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Giesbers-Wijchen Bouw winnaar Design & Construct prijsvraag van Talis  

 

Wijchen/Nijmegen, 18 oktober 2010 – Op 5 oktober beklonken Talis en Giesbers-

Wijchen Bouw hun samenwerking in Nijmegen-Noord, met het ondertekenen van de 

overeenkomst voor het ontwerp en de bouw van 51 eengezinswoningen in Laauwik 

(Lent). Bij de Design & Construct prijsvraag van woningcorporatie Talis, kwam 

Giesbers-Wijchen Bouw als winnaar uit de bus. De manier waarop de partijen in dit 

project samenwerken is voor beiden geheel nieuw. De woningcorporatie geeft namelijk 

niet alleen opdracht voor het bouwen, maar ook voor het ontwerpen van de 51 

eengezinswoningen.  

 

Ontwerp Giesbers scoort het best 

Met een programma van eisen, een vastgesteld budget en specifieke randvoorwaarden, benaderde 

Talis in het voorjaar van 2010 vier bouwbedrijven om een ontwerp voor dit project (met de 

voorlopige werktitel ‘Vlek 23) te laten maken. Talis heeft deze beoordeeld op zeven criteria, 

waaronder de energiezuinigheid, de beeldkwaliteit en de onderhoudsvriendelijkheid en 

marktwaarde. Giesbers-Wijchen Bouw leverde, met de hoogste totaalscore, de meeste kwaliteit. De 

aannemer heeft dit plan samen met Geesink Weusten architecten uit Arnhem vormgegeven. 

Giesbers gaat snel verder met de uitwerking van het ontwerp. Nog dit jaar wordt een 

bouwvergunning aangevraagd en in de loop van 2011 wordt gestart met de bouw. In het tweede 

kwartaal van 2012 worden de woningen opgeleverd.  

 

Talis tevreden over Design & Construct methodiek 

Over deze manier van aanbesteden is Talis tot dusver zeer tevreden. De vier geselecteerde 

aannemers bleken in staat om, nu zij zelf veel invloed op het ontwerp kunnen uitoefenen, veel extra 

kwaliteit te leveren. De 51 woningen zullen zeer energiezuinig, functioneel en onderhoudsarm zijn. 

Ook de architectonische kwaliteit speelde bij de selectie een belangrijke rol. Een Commissie 

Beeldkwaliteit beoordeelde de architectuur van de vier projecten en bracht advies uit aan de jury. 

Het ontwerp van Giesbers-Wijchen Bouw werd door deze commissie en de jury als beste 

beoordeeld. 

 

Kortere doorlooptijd en betere prijs-kwaliteitverhouding 

Ook Giesbers-Wijchen Bouw is erg enthousiast over deze vorm van aanbesteden. “Deze Design en 

Construct methodiek heeft grote voordelen. Het leidt tot een betere prijs-kwaliteit verhouding en een 

kortere doorlooptijd. De uitslag van deze meervoudige aanbesteding voor de 51 woningen in 

Nijmegen Noord, is daarvan een goed voorbeeld”, aldus Paul Noordzij, commercieel directeur van 

Giesbers-Wijchen Bouw. Het bedrijf stemde de processen van zowel bouw als ontwikkeling in de 

ontwerpfase op elkaar af. Door bovendien vroegtijdig gebruik te maken van de kennis en ervaring van 

het eigen bouwbedrijf en van haar partners/co-makers (ketenintegratie), kwam Giesbers als beste uit 

de bus.  
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