijn. De nieuwe
bruggen hebben allen het karakter van
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sterk in verbinden

Ontwerp: IPV Delft
Aannemer: Wallaard Noordeloos
de originele bruggen terug gekregen
én waar nodig zijn ze in een modern
jasje gestoken. Daarnaast zijn ze
uiteraard bestand tegen de veel hogere
aslasten die tegenwoordig gelden. Kent
u bruggen die aan vervanging toe zijn
dan kunt u altijd bij ons terecht. Voor
vragen kunt u contact opnemen met
onze civiel projectleider, Rob Arts. 

Adams Bouwadviesbureau steunt:

