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Nieuwbouw Internationale School Almere op basis van Design & Build aangenomen
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In het Annapark in Almere wordt momenteel de
nieuwbouw gerealiseerd van een internationale
campus waar kinderen van vier tot negentien jaar
terecht kunnen voor onderwijs. Onder aanvoering
van Van Norel Bouwgroep Epe, besloten architectenbureau cepezed en ITN Installatietechniek de
Design & Build-aanbesteding (UAV-GC) samen aan
te gaan. Zij scoorden dusdanig hoog ten opzichte
van de gunningscriteria dat de gemeente Almere
dit team de opdracht gunde. Volgens projectleider
Rob Wassink van Van Norel Bouwgroep heeft
deze contractvorm veel impact op de interne
organisatie. “Maar het is zeker niet onverdienstelijk”,
aldus de man die bij dit project een
enorme verantwoordelijkheid
draagt.

Rob Wassink: “Wij zijn tevens aanjager van
het ontwerpteam, wat mede door de juiste
samenwerking, tot een mooi en goed doordacht
plan leidde.”
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Het uitgangspunt van de organisatie;
“Een bouwtraject is complex.
Het is bij familiebedrijf Van Norel
Bouwgroep in vertrouwde handen.”

Nieuwbouw Internationale School Almere
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Rijkswaterstaat. Onlangs zijn
we gestart met de nieuwbouw
van een zorginstelling voor
Triade in Emmeloord en tijdens
de aanbestedingsprocedure
van dit project legden we de
laatste hand aan de nieuwbouw
van de eerste ecologische
basisschool (De Verwondering)
van Nederland in Almere
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Missie & visie
Hans van Norel is de derde generatie binnen de Van Norel Bouwgroep. Het familiebedrijf met 85 vaste medewerkers
heeft als uitgangspunt een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke behoefte aan huisvesting. Hans van
Norel: “Het accent ligt hierbij op duurzaamheid waarbij kwaliteit, ontzorgen en gebruiksgemak de speerpunten
vormen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie en duurzaamheid lopen als een rode draad door de
processen en leiden tot voortdurende aanpassingen en verbeteringen met als doel het creëren van economisch en
maatschappelijk rendement. Onze missie, visie en bedrijfsvoering zijn gebaseerd op vier belangrijke pijlers: kwaliteit,
veiligheid, duurzaamheid en ontzorgen. Bouwen is mensenwerk. Uiteindelijk draait het volgens ons om
de volgende kernwaarden: betrouwbaarheid, heldere communicatie, gespecialiseerde en vriendelijke
medewerkers, creatieve en praktische oplossingen, een onbezorgde bouwtijd, een eindresultaat
naar wens en tevreden opdrachtgevers en medewerkers.”

Hans van Norel: “Bouwprocessen worden
steeds complexer. Veel opdrachtgevers
hebben behoefte aan meer markt- en
uitvoeringskennis en technische knowhow.”
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