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In 2009 heeft het bestuur van VvE Arlo aan de hand van het meer jaren onderhoud plan alle uit te 

voeren maatregelen voor de komende jaren tegen het licht gehouden. 

Tijdens deze analyse werd duidelijk dat de werktuigbouw technische installaties, na vervanging van 

de CV en Tapwaterinstallaties voor de komende 10 jaren op orde waren, onvoorziene 

omstandigheden daargelaten. 

Een belangrijk knelpunt was het onderhoud aan de buitenkant van het gebouw. De beplating op de 

kopse kanten en sprong met een schildercyclus van 1 x per 5 à 6 jaren. Het schilderen als zodanig 

vormde niet direct het probleem, maar de benodigde steigers om hoogtes tot bijna 50 meter  te 

kunnen bereiken zorgden voor hoge kosten. 

 

Vanuit deze analyse is een plan opgesteld om de mogelijkheden voor duurzame oplossingen te 

zoeken. In de opstelling van dit plan werd een onderscheid gemaakt tussen noodzaak en wensen. 

Het voorstel om hiermee aan de slag te gaan werd door de Algemene Ledenvergadering van de Vve 

Arlo omarmd en aan het bestuur mandaat verleend om de plannen verder uit te werken. 

Een belangrijke wens vanuit de ledenvergaderingen was om de aluminium spijlen balkonhekken te 

vervangen door glazen balkonhekken. 

 

In samenwerking met de architect werden de plannen uitgewerkt en vervolgens door de gemeente in 

2013 vergunning verleend om de Arlo volledig te renoveren. 

 

Echter, zoals reeds aangegeven, moest er keuze gemaakt worden tussen: 

Noodzaak: Vervangen beplating, dakranden en basement 

Wensen: Vervangen balkon- en galerijhekken. 

 

Advies 

Bomar heeft in de totstandkoming van het ontwerp de architect en de VVE  geadviseerd over de 

opzet en detaillering van de balkon- en galerijbalustrades. Vanuit kwaliteit/duurzaamheid en 

realiseerbaarheid maar ook vanuit betaalbaarheid is gekozen om de balkonzijde te voorzien van 

glasbalustrades en de galerijzijde met balustrades van sendzimir plaat.  

 

Financiering 

De financiële positie van de meer jaren onderhoud reserve bood echter alleen maar de mogelijkheid 

om de “Noodzaak” uit te kunnen voeren, want het uitgangspunt was om een bepaald bedrag als 

ijzeren reserve te bestemmen voor eventuele calamiteiten. 

Toch zijn zowel “Noodzaak” en “Wensen” aanbesteed. 

 

Rondom de gunning “Noodzaak” heeft Bomar Beheer in samenwerking met VvE Arlo naar 

mogelijkheden gezocht om ook de “wensen” te kunnen realiseren. Alleen, zoals gezegd, hiervoor had 

VvE Arlo niet voldoende financiële middelen. 

 

Bomar heeft toen, op basis van de zekerheden die een VvE biedt, de financiële mogelijkheden 

geboden om ook de wensen te kunnen uitvoeren. 

 

 

 

 



Voorbereiding 

Separaat aan de gunning “noodzaak” en implementatie daarvan heeft Bomar op basis van de 

detaillering door de architect de mogelijkheden voor het leveren en monteren van de glazen 

balkonhekken en sendzimirplaat galerijhekken nader onderzocht. 

Tijdens deze periode zijn er door Bomar diverse opnames en overlegsituaties geweest hoe de 

montage zou kunnen en moeten verlopen. Bovendien zouden de materialen voor de montage van de 

balkonhekken en afkomstig van demontage verplaatst moeten worden door de woningen. Dit zou 

betekenen dat alle bewoners van de 128 appartementen hun volledige medewerking zouden moeten 

verlenen.   

 

Vanuit deze situaties had het Bestuur van VvE Arlo op enig moment de enige scepsis of Bomar wel de 

partij was om de levering en montage te laten uitvoeren. Dit is toen ook als zodanig naar elkaar 

uitgesproken. Naar aanleiding daarvan heeft een onafhankelijk bouwkundig bureau de situaties en 

mogelijkheden beoordeeld en akkoord bevonden. Ook Bomar heeft ons verzekerd dat hun aanpak 

het gewenste resultaat zou opleveren. 

 

Montage 

Vóór aanvang van de uitvoering  zijn alle bewoners, tijdens bewonersbijeenkomsten,  uitvoerig door 

Bomar geïnformeerd over de aanpak en wat van de bewoners verwacht werd. 

Bovendien is door Bomar een “Bewonersverklaring formulier” gemaakt, waarop iedere bewoner vóór 

en na afloop van de werkzaamheden eventuele opmerkingen kon maken. 

 

Bomar heeft de implementatie zeer professioneel aangepakt, via een bouwlift werden materialen 

getransporteerd. De aan- en af levering van materialen is in zeer goed overleg probleemloos 

verlopen. 

Voor aanvang van de werkzaamheden op de balkons werden in de woningen beschermende  

materialen aangebracht om eventuele beschadigingen te voorkomen. 

De montageploegen werkten zeer consciëntieus en snel. Vanuit de bewonerskant voor 99,5% 

complimenten voor deze uitvoering. Deze complimenten waren vaak terug te vinden op de 

“Bewonersverklaringformulieren”.  

Ook de levering en montage van de galerijhekken is soepel en correct verlopen. 

 

Natuurlijk was er tijdens werkzaamheden overlast, maar dat was te verwaarlozen. Door Bomar  is 

goed rekening gehouden met een woonomgeving. 

 

Referentie 

Hadden wij voor aanvang de nodige scepsis, als Bestuur VvE Arlo moeten wij erkennen dat Bomar 

zeer zorgvuldig te werk is gegaan tijdens de voorbereidingen, dit om zoveel mogelijk uit te sluiten, 

maar ook, zoals gezegd, de uitvoering verdient alleen maar grote complimenten en heeft 

plaatsgehad binnen de afgesproken periode. 

Gebleken is dat zorgvuldige en transparante communicatie de basis is voor dergelijke resultaten. 

 

Bij de eerste oplevering zijn enkele kleine oneffenheden geconstateerd, deze zijn zonder enig 

probleem en op initiatief naar volle tevredenheid opgelost. 

 

Ons rest alleen maar heel grote complimenten te maken aan Bomar en al haar medewerkers voor de 

geweldige prestatie en fantastisch resultaat. 

 

Bomar een fabrikant van Balkon- en galerijhekken die wij graag aanbevelen! 

 

Het Bestuur VvE Arlo  


