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De teleurstelling

Betonreparatie

Bouwkundige Opnamen
Activiteiten zijn o.a.:
• Betonspuiten
• Aanbrengen
Lijmwapening
• Injecteren
• Grondinjectie
• Herstel Kwaaitaalen Mantavloeren

Van Monsjou & Partners BV

FACTO GEO MEETDIENST
maatvoeren: bouw • utiliteitsbouw • wegenbouw
T: 0570-503250
www.facto-geo.nl / calculaties: offerte@facto-geo.nl

HOOGEVEEN - HOLLAND

Betonreparatie
Beton- bodem injectie
Kunststofvloeren
Slijtlagen
Uitwendige lijmwapening
Spuitbeton
Brandwerende doorvoeren
Kelderafdichting

T. 0528 - 277 377 E. info@kreeft.nl I. www.kreeft.nl

Montfoort

Stucadoors-&Afbouwbedr

bbci Frijwijk bv Rotterdam

Tasveld 15, 3417 XS Montfoort • T 0348 - 473815
F 0348 - 475318 • E info@ardon.nl • www.ardon.nl

Bodeminjectie

• Stukadoorswerken • Spuitwerken • Massieve
gipswanden compleet • Ytong wanden (VHP)
• ISO 9001 gecertiﬁceerd
• VCA gecertiﬁceerd

Houthandel G.A. Wesselink-Hofs B.V.
Dé leverancier van Azobé draglineschotten!
Randerstraat 9, 8121 PM Olst, 0570-592763
www.wesselink-hofs.nl
mail@wesselink-hofs.nl

De Bruyn Intergips Afbouw B.V.
Laan van Londen 200, 3315 LG Dordrecht
Postbus 130, 3300 AC Dordrecht
Telefoon: 078 - 621 44 53, Fax: 078 - 621 44 54
E-mail: info@debruyn-intergips.nl
Website: www.debruyn-intergips.nl

Grondwerken
GEBR COREMANS grondwerken bv BREDA
Concurrerend zeven met hufterproof Keestrack Frontier
RSP graaf-zuigtechniek met onbegrensde mogelijkheden
TEL 076-5032688
www.coremans.com

Vochtwering

Hout
Vochtwering, een kunst die wij verstaan!
Kelderlekkages • Optrekkend vocht • Betoninjec�es
Perfusie B.V.
Postbus 85, 4130 EB Vianen • Tel. 0347-370373 • Fax 0347-375986
info@perfusie.nl • www.perfusie.nl

Wegwijzers plaatst u
Bodeminjec�e
• Grondstabilisa�e
• Lekkages in bouwkuipen
•

B&P Bodeminjec�e BV
Korte dreef 9a • 4131 PM Vianen
Tel.: 0347-370303 • Fax 0347-375986
info@bodeminjec�e.nl • www.bodeminjec�e.nl

13, 26 of 52 weken achter elkaar
vanaf € 63,75 per plaatsing (excl. btw).
Bel naar Jetvertising b.v. 070-3990000
voor de mogelijkheden

Brandveiligheid wordt nog
altijd gedomineerd door
technische oplossingen. Die
werken op zich prima, maar
zijn ook vaak duurder dan
nodig. Volgens Rob Stark
is het hoog tijd om anders
over brandveiligheid te gaan
denken. Integratie, samenwerking en het gebruik van
gebouwen zijn minstens zo
belangrijk als techniek.
Bij het brandveilig maken van
gebouwen zijn veel verschillende
partijen betrokken. Die moeten
vooral goed samenwerken. Architect, constructeur, installatieadviseur – en vaak ook een aparte
brandveiligheidsadviseur – werken
op brandveiligheidsgebied nu nog
vaak los van elkaar: de constructeur
ontwerpt de constructie, en
vervolgens worden er aanvullende
maatregelen genomen om aan de
brandwerendheidseisen te voldoen,
bijvoorbeeld door een constructie te
bekleden. Maar waar het om gaat is
een integrale oplossing.
Stalen kolommen die in het zicht
blijven, vragen bijvoorbeeld meer
maatregelen dan kolommen die
bijvoorbeeld in gipswanden
weggewerkt mogen worden. En een
staal-betonkolom heeft geen
coating of andere voorzieningen
nodig, maar een stalen kolom wel.
Hetzelfde speelt bij vloersystemen.

Wanneer stalen liggers in de vloer
worden geïntegreerd, is ook de
brandveiligheid met veel minder
maatregelen gegarandeerd dan
wanneer de liggers niet zouden
worden geïntegreerd. En het biedt
voordelen op het gebied van
duurzaamheid en flexibiliteit.
Esthetiek, constructieve kennis en
brandwerendheid vormen één
geheel en moeten dus ook als
zodanig benaderd worden.
Behalve met een integrale aanpak is
er ook op een ander terrein veel
winst te boeken, namelijk in de
samenwerking met de vergunningverlenende en toetsende instanties,
in de meeste gevallen de brandweer.
In Nederland is er op dat vlak veel
minder samenwerking dan in

“

De vraag is
natuurlijk wat het ei
is en wat de kip
bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Daar
is de brandweer een partij die, zeker
bij de grotere projecten, al in de
ontwerpfase actief met de ontwerpende partijen meedenkt en
meewerkt aan slimme, innovatieve
en goedkopere oplossingen om
gebouwen brandveilig te maken.
In Nederland zijn ontwerpteams
vaak huiverig om met afwijkende
oplossingen te komen uit angst dat

die door de brandweer niet geaccepteerd zullen worden. In plaats van
optimale oplossingen voor te
stellen, worden er oplossingen
toegepast waarvan adviseurs
dénken dat de brandweer ze zal
goedkeuren. Daarbij worden de
technische mogelijkheden en de
mogelijke inzet van de brandweer te
weinig op elkaar afgestemd. De
vraag is natuurlijk wat het ei is en
wat de kip. Het resultaat is dat lang
niet altijd de beste brandveiligheidsoplossingen worden toegepast.
De Technische Commissie 3 van
Bouwen met Staal probeert die
barrière te slechten. Zo is vorig jaar
een dag georganiseerd waarop
ingenieurs en brandweermensen op
oefencentrum Troned samen in de
theorie doken, maar ook brandproeven analyseerden. Daarnaast
hebben ze gezamenlijke brandweeroefeningen gedaan om meer inzicht
te krijgen in praktijksituaties. Alle
deelnemers waren enthousiast. Ze
denken dat een betere samenwerking tussen de brandweer en
ontwerpers leidt tot veiligere
gebouwen.
Ook het gebruik van een gebouw is
zeer bepalend voor de brandveiligheid. Zo heb ik zelf gewerkt aan een
prachtig oud, stalen gebouw. Het
inpakken van de constructie lag
voor de hand, maar zou dodelijk zijn
geweest voor de architectuur. In
plaats daarvan zijn afspraken
gemaakt over het gebruik. Het
gebruik van het deel met de
onbeklede staalconstructie is in de

Cobouw@sdu.nl
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Denk anders over brandveiligheid
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Betonherstel • Injecteren • Kunststof vloeren
Kelderafdichting • Kitverwerking • Vochtwering

De teleurstelling zal zich nu ook wel meester
maken van oud-Imtech topman René van der
Bruggen. Jarenlang het boegbeeld van de
technisch dienstverlener die het bedrijf heeft
laten groeien als kool tot vreugde van aandeelhouders die volop genoten hebben van hun
makkelijke inkomsten.
Nu blijkt Van der Bruggen wel een goede bestuurder voor groei geweest te zijn, het consolideren
ervan en de aankopen in het gareel krijgen, lijkt
hem minder goed te zijn afgegaan. Bestuurdersaansprakelijkheidsstelling is nu zijn deel. De
aandeelhouders hebben een miljard waarde
verloren, dat zit ze niet lekker. Hun teleurstelling
komt echter over als die van een krokodil.

info@bbcifrijwijk.nl, Tel. 010-281 84 70
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Landmeten&Maatvoering

• Bouwkundige opnamen (basis Nivre) • Hoogtemetingen
• Trillingsmetingen onder certificaat KOMO BRL 5023
www.vanmonsjoupartners.nl
Tel.: 0251-221446
• advisering risicoanalyse • bouwkundige opnamen (Nivre
kwaliteitseisen) • deformatiemetingen • trillingsmetingen

Blij verrast zal menigeen geweest zijn bij het
horen van de investeringsplannen van het
kabinet. De teleurstelling was dan ook des te
groter toen bleek dat de investeringen zich
beperkten tot de Friese taal en cultuur. Hoe
belangrijk ook, denk je dan, investeringen in
economische groei zijn op dit moment nog iets
belangrijker.
Toch is er een lichtpuntje. Als de politiek zich zo
druk maakt over de Friese taal en dito cultuur
heeft zij geen tijd voor andere zaken die het
vertrouwen van de woonconsument ondermijnen.
Dan is het wederom teleurstellend om te zien, dat
waar de politiek eindelijk zo verstandig is de

mond te houden over het H-woord, een aantal
economen meent maar weer eens olie op het
vuur te moeten gooien.
Zij vinden dat het woonakkoord lang niet ver
genoeg gaat op het punt van de hypotheekrenteaftrek. Wie echter goed leest, ziet dat deze
vooraanstaande voorspellers van het verleden, nu
pleiten voor een geheel andere aanpak, die
overigens ook eerder al is genoemd. Gooi de eigen
woning in box 3, de vermogensbox, is hun
oproep. Op zich hebben ze daar nog gelijk in ook.
De hypotheekrente is dan tegen 30 procent
aftrekbaar, tegelijkertijd wordt overwaarde
‘gestraft’. Principieel kun je je afvragen wat er zo
anders is aan vermogen in aandelen of vermogen
in een eigen huis. Pragmatisch gezien geeft het
echter weer onrust op de woningmarkt.

Grote besparingen in
bestaande bouw haalbaar
Het onderzoeksinstituut OTB van
de TU Delft heeft een belangwekkend rapport gepubliceerd dat laat
zien dat het theoretische Nederlandse energielabel niet overeenkomt met de werkelijke verbruiken, en komt tot de conclusie dat
besparingen in de bouw nog
moeilijker haalbaar zouden zijn
(Cobouw, 25 april). Deze conclusie
moet volmondig bestreden
worden.
Dat de theoretische energieverbruiken niet overeenkomen wisten
we al in 2009 uit een publicatie van
het ministerie van VROM, waar
precies hetzelfde beeld uitkwam.
Vergelijking met andere EU-landen
levert het schokkende beeld dat

een Nederlandse label B-woning in
andere Europese landen een label E
zou krijgen. Het is goed dat de
OTB-studie nu aantoont dat
Nederlandse label A- en B-woningen helemaal niet zo energiezuinig
zijn. Maar de studie laat niet zien
dat er al veel meer kan en moet
gebeuren in de bestaande bouw
om redenen van betrouwbaar lage
woonlasten en CO2-emissiereductie.
Het goede nieuws is dat we
vandaag de dag woningen kunnen
renoveren met bewezen energiegebruiken die fors lager liggen dan
label A, met een uitstekend
wooncomfort en gezond binnenklimaat. De voorbeelden zijn er.
Diverse consortia in Nederland
bieden dergelijke renovatieconcepten aan. Daarbij overigens gehinderd door het sturen op Nederland-

se energielabels, die een dergelijke
kwaliteit niet onderkennen.
De Nederlandse labelsystematiek
richt zich op methodes voor
energiebesparing, waarmee we de
doelstelling van vergaande
reducties en betrouwbaar lage
woonlasten niet bereiken. In de
markt staan partijen klaar om
vastgoedbeheer, onderhoud,
financiering en vergaande
energiebesparing te gaan realiseren. De inzet van bruikbare
sturingsinstrumenten voor
energie en vastgoedexploitatie is
nu nodig.
Chiel Boonstra
Directeur Trecodome

gebruiksvergunning beperkt; zo
kan er nooit een brand optreden die
het draagvermogen van de constructie te boven gaat. Daarnaast is
afgesproken dat bij gebruik met een
hogere vuurlast een brandwacht
aanwezig moet zijn. Ook dat zijn
oplossingen die de brandveiligheid
mede kunnen vergroten.
Integratie, samenwerking en anders
naar brand kijken, daar gaat het óók
om. Geluidsisolerende voorzieningen in theaters ook laten meewerken in de brandwerendheid, de
constructie zo ontwerpen dat

aanvullende maatregelen niet nodig
zijn, en niet gaan voor de standaardtabellen maar ook kijken naar
gebruik en mogelijke brandweerinzet. Ontwikkel altijd de meest
optimale oplossing, ook als die
misschien niet voor de hand ligt.
Ing. Rob Stark
Constructief ontwerper en directeureigenaar van IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam, en voorzitter van
Technische Commissie 3 ‘Brandveiligheid staalconstructies’ van Bouwen
met Staal. (r.stark@imdbv.nl)
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De redactie opinie van Cobouw stelt uw reacties zeer op prijs.
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COLUMN / SCHLANGEN
Koningslied
Tja, dat koningslied…
Duidelijk gevalletje van
jammer dan. Wat is er nu
eigenlijk gebeurd? Waar
ging het mis? Er was een
opdrachtgever, het
Nationaal Comité
Inhuldiging. Dat heeft
een opdracht geformuleerd. Ik denk dat dit is
gebeurd op basis van een
gezellig avondje brainstormen met de nodige
glaasjes bier en wijn. Ja
leuk, een koningslied! Dat
moet een succes worden.
Weet je wat, we zoeken
een componist die al veel
nummer 1-hits op zijn
naam heeft staan, dan kan
het niet mis gaan. En we
vragen aan het hele Nederlandse volk om suggesties
aan te dragen voor teksten,
die moet die componist dan
gebruiken. O, en de W van Willem,
dat moet ook in het lied. En zo
veel mogelijk Nederlandse
artiesten moeten meedoen, het is
tenslotte een nationaal lied.
Misschien ook leuk als we zo veel
mogelijk tekstschrijvers uitnodigen zodat ze samen de tekst
kunnen maken? Ja, doen we! Maar
het moet wel snel klaar zijn, want
heel Nederland moet het lied in
kunnen studeren voor de
inhuldiging. Iedere professional

die kennis heeft van opdracht
geven, ligt nu al schuddebuikend op de vloer, of schudt
meewarig zijn hoofd. Het
eindresultaat was dan ook
niet geheel onverwacht:
een lang lied van 5
minuten, met twee
verschillende melodieën
en snelheden, en veel losse
teksten. En ook nog heel
veel taalfouten. Goed
taalgebruik was duidelijk
geen minimumeis. De
componist dacht vervolgens
gebruik te kunnen maken
van de terugtrekregeling. De
opdrachtgever dacht daar
anders over. Dus de terugtrekking werd weer teruggetrokken.
De minister van Onderwijs grapt
dat de taalfouten nog wel
zullen worden verbeterd.
Daar sta je dan. En het begon zo
goed: een partij uitzoeken op
basis van past performance! Om
die partij vervolgens onrealistische eisen mee te geven, inclusief
een krap tijdschema en torenhoge
verwachtingen. De moraal van dit
verhaal: goed opdrachtgeverschap is een vak, niet alleen in de
bouw.
Jacqueline Schlangen
Directeur Vernieuwing Bouw
Zij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Reageer op deze column via mail, twitter of www.cobouw.nl/htcobouw

