Projectbegeleiding:
Met een jarenlange bouwkundige ervaring op uitvoeringsniveau, is Bouwinspect uw partner in het
begeleiden van bouwkundige projecten, hierbij kan gedacht worden aan







Opname van bouwkundige gebreken
Opstellen van een plan van aanpak/eisen
Aanbesteden/contractonderhandeling
Projectcontrole/correspondentie tussen de betrokken partijen
Opleveren
Nazorg

Onderstaand een overzicht van enkele recente projecten:
Project te Voorschoten: 7 vrijstaande woningen, 28 appartementen, 39 semi-vrijstaande woningen
De wijk grenst aan de Vliet en het gebied is onderhevig aan grondzetting, de aannemer is na
oplevering failliet gegaan en tijdens de nazorg is gebleken dat er sprake was van meerdere
bouwkundige gebreken, vanuit de nazorg en enkele veroordelingen door het GIW, is er overgegaan
tot herstel
Betrokken partijen:





VvE/bewoners.
GIW/Woningborg.
Bam-infra/meerdere aannemers.
Gemeente Voorschoten.

7 vrijstaande woningen
Kort na oplevering was er sprake van roestvorming op de zet/zaagkanten van de stalen SABplankprofielen uit onderzoek is gebleken dat de PVDF-coating van de plankprofielen niet voldoet aan
het gebied van gebruik, gekozen is voor gehele vervanging met een hoogwaardigere coating.
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Appartementencomplex


Vervangen Resopal gevelbeplating.



Vervangen flagstones.

Kort na oplevering was er sprake van verkleuring/onthechting
van de toplaag van de Resopal platen, na onderzoek en analyse
van de fabrikant en leverancier, is gebleken dat er sprake was
van een fabricagefout.
Resopal heeft hierin zijn verantwoordelijkheid getoond en is
gezamenlijk met de aannemer/opdrachtgever overgegaan tot
vervanging van de gevelbeplating

Kort na een vochtige/vorst periode was er sprake van onthechting van
meerdere flagstones, uit onderzoek is gebleken dat de flagstones
(710M²) in zijn geheel niet correct zijn aangebracht, volgende zaken zijn
geconstateerd:





Ondergrond is niet voorbehandeld tbv hechting
Voegen zijn niet sluitend, plat/vol aangebracht
Dilataties zijn niet opgenomen in het werk
Muurafdekkers zijn niet voorzien van een overstek en
waterkering

Als gevolg van het bovenstaande was er sprake van vocht achter
de flagstones, spanning op de gevel, met als gevolg onthechting.
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Alvorens over te gaan tot vervanging van de flagstones is er
in samenspraak met een fabrikant van de
verwerkingsproducten een werkplan opgesteld aangaande
de voorbehandeling/verlijming/voegen/kitwerk van de
ondergrond/flagstones
Hierna is een verwerker aangetrokken welke middels
lopende/gerealiseerde projecten, aantoonbaar kon maken
bekend te zijn met de vakdiscipline.



Verbeteren afwatering dek

Vanwege plasvorming is besloten een drietal extra afvoeren te
plaatsen in het dek, in samenspraak met de constructeur is de
positie van de afvoeren bepaald in de kanaalplaatvloer.
Na aanstorten zijn de afvoeren aangesloten op de bestaande
HWA.
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Vervangen flexibele rioolaansluiting

Vanwege grondzetting is er een behoorlijke spanning komen
te staan op de flexibele afvoer aansluitingen op de fundering,
met als gevolg dat enkele van deze aansluitingen scheurden.
Hierdoor was er sprake van grondspoeling (verzakken van het
trottoir)
Vanwege de grondzetting in dit gebied heeft de gemeente
Voorschoten besloten het gebied op te hogen.
In overleg met de VvE/Bam-infra/gemeente Voorschoten
Er is besloten om het vervangen van de flexibele aansluitingen
en het ophogen van het openbaargebied, in één arbeidsgang
uit te laten voeren.
De flexibele aansluitingen zijn vervangen door polderstukken
welke kunnen draaien/uitschuiven op de fundering.

Grondspoeling
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39 semi-geschakelde woningen
Bij 16 woningen is als meerwerk een serre geplaatst. Hierbij is tijdens de bouwfase weinig aandacht
besteed aan de afwatering, tijdig de nazorg periode was er alsprake van lekkage in de woning
Middels infrarood techniek is de lekkage getraceerd waarna een herstelplan is opgesteld

De infraroodbeelden spreken voor zich, de
gemetselde penant was aan de binnenzijde
bekleed met een dampdichte folie, de folie
waterde af achter de loden waterkering, met
als gevolg waterschade aan de binnenzijde
van de woning
De penant is gesloopt waarna er een
dampopen folie is geplaatst, welke
dakpansgewijs afwatert op de loden
afwatering.
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60 woningen te Nieuwegein
In het kader van duurzaam bouwen is het de
projectontwikkelaar opgelegd om voor het kozijnhout,
vingergelast/gelamineerd vurenhout te gebruiken, vanwege de
positie van het kozijn in het trappenhuis in combinatie met de
vele houtverbindingen/houtsoort/temperatuurverschillen
binnen/buiten, was er kort na oplevering sprake
lekkages/aantasting hout.
Voor herstel is de aannemer failliet gegaan, waarna er een beroep is gedaan op de
garantieverplichtingen van de projectontwikkelaar
Er is voor gekozen om de kozijnen te vervangen door hardhout kozijnen met een verbetering van het
dakdetails, hierbij is ook de gevolgschade in de woningen hersteld
Betrokken partijen:




GIW/Woningborg
Bewoners
Gemeente Nieuwegein

Bij het vervangen van de kozijnen zijn de volgende verbeterpunten doorgevoerd:






Kozijnstijlen staan niet meer achter het buitenspouwblad, er is nu een negge gecreëerd
Opstanden zijn verhoogd
Afwatering tpv onderzijde stijlen zijn verbeterd
Er is thans sprake van hardhout
Ventilatieroosters zijn aangebracht aan de bovenzijde van het kozijn
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De benoemde projecten zijn slechts enkele van de projecten welke begeleid zijn door Bouwinspect.
Bij de begeleiding word getracht om met alle betrokken partijen het doel te behalen welke de
grondslag waren tijdens de gunning.
Hierbij word veel aandacht besteed aan een heldere communicatie/correspondentie richting de
opdrachtgever en overige betrokken partijen en vooral een hoogwaardig bouwkundig eindproduct.
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