Van Mierlo
Park Warande Den Haag

Hun inschatting van
leidingwerk en schachten.
Het klopt altijd!”

Jack Post is al jaren bekend met Van Mierlo Bouw &
Ontwikkeling, voordat hij er daadwerkelijk in dienst treedt.
Hij heeft eerst vanuit zijn rol als adjunct-directeur bij Weba
al veel contact gehad het bedrijf. In 2016 is Jack gestart als inkoper.
Inmiddels geeft hij leiding aan zeven afdelingen binnen Van Mierlo.
Denk dan aan planvoorbereiding, calculatie, materieeldienst, nazorg en
certiﬁceringen als ISO, VCA en FSC. Een ontzettend veelzijdige functie.
Jack houdt zich vooral bezig met het inkopen voor projecten en hij doet
dit elke dag met plezier.
In deze casestudy vertelt Jack enthousiast over het mooie project
Park Warande in Den Haag, en hoe hij de samenwerking met VHI
heeft ervaren.

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling geïntroduceerd
Van Mierlo is een echt Westlands familiebedrijf, gevestigd in Maasdijk.
Willem van Mierlo legde al in 1927 de basis voor de huidige organisatie.
Het familiebedrijf begon met het realiseren van tuinderswoningen. Later kwamen
daar de veiling- en bedrijfspanden bij en werd de afdeling Planontwikkeling
opgezet. Tegenwoordig richt Van Mierlo zich op de realisatie van woningbouw,
utiliteit, winkelcentra en zorgvastgoed. Met een trackrecord van ruim
15.000 gerealiseerde woningen en meer dan een miljoen m2 commercieel en
maatschappelijk vastgoed, noemt Van Mierlo zich dit jaar met recht al 95 jaar
een begrip in bouwen!
“Inmiddels is de vierde generatie ook in beeld en zijn de zonen Robert en
Willem-Geert zich aan het oriënteren en worden ze klaargestoomd. Echt een
typisch familiebedrijf. Onze regio bestaat uit Noord -en Zuid-Holland. En daar is
het zo druk dat we ook geen projecten hoeven te doen in Eindhoven of
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bijvoorbeeld Zwolle. We doen hier ongeveer zo’n €80 miljoen per jaar,
waarvan tachtig procent woningbouw en twintig utiliteitsbouw in de
nieuwbouw. Van Mierlo Dinkq is nog een zijtak van Van Mierlo: zij richt
zich ook op renovaties van panden”, beschrijft Jack.
Jack vervolgt: “Wij werken samen met veel verschillende partijen en
Van Hoften Installatietechniek is er daar één van. Zij hebben ons
geholpen met de installaties voor het project Warande Park in Den Haag.
VHI - Van Hoften Installatietechniek - vervulde hierbij zowel een adviserende,
als een uitvoerende rol voor ons op het gebied van duurzame installaties in de
woningen. Onze samenwerking gaat al meer dan zeven jaar terug en we hebben
meerdere projecten waar we VHI bij vragen.”

VHI beschikt over parate,
deskundige kennis.”

Uitdaging: Een divers woningpark met een statige
uitstraling
Jack beschrijft het doel van het project: “Wij hebben in de ontwikkeling
samenwerkingsverbanden met meerdere ontwikkelaars. We doen zelf
ontwikkeling, maar we trekken ook op met andere ontwikkelaars. In dit geval
waren dit Kieboom & Van Wezel en wij hebben zelf de praktische en technische
uitwerking gedaan. Vroondaal is een chique, statige wijk met een soort
architectuur à la het Statenkwartier in Den Haag. En met diezelfde hoogwaardige
architectuur moesten daar luxewoningen komen. Met extra hoge plafonds,
een klassieke sfeer. Dus er zaten op de 52 woningen maar liefst 27 verschillende
voorgevels. Het park moest qua architectuur heel divers worden. Elke woning
met een eigen, klassieke gezicht. Maar tegelijkertijd achter de gevel wel een
eenduidige bouwmethodiek en installatietechniek. Denk dan aan dezelfde plek
van de trap, dezelfde vloeren, alle installatietypes gelijk in elke woning.”

Oplossing: Diverse klassieke woningen met prefab
installatieblok
“We zijn bij dit project samen met andere partijen opgetrokken. Zo vragen we
partners erbij met hun eigen expertise. We noemen dit ons ‘Meedenkpakket’.
We koppelen diverse expertises aan elkaar, zodat iedereen vroegtijdig
kan meedenken. Zo krijgen we een optimaal eindresultaat. Een vloeiende
samenloop van uitvoeringstechniek. Alle aspecten - zoals vloertechnieken
bijvoorbeeld - worden dan in één keer meegenomen. VHI is geselecteerd voor
het inschrijfproces. Zij hebben met het kladconcept van de installatietechniek
meegekeken en daar een prijs op gemaakt. Wij werken veel samen met partners
waar we vertrouwen in hebben. VHI is voor dit werk geselecteerd op ervaring
maar ook op prijsniveau.”
Jack vertelt opgetogen verder: ”Installatietechniek is tegenwoordig veel
ingrijpender dan een CV-keteltje met een paar slangen. Je moet nu al
vroegtijdig aan tafel met de juiste installateur. Om te zien hoe de ingewikkelde
installatietechniek al mee kan bouwen aan dit proces. Tegenwoordig wordt vaak
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gebruik gemaakt van een installatie-unit; een zogenoemde ‘skid’, die al in de

ruwbouw wordt gehesen voordat de kap erop gaat. Het belang van onder andere
3D-tekenwerk en het inprogrammeren van wat later komen gaat, wordt steeds
belangrijker. Niets meer aan het toeval overlaten. Want je kunt niet meer even een
nieuw keteltje de trap op tillen. Het kanalenwerk en de aansluiting moet vooraf

Ze steken echt boven de
markt uit met hun kennis.”

goed passen in de vloeren en schachten, die vooraf zo precies bedacht zijn. Vanuit
daar wordt de installatie-unit compleet met warmtepomp en ventilatie-unit direct
in het casco meegebouwd. VHI heeft vooraf een plan gemaakt voor deze ‘skids’.
Een prefab ruimte die zij maken in hun eigen werkplaats. Naast de lucht-water
en warmtepompen maken ook de elektrische installaties deel uit van de ‘skid’.
Ideaal!”
“Marc Prosman Architecten is verantwoordelijk voor de architectuur van de 52
woningen. DEJA was de constructeur en de adviseur in de installatietechniek was
Visietech. Zij hebben de bouwbesluitrapportage gemaakt en vanuit daar is VHI
gaan engineeren. VHI heeft een installatieplan gemaakt wat toepasbaar is op alle
woningen”, schetst Jack het totale team van partners.”

Resultaat: klassieke, prachtige en duurzame woningen
Trots zegt Jack: “Als je mooi wilt wonen, ga je hier wonen! Het is echt prachtig
geworden. Plafonds van drie meter hoog. Prachtig sanitair van Tortu, niet het
gebruikelijke. Maar uiteraard mocht de klant ook ander sanitair uitkiezen. Het is
echt wat anders dan de reguliere woningbouw. Er waren hier twee showrooms
waar de mensen naartoe mochten: Tortu in Sassenheim of Van Munster in Gouda.”
Park Warande is vernoemd naar de adellijke jachtterreinen van weleer.
Deze warandes werden na het einde van de heerschappij van de lokale adel
omgevormd tot villaparken en stadsparken. Dat vleugje aristocratie komt ook
terug in Park Warande. Zo liggen de dertig exclusieve herenhuizen en 22 luxe

Stek 11, 3371 KG
Hardinxveld-Giessendam

Woningbouw

Transformatie

Renovatie

Utiliteitsbouw

telefoon

0184 - 675 544

e-mail

info@vanhoftenbv.nl

vanhoftenbv.nl

v

villa’s, waarvan twee vrijstaand, aan brede lanen tussen mooie waterpartijen en
volop groen. Het is met recht de mooiste nieuwe wijk van Den Haag!

Samenwerking met Van Hoften Installatietechniek
Op de vraag hoe Jack de samenwerking met VHI heeft ervaren antwoordt hij:

Als ik een vraag heb,
zijn ze altijd bereikbaar!”

Ik werk al zeven jaar samen met VHI, maar zij zijn al langer een vaste partner
van Van Mierlo. De werkwijze van VHI is altijd hetzelfde en zij steken echt
duidelijk boven de markt uit qua kennis. Hun kennis van en betrokkenheid bij
de installatiebranche, in combinatie met de overlegstructuren die zij hebben
met partijen als de Overheid en Woningborg, zorgt dat ze ons regelmatig
verrassen. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen: ‘Als je dit zus of zo uitrekent, dan kan
het wel of niet kloppen met de techniek.’ Ze staan echt altijd boven de markt
met hun inschattingen en hun leidingwerk en schachten. Wat je vaak ziet in de
woningmarkt, is dat je altijd ruimte te kort komt. Je wilt dus je schachten zo klein
mogelijk houden en zoveel mogelijk netto woonoppervlak creëren in een woning.
En de inschatting van die ruimte en kanalen en de samenloop van die kanalen,
daar is VHI echt goed in! Hoe beter dat voorspelbaar is, hoe minder er ad hoc op
de bouwplaats geïmproviseerd hoeft te worden. En dat improviseren kost over het
algemeen veel tijd en geld. Dus op het moment dat dit goed voorspeld kan worden
vanaf de tekeningen en de adviezen van de installateur, hoe fijner dat is in het
uitvoerende proces.”
Jack vervolgt:” Iedereen is altijd erg druk. En dat snap ik. Ook in de
installatiewereld komt iedereen altijd handjes te kort. Dus ik kan me voorstellen
dat als ik bel, ze even druk zijn met iets anders. Maar als ik VHI bel, is het wel
altijd mogelijk iemand te spreken die mij van antwoorden kan voorzien. Er is
altijd iemand beschikbaar om me te woord te staan. Dat is ook heel fijn aan de
samenwerking. Verder heb ik weinig gehoord van VHI tijdens het project.
En zolang ik niks hoor, loopt het allemaal vloeiend. Dus dat is een mooi
compliment!”
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