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Aanleiding 
In opdracht van Volkshuisvesting Arnhem worden in Presikhaaf vier portiekflats uit de jaren 
zestig gerenoveerd naar een passiefbouw concept. De portiekflats bestaan uit vijf bouwlagen 
met 16 appartementen van gemiddeld 70m2 en per appartement één of twee slaapkamers. 
Op de begane grond zijn bergingsruimten en algemene voorzieningen voor alle bewoners. 

Door het toepassen van de integrale werkmethodiek BIM (Bouw Informatie Model) zijn door 
ons, Bouwnext BV, de bouw- en installatieontwerpen van het hele project in detail op elkaar 
afgestemd en inzichtelijk gemaakt voor de klant. 

Door het aanbrengen van een nieuwe gebouwschil is 90% warmtereductie mogelijk is. 
Hierdoor was een eenvoudige installatie voldoende. 

Integrated Design 
Om een open en inzichtelijk ontwerp te maken voor Volkshuisvesting Arnhem is door 
Bouwnext gekozen voor een Morfologisch ontwerp. Met deze methode worden per bouw- en 
installatiedeel alle mogelijke concepten naast elkaar gezet en een matrix opgesteld, zie 
afbeelding hieronder.  
 



 
 
Afbeelding 1: Voor het gebruik van BIM is de methode van Morfologisch ontwerpen onontbeerlijk 



 

De diverse ontwerpscenario’s – van de meest goedkope tot de meest energiezuinige variant 
- wordt samen met de opdrachtgever een keuze gemaakt. Voor de opdrachtgever zijn per 
variant de voor- en nadelen voor het hele project inzichtelijk en gemakkelijk tegen elkaar af 
te wegen. Dit geeft in een vroeg ontwerpstadium de juiste ontwerpkeuze met het 
investeringsniveau en energieverbruik. 

De uitgangspunten die uit het morfologisch ontwerp komen zijn verwerkt in een 
prestatiecontract waarbij het voorlopig ontwerp samen met een UAV-GC op de markt is 
gezet. De functionele prestaties rondom passiefhuis zijn vastgelegd in maar 16 punten. Zoals 
bijvoorbeeld regel AF02: Kouval: Op de koudste dag van het jaar, -7 graden, mag de 
oppervlaktetemperatuur van de opake delen, kozijnen en glas niet lager zijn dan 4,2 gr tov. 
de ruimtetemperatuur. Geen k-waardes of U waardes van de isolatie en glas maar een 
functionele prestatie. 

Building Information Model 
Na de aanbesteding is gevraagd om een laser scan ten behoeve van een pointcloud. De 
gevel elementen zijn ingemeten via deze pointclouid. 
Ook heeft het uitvoeringsteam gekozen voor een nieuwe type balkon en een andere 
uitvoering van de gevelelementen om zo binnen de kosten te blijven die in de 
vraagspecificatie waren aangegeven. 

 

 



 
 

 
Afbeelding 2: Pointcloud 3D BIM 

 

IFC modellen 
Via IFC model is er een clash controle opgezet. Daarmee was het mogelijk om vanaf de zijlijn 
(de aannemer heeft het hele proces in handen) te controleren. Ook de installatie is hiermee 
nauwkeurig ontworpen, waardoor het mogelijk was om met gebruik van een in-uitvoer 
armostaat de toevoer en de afvoer van de buitenlucht gelijk aan 1 zijde te naast elkaar te 
houden. 

 



 
 
Afbeelding 2: Montage gevelelementen per portiek (streng) in 1 dag 

 
 
 
 
Ten slotte 
De gehele aanpak met prestatie specificaties heeft ertoe geleid dat ieder persoon cq. bedrijf 
ook het beste kon laten zien wat nodig was voor dit project. De aanpak heeft er zelfs toe 
geleid dat de prestatie hoger kwam te liggen dan gevraagd, omdat daardoor, het aanbrengen 
van nieuwe balkons, de processtappen zo werden vereenvoudigd dat de kosten voor het 
nieuwe balkon te niet werden gedaan. 
 



 
 
Afbeelding 3: Resultaat 

 

 


