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BIM: DE ARCHITECT
In de tweede aflevering van de serie over BIM: de rol van de architect.
Bij de nieuwbouw van Makado in Beek waren de eerste taken van N Architecten het modelleren van de omgevingsvergunning en het bestek. Beide onderdelen zijn uitgevoerd met het 3D-programma Revit. “We hebben drie Revitwerkstations, zodat we met drie medewerkers tegelijk in het model kunnen werken”, vertelt BIM-modelleur Ralph
Stevens. “Elke dag synchroniseren we onze updates met het centrale model.” N Architecten gebruikt Revit niet in het
ontwerptraject, omdat in Revit nog geen representatieve ontwerptekeningen kunnen worden gemaakt. In de ontwerpfase wordt vooral gebruik gemaakt van schetsen, Autocad-tekeningen en 3D-modellen uit SketchUp.
Na de selectie van de aannemer, heeft N Architecten alle randvoorwaarden voor de bouw gemodelleerd. Projectleider
Jean-Pierre Zelissen zorgde dat de vertaalslag van opdrachtgever/aannemer naar N Architecten soepel verliep en
bewaakte in- en extern de kwaliteit van het project. “Bij deze manier van werken is de communicatie tussen betrokken
partijen intensiever”, meent Zelissen. “Elk detail wordt al in het beginstadium uitgewerkt. Dat heeft als voordeel dat
het meteen duidelijkheid schept, maar als nadeel dat er veel energie mee gemoeid is.”
De nieuwe manier van werken bij BIM vergt voor de architect een andere bureau-organisatie. Zelissen: “Alle gegevens
moeten op de juiste manier worden beheerd en opgeslagen en er moet goed worden samengewerkt. Daarvoor
planden we dagelijks een half uur werkoverleg in.”
Stevens en Zelissen menen dat BIM voor opdrachtgevers vooral bij grote projecten interessant is. “BIM verschaft
een schat aan informatie, die met name bij het beheer van vastgoed veel winst kan opleveren.” Wat de bouwpartners
betreft, is het volgens Stevens zaak dat alle partijen vanaf het begin instappen in het BIM-proces en dat er zo vroeg
mogelijk een BIM-manager wordt aangesteld. “Bij Makado was het belangrijk dat de BIM-manager de clashcontrole
uitvoerde. Vooral omdat het een complex project was: we hadden te maken met een bestaand gebouw en een nieuwbouwgedeelte. En dan was het gebouw ook nog eens rond. Voor ons was het een interessant leerproces om bij het
BIMmen met al die aspecten rekening te houden.”
Zelissen en Stevens zijn ervan overtuigd dat voor architecten 3D-programma’s de toekomst zijn. “Het werkt sneller
en efficiënter, omdat je wijzigingen maar één keer hoeft door te voeren. In 2D-programma’s moet een verandering
opnieuw worden getekend bij de plattegrond, de gevels en de doorsnede. En een 3D-tekening is voor de opdrachtgever ook makkelijker te lezen.”
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NIEUWBOUW MAKADO BEEK GEOPEND
Burgemeester Christine van Basten-Boddin van Beek opende op
10 november, samen met teammanager Retail Investments van Syntrus
Achmea Carlo van Oostrum en een groep basisschoolkinderen, de
nieuwbouw van winkelcentrum Makado Beek. De openingshandeling
vond plaats op het hoogste punt van de nieuwbouw, boven op het
nieuwe parkeerdek met in totaal 400 parkeerplaatsen.
Tot Pasen 2017 verbindt een tunnel de nieuwbouw met het bestaande
bouwdeel van Makado. Na de realisatie van fase 2 en 3 is het ‘nieuwe
rondje Makado’ een feit.
Direct na de officiële opening openden ook de vestigingen van Albert
Heijn, Gall&Gall en Bickels! Grand Café hun deuren.

WONINGEN POELVELD EIJSDEN
In de gemeente Eijsden is de bouw van negen vrije sector woningen
naar ontwerp van N Architecten in volle gang. Vier woningen zijn
gereed, vijf andere zijn in uitvoering. De halfvrijstaand geschakelde
bouwvolumes zijn zodanig vormgegeven, dat er op de begane grond verschillende indelingsmogelijkheden zijn. De keuken kan aan de voorzijde
worden geplaatst, maar ook aan de achterzijde in een aan de woonkamer grenzende uitbouw. Die uitbouw kan eveneens dienen als studio
met berging of plek bieden aan een extra slaapkamer met badkamer. Zo
kan elke woning desgewenst levensloopbestendig worden gemaakt.
De entree van de woningen bevindt zich tussen de garage en het hoofdvolume, dat iets naar achteren verspringt. De bovenverdiepingen tellen
vier slaapkamers, een badkamer en een berging. Elke woning heeft een
voortuin van vijf meter diep en een achtertuin van maximaal tien meter.
Wit gestucte gevels met donkerhouten kozijnen verlenen de woningen
een strakke uitstraling, die verluchtigd wordt door de verspringende
gevels.
Oplevering van de laatste vijf woningen is voorzien in het najaar van
2017.

