MFC Atria in Leusden schoolvoorbeeld van geslaagde DDBME-aanbesteding

Langlopende contracten
bieden meer vrijheid

Langdurige huisvestingscontracten: veel schoolbesturen schrikken er voor terug.
De angst om vast te zitten aan een partij of leverancier is begrijpelijk. Toch geven
inclusieve, langlopende contracten soms meer vrijheid om de school te bouwen die
je wilt. Dat is de les van de succesvolle DDBME-aanbesteding van multifunctioneel
centrum Atria in Leusden.
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Het nieuw gebouwde MFC Atria biedt onderdak aan twee basisscholen, een buitenschoolse opvang en een gymzaal.
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Het tweelaagse Bijna Energie Neutraal Gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van 2697 m2 en voldoet aan Frisse Scholen klasse B.
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Meerwaarde van integrale opdracht

Extra winstpunt
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MFC Atria in vogelvlucht
Multifunctioneel centrum Atria in Leusden biedt onderdak aan twee basisscholen, een buitenschoolse opvang en een gymzaal. De nieuwbouw is op basis van een DDBME-aanbesteding
met een looptijd van 20 jaar gerealiseerd. Het tweelaagse Bijna Energie Neutrale Gebouw
heeft een bruto vloeroppervlak van 2697 m2 en voldoet aan Frisse Scholen klasse B.
Vastgoedexpert HEVO uit ’s-Hertogenbosch heeft de DDBME-aanpak bedacht, de integrale
aanbesteding georganiseerd en vanuit de opdrachtgeverszijde het complete bouwproject
begeleid.
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MFC Atria. heeft geprofiteerd van de laagconjunctuur. Door stijgende tarieven in de bouwwereld zijn de voordelen nu minder groot.
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De gymzaal van MFC Atria.
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Succesfactoren
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sturen op kostbare incidenten.

Scholenbouw

Bij MFC Atria. is sprake van een langlopend contract van ontwerp en bouw met een exploitatieperiode van 20 jaar.

Maar het succes van een DDBME-aanbesteding

Goede leerschool

hangt af van meer factoren:

MFC Atria in Leusden is het succesvolle voorbeeld
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het bouwbedrijf
in zonnepanelen’
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begin duidelijke keuzes te maken en kaders

willem.adriaanssen@hevo.nl

te stellen.

www.hevo.nl
www.rpmbyhevo.nl
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