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Voorwoord 

Allereerst, hartelijk bedankt namens het Programmateam Objectgericht 

Revitalisering! 

 

Beste lezer,  

 

In het kader van het Revitaliseringsprogramma van het Ministerie van Defensie is in 

samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf een Marktconsultatie gehouden. Het 

Revitaliseringsprogramma is een grootschalig en ambitieus programma om het 

vastgoed van Defensie in de komende 20 jaar te ‘revitaliseren’ en klaar te maken voor 

de toekomst. Op dit moment zijn de interne voorbereidingen voor dit programma in 

volle gang.  

 

Een belangrijk onderdeel bij het Revitaliseringsprogramma is de inzet op Industrieel, 

Flexibel en Remontabel bouwen (‘IFR’). Dit onderwerp stond dan ook centraal in deze 

Marktconsultatie. Deze focus is gekozen vanwege de omvang van het programma, de 

komende duurzaamheidsopgave, de stikstofreductieopgave, de wens tot snelheid 

evenals om mogelijk tijd en geld te besparen en niet elke keer opnieuw het wiel te 

moeten uitvinden. 

 

Ten einde in de voorbereiding al te toetsen of deze inzet op IFR de juiste keuze is en 

of de verwachtingen daarbij realistisch zijn, is middels deze Marktconsultatie 

informatie opgehaald. Aan de (digitale) tafel is kennis uitgewisseld en met name 

middels alle reacties die wij hebben mogen ontvangen, is veel nieuwe informatie tot 

ons gekomen.  

 

De hoeveelheid reacties, maar ook de variatie en gedegenheid waarop deze door u 

allen ingestoken zijn, hebben ons positief verrast. Ook inhoudelijk hebben de reacties 

tot hele interessante ideeën en randvoorwaarden geleid en leveren daarmee een grote 

bijdrage aan het Revitaliseringsprogramma. Nogmaals hartelijk dank hiervoor! 

 

Het doel van deze eindrapportage is tweeledig. Enerzijds willen we u op hoofdlijnen 

inzicht bieden in hetgeen wij opgehaald hebben, daarmee zal deze rapportage geen 

vertrouwelijke informatie, vragen of oplossingsrichtingen bevatten. Anderzijds willen 

we u, in hoeverre dat kan, een doorkijkje bieden naar het vervolg van dit programma.  

 

 

Met vriendelijke groet,   

 

Het Programmateam Objectgericht Revitaliseringsprogramma                              

(een samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie) 
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1. Verwachtingen IFR 

1.1. IFR als uitgangspunt 

In de huidige fase van het programma, de programmabrede voorbereiding, is het van 

belang dat intern en extern de juiste verwachtingen worden gewerkt en ook correcte 

uitgangspunten worden gehanteerd. Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie willen de 

doelstellingen “Toekomstvast”, “Duurzaam”, “Compliant” en “Structureel betaalbaar” 

behalen bij de revitalisering van de 27 clusters van objecten binnen dit programma. 

Vanwege deze doelstellingen en de complexiteiten van een grootschalige revitalisering 

op kazernes die operationeel blijven tijdens deze periode, wordt gekeken naar 

Industrieel, Flexibel en Remontabel (IFR) bouwen als uitgangspunt voor het 

programma. 

  

1.2. Verwachtingen bij IFR 

Op voorhand van deze Marktconsultatie hadden Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf 

enkele verwachtingen ten aanzien van IFR. Deze staan hieronder kort toegelicht: 

 

Industrieel                                                          

De verwachting is dat bij toepassing van een bouwmethode zoals IFR, dit onder andere 

voor minder overlast op een locatie kan zorgen, minder depositie van stikstof rondom 

een Defensielocatie oplevert en ook voor een minder lange bouwtijd op locatie zorgt. 

Tevens is de verwachting dat de productie opgeschaald kan worden en kosten 

gereduceerd kunnen worden.  

 

Flexibel                                                            

Ook is de verwachting en wens dat het vastgoed oplevert dat makkelijk(er) van functie 

kan wisselen, simpel uitgebreid kan worden en mogelijk verplaatsbaar is, waardoor 

waarde langer behouden blijft.  

 

Remontabel                                              

Daarnaast is de hoop dat toepassing van IFR kan leiden tot een duurzamer gebruik 

van materialen en een algeheel duurzaam gebouw. 

 

1.3. Interpretatie IFR 

IFR kan als term veel verschillende beelden en gedachtes opwekken. In de context 

van het Revitaliseringsprogramma wordt hier nadrukkelijk naar gekeken vanuit de 

gedachte van de doelstellingen en verwachtingen zoals hier geschetst. Het gaat 

nadrukkelijk niet om één specifiek soort product, methode of leverancier. Elke 

bouwmethode die leidt tot -of bijdraagt aan- flexibiliteit in functie, uitbreidbaarheid, 

verplaatsbaarheid, minder overlast op locatie, minder depositie van stikstof, en 

duurzamer gebruik van materialen wordt hier onder de term IFR geschaard. 
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2. Opgehaalde inzichten op inhoudelijke vraagstelling 

2.1        Vraagstelling 

Gedurende de Marktconsultatie zijn inhoudelijke thema’s behandeld in relatie tot IFR. 

Dit zijn de thema’s: ‘Industrieel’, ‘Flexibel’, ‘Remontabel’ en ‘Algemene marktinzichten 

en contractering’. 

 

Onder deze 4 thema’s lagen verschillende vragen en aannames ten grondslag.  

De vragen zijn vanuit onze kant (Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf) geformuleerd 

en boden op sommige punten handvaten aan de vormvrije reacties die zijn ontvangen. 

Het Marktconsultatiedocument, met de oorspronkelijke vraagstelling (inclusief alle 

achtergrond video’s), kunt u raadplegen via:  

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/activiteiten/2020/10/09/marktconsultati

e-industrieel-flexibel-en-remontabel-bouwen-defensie 

 

Intern is een uitgebreide rapportage opgesteld, welke alle opgehaalde informatie, 

randvoorwaarden en ervaringen bevat. Dit geeft richting en zal als ‘kennisbank IFR’ 

dienen gedurende dit programma en mogelijk antwoord verschaffen op vraagstukken 

waar wij (Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf) nog tegenaan gaan lopen.  

 

Onderhavige eindrapportage bevat slechts op hoofdlijnen een kijkje in de opgehaalde 

informatie. Zoals in het Marktconsultatiedocument beschreven, is de ontvangen 

informatie als commercieel vertrouwelijk behandeld. Om hier invulling aan te geven 

is per thema een korte terugkoppeling beschreven op hoofdlijnen. Volledigheidshalve 

moet benoemd worden dat, ook buiten deze opgehaalde inzichten, zeer interessante 

ideeën zijn aangedragen. Doordat er vormvrije reacties zijn ingediend, zijn alle 

reacties niet 1-op-1 te vergelijken en bieden alle reacties (in verschillende opzichten) 

interessante inzichten. Aan deze opgehaalde inzichten kunnen geen rechten ontleend 

worden en kunnen geen (vervroegde) conclusies getrokken worden ten aanzien van 

het vervolg. Onderstaande paragrafen geven inzicht in wat de reacties (op hoofdlijnen) 

geweest zijn en dienen dan ook in dat licht gelezen te worden.  

 

2.2        Inzicht in verschillende soorten reacties 

Zoals reeds beschreven, is er een grote hoeveelheid gedegen inhoudelijke reacties 

ingediend. In totaal zijn meer dan 40 reacties ontvangen, vanuit verschillende 

disciplines. Hierbij valt te denken aan: MKB-bouwers, grote bouwers, unit 

leveranciers, adviespartijen, ontwerppartijen en systeembouwers. Deze reacties zijn 

allen vanuit eigen perspectief ingestoken, hetgeen een breed beeld ten aanzien van 

IFR heeft opgeleverd.  

 

2.3  De “I” (Industrieel) 

Uit de binnengekomen reacties lijkt het advies om zo min mogelijk af te wijken van 

overeengekomen standaarden. Aanvullend maatwerk is namelijk kostbaar, tijdrovend 

en kan op termijn problemen in de beheerfase opleveren.  

Het wordt als belangrijk aangegeven om vooraf goed na te denken over een COTS-

systeem (Custom-off-the-shelve). Voordeel hiervan is dat het snel en goedkoop is, 

maar wellicht voldoet dit niet geheel aan het Programma van Eisen. Als nadeel wordt 

het risico op diversiteit genoemd, doordat mogelijk minder sprake is van 

compatibiliteit en flexibiliteit. Een andere mogelijkheid is het ontwikkelen van een 

nieuw bouwsysteem. Voordelen van zelf ontwikkelen zitten met name in het adaptieve 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/activiteiten/2020/10/09/marktconsultatie-industrieel-flexibel-en-remontabel-bouwen-defensie
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/activiteiten/2020/10/09/marktconsultatie-industrieel-flexibel-en-remontabel-bouwen-defensie
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vermogen, uniformiteit en de mate waarin voldaan kan worden aan het Programma 

van Eisen. Als nadeel wordt de initiële investering en het zelf blijven doorontwikkelen 

genoemd.  

 

Er is sprake van een kortere bouwtijd op locatie bij toepassing van IFR, ten opzichte 

van traditionele bouw. Hierbij worden percentages genoemd tussen de 20% tot 50% 

als zijnde een uitdrukking van deze kortere bouwtijd op locatie. Het bouwen (ofwel 

monteren genoemd) op locatie kan normaliter binnen de huidige uitstootnormen.  

 

Tevens zijn de investeringskosten bij toepassing van IFR lager ten opzichte van 

traditionele bouw. Hierbij worden inschattingen gegeven van 10% tot 20%. De 

industriële productie, wat gemoeid gaat met IFR-bouw, gaat niet ten koste van de 

kwaliteit van het gebouw.  

 

Uit de reacties blijkt dat het niet persé nodig is om een logistieke (bouw)hub toe te 

passen, omdat dit niet per definitie leidt tot gereduceerde vervoersbewegingen. Ook 

kan niet gesteld worden dat de toenemende behoefte leeft om te investeren in 

emissiearm bouwen, zoals werken met elektrisch materieel. Wel wordt aangegeven 

dat industrieel bouwen flexibel bouwen inhoudt, wat bijdraagt aan de 

circulariteitsdoelstellingen.   

 

Geadviseerd wordt om de gebruikers (de genie van Defensie) van de Bernhardkazerne 

te betrekken bij de uitvoering. Dit kan leiden tot interessante en nuttige ervaringen.  

Indien sprake zou zijn van een maatwerksysteem, kan ook gekeken te worden naar 

(verplaatsbare) huisvesting bij ernstinzet.  

 

2.4       De “F” (Flexibel) 

In de reacties wordt aangegeven dat het van belang is om lerend vermogen in te 

bouwen, mogelijk door toepassing van een PDCA-cyclus, omdat het een langlopend 

project betreft. ‘Wat nu bedacht wordt is over 20 jaar verouderd’.  

 

Uit de reacties, gegeven vanuit bestaande systemen, blijkt dat het mogelijk is om af 

te wijken van het standaard systeem om te werken met afwijkende maatsystematiek. 

De meerkosten voor deze verbijzonderingen zijn over het algemeen beperkt, wordt 

aangegeven. Echter wordt hierbij de kanttekening geplaatst dat hier een verschil zit 

tussen het eenmalig aanpassen van de maatsystematiek ofwel het telkens opnieuw 

afwijken van de maatsystematiek. Dit laatste geval werkt kostenverhogend.  

Transportmaten en constructieve mogelijkheden bepalen de grenzen van deze 

afwijkende maatsystematiek. 

 

Deze bestaande systemen kunnen volgens het niveau bouwbesluit ontwikkeld en 

geleverd worden. Casco’s worden regelmatig teruggenomen en opnieuw ingezet voor 

andere opdrachtgevers, wat daarmee het duurzaamheidsaspect raakt.  

Met betrekking tot transport wordt gesteld dat 3D-elementen, door de afmeting, 

eerder een beperking vormen dan 2D-elementen.  

 

Aangegeven wordt dat het raadzaam is om de constructie genereus te ontwerpen om 

adaptief te kunnen zijn. Investeer pas in andere gebruiksfuncties wanneer dat echt 

nodig is. Interessant is dat ook afgevraagd wordt hoe ver de flexibiliteit moet reiken, 

afgezet tegen hoe waarschijnlijk het is dat deze flexibiliteit daadwerkelijk noodzakelijk 

is.  
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Met name vanuit de adviesbureaus wordt de aanbeveling gedaan om een eigen 

oplossing c.q. eigen standaard te ontwikkelen. Hierbij kan mogelijk gebruik gemaakt 

worden van bestaande systemen door deze slim te combineren. Geadviseerd wordt 

om voor een integrale benadering te gaan, per kazerne een visie/ aanpak te vormen 

en niet per gebouw.  

 

De mogelijkheden die gerealiseerd kunnen worden met traditionele bouw, kunnen 

over het algemeen ook ontwikkeld worden voor IFR.   
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2.5       De “R” (Remontabel/ duurzaamheid) 

Energie 

Uit de reacties blijkt dat BENG 1 en energieneutraal haalbaar is bij toepassing van 

IFR. IFR is hierbij niet anders dan traditionele bouw.  

 

Het advies wordt gegeven om het ontwerp terug te brengen om de gebouw gebonden 

energievraag tot het minimum te reduceren. Dit kan betekenen: alleen verwarmen/ 

koelen waar nodig en het inzetten van gebruikers –en sensordata om klimaatsystemen 

efficiënter en duurzamer af te stellen.  

 

Circulariteit 

Het is mogelijk om hoofddraagconstructies volledig uit te voeren in hout. 

Hoofddraagconstructies en elementen welke in een IFR-gebouw worden toegepast, 

blijkt uit een overgroot deel van de reacties, zijn losmaakbaar en 100% herbruikbaar. 

 

De businesscase om gebouwen te vergroten/verkleinen valt vrijwel altijd gunstig uit. 

Hier ontstaat een spanningsveld met meerdere COTS (Custom-off-the-shelve) en 

eigen systeem. De businesscase om een gebouw te verplaatsen valt op dit moment 

vaak nog ongunstig uit (of dit moet als uitgangspunt bij het ontwerp/realisatie 

meegenomen zijn).  

 

Door meerdere marktpartijen wordt geadviseerd een circulair paspoort/ kalender op 

te zetten ten aanzien van materialen.  

 

De bereidheid tot terugkoop van modules (om deze op verantwoorde wijze her te 

gebruiken) is in opmars. Zo worden kansen gezien wat betreft de inzet van 

vrijgekomen materialen waarbij sprake is van opschaalbaarheid en repetitie.  

 

Van de andere kant wordt de kans om materialen uit de sloop bij het Revitaliserings-

programma te kunnen hergebruiken in IFR-modules als weinig kansrijk gezien; er 

wordt gewerkt met bouwconcepten met vaste maatvoeringen waar vrijgekomen 

materialen vaak niet op aansluiten.  

 

Biodiversiteit 

In de gegeven reacties worden mogelijkheden aangedragen ten aanzien van 

biodiversiteit. Het merendeel van de mogelijkheden die werden aangedragen op het 

gebied van flora kunnen worden geïntegreerd in het gebouw. Het merendeel van de 

mogelijkheden die worden aangedragen op het gebied van fauna zijn elementen aan 

het gebouw worden gemonteerd.  

 

Klimaatadaptatie 

Het toevoegen van klimaat adaptieve maatregelen is in veel gevallen mogelijk. In de 

reacties worden mogelijkheden aangedragen op welke wijze dit gerealiseerd kan 

worden.   
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2.6            Algemene marktinzichten en contractering 

Een integrale benadering is een randvoorwaarde voor toepassing van IFR in deze 

opgave. Er dient een visie gevormd te worden per object waar onderdelen als ontwerp, 

realisatie, infra, onderhoud en circulariteit als samenhangend geheel moeten worden 

beschouwd. Systemintegrator lijkt als kans gezien te worden voor deze opgave, dit 

wordt met name aangegeven door (grote) bouwbedrijven.  

 

In de meeste reacties wordt aangegeven dat een geïntegreerde contractvorm zich hier 

het beste voor leent. Dit komt enerzijds door de integrale benadering van de opgave 

welke dusdanige verwevenheid vertonen. Anderzijds vraagt deze opgave om een 

functionele wijze van specificeren, waar de markt middels geïntegreerde contractvorm 

in zijn kracht gezet kan worden. 

 

Hoe ver moet het Designcomponent (bij D&B) opengelaten worden? Dit vormt 

mogelijk een spanningsveld met flexibiliteit en standaard maatvoering.  

In de beantwoording wordt gesproken vanuit twee invalshoeken: een algehele visie 

vanuit proces/ systeem gedachte en vanuit product.  

 

Redeneren vanuit verschillende gebouw/component-schillen (i.p.v. volledige 

componenten) maakt Open Source gemakkelijker realiseerbaar. Open Source wordt 

vanuit verschillende oogpunten benaderd, volledig Open Source op het ontwerp of 

slechts het aanpassen/ uitbreiden.  

 

Individuele onderdelen zijn door meerdere marktpartijen te realiseren, waardoor de 

opgave toegankelijk wordt zonder Vendor Lock-in. Deze onderdelen zijn ook te 

realiseren voor het MKB.  

 

Elementen in het IFR-systeem kunnen door MKB partijen worden gerealiseerd. Een 

belangrijke kanttekening hierbij is dat deze opmerking niet persé vanuit het MKB 

gegeven werd, maar door (grotere) bouwbedrijven. Dit zou kunnen door separate 

opdrachten vanuit de opdrachtgever te verstrekken. Een andere mogelijkheid is om 

deze verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer neer te leggen middels de 

contractuele verplichting het MKB in deze opgave te betrekken.  

 

Om remontabiliteit en duurzaam gebruik van materiaal te borgen is een goede 

(digitale) wijze van registratie van materialen aanbevolen. Dit kan ook breder ingezet 

worden voor onderhoudsdata en lerend vermogen in volledige levenscyclus. 

Een randvoorwaarde voor remontabiliteit is dat de gebouwelementen over objecten 

en functies uniform moeten zijn om deze uitwisselbaarheid mogelijk te maken. Als 

kritische noot wordt aangegeven dat de mogelijkheid voor functie-uitwisseling en 

remontabiliteit niet altijd tot uiting komt en afgevraagd wordt of deze noodzakelijke 

aanpassingen en investeringen opwegen tegen het nut.  
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3 Doorkijk en vervolg 

Deze Marktconsultatie is gevoerd in de voorbereidingsfase van het gehele 

Objectgerichte Revitaliseringsprogramma. Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf 

hebben het als belangrijk en noodzakelijk geacht om in deze fase in dialoog te gaan 

met de markt. Hier zijn dan ook zeer waardevolle inzichten uit naar voren gekomen, 

die verder helpen bij het vormgeven van de inkoop –en aanbestedingsstrategie en 

verdere technische uitwerkingen en eisen van dit omvangrijke programma. 

 

De komende tijd zal in het teken staan van het vormgeven van deze inkoop –en 

aanbestedingsstrategie en verdere technische uitwerkingen en eisen, om zodoende 

een goede uitvraag te kunnen doen aan de markt. Dit betekent dus niet dat er op zeer 

korte termijn opdrachten gepubliceerd worden op TenderNed. Nadat de inkoop –en 

aanbestedingsstrategie geformuleerd is, zullen per opdracht de passende 

uitvraagdocumenten opgesteld worden.  

 

Om u goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het Objectgericht 

Revitaliseringsprogramma, is besloten een nieuwsbrief op te stellen omtrent de 

voortgang. Door uw deelname aan deze Marktconsultatie, zult u automatisch de eerste 

nieuwsbrief ontvangen. Deze nieuwsbrief ontvangt u op het e-mailadres waar tevens 

dit document naar verzonden is. Naar verwachting zal verzending van deze 

nieuwsbrief binnen enkele maanden zijn; zodra we meer inzicht kunnen bieden in het 

vervolg en de stand van zaken.  

 

Wanneer u deze nieuwsbrief vaker wilt ontvangen kunt u (als reactie daarop) 

instemmen met het ontvangen van deze nieuwsbrief in het vervolg. In het kader van 

privacy dient u hier toestemming voor te geven.  Vanzelfsprekend wordt u hierop 

gewezen in de eerste nieuwsbrief. De postbus welke gebruikt is in het kader van de 

Marktconsultatie (postbus.RVB.marktconsultatieIFR@rijksoverheid.nl), zal vanaf 

heden niet meer gebruikt worden.   
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Bijlage: Vragen uit de Marktconsultatie 
 

Industrieel 

- I1: Welke invloed heeft industrieel bouwen (t.o.v. traditionele bouw) op de 

overall uitvoeringsduur? Welke factoren zijn hier bepalend in?   

- I2: In hoeverre kan gesteld worden dat de bouwtijd op locatie korter is? 

Waar is dit van afhankelijk? 

- I3: Welke kansen en risico’s ziet u voor industrieel bouwen in het kader van 

de planning?   

- I4: In welke mate draagt industrieel bouwen bij aan minder overlast qua 

geluid e.d. (t.o.v. traditionele bouw)? In welke vormen uit dit zich? 

- I5: In hoeverre is er sprake van minder logistieke overlast op de bouwlocatie 

gedurende de uitvoering? Heeft u hier een voorbeeld van? 

- I6: Hoe kan industrieel bouwen bijdragen aan minder overlast op de 

bouwlocatie i.r.t. de operationaliteit van Defensie? 

- I7: Wat is de invloed van industrieel bouwen op de stikstofuitstoot en de 

uitstoot van andere milieubelastende stoffen? Waar ziet u kansen of risico’s? 

- I8: In hoeverre kan gesproken worden over de reductie van uitstoot 

(waaronder stikstof) op de bouwplaats? 

- I9: Hoe kan industrieel bouwen bijdragen aan een überhaupt lagere uitstoot 

gedurende het bouwproces (ook in de fabriek)?  

- I10: Welke gevolgen heeft industrieel bouwen op de transportbewegingen 

van en naar de bouwplaats? 

- I11: Hoe kijkt u aan tegen (centraal gepositioneerde) hubconcepten om 

vervoersbewegingen gedurende de bouw te reduceren? Welke kansen en 

risico’s ziet u?  

- I12: In hoeverre klopt het dat logistieke maatregelen in het kader van IFR 

en stikstofreductie inderdaad duur, tijdrovend en lastig te implementeren 

zijn?  

- I13: In hoeverre bent u van plan in de toekomst te investeren in emissiearm 

bouwen (denk aan aanschaf elektrisch materieel, transport, logistiek, 

bouwmethoden zoals IFR etc.)? 

- I14: Bent u bereid te investeren, en ziet u een hub als 

verantwoordelijkheid/taak vanuit de markt of ziet u hierin een rol vanuit 

opdrachtgevers. 

 

Flexibel 

- F1: Bent u in staat, conform een IFR methode, een customized* 

maatvoering te realiseren, of bent u gebonden aan uw eigen standaard 

maatvoering? In hoeverre is dit ook te realiseren in bestaande gebouwen?  

- F2: Indien u gebonden bent aan uw eigen standaard maatvoering, hoe ziet 

die eruit? 

- F3: Is uw (standaard) maatvoering zonder aanzienlijke meerkosten aan te 

passen? 

- F4: Binnen welke bandbreedte is keuzevrijheid (zonder aanzienlijke 

meerkosten) mogelijk? 

- F5: Wat kan uw IFR-systeem qua adaptiviteit*?  

- F6: Wat betekenen onze ontwerpuitgangspunten qua ontwerpaanpassingen 

en kosten? 

- F7: Zijn er praktijkcases waar ombouw van functie al heeft plaatsgevonden? 
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- F8: Is met een 3D-modulair** systeem de gewenste adaptieve opzet 

realiseerbaar? 

Bijv. door de combinatie van 3D-modulair casco met 2D-modulair afbouw? 

- F9: Wat kan uw IFR-systeem qua krimp en groei, verplaatsbaarheid en 

modulaire configuratie vrijheid? 

- F10: Wat betekenen onze ontwerpuitgangspunten qua ontwerpaanpassingen 

en kosten en waarmee verschilt dat wanneer u uw eigen 

ontwerpuitgangspunten zou toepassen? 

- F11: Zijn er praktijkcases waar dergelijke mutaties al hebben 

plaatsgevonden? 

- F12: Wat zijn de ideale afmetingen voor economisch modulair transport? 

- F13: Gelden er bijzondere aandachtpunten t.a.v. contact- en luchtgeluid 

tussen ruimten met hoge eisen? Wat zijn goede en foute voorbeelden? 

- F14: Zijn BENG-luchtdichtheidseisen met IFR (remontabele droge montage) 

goed toekomstbestendig realiseerbaar en wat zijn daarbij de 

aandachtspunten?   

- F15: Wat zijn naar uw inzicht de gevolgen qua uitvoeringsplanning bij 

adaptie? 

 

Remontabel 

- R1: Welke energieprestatie is haalbaar en passend met IFR? Wat zijn uw 

ervaringen en doeltreffende maatregelen?  

- R2: Wat zijn de mogelijkheden om nu al volgens BENG 1 te bouwen? 

- R3: Een kazerne bestaat is een verzameling gebouwen. Welke 

mogelijkheden ziet u om de energieprestatie op complex niveau in te vullen. 

Hoe beoordeelt u de effectiviteit complex vs gebouw? 

- R4: Welke mogelijkheden ziet u om de materialen die vrijkomen bij de 

huidige sloop (2,1 miljoen m2 bvo) in te zetten bij de IFR-gebouwen. 

- R5: In de 2e bullet bij ‘bouwfase’ is onze ambitie op de draagconstructie en 

materiaalgebruik geformuleerd. In hoeverre is deze ambitie mogelijk bij IFR-

gebouwen. 

- R6: Tijdens de gebruiksfase zal het gebouw aangepast moeten worden 

(vergroten/verkleinen, verplaatsen, functiewijziging). Kunt u de 

mogelijkheden hiervan van IFR-gebouwen gerelateerd aan het zes-

lagenmodel van Brand aangeven? 

- R7: We willen bij de huidige bouw rekening houden met de toekomst. Welke 

materialen komen vrij bij de sloop van IFR-gebouwen? Op welke wijze 

kunnen deze ingezet worden bij de bouw van nieuwe gebouwen? 

- R8: Op welke wijze kunnen IFR-gebouwen dmv natuurinclusief bouwen 

bijdragen aan het behoud van biodiversiteit op Defensieterreinen? Welke 

kansen en risico’s ziet u?  

o Welke flora en fauna kan gehuisvest worden in IFR-gebouwen?; 

o Welke voorzieningen (groene daken, geveltuinen, verblijven etc.) 

kunnen worden aangebracht binnen de IFR-gebouwen en hoe 

worden deze toegepast?; 

o Hoe kan worden gewaarborgd dat de de IFR-gebouwen bijdragen 

aan in het gebied aanwezige bredere ecologische (flora en fauna) 

netwerken? 

o Hoe kan verzekerd worden dat bij (toekomstige) verplaatsing van 

IFR-gebouwen geen afbreuk wordt gedaan aan lokale populaties die 

er gebruik van maken? 
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o Hoe kan een efficiënt managementsysteem (beheergegevens, 

monitoring, camera’s, sensoren) inzicht blijven geven in de bezetting 

van flora en fauna in IFR-gebouwen? 

- R9: Inzicht is gewenst in de mogelijkheden, kansen en risico’s (product, tijd, 

geld) die voor een bijdrage door IFR-gebouwen aan klimaatadaptatie worden 

gezien. 

 

Marktinzichten en contractering 

- MC1: Heeft u een eigen IFR-systeem/ bouwmethode die aansluit bij onze 

doelstellingen zoals omschreven in hoofdstuk 2 (IFR)? 

- MC2: Zo ja, Kunt u uw huidige systeem beschrijven? 

- MC3: Graag aangeven of u een vraag beantwoord/ reactie of visie geeft op basis 

van uw huidige systeem of uw algemene visie (oftewel kunt u het al of niet) 

- MC4: Indien u op dit moment geen systeem/bouwmethode heeft die past bij de 

beschreven doelstellingen van IFR, kunt u dan voor Defensie een ‘eigen systeem’ 

ontwikkelen dat hierbij wel of beter aansluit?  

- MC5: Zijn er zaken qua scope die wat u betreft in ieder geval tot een opdracht 

zouden moeten behoren om toepassing van IFR tot een succes te maken? 

- MC6: Hoe ver zouden Defensie en het RVB moeten gaan bij het specificeren van 

een eventuele opdracht voor (ontwerp en) realisatie van een IFR gebouw? (denk 

aan functioneel specificeren, specifieke maatvoering meegeven, volledig 

omschrijven etc.). Een toelichting op uw antwoord helpt ons dit te begrijpen. 

- MC7: Heeft u mogelijkheden om meerdere gebouwen (in eenzelfde tijdsperiode) 

conform een IFR methode te realiseren? Zo ja zou u dit zelf kunnen of hiervoor 

een consortium moeten/willen sluiten? 

- MC8: Hoe kijkt u aan tegen innovatieve contracten waarbij bijvoorbeeld 

dienstverlening in de gebruiksfase is opgenomen, of huur-en lease opties?  

- MC9: Zou wat betreft een gebouw, gebouwd conform uw IFR methode/systeem 

later mogelijk kunnen worden aangebouwd, gerenoveerd door een andere 

marktpartij (open source)? 

- MC10: Welke ontwikkelingen ziet u (voor u zelf) in de toekomst op het gebied 

van IFR? 

- MC11: Wat is uw huidige jaarlijkse capaciteit om IFR te bouwen, met uw huidige 

mogelijkheden zoals beschreven onder de algemene vraagstelling? (dit kunt u 

aangeven in vierkante meter, opdrachtomvang, financiën of anderszins).  

- MC12: Hoe ver van tevoren is uw orderportefeuille vol? 

- MC13: Hoe ziet uw fabricageproces eruit op dit moment bij toepassing van IFR 

en heeft dit gevolgen voor of restricties aan capaciteit? 

- MC14: Heeft u zelf de beschikking over een locatie (bv. fabriek) om industrieel 

te bouwen op afstand, of maakt u gebruik van derden hiervoor? 

- MC15: Heeft u een bepaalde omvang c.q. verwachting qua opdrachten nodig om 

(verder) te investeren in IFR? 

- MC16: Verwacht u in de komende jaren een verandering qua toepassing en 

mogelijkheden/capaciteit voor wat betreft bouwen conform IFR bij u zelf? Zo ja 

kunt u dit (kort) toelichten? 

- MC17: Ziet u in het bijzonder aandachtspunten/ kansen of risico’s in het kader 

van IFR op het moment dat wij vanuit het RVB meer willen ontwikkelen richting 

slim vastgoed? 

 


