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Hoofdaannemer levert geen
toegevoegde waarde

Ikea Utrecht
Functie

Werkgever

Lokatie

Vacaturenummer

Adviseur contractmanagement (civiele projecten)

Bouwhuysch

Rotterdam

726487

Projectmanager/bedrijfsleider wegen

Bouwhuysch

Spijkenisse

726486

Stagiair Bodem

Grontmij Nederland B.V.

Eindhoven

725356

Projectleider Constructieve Waterbouw

Grontmij Nederland B.V.

De Bilt

724980

PROJECTLEIDER MIDDEN EN NOORD/OOST NEDERLAND

Janssen-Fritsen B.V.

Helmond

724964

Vastgoedeconoom

Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer

723794

Projectleider Civiele Techniek

De Haan & Martojo

Vinkeveen

719913

Construction Superintendent

Maple Reinders Group

Canada

719911

Senior Estimator - Design/Build

Maple Reinders Group

Canada

719910

Commercieel Technisch Rayon Manager (Noord-Holland)

BASF Nederland

Oosterhout Nb

719259

(Senior) Project Medewerker

CVO Group

Capelle A/D IJssel

718819

Ervaren Projectbeheerser Dijkversterking

Waterschap Rivierenland

Tiel

718199

Leasing Manager

Wereldhave Management Holding BV

Schiphol

718167

(Senior) Construction Manager Huisvesting

CBRE B.V.

Amsterdam

717757

Makelaar Bedrijfsonroerendgoed (36 uur)

Staedion

'S-Gravenhage

717039

Coördinerend constructeur

RijnDijk Construction BV

Eindhoven

710543

Internationaal Projectmanager

Volker Construction International

Woerde

710532

Quarry Manager

Bremanger Quarry

Svelgen

708987
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BEDRIJVEN

Ikea Utrecht zit ingeklemd tussen een kanaal, een snelweg en bebouwing. Uitbreiden kon alleen door een aanpalende voetbalclub op te tillen en velden en clubhuis boven op de nieuwe parkeergarage te leggen.

Eigenwijs bouwmanagement
voor blauw-gele dozen
Na de bouw van ruim driehonderd woonwarenhuizen
weet Ikea donders goed wat
het wil: direct contact met
de makers, zonder tussenkomst van een hoofdaannemer. Bij de verbouwing van
vestiging Utrecht coördineert ingenieursbureau
Boorsma voor de Zweden
het werk van dertig onderaannemers.
Ad Tissink

Ga naar Cobouwbanen.nl en vind je vacature of plaats je CV

Ecobouw 2013 was een groot succes: 4.500
bezoekers, 40 deelnemers, 117 kennissessies.
Heeft u ook een verhaal over duurzaam bouwen?
Vertel het dan tijdens Ecobouw 2014 en doe mee.
Vertel úw verhaal in een open kennissessie en kom
direct in contact met uw doelgroep. U neemt al
deel vanaf € 3.250,-. Daarbij wordt u ook koperen
sponsor van de Dutch Green Building Week.
Hoeveel aandacht wilt u hebben…?
Ga naar www.ecobouw.net voor meer informatie
of bel/mail Iwan Verburg 06 10 934 338,
info@ecobouw.net.

www.ecobouw.net

ONTMOET UW
DOELGROEP…
…EN VERTEL
ÚW VERHAAL

23-25 SEPTEMBER
JAARBEURS UTRECHT
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underingen, staalconstructie,
prefabbeton, sloopwerk,
installaties, infra... De ingrijpende verbouwing van Ikea Utrecht is in
dertig percelen onderverdeeld. Zo
doet het woonwarenhuis dat meestal
en sinds de eeuwwisseling trekt
ingenieursbureau Boorsma daarbij
geregeld aan de touwtjes.
Er zijn volgens projectmanager Jan
Brinkman van het ingenieursbureau
uit Drachten goede redenen voor die
aanpak. “Want de Zweden weten heel
goed wat ze willen: praktische
gebouwen die een onophoudelijke
stroom van mensen en producten
faciliteren en met strakke uniforme
details die het onderhoud vergemakkelijken. Om de gewenste kwaliteit en
uitstraling te kunnen garanderen
heeft Ikea het liefst zoveel mogelijk
direct contact met de makers. En dat
zijn meestal de onderaannemers.”
Er is nog een voordeel van die
eigenwijze aanpak, weet Brinkman: de
planning. “Je hoeft niet alles gedetailleerd te hebben voor je gaat aanbesteden. Je kunt de fundering alvast
gunnen en starten met heien, terwijl
je nog druk bezig bent met het
detailontwerp van de gevel of het dak.
Het ontwerp- en bouwproces is dus
meer in elkaar geschoven en dat
scheelt tijd.” Dat Ikea door die aanpak
duurder uit zou zijn, gelooft de
bouwmanager niet. “Een hoofdaannemer werkt ook niet voor niets en het is
ook niet zo dat je dan zonder bouwmanagementbureau kunt. Je voegt
met een hoofdaannemer vooral een
extra laag toe aan het proces, die
weinig toegevoegde waarde levert.”
De uitgangspunten voor ontwerpen
van Ikea-panden staan gebundeld in
een eigen roombook en een construction manual, digitale documenten die
op elke Ikea-bouwplaats veelvuldig
worden geraadpleegd. Er staan
volgens Brinkman praktische zaken
in. Zoals de overspanningen van de
draagconstructie en afwerkingen van
vloeren en gevels. Horizontale

De vernieuwde Ikea met
voetbalvelden en een
clubhuis op het dak van
de parkeergarage. Foto:
Ton Borsboom

Jan Brinkman: “De Zweden weten heel goed wat
ze willen.”

geledingen, zoals architecten die zo
graag willen, moeten zoveel mogelijk
worden vermeden. Want daar hoopt
zich stof op, dat moet worden
verwijderd om een frisse aanblik te
garanderen.
Roombook en construction manual
zijn zeker geen keurslijf, verzekert
Brinkman. Ze bieden volop ruimte om
aan te sluiten bij nationale en
regionale bouwgebruiken. Zo zijn
binnenwanden bij Belgische Ikeavestigingen doorgaans opgemetseld
uit grijze betonsteen, terwijl in
Nederland veel met metal-stud wordt
gewerkt. In Nederland wordt de hoofddraagconstructie meestal in staal
uitgevoerd, terwijl in Duitsland en
België vaak beton wordt toegepast. De
winkelinrichters die het pand
betrekken zodra de bouwers het

verlaten, zorgen ervoor dat het pand
van binnen de vertrouwde Ikea-sfeer
krijgt. Want de Billy-boekenkast, de
Klippan-bank en de Lack-tafel zijn in
de hele wereld identiek en worden in
een herkenbare omgeving aan de man
gebracht.
Tijdens de verbouwing blijft de winkel
geopend. Gewoon zeven dagen per

week. Ook dat is uitgangspunt voor
alle verbouwprojecten van Ikea, meldt
Brinkman. Het betekent onvermijdelijk dat een paar keer de routing door
de winkels compleet moet worden
omgegooid. Zo kwam er vorig jaar een
tijdelijke toegangsbrug langs de
oostgevel om de entree vanuit de
nieuwe parkeergarage te kunnen

VOETBALLEN OP HOOG NIVEAU

Dat de verplaatsing van het voetbalveld van de grond naar bijna 10 meter hoogte
het spel niet beinvloedt, heeft aannemer ASK Romein met windtunnelproeven
moeten aantonen. Uitkomst van dat proces was dat rondom een winddoek werd
aangebracht dat 20 procent open is en verder gesloten. Aan de westkant is het 5
meter hoog opgetrokken, aan de andere zijden 2,5 meter hoog. Daardoor waait het
op de velden van Faja Lobi per saldo nu net zo hard als vroeger op maaiveldniveau
en is de wind geen spelbreker. Als ballenvanger zijn rondom 7 meter hoge hekken
aangebracht.

bereiken. De brug was opgebouwd uit
een steigerconstructie bekleed met
kunststof platen. Komende zomer is
nog zo’n brug nodig aan de westgevel.
Dan gaat de routing in de winkel
opnieuw een keer om.
Aan het eind van dit jaar staat er een
winkel die met ruim 40.000 vierkante meter winkeloppervlak en 1900
parkeerplaatsen bijna twee keer zo
groot is als voorheen. En dat terwijl er
aanvankelijk helemaal geen ruimte
leek voor uitbreiding. Ikea Utrecht
ligt namelijk aan het einde van een
woonboulevard, ingeklemd tussen de
A12, het Amsterdam-Rijnkanaal en
een woonwijk. Alleen twee voetbalvelden scheidden de winkel van de
huizen en dat wilden de omwonenden graag zo houden. Brinkman: “Ze
waren – begrijpelijk – beducht voor de
niet aflatende stroom mensen en
voertuigen die een Ikea nu eenmaal
onvermijdelijk aantrekt. De oplossing
werd uiteindelijk gevonden door de
voetbalclub op het dak van de
parkeergarage van de nieuwe Ikea te
leggen en de ontsluitingsweg door
die garage te laten lopen. Zo’n grote
sportaccommodatie boven op een
dak is een unicum voor Europa en
misschien wel voor de hele wereld. De
voetballers van Faja Lobi werken sinds
afgelopen najaar nu hun trainingen
en wedstrijden zo’n 10 meter hoger af
dan voorheen. Ook het clubhuis
bevindt zich op hoogte en is aangekleed met het meubilair van de
Zweedse benedenbuurman.
Voor dit deel van de verbouwing moest
Ikea overigens afwijken van de
strategie om zelf de onderaannemers
aan te sturen. De gemeente was
medeopdrachtgever en dus werd de
bouw van de drielaagse parkeergarage
met sportaccommodatie Europees
aanbesteed. ASK Romein won die
aanbesteding en domineerde ruim
een jaar de bouwplaats aan het
Amsterdam-Rijnkanaal.
Nu maken andere partijen er de dienst
uit. Bij de wekelijkse coördinatievergaderingen die Brinkman voorzit,
schuiven andere bedrijven aan. Voor
sommigen is het wennen aan de
nieuwe rol die ze hebben, waarbij ze
rechtstreeks bij de opdrachtgever aan
tafel zitten en oplossingen kunnen
aandragen. “Maar na een tijdje groeien
ze vaak in hun rol en gaan nieuwe
samenwerkingsverbanden aan
waarbij ze bijvoorbeeld niet alleen
hun product afleveren, maar ook de
montage verzorgen. “En dat roombook
en de construction manual zijn
daarbij een dankbare leidraad en
zeker geen keurslijf. Anders was
natuurlijk nooit die bijzondere
oplossing van een voetbalveld op het
dak uitgekomen.”

