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Ons vierkant appartementengebouw bestaat uit acht woonlagen met op elke verdieping vier 

appartementen. Elke etage heeft rondom een brandgang van ruim 50 cm breed, per appartement 

onderbroken door een balkon. Aan één gevelzijde zijn brandtrappen aangebracht. De balkons waren 

voor de renovatie voorzien van verticale stalen spijlen hekwerken, de trappen en brandgangen 

voorzien van houten hekwerken bestaande uit horizontale planken. Elk appartement heeft rondom 

voor een groot deel glazen schuifpuien van vloer tot plafond. 

De staat van het houtwerk was enkele jaren geleden zodanig dat renovatie noodzakelijk werd. 

Daartoe is een werkgroep van 7 personen samengesteld, bestaande uit enkele bestuurs- en andere 

leden.  

 

Het renovatieproject kende drie fasen: 

1. Oriënteringsfase 

2. Besluitvormingsfase 

3. Uitvoeringsfase 

 

Oriënteringsfase 

Allereerst werden drie uitgangspunten geformuleerd waaraan de nieuwe hekwerken moesten 

voldoen. Die betroffen duurzaamheid, onderhoudsarm en een eigentijdse uitstraling. Daarbij moest 

de uitvoering passen binnen de beschikbare financiële middelen. 

Er is breed georiënteerd, zowel wat betreft materialen als bedrijven. Uiteindelijk bleven drie opties 

open, waaronder uitvoering in glas door Bomar. De glazen uitvoering moest bestaan uit panelen die 

waren voorzien van een zeefdruk met drie horizontale banen, waarmee werd aangesloten op de 

bestaande uitvoering van houten planken. In deze fase voerde de werkgroep enkele keren, steeds in 

de avonduren, overleg met Bomar in de persoon van de commercieel directeur. Van meet af aan 

hebben wij dat overleg als prettig en ter zake kundig ervaren, waarbij respect werd getoond voor het 

feit dat de keuze voor andere materialen, en derhalve voor een ander bedrijf nog geheel open bleef. 

Bomar leverde ter orientering ons een voorbeelduitvoering aan op werkelijke grootte van de door 

ons gewenste zeefdruk, die wij konden presenteren tijdens een bijeenkomst met de 

leden/eigenaren. Peter Niemer was op die bijeenkomst aanwezig om toelichting te geven. 

Besluitvormingsfase 

Uitgangspunt voor het nemen van een besluit was het materiaal. Omdat na de 

presentatiebijeenkomst de voorkeur van de meerderheid van de leden uitging naar een uitvoering in 

glas, werd besloten om voorlopig daarop te focussen.  Deze fase heeft ongeveer twee jaar in beslag 

genomen, vanwege de zorgvuldigheid die wij wilden betrachten, en vanwege het feit dat alle 

betrokkenen vanuit  de VVE vrijwilligers zijn en overleg in avonduren moest plaatsvinden. Peter 

Niemer heeft zich tijdens dit proces integer en corect opgesteld, met veel begrip voor de wijze 

waarop in een vereniging met vrijwilligers een besluitvormingsproces moet worden doorlopen. 

Het proces nam ook veel tijd in beslag omdat gaandeweg het besef groeide, mede door de inbreng 

van Bomar, dat alleen renovatie van de houten hekwerken wellicht half werk zou opleveren, waar we 

al snel spijt van zouden krijgen. Bomar heeft in deze fase ons veel mogelijkheden en 

onmogelijkheden gepresenteerd, waarbij ook steeds een goed beeld werd geleverd van de kosten. 

De focus kwam te liggen op een totale renovatie van alle hekwerken, inclusief de handlijsten aan de 

bovenkant. Bij de werkgroep ontstond de behoefte aan een archtectonisch advies. Bomar 

attendeerde ons vrijblijvend op een architectenbureau dat ervaring had met renovatie van 

appartementgebouwen.  Dit bureau  heeft een artimpression gemaakt en toegelicht, voor een 



aanvaardbare prijs. De uitkomst was voor ons van groot nut, en ook hier hebben wij de 

samenwerking als zeer prettig ervaren.  

Uiteindelijk resulteerde alle overleg tot een vastomlijnd plan  dat op suggestie van Bomar voor een 

preadvies aan de welstandscommissie werd voorgelegd. Ook in dit proces is Peter Niemer zeer 

behulpzaam geweest, niet alleen door de contacten te leggen, maar ook door tijdens de bijeenkomst 

een korte presentatie te houden aan de hand van een powerpoint.  Deze wijze van werken had als 

resultaat dat het verkrijgen van de uiteindelijke vergunning later in het traject zonder enige 

belemmering verliep. 

Ons financieel uitgangspunt was van meet af aan dat het renovatieproject in beginsel gefinancierd 

moest worden met eigen beschikbare middelen. Omdat de renovatie meer omvattend werd dan 

aanvakelijk onze insteek was, wrong dit principe. In enkele aparte onderhandelingsgesprekken heeft 

Bomar met ons gezocht naar een passend plaatje, zonder daarbij uiteraard hun zakelijk belang uit het 

oog te verliezen. Ook in dit traject toonde Bomar veel inlevingsvermogen in de posite van een VVE. 

Uitvoeringsfase 

Startpunt voor de uitvoeringsfase was een presentatie aan de leden/eigenaren van de wijze waarop 

de renovatie zou worden uitgevoerd. Peter Niemer heeft tijdens een ledenvergadering een korte 

presentatie gehouden waarbij hij de vragen van bewoners adquaat beantwoordde. Enige tijd voor de 

start van de werkzaamheden is er een werkoverleg geweest met de algemeen directeur Joost 

Coenders die de coordinatie in de uitvoeringsfase voor rekening nam. Bij dit overleg was op ons 

verzoek ook aanwezig een door ons ingehuurde bouwkundige die ons zou begeleiden bij de 

oplevering. Joost Coenders wist alle vragen van de bouwkundige op adequate wijze te 

beantwoorden. 

De uiteindelijke werkzaamheden hebben ongeveer drie weken in beslag genomen. De montage werd 

uitgevoerd door het bedrijf Sanders montage. De werkzaamheden werden zeer efficient uitgevoerd, 

waarbij steeds geprobeerd werd  om de hinder en overlast voor de bewoners en omwonenden 

zoveel mogelijk te beperken. Als bestuur ontvingen wij van bewoners spontaan een aantal reacties 

over de correcte en prettige wijze waarop de monteurs hun werk uitvoerden.  

Elke bewoner ontving van Bomar vooraf een opmerkingenformulier waarop onvolkomenheden in de 

uitvoering konden worden genoteerd. Al tijdens de werkzaamheden werden deze (in aantal geringe) 

onvolkomenheden soepel opgelost. Door een misverstand binnen het bedrijf werd een aantal 

panelen niet in de juiste uitvoering besteld en afgeleverd. Binnen een week zorgde Bomar er voor dat 

alsnog de juiste panelen werden geleverd en gemonteerd. 

De eindoplevering, waarbij namens onze VVE de bouwkundige aanwezig was, leverde geen enkel 

kritisch punt meer op. 

Afsluitend 

Er is veel tevredenheid over het einderesultaat van deze ingrijpende renovatie en voor de wijze 

waarop deze is uitgevoerd door de montageploeg. Daarnaast hebben wij veel waardering voor de 

wijze waarop Bomar zich tijdens dit langdurige traject heeft opgesteld, Dat maakt dat wij tevreden 

zijn met onze keuze voor Bomar en het bedrijf van harte kunnen aanbevelen. 
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