SECTOREN

Het Inspirocollege van Houthalen-Helchteren, ontworpen door Dominic Tholen,
speelt perfect in op de hedendaagse behoeften in het onderwijs.

Bouwindustrialisatie
kan soelaas brengen
in onderwijssector
Een groeiende bevolking
en een verouderde
schoolinfrastructuur:
het is niet meteen de
beste combinatie. In België
is de situatie zelfs bijna
rampzalig te noemen.
Iedereen is het erover
eens dat het bouw- en
renovatiebudget voor
het onderwijs dringend
omhoog moet. Helaas zijn
deze centen er niet en
daar zal op korte termijn
wellicht geen verandering
in komen. De beschikbare
middelen zullen dus
efficiënter moeten worden
aangewend. En daarvoor
zou bouwindustrialisatie
wel eens het ultieme
middel kunnen zijn.
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aannemers wordt teruggekoppeld. Uit het
onderzoek blijkt wel dat de vrees bestaat
dat de aannemers de creativiteit van de
architecten zullen temperen om de prijs
te drukken. In sommige gevallen is dat
een terecht argument, maar deze aanpak
verzekert wel in grotere mate dat het project
haalbaar is. Naast het werken in bouwteam
kunnen ook BIM en LEAN de kostprijs en
bouwtermijn verlagen. De praktijk toont
echter aan dat de toepassing van deze
principes zelden in de aanbestedingsdossiers
van onderwijsprojecten wordt geëist. Een
gemiste kans, want 3D-modellen vormen
bijvoorbeeld een perfecte basis voor facility
management, en dat is op zijn beurt een
grote hulp om de onderhoudskosten
onder controle te houden.”
Middelen efficiënter aangewend
Het mag duidelijk zijn dat een holistische
aanpak van bouw- en renovatieprojecten
in combinatie met de toepassing van nieuwe
technieken de onderwijssector heel wat
soelaas zou bieden. “Extra geld is wel degelijk
nodig, maar zo vallen de middelen efficiënter
aan te wenden. Op die manier zouden meer
scholen van het beschikbare budget kunnen
genieten”, legt Joerie Alderweireldt uit.
“Bovendien zullen minder centen naar
energieverbruik en onderhoud gaan,
waardoor extra geld ter beschikking komt.
Last but not least: doordachte ontwerpen
en nieuwe systemen kunnen ook voor de
noodzakelijke flexibiliteit en aanpasbaarheid
zorgen.”

Dankzij een goede voorbereiding en de toepassing van prefab-staalbouw was de school op minder dan negen
maanden volledig afgewerkt.

