PLATFORM

gezond binnenmilieu en een integratie van
natuur en gebouw.

DeccodriclingvanWMO
IR. J. TIMMER, WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ OVERIJSSEL N.V.

Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V.(WMO) heeft haarvoorzieningsgebied opgesplitst inde
exploitaticregio'sWest, Midden en Oost waarvandaan dewaterwinning en-zuivering, het transport
en dedistributie worden aangestuurd engecoördineerd. WMO hee/tspecifiek voordedrie regio's
gelijksoortige kantoren ontwikkeld. Van belang daarbij waren vooral het 'werkplekconcept' enhet
mens- en milieuvriendelijk huisvesten.
Bij deopties voor delocatiekeuze van de
regiokantoren isuitgegaan van de gebiedsindeling van de regio's en van onder meer de
centrale ligging ten opzichte van de bestaande
aansluitingen en toekomstige uitbreiding, de
representativiteit/uitstraling, de reistijd van
medewerkers,de bereikbaarheid met openbaar
vervoer en auto's en het tijdschema/de
uitvoerbaarheid en de kosten. Het onderzoek
resulteerde in de volgende vestigingsplaatsen:
Zwolle voor regio West,Raalte voor regio
Midden en Hengelo voor regio Oost.

Mens- en milieuvriendelijk huisvesten

worden in het combikantoor ondersteund
door de open inrichting. Dewanden die de
individuele werkplekken afscheiden van de
gemeenschappelijke middenzone zijn daarom
(grotendeels) in glas uitgevoerd. Opdeze wijze
kan ook het daglicht toetreden tot de midden-

Duurzaam bouwen
Mens- en milieuvriendelijk huisvesten
betekent het leveren van een kwalitatiefgoed
product, dat voorziet in de behoefte (functionaliteit, esthetica, exploitatie) en dat in de
verschillende levensfasen zo min mogelijk
schadevoor mens, natuur en milieu oplevert.
Een product dus dat gezondheid en welzijn
van mensen in het gebouw bevordert, dat zo
weinig mogelijk (fossiele) energie gebruikt en
waarbij de kringlopen (energie, water en materialen) zozorgvuldig mogelijk worden beheerd
(gebruik van grondstoffen, mogelijkheden
hergebruik, voorkomen afval en beperken
watergebruik). Milieuvriendelijk huisvesten is
méér dan een samenraapsel van losse maatregelen. Onderdeel van een integrale aanpak is
het bezien van alleaspecten in hun onderlinge,eventuele conflicterende, samenhang,
zoals energiezuinigheid in relatie tot een

Wcrkplckconccpt
WMO heeft uitgebreid onderzoek verricht
naar het toe te passen werkplekconcept in de
drie regiokantoren. Gebleken isdat het combikantoor het primaire proces het best ondersteunt. Zo'n kantoor isgebaseerd op de
gedachte dat een werkomgeving ruimte moet
bieden aan alle aspecten van het werken in
kantoren, zowel het individuele werk als aan
deonderlinge communicatie. Dit betekent dat
medewerkers een individuele werkplek
hebben waar zij zelfstandig en geconcentreerd
hun werkzaamheden verrichten. Deze werkplek bevindt zich in
een één- ofmeerpersoonskamer, die kleiner van afmeting is
dan een gebruikelijke
kamer in een kantoorgebouw.Vooralle
andere activiteiten
staat hen een gemeenschappelijke ruimte
ter beschikking (het
middengebied).De
mogelijkheden voor
communicatie
HetregiokantoorWestmetopdevoorgrondhetmjïltratiebed.
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Demilieuaspecten zijn thematisch
uitgewerkt waarbij de ambities in de vorm van
doelstellingen zijn geformuleerd. Devoor
WMO belangrijkste aandachtsgebieden zijn:
- energie-extensivering (vermindering
energiebehoefte, gebruik duurzame
energie,alternatieve energieconcepten en
energiemanagement),
- materialen en constructies (materiaalbesparingen, afvalvermindering, vernieuwbare materialen en hergebruik)
- en water en groen (waterbesparing en
hergebruik).
Deenergieprestatie van gebouwen wordt
veelal uitgedrukt in de EnergiePrestatie Norm
(EPN,hoe lager de EPN des te energiezuiniger
het gebouw).Het Bouwbesluit meldt voor
kantoren een maximale EPN van 1,9.DeWMO
regiokantoren hebben een energieprestatie die
30procent lager ligt dan de norm. Deze lage
energieprestatie isgerealiseerd door onder
meer de toepassing van een HR-verwarmingsketel, HR-++glas (glas met een bijzonder hoge
isolatiewaarde),daglichtafhankelijke regeling
en aanwezigheidsdetectie voor het kunstlicht
en het warmte accumulerend vermogen van
de betonconstructie diede installatie van een
airconditioner (hoog energieconsumptie
niveau) overbodig maakt.
'Design for recycling and re-use'levert een
belangrijke bijdrage aan milieubewust materiaalgebruik. Wanneer zo ontworpen wordt dat
hergebruik van een materiaal ofbouwdeel aan
het eind van de levensduur mogelijk is, zijn
minder nieuwe grondstoffen nodig,is minder
energie nodig en wordt de hoeveelheid afval
diegeproduceerd wordt geringer. Tijdens de
bouw isde hoeveelheid afval beperkt door het
afval op de bouwplaats te scheiden in zoveel
mogelijk fracties en niet herbruikbare materialen te vermijden. WMO hergebruikt betongranulaat ter vermindering van het toeslagmateriaal grind (20procent).
Toepassing van (grootschalig) groen in
gebouwen wint langzaam maar zeker terrein,
vaak in combinatie met water. Hoewel nog
niet onomstotelijk vast staat dat de kwaliteit
van de binnenlucht, in de kantoorvertrekken
zelf fysisch (meetbaar) door planten verbeterd
wordt (hogere relatievevochtigheid en betere
luchtkwaliteit), staat inmiddels wel vastdat de
gebruikers groen en water in een gebouw prettig vinden.
Groen en water vormen een integraal
onderdeel van het gebouwconcept. Waterbesparingstcchnicken zijn consequent doorgevoerd zonder verlies aan comfort. Elkregio-
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kantoor van WMOis uitgerust met een uniek
waterconcept. Het proceswater m Zwolle,
afkomstig van de naastgelegen meterwerkplaats van WMO,wordt ingezet als toiletspoeling. Bovendien wordt het regenwater opgevangen en verzameld in een vijver die afwatert
op een infiltratiebed.
Het kantoor in Raaltewordt voorzien van
een helofytenfilter. Het gezuiverde afvalwater
stroomt uit op een infiltratiebed van de
gemeente.
Het kantoor in Hengelo beschikt over een
regenwateropvangreservoir dat de toiletten
van water voorziet.
Bezoekers 'zien' dezeconcepten onder
meer in een op de begane grond opgesteld
kunstwerk. Daarin zijn groen en water
nadrukkelijk verwerkt. Buiten zien ze regenwater op deparkeerplaatsen (vervaardigd van
opengraskeien)zichtbaar infiltreren. Vooreen
aantal kenmerken van het kantoor zie tabel 1.
Informatie- en communicatietechnologie
WMO heeft gekozen om aan iedere
kantoormedewerker een 'DECT'-telefoontoestel ter beschikking te stellen (Digital Enhanced Cordless Telecommunication). Deze draadloze individuele handsets dragen medewerkers
op kantoor bij zich en zijn dus te allen tijde
bereikbaar. Ieder kantoot isuitgetust met een
intern eigen telefoonnetwerk dat per bouwlaagsamengesteld is uit drie boven het
systeemplafond weggewerkte basisstations.
Met deze basisstations communiceren de
handsets.Debasisstations zijn bekabeld via
een DECT-server met de telefoonauromaat.
Handsets,die bij het verlaten van het kantoor
automatisch overschakelen op het GSMnetwerk zijn verkrijgbaar, maar werden door
WMO te kostbaar geacht.
WMO heeft de keuze van de toe te passen
computernetwerkkabels zolang mogelijk
uitgesteld. De technologie hiervan ontwikkelt
zich namelijk in een hoogtempo. Geavanceerde computerapparatuur stelt hoge eisen
aan de capaciteit van kabels.In 1995isde datakabel CAT5+gelanceerd en ISO gecertificeerd
als internationale standaard. Op dir moment
isdatabekabeling uitsluitend tecertificeren op
basis van deze norm, ookde databekabeling
met een hogere performance. Ophet moment
dat WMO moest besluiten was de datakabel
CAT7de zogenaamde 'state ofthe art'. Met
deze kabel zijn de WMO-kantoren uitgerust.
Kosten en planning
In dezomer van 1997isde ontwerpfase
van dedrie kantoren begonnen. Debouw van
regiokantoor West, inclusiefde aanpassingen
aan het 'oude'gedeelte, vond plaats tussen

april 1998en maart 1999.Debouw van regiokantoor Oost startte in september 1998.Dit
gebouw isafgelopen oktober opgeleverd. De
zeer natte najaarsperiode van 1998belemmerde de voortgang ernstig. In april 1999isde
uitvoering begonnen van het regiokantoor in
Raalte.De bouwkundige oplevering isgepland
injuli van ditjaar. De kosten van de kantoren
sraan in de onderstaande tabel2.
Projectorganisatie
WMO heeft gekozen voor deopzet van een
bouwteam. In Nederland wordt deze organisatievorm naar schatting in 20à30procent van
de bouwprojectorganisatie toegepast. Bijdeze
vorm iseen bouwteam verantwoordelijk voor
het ontwikkelen en realiseren van een bouwwerk. Uitvoeringsdeskundigen brengen ervaring en kennis al tijdens de ontwerpfase in,
waardoor ontwerp en uitvoering beter op
elkaar afgestemd zijn. Doordat de kantoren
sterk vergelijkbaar zijn in omvang, gewenste
uitstraling en afwerkingniveau iservoor gekozen om met hetzelfde bouwteam soortgelijke
kantoren teontwerpen. Dit heefr voor WMO
aantrekkelijke voordelen opgeleverd, omdat
zowelde ontwerp- als uitvoeringsfase minder
tijd hebben gevergd (repetitie-effect). Een

Tabel1.

absolute vergelijking met een traditionele
aanbesteding is niet temaken omdat deze niet
gehouden is.Ook het na elkaar bouwen van de
kantoren heeft bijgedragen tot een scherpe
prijs. Geraamd isdat het bouwen in bouwstroom geleid heeft tot een kostenteductie van
circa vijf procent. Het was op het moment van
decontractvorming zeer onwaarschijnlijk dat
WMObij een openbare aanbesteding hierop
meer had kunnen winnen (er is immers
voldoende werk op de markti).
Wennen
De regiokantoren zijn er helemaal op
ingericht om klantgericht en marktconform te
kunnen werken. Deze huisvesting biedt goede
ondersteuning aan deprimaire kantoorprocessen.Regiokantoor West issinds april 1999 in
gebruik. Uit de reacties van de gebruikers
blijkt dat men wel eerst moest wennen aan de
combinatie van een individuele werkplek en
het gebruik van het gemeenschappelijke
middengebied. Na verloop van tijd isde waardering flink toegenomen en blijkt dat een
juiste keuzegemaakt isvan het kantoorconcept.WMO kijkt reikhalzend uit naar deoplevering van het kantoor Midden waarmee dit
project eindigt. *

Kenmerkenvan hetkantoor.

Aantal medewerkers
Vloeroppervlak:
netto m 2
bruto m z
Aantal bouwlagen
Afmeting (1xb xh) m
Aantal parkeerplaatsen
Houtsoort*)
Fundatie

West

Midden

Oost

61

58

70

1141

2214

1727

1300

2394

1867

2

4

3

25 x 25 x 10

25 x 25 x 17

25x25x13,5

52

64
sapupira en iroko
75 betonnen
heipalen, 1= ii,o m

45
sapupita en iroko
75 betonnen
boorpalen, 1= 20,0 m

sapupira en iroko
75 betonnen
heipalen,1=2 ,25 m

) beide houtsoorten zijn voorzien van het ecologische keurmerk Forest Stewatd Council(FSC)

Tabel2.

Kostenvandekantoren.
West

Midde

Oost

Bouwkunde
Werktuigbouw
Elektrotechniek
ICT
Subtotaal

ƒ 2.207.000
ƒ 657.000
ƒ 545.000
ƒ 250.000*
ƒ 3.658.000

ƒ3.570.000
ƒ 890.000
ƒ 800.000
ƒ 200.000
ƒ5.460.000

ƒ3.223.000
ƒ 678.000
ƒ 694.000
ƒ 200.000
ƒ4.795.000

Advieskosten totaal
Totale investering

ƒ 1.688.000
ƒ15.601.000

' Kosten zijn hoger vanwege koppeling tussen oud- en nieuwbouw.
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