ELFSTEDENHAL OP BASIS VAN DESIGN,
BUILD AND MAINTAIN MET TCO

Nieuw maar
Tekst: Jeroen Kuypers

De Elfstedenhal die gemeente Leeuwarden in seizoen 2015/2016 gaat openen, zal in een recordtijd

BIM, intensieve samenwerking en LEAN bouwen maakt een aanzienlijke tijdswinst mogelijk. De
gemeente gaat echter nog een stap verder en heeft in een concept van Total Cost of Ownership (TCO)
ook het onderhoud en het energiebeheer voor 25 jaar meegenomen in de aanbesteding.
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Sport & Economie

Sam Onder
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over de loop van het gehele proces aanzienlijk op de kosten van adviseurs. We hebben
niet eerst een architect geselecteerd en aan
de hand van diens ontwerp weer een aannemer enzovoort. Nee, er is slechts één Europese aanbesteding geweest op basis van
een programma van eisen en een beschikbaar budget. Dat scheelt in de praktijk heel
veel in tijd en dus ook in kosten. Je legt de
druk in dit geval niet bij jezelf als opdrachtgever maar bij de marktpartij. Natuurlijk
moet je de engineering die zij uitvoert aan
bij. Er wordt geen kostbare tijd verspild en er

in Nederland. “Als gespecialiseerd adviseur

de hand van jouw programma van eisen

ontstaan aanzienlijk minder misverstanden
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Bernhard Bijma noemt nog een ander voor-

maakt het mogelijk bepaalde werkzaamhe-
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deel van het TCO-concept in combinatie
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met het vastgestelde budget. “Gewoonlijk
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Slagvaardig projectteam
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het TCO-concept dat de werkdruk bijna in

nieken op het gebied van isolatie en ener-

Het Total Cost of Ownership-concept klinkt
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gieopwekking is dus nooit doorslaggevend.

revolutionair en de methode is ook zeker
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-
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cieel plafond hebben ingesteld en niet op

maar volkomen nieuw is het evenmin. Inte-
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inschrijfbedrag hebben hoeven selecteren,

gendeel, de werkzaamheid van het con-

de gemeente Leeuwarden. “Dat betekende
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dat we een projectteam moesten samen-
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maar we zijn nu al erg trots op dit project.

Verder lezen…

.

Op het Visie & Beleidsplein op
volgende documenten downloaden:
‘Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
en de mogelijke rol van Esco’s, MINBZK
(2013)’

-

‘Na bouwen komt onderhouden, KNVB’
-
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