
Het Oldenzaalse bureau begeleidde in samenwerking met Landerijenbureau Kromhof-Pullen het traject tijdens de bestemmingsplanprocedure en voert op dit moment de bouw-directie en het toezicht op de uitvoering. In december moet de totale ontwikkeling in bedrijf geno-men zijn. Detlef Nijhuis: “Het voor-traject heeft voor ons bureau zo’n twee jaar in beslag genomen.De oorspronkelijke ideeën werden na een procedure door belang-hebbenden bij de Raad van State van tafel geveegd. Daartoebehoorden ook een aantal woningen en een hotel-accommodatie. Met een van de initiatiefnemers, Hans Heupink, hebben we toen naar de nieuwe 
situatie gekeken en vervolgens het optimale gehaald uit wat dan wél mogelijk was. Dat resulteerde in een deelplan van het oorspronkelijke project, waarbij gekozen werd voor het bouwen van twee elkaar completerende gebouwen: een poortgebouw waarin een ambachtelijke brouwerij, inclusief horecavoorziening, bedrijfswoning en kantoor komen, en een bijgebouw dat dienst gaat doen als deellocatie van de brouwerij. Hier worden onder andere de afvullijnen geplaatst en is er ruimte voor de hobby van de opdrachtgever: het showen van historische tractoren. Het poortgebouw vormt tevens de nieuwe entree voor het naastgelegen openluchtmuseum, 

dat daarmee meer uitstraling en allure krijgt. Het Commanderie-plein wordt omringd door veel groen en een tuin met historische gewassen, zoals hop, gerst en korenbloemen. Daarmee sluit het geheel perfect aan bij de integrale herontwikkeling van het zuidelijke deel van Ootmarsum. Een geslaagde inpassing met een knipoog naar het verleden. Al met al een verrijking voor Ootmarsum.”
Goede communicatie zorgt 
voor draagvlakNijhuis bevestigt dat een goede communicatie uiteindelijk heeft gezorgd voor draagvlak van het deelplan bij de omwonenden. “Duidelijkheid en transparantie over het planontwerp, de bezwaren 

Commanderie is een 
verrijking voor Ootmarsum
Regie op nieuwbouw in handen van BBD BouwmanagementEen lang en veelomvattend voortraject met vallen en opstaan, het vertrouwen in een succesvol deelplan en een uiteindelijk geslaagde vertaling en inpassing in de huidige omgeving. Dat is heel kort door de bocht de mening van Detlef Nijhuis, mede-eigenaar van BBD Bouwmanagement, over de ontwikkeling van het Commanderie-terrein in Ootmarsum. Hij is namens dit bureau projectmanager van de nieuwbouw, samen met zijn compagnon Gerdo Waanders, die als projectmanager de uitvoering in goede banen leidt.
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en de zienswijzen is erg belangrijk geweest tijdens dit traject. Dat hebben we in goede samen-werking met Kromhof-Pullen en de gemeente Dinkelland opgepakt, waarbij vooral de gemeente een belangrijke rol heeft gespeeld als gesprekspartner richting de belanghebbenden. Gaandeweg de bestemmingsplanprocedure werd duidelijk dat het deelplan kon rekenen op draagvlak en dat we aan de slag konden met het vervolgtraject. Dit traject bestond ten eerste uit het formeren van een goed projectteam, waar ook de gemeente onderdeel vanuitmaakte, en zaken aan de orde kwamen als haalbaarheid, planning en kostenbewaking. Vervolgens voerden we de regie over de diverse ontwerppartijen, gemeente en overige adviseurs, 
zodat het project efficiënt en binnen het gestelde budget en planning gerealiseerd kon worden. Architect Lammerink en schipperdouwesarchitectuur maakten eveneens onderdeel uit van het team. Tot slot hebben we een prijsuitvraag gedaan, waaruit de uitvoerende partijen zoals aannemersbedrijf Niehof, installateur Jansen en aannemings-bedrijf Gerwers zijn geselecteerd. Doorslaggevend in de keuze voor deze partijen was naast de prijs ook het feit dat ze uit de regio kwamen. Voor de opdrachtgever was het van groot belang dat de werkgelegenheid voor Ootmarsum en omgeving gediend was bij de gunning aan uitvoerende partijen. De geselecteerde bedrijven hebben daarnaast ook voldoende volume 

om de opdracht, waar toch van enige werkdruk sprake is, aan te kunnen.”Inmiddels is het hoogste punt bereikt en is de voortgang conform planning. Nijhuis: “In de loop van september zal alles wind- en waterdicht zijn. Op enkele plaatsen zijn we nu al bezig in de afbouwfase. Zo is er tijdens de bouwvak gewerkt aan het tegelwerk. De oplevering staat gepland voor begin december. Wat mij persoonlijk vrolijk stemde was dat de open dag, medio juli, erg goed bezocht is en dat de reacties enthousiast en positief waren. Enerzijds is het ontzorgen van onze opdrachtgever ons belangrijkste streven, maar gezien de langdurige aanloop zijn dergelijke reacties ook zeer welkom.”
Kennispartner duurzaam bouwenBBD Bouwmanagement bestaat inmiddels tien jaar. Het bureau is sterk in de utiliteitsbouw, maar heeft daarnaast een portfolio dat bestaat uit onder meer winkelpanden en maatschappelijke gebouwen die vooral in samenwerking met gemeenten worden gerealiseerd. De laatste jaren heeft BBD zich met name geprofileerd als kennispartner op het gebied van duurzaam gebouwadvies. In één of twee gesprekken kunnen ze via een eigen ontwikkelde quick scan inzichtelijk maken of het mogelijk is om eventueel met gebruikmaking van subsidies te bouwen volgens gebouwgebonden certificering. Te denken valt daarbij aan BREAAM en GPR certificeringen. Daarnaast kijken zij of er financiële voordelen te behalen zijn door op duurzame wijze te bouwen en wijzen zij opdrachtgevers op de commerciële kansen die dergelijke keurmerken met zich meebrengen. Mooi voorbeeld hiervan is de nieuwbouw van Unipro, de groenste fabriek van Nederland in Haaksbergen, waarbij duurzaamheidsexpert Maurice Beijk een belangrijke partner is geweest. Ook de nieuwbouw van de ‘groene autogarage’ van autobedrijf Arendsen in Hengelo is een mooi voorbeeld, evenals de nieuwbouw van Beele in Aalten, waarbij de duurzaamheidsambities torenhoog zijn. Het Oldenzaalse bureau breidt in elk geval gestaag uit en biedt vanaf september een werkkring aan zeven medewerkers. 
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