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Groot onderhoud Indische Buurt - complex 4101, 4102, 4104 - te Vlaardingen

In overleg met Waterweg Wonen zijn probleemstellingen
en randvoorwaarden geformuleerd die tijdens het
onderzoek als leidraad hebben gediend. Hierbij is
rekening gehouden met het gewenste onderhoudsniveau, de kwaliteitseisen en de eisen en wensen van de
doelgroep. Als belangrijk uitgangspunt voor dit onderzoek
heeft Waterweg Wonen bepaald dat de woningen na de
ingreep nog 25 jaar moeten worden door geëxploiteerd.
Giesbers Rotterdam heeft naar aanleiding van dit
onderzoek de technische en functionele ingrepen aan
drie complexen bestaande uit achttien woonblokken van
225 eengezinswoningen uitgevoerd. De woningen zijn
onderverdeeld in 4-, vijf- en 6-kamerwoningen. Het
complex ligt in de Indische buurt en is in 1950 gebouwd.
Waar nodig is de vloer van de woningen vervangen en
zijn badkamer, toilet en keuken gerenoveerd.
Tevens heeft er asbestsanering plaatsgevonden.

Om het EPA-label van de woningen te verhogen zijn de
kruipruimtes en buitenmuren geïsoleerd. waardoor de
woningen een hoger energielabel hebben gekregen ( van
E en F naar C en B). Het buitenschilderwerk is beetgepakt en de gevels zijn gereinigd, van nieuw voegwerk
voorzien en gehydrofobeerd, ook zijn de hemelwaterafvoeren vernieuwd en zijn bij 79 woningen de goten
vernieuwd. In 1 deelcomplex van 41 woningen zijn de
woningen voorzien van nieuwe draaiende delen en
isolerende beglazing.
De verscheidenheid en gefragmenteerdheid aan werkzaamheden heeft er van uit de integrale samenwerking
onder meer toe geleid dat we het project met vaste
ketenpartners naar tevredenheid hebben gerealiseerd.
Met het ISO9001/ISO14001kwaliteitshandboek en de
technische lean-sessies hebben wij kwaliteit benadrukt
en extra aangehaald. Eén van de methodes daarbij is de
toepassing van ons projectplan, waarin VGM aspecten,
kwaliteit en communicatie wordt project matig wordt
beschreven en vastgelegd. Zo wordt er een keuringsplan
opgezet wat consistent wordt gemonitord. Het projectteam en onze kwaliteits medewerker hebben regelmatig
interne controles gehouden zodat op alle fronten de
kwaliteit werd gewaarborgd. Er is constructief overleg
geweest met de bewonerscommissie.
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Bouwteam partner Waterweg Wonen heeft onderzoek
laten doen naar de bouwkundige kwaliteit van woningen
aan drie complexen in de Indische buurt te Vlaardingen.
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Projectgegevens

Toegepaste techniek

Opdrachtgever: Waterweg Wonen

Vloeren:

Droog systeem

Adviseur:

Alphaplan

Vloerisolatie :

HR EPS grijze parel met ISSO
norm 82.1 en 75.1

Aanneemsom:

€ 5.943.354,00
Spouwisolatie :

Omvang:

227 woningen

HR EPS grijze parel met ISSO
norm 82.1 en 75.1

Start bouw:

februari 2012

Gevels

Oplevering:

december 2012

Voegen vervangen, plaatselijk
gevelherstel en de gevels hydrofoberen

Bouwtijd:

10 maanden

Schilderwerk:

Concept 2

Gevel reinigen:

Gevels technisch reinigen met
koud water. Zonder toevoeging
van chemicaliën, alg/ mos/ losse
vullingen verwijderen.

E- installatie:

Keuren installatie, vervangen
groepen kast, diversen mutaties

Asbest:

Asbesthoudend materiaal
verwijderd

Zwam:

In de kruipruimte de muren bij
zwam afgebrand. Behandeling met een schimmeldodend
middel.
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