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Renovatie Van Beethovensingel te Vlaardingen

Naast het vervangen van de gevelbekleding en afwerking
van de woningen gaan we onder andere ook diverse
zaken vervangen in de woningen zoals de keukens,
badkamers, toiletten, voordeuren en cv-ketels. Tevens
zal er onderhoud worden gepleegd aan de entreepartijen
en de bergingen van de woningen.
De bouwplaatsinrichting kon alleen gerealiseerd worden
op de groenstrook direct tegenover de woningen. Omdat
de groenstrook langs een drukke doorgaande weg is
gelegen is contact opgenomen met Veilig Verkeer
Nederland voor een optimaal veilig verkeersplan.
Vanwege de doorgaande gebruikersfunctie waren er
extra maatregelen nog in verband met veiligheid,
overlastbeperking, en bouwtransport. Dit vereiste extra
communicatie met omgeving wat door Giesbers Rotterdam is vastgelegd in een communicatieplan.

Om het EPA-label van de woningen te verhogen zijn de
kelderplafonds geïsoleerd. waardoor de woningen een
hoger energielabel hebben gekregen ( van 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 de goten vernieuwd. Tevens zijn de voordeuren
vervangen en voorzien van inbraakwerend hang-&
sluitwerk
De verscheidenheid en gefragmenteerdheid aan werkzaamheden heeft er van uit de integrale samenwerking
onder meer toe geleid dat we met vaste ketenpartners
de Van Beethovenisngel naar tevredenheid hebben
gerealiseerd. Vanuit ons ISO9001/ ISO14001 kwaliteitshandboek en de technische lean-sessies hebben wij
kwaliteit en milieu benadrukt en extra aangehaald. Eén
van de methodes daarbij is de toepassing van ons
projectplan, waarin VGM aspecten, kwaliteit , milieu en
communicatie wordt project matig wordt beschreven en
vastgelegd.
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Giesbers Rotterdam renoveert binnenstedelijk in bouwteam voor Waterweg Wonen een 48-tal beneden bovenwoningen (bebo), bestaande uit 8 bouwdelen met 16
portieken en 3 flats, bestaande uit 3 bouwdelen met 16
portieken, 128 flatwoningen.
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Projectgegevens

Toegepaste techniek

Opdrachtgever: Waterweg Wonen

Vloerisolatie:

ISSO | Gebonden EPS
schuimparels

Gevelisolatie:

ISSO | PIR, type Unilin UTHERM

Isolatie bergingen:

ISSO | Heraklith met PIR

Schilderwerk:

Concept 3 systeem

Gevel :

Voegen en stenen vervangen

Gevels

Glazal platen vervangen voor
Rockpannel panelen

Dak:

Bitumineus overlaagt

Keuken, badkamer,
toilet

Compleet vervangen

W- installatie:

Aangepast en radiatoren en cvketel vervangen

E- installatie

elektrische installatie nagekeken
en meterkast vernieuwd

Alphaplan

Aanneemsom:

€ 5.943.345,00

Omvang:

176 woningen

Start bouw:

juli 2013

Oplevering:

maart 2014

Bouwtijd:

9 maanden
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Adviseur:
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