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Haarlemmermeermuseum De Cruquius komt op stoom

De Cruquius is een stoomgemaal dat is voorzien van de grootste en meest ge
compliceerde ééncilinder stoommachine ter wereld. Het industriële monument
vormt samen met het Historisch Museum het ‘Haarlemmermeermuseum De
Cruquius’. Braaksma & Roos Architectenbureau ontwerpt naast het historische
stoomgemaal een aanzienlijke uitbreiding, zodat beide musea straks op één
locatie bij elkaar worden gebracht. Wij zijn gevraagd om als kostenadviseur op
te treden. De uitbreiding zal volledig circulair worden gebouwd. Aanvullend
zijn we gevraagd voor advieswerkzaamheden met betrekking tot de installaties
van het gebouw.
Contactpersonen:

ing. Lonneke Meersschaert

ing. Roland de Backer

06 22 05 03 54

06 53 77 74 60

De Heuf binnenste buiten keren

250 studentenwoningen in
Maastricht

De Heuf is een binnensportaccommodatie in
Panningen. Het is de thuisbasis van handbalclub bevo die hier traint en wedstrijden speelt.
In samenwerking met Hospitality Group gaan
we het gebouw grondig analyseren. De eerste
fase van het onderzoek richt zich op de huidige
status, de tweede fase op mogelijke scenario’s
ten behoeve van de toekomstbestendigheid
van De Heuf.
Contactpersoon:
ing. Martijn van Weers
06 30 63 69 64

Woningstichting Maasvallei wil 250 studenten
woningen, een commerciële plint en een
parkeergarage gaan ontwikkelen in Maastricht. Voor dit project ‘Studentencomplex
Randwijck’ zijn wij gevraagd voor installatie
advies en het opstellen van een technisch
programma van eisen.

Onderwijsgemeenschap Venlo
& Omstreken (ogvo)

In het bestaande bestuursgebouw van ogvo
wordt op de eerste en tweede verdieping ruimte
gecreëerd voor de internationale schakelklas
(isk) van het Valuascollege. Zo’n isk slaat
een brug tussen twee verschillende onderwijssystemen. Het bestuursgebouw is nu nog
ingericht als kantoorruimte. Samen met het
ontwerpteam is een ontwerp gemaakt waar
de toekomstige leerlingen zich thuis kunnen
voelen. De installaties worden naar de huidige
standaard gebracht en er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de kozijnen. Aan de
achterzijde van het gebouw wordt een buitenruimte gecreëerd waar de leerlingen kunnen
sporten en recreëren. Bremen Bouwadviseurs
voert het projectmanagement uit voor dit
project.
Contactpersoon:
ing. Tim Blijlevens
06 13 06 85 81

Contactpersoon:

Zwembad De Waterlinie

Stichting Zwembad Culemborg heeft ons ge
vraagd om (technische) ondersteuning. Ze
wil meer grip krijgen op het onderhoud van
Zwembad De Waterlinie. Wij gaan de uitgevoerde en nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden monitoren en beoordelen. Een
geruststellend idee.

ing. Martijn van Weers

mjop en verduurzaming in
één vloeiende beweging

[rendering: aadam Architecten, Rotterdam]

Clusterwoningen met zorg in
Heerjansdam

Spring!Housing exploiteert volledig gemeubileerde en gestoffeerde appartementen en
studio’s voor o.a. statushouders, starters,
seizoenexpats, senioren en spoedzoekers.
Momenteel ontwikkelt Spring!Housing 19
clusterwoningen met een zorgfunctie in het
voormalige (monumentale) gemeentehuis
van Heerjansdam. Hier zullen dementerende
ouderen passende verzorging en begeleiding
krijgen. Voor dit project verzorgt Bremen
Bouwadviseurs het contractmanagement (in
clusief opstellen bouwteamovereenkomst),
projectmanagement, beng-berekeningen,
kostenmanagement en directievoering &
toezicht tijdens de uitvoeringfase.

ing. Didier Pluymen
06 30 67 23 30

drs. Kees Meijers
06 47 30 18 85

Ook de politie kiest voor Bremen Bouwadviseurs

We gaan aan de slag voor de politie. We hebben een aanbesteding gewonnen
en leveren een jaar lang een kostendeskundige voor 32 uur per week. Als alles
naar tevredenheid verloopt kan de periode zelfs oplopen tot 3 jaar. Onze kostendeskundige gaat bouw-, investerings- en exploitatiebegrotingen opstellen
voor een breed pakket aan vastgoedobjecten: van kantoren tot meldkamers
en van schietbanen tot trainingslocaties. Daarnaast kan hij actief betrokken
worden bij interne verbouwingen, (grootschalige) renovaties of nieuwbouwprojecten.

Contactpersoon:
ing. Ralph Paulssen
06 41 61 68 07

Adembenemende nieuwbouwvilla

Contactpersoon:
ing. Daniel Delfin
Goncalves
06 51 97 66 59

Nieuw werk voor Den Haag Werkt

Een nieuwe opdracht van de Gemeente Den Haag. Het pand van de sociale werkvoorziening ‘Den Haag Werkt’
stamt uit 1992. Ook de luchtbehandelingsinstallaties zijn inmiddels 30 jaar oud. Aan ons de vraag het ontwerp
te maken voor nieuwe installaties, waarbij duurzaamheid en circulariteit belangrijke pijlers zijn. Het pand
omvat in totaal circa 13.000 m² bvo, verdeeld over 6 bouwlagen.

Contactpersoon:

Contactpersoon:

ing. Daniel Delfin Goncalves

ing. Bas van Veen

06 51 97 66 59

06 13 18 91 89
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Contactpersoon:

Contactpersoon:

06 30 63 69 64

Ondanks dat wij niet voor particulieren werken, maken wij soms een uitzondering. Een leuke afwisseling voor ons, zeker als het zo’n bijzonder project
betreft als dit. We zijn gevraagd de bouwkosten te berekenen en het bestek te
schrijven voor een nieuwbouwvilla met bijgebouw op een prachtig landgoed.
De architect is Lars Dreessen van Dreessen Willemse Architecten. Het betreft
een moderne villa die in zijn geheel wordt voorzien van zichtbeton.

We adviseren de gemeente Roerdalen al sinds
2014 elke vier jaar met betrekking tot meer
jarenonderhoudsplannen en conditiemetingen.
Momenteel zijn we opnieuw bezig met een
actualisatie. Om verduurzamingsmogelijk
heden in kaart te brengen, stellen we meteen
energielabels inclusief maatwerkadviezen op.
Samen met een eerder opgestelde energiescan
vormt het maatwerkadvies de input voor de
verduurzamingsmaatregelen die in het meerjarenonderhoudsplan worden ingepast. De
gemeente heeft hierdoor naast een update van
de mjop’s, de verduurzamingsmogelijkheden
in kaart én in de onderhoudsbegroting opgenomen. De gebruikers hebben door de gecom
bineerde werkwijze geen extra overlast van
de inspecties.
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Geen woorden maar daden: 45 jaar Bremen Bouwadviseurs
We gaan u niet vermoeien met een historisch perspectief over 45 jaar Bremen Bouwadviseurs. Liever laten we u zien wat we in deze periode allemaal hebben
bereikt. Beeldbepalende projecten, inhoudelijke verbreding & verdieping en talloze prachtige samenwerkingen – groot en klein. 45 jaar Bremen in stenen.

1977

1987

1997

2005

DE EERSTE
OPDRACHTGEVERS

VERBREDING NAAR BEHEER
EN ONDERHOUD

PROJECTEN
NEMEN EEN VLUCHT

TOT VANDAAG
ÉN MORGEN

Bert Bremen begint met het maken van ‘calculaties’ (tegen
woordig noemen we dat ‘kostenramingen’) en het schrijven van
bestekken voor Stienstra Projectontwikkeling, dsm (waar hij
afscheid van nam om voor zichzelf te beginnen) en lokale aan
nemers. Dit is de basis van het opdrachtgeversbestand van het
eerste uur. Heel bijzonder dat onze eerste opdrachtgever nog altijd
bij ons is; we werken op dit zowel nationaal als internationaal
voor dsm.

Bert neemt twee jonge tu-ers aan en gaat daarna pas nadenken
wat hij ze wil laten doen. Na een brainstorm onstaan ideeën
over meerjarenonderhoudsplannen (mjop), prestatiebestekken,
werken met het londo-stelsel (financiële vergoeding voor
bouwkundige en installatietechnische zaken vanuit het Ministerie van Onderwijs) en nog veel meer. De basis van de toenmalige mjop gebruiken wij nu nog steeds. Hieruit is onze
technische disciplinegroep Beheer & Onderhoud ontstaan.

Wanneer abp Vastgoed wordt opgesplitst in woningen (Vesteda),
kantoren (kfn) en winkels, blijft ons kantoor een strategisch
samenwerkingspartner. Zo realiseren we samen met kfn de
kantoren op het Flight Forum in Eindhoven voor een aantal
van de ‘Big Four accountantskantoren’.

Door onze gestage groei ontstaan vele mooie samenwerkingen
met architecten in binnen- en buitenland, maar ook specifieke
technische specialismen zoals zwembaden. Er komt steeds
meer nadruk te liggen op levensduurkosten en het aantal
personeelsleden groeit alsmaar verder door. We bouwen een
ongeëvenaarde expertise op in projecten met een museale
en/of maatschappelijke functie, van Kröller Müller tot Teylers
en Van Abbe tot mas (museum aan de stroom, Antwerpen).

1982

1992

2005

GROEI VAN ORDERPORTEFEUILLE
EN NETWERK

MIJLPAALPROJECT:
STADHUIS DEN HAAG

GROEISPURT EN
SPRONG NAAR RANDSTAD

Smals uit Herten betrekt ons bij de herontwikkeling van plassen die zijn ontstaan door grind- en zandwinning. Een van de
projecten is ‘Marina Oolderhuuske’, waar wij onder meer de
bouw begeleiden, de kopersbegeleiding verzorgen en toezicht
houden.
Rond deze tijd krijgen we contact met beginnend architect
Jo Coenen voor de stadsbibliotheek in Heerlen. Tot op de dag
van vandaag werken we nauw met elkaar samen. Via Jo komen
we ook in contact met Wiel Arets, Herman Hertzberger, Abel
Cahen en vele andere gerenommeerde architecten.

Bert komt in gesprek met abp Vastgoed en er ontstaat een
unieke samenwerking, met als hoogtepunt onze betrokkenheid
bij Stadhuis Den Haag naar een ontwerp van de Amerikaanse
architect Richard Meier. Jarenlange voorbereiding en jarenlange
financiële uitvoeringsbegeleiding leren ons veel over lokale
politiek, grote bouwprojecten en samenwerking met grote aan
nemers. Naast leerzaam is het project ook eervol, je ziet niet
iedere dag het resultaat van je werk op het nos-journaal.

Rond deze tijd wordt duidelijk dat een kantoor in de Randstad
noodzakelijk is voor Bremen Bouwadviseurs. De belangrijkste
reden is dat intussen een groot deel van onze opdrachtgevers
uit de Randstad afkomstig is. Ron van den Berg leidt als bouw
kostendeskundige de vestiging in Rotterdam en Roland de Backer
start de afdeling InstallatieConsulting op. Zowel de vestiging
in de Randstad als de afdeling InstallatieConsulting vormen
de basis voor een verdere groei van Bremen Bouwadviseurs
tot wat het nu is.

4

Trots zijn we ook op het fnwi van de UvA, waarbij we voor
3 architecten (Hertzberger, Meyer & Van Schooten en Uytenhaak) zowel de kostenramingen als de bestekken verzorgen.
Een unieke ervaring.
Dat het succes niet stopt, leidt tot behoefte aan een groter kan
toor in Rotterdam. We kijken er naar uit om ons daar rond de
zomer te gaan vestigen. Wij verheugen ons op de toekomst en de
vele mooie projecten die we met elkaar nog zullen realiseren.
Op de foto staan met uitzondering van Ruben Hodos en Didier
Pluymen, alle medewerkers van Bremen Bouwadviseurs. Een
geweldig team, dat we de komende jaren hopen nog verder uit
te breiden.
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Poppodium breekt door met nieuwe nieuwe nor

Vierkante meters beter in kaart

Onroerend goed-metingen
conform nen 2580 straks
écht verplicht

In de zaal van poppodium nieuwe nor was ruimte voor circa 350 muziek
liefhebbers. Onvoldoende voor de steeds grotere acts die in Heerlen kwamen
optreden. In 2017 is begonnen met de planvorming voor het creëren van een

De wetgever wil dat elke organi

tweede, veel grotere zaal in een naastgelegen pand, voor een extra capaciteit

satie die woningen verhuurt of

van 700 enthousiaste bezoekers. De ‘oude’ zaal bleef behouden.

verkoopt de oppervlakte van dit
onroerend goed nauwkeurig vast
stelt conform de nen 2580. Dat
moest ‘eigenlijk’ al vanaf verslag
jaar 2019, maar de deadline is
twee keer uitgesteld. Nu moet
iedereen er toch echt aan geloven.
Als u onroerend goed beheert,
verhuurt of verkoopt, hebt u nog
tot eind 2022 om uw bezit volgens
de norm te inventariseren.
‘Het is niet zo vreemd dat de overheid normen stelt aan de
manier waarop eigenaren en verkopers de oppervlakte van hun
onroerend goed vaststellen. Vierkante meters worden immers
vaak uitgedrukt in geld. Bij verhuur, maar ook bij het bepalen
van de woz-waarde.’ Dit zegt Ralph Paulssen, senior adviseur
Beheer en Onderhoud. ‘Als je een ruimte van 100 m² zegt te
verhuren, dan moet dat ook kloppen. Het kan dan niet zo zijn
dat je ook verkeersruimte, vloeren onder een dakschuinte met
een hoogte van minder dan 1,5 meter of de bezemkast onder een
trap meetelt als bruikbaar vloeroppervlak. Vandaar die regels.’
WIE KRIJGEN TE MAKEN MET DE NEN 2580 NORM?

‘De verplichting onroerend goed in te meten volgens de nieuwe
richtlijn geldt voor iedereen die verhuurt of verkoopt, inclusief
makelaars die woningen van particulieren te koop aanbieden.
In onze klantenkring gaat het vooral om beleggers, gemeenten
en woningcorporaties, waarvan sommigen nog onvoldoende
gedaan hebben om zich te conformeren aan de nieuwe richtlijnen. Het is met name voor woningcorporaties belangrijk,
omdat die de huren van hun woningen bepalen op basis van
de “huurpuntenwaardering”, waarbij het woonoppervlak mede
van invloed is op de prijs. Daarnaast is het belangrijk om

– mede in verband met de servicekosten – goed te onderscheiden wat privéruimte is en wat voor algemeen gebruik. Met het nen 2580 meetcertificaat
zoom je in op de verschillende gebruiksfuncties van ruimtes.’
DUS SOMMIGE WONINGCORPORATIES MOETEN HAAST MAKEN?

‘Niemand is nog in paniek, maar het moet volgens de wet echt dit jaar nog rond
komen. Als je dan een grote corporatie bent met 10.000 verhuurbare eenheden,
dan is dat een enorme klus. Natuurlijk, er zitten doublures tussen, met identieke
appartementen of huizen in een wijk, maar dat moet je toch allemaal inventariseren. Soms zijn er digitale tekeningen beschikbaar. Zijn er geen tekeningen
voorhanden of zijn de bestaande tekeningen te onduidelijk, dan moet je ter
plekke gaan meten om zo de juiste oppervlaktes boven tafel te krijgen.’
EN ANDERE ONROEREND GOED BEHEERDERS?

‘We zien dat met name de professionele vastgoedeigenaren, zoals beleggers,
hun zaken redelijk goed op orde hebben. Voor hen is het ook een manier om
hun product in de markt te zetten, met alle metrages conform de nieuwe norm.
Het is een investering in je aanbod: je kunt er de verhuurprijs mee onderbouwen
en het schept duidelijkheid bij een eventuele verkoop. Bij gemeenten daarentegen kan de naderende deadline van de nen 2580 hard binnen komen. Daar
is bezit van onroerend goed geen kernactiviteit, terwijl ze ongemerkt toch een
aardig bezit hebben opgebouwd. Sommige gemeenten hebben hun gebouwendossier niet op orde. En nu moet het ineens. Gelukkig zijn er tegenwoordig
wel de nodige moderne hulpmiddelen beschikbaar om snel en efficiënt de precieze oppervlakten van panden te bepalen, zodat het toch nog voor het einde
van dit jaar in kaart gebracht kan worden.’
KUNNEN WIJ ALS ADVISEURS HIERIN OOK EEN ROL SPELEN?

‘Ja, natuurlijk. Het heel nauwkeurig inmeten van panden, zowel qua oppervlakte
als volume, is een van onze specialiteiten. En vanzelfsprekend doen wij dit
– als braafste jongetje van de klas – al sinds jaren keurig conform nen 2580.’
Contactpersoon:
ing. Ralph Paulssen
06 41 61 68 07
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Door de nauwe samenwerking tussen het Pop
podium, de architect DiederenDirrix en de
installatietechnische adviseurs van Bremen
Bouwadviseurs is optimaal gebruik gemaakt
van de beschikbare volumes. De grote nieuwe
zaal kwam op de eerste verdieping en kreeg
balkons op de tweede en derde verdieping,
voor perfect zicht op de optredens. De foyer
met ticket counters zijn op de begane grond,
net als de laad- en losruimte, waar een grote
goederenlift de apparatuur van de acts naar
het podium op één hoog brengt.
FONETISCH ÉN MEDISCH-HYGIËNISCH VERANTWOORD

Een muziektempel in het hart van de binnenstad stelt speciale eisen aan de geluidsisolatie,
terwijl je natuurlijk ook zo veel mogelijk
energieneutraal wilt bouwen. De coronapandemie zorgde voor een extra dimensie,
want daarmee kwam er een nieuwe prioriteit
in beeld: een perfecte ventilatie. Om aan alle
vereisten tegemoet te komen zijn in de nieuwe
nor échte hoogstandjes verricht, zo zegt
installatietechnisch adviseur Martijn van Weers:
‘Technisch was dit een echte uitdaging, want
je wilt binnen met 700 mensen en een band
lekker lawaai kunnen maken, maar dat mag
buiten niet te horen zijn. Daartoe heeft akoestisch ontwerpteampartner Peutz een perfect
geïsoleerde betonnen “doos-in-doos” constructie bedacht. De luchtbehandeling was
een complicerende factor. Wij hebben gekozen voor zogeheten “verdringingsventilatie”,
waarbij frisse toevoerlucht middels airsocks
naar binnen wordt gebracht en in de ruimte
vanaf het plafond als het ware naar beneden
“dwarrelt”. De schone nieuwe lucht verdringt
daarmee de warme binnenlucht, die – met alle
eventuele vervuiling die erin zweeft – naar
buiten wordt afgevoerd. Deze installatie moet
grote volumes aankunnen, dus moet je grote
gaten maken waar veel lucht doorheen kan,
terwijl het geluid wél binnen moet blijven.’

WARMTE ONTTREKKEN EN ENERGIE OPSLAAN

Grote installaties, dat betekent veel energiegebruik. Het bouwteam stond voor de opdracht
het pand desondanks te laten voldoen aan de
beng eisen. Hoe doe je dat? Martijn: ‘Koelen
met buitenlucht kost sowieso weinig energie,
want die lucht is vooral ’s avonds toch al koe
ler dan een zaal vol mensen, lichtinstallaties
en geluidsapparatuur. En wanneer we toch
actief moeten koelen gooien we die warmte
ook niet zomaar weg! Verwarmen en koelen
gebeurt duurzaam én aangenaam, zonder co 2
uit te stoten en zonder hinderlijk geluidsproductie. De aan de zaal onttrokken warmte
wordt namelijk afgegeven aan het in Heerlen
aanwezige mijnwater-systeem, een innovatief
circulair energienetwerk dat warmte én koude
levert aan woningen, kantoren, winkels en
industriële bedrijven. Mijnwater benut namelijk eveneens restwarmte uit de omgeving en
slaat eventuele restenergie op in oude ondergrondse mijngangen of energiecentrales met
buffervaten. De opgeslagen warmte kan later

weer worden gebruikt voor de verwarming.
Overigens staat het complete dak van de
nieuwe nor vol met zonnepanelen, dus ook
de warmtepomp zelf draait op gratis energie.
En houden we elektriciteit over, dan slaan we
die als warmte weer op in het mijnwater.’
APPLAUS VOOR DE NIEUWE MUZIEKTEMPEL

Uiteindelijk staat natuurlijk niet de techniek
in de spotlights. Alle aandacht gaat nu uit naar
de artiesten en hun fans. De nieuwe nor is
direct na het loslaten van de coronamaatregelen in gebruik genomen. Het poppodium heeft
in twee zalen een capaciteit van 1100 bezoekers
en is al sinds de eerste uitverkochte try-outs
razend populair bij zowel het publiek als de
optredende bands.
Contactpersoon:
ing. Martijn van Weers
06 30 63 69 64

[foto: Marc Bogman]
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In gesprek met drie collega’s over 45 jaar Bremen Bouwadviseurs Kwaliteit borgen in een tijd
van grote zorgen

‘Het draait bij ons écht om de mensen’

Zet drie willekeurige collega’s bij elkaar en de anekdotes tuimelen over elkaar heen. Dat is dus
precies wat we hebben gedaan. Irma Fober (34 jaar bij Bremen), Toon Deckers (31 jaar bij
Bremen) en Ralph Paulssen (22 jaar bij Bremen) in gesprek over hun hoogte- en dieptepunten
bij ons mooie bureau.
Irma begon in 1988 als medewerker kantoormanagement bij Bremen en herinnert zich die tijd
nog goed. Irma: ‘We waren toen met een man of tien en werkten allemaal vanuit Bert Bremens
huis. Nu is de groep veel groter geworden. Persoonlijk vind ik dat leuker.’ Toon (bestekdeskun
dige): ‘Het is geweldig dat Irma al zo lang bij ons is. Zelf heb ik Bremen de afgelopen 31 jaar
zien ontwikkelen van een traditioneel bouwkostenbureau tot waar we nu staan. Het persoonlijke,
de betrokkenheid, de menselijke sfeer is altijd overeind gebleven.’ Ralph (senior adviseur
beheer & onderhoud): ‘Eens, daarom was ons vorige kantoor aan de Bekkerweg ook minder
ideaal. De fysieke scheiding van twee verdiepingen zorgde voor een verdeling van collega’s.
Nu werken we weer in één open kantoorstructuur, dat past veel beter bij ons.’ Toon: ‘In 2009
ging onze wens in vervulling en maakten we de sprong naar de Randstad, waar we natuurlijk
al lang actief waren. In eerste instantie in Leiden, twee jaar later trokken we in de Van Nelle
Fabriek in Rotterdam.’
BIJZONDERE PROJECTEN

Irma, Ralph en Toon hebben alle drie zo hun eigen hoogtepunten waar ze op terugkijken. Toon:
‘De bèta faculteit (fnwi) van de Universiteit van Amsterdam was een bijzonder project, omdat
er drie verschillende architectenbureaus bij betrokken waren. Alle drie waren ze verantwoordelijk voor een geheel eigen gedeelte, ik moest schakelen met ze allemaal.’ Ralph: ‘Een prestatie
waar ik trots op ben is de inspectie van ruim 400(!) kinderopvanglocaties in coronatijd. Bijna
tweederde van ons kantoor was hierbij betrokken, wat een uitdaging!’ Irma: ‘Voor mij is elke
verhuizing van Bremen een uitdaging geweest.’
STERKE BAND

Gevraagd naar een dieptepunt hoeven de drie niet lang na te denken. Het plotselinge overlijden
van directeur Karel de Bruijn in 2008 sloeg in als een bom. Ralph: ‘We denken nog vaak aan
hem en het is extra bijzonder dat zijn jongste dochter Floor nu bij ons werkt.’ Toon: ‘Collega’s
met wie je een goede band hebt die op wat voor manier dan ook vertrekken, daar kan ik wel
last van hebben. Aan de andere kant kun je met elke nieuwe collega natuurlijk ook weer een
band opbouwen.’ Ralph: ‘Bij Bremen zijn we een dienstverlener pur sang, het draait allemaal
om de mensen. Daarom vind ik het ook prachtig dat we veel opdrachtgevers vele jaren bij ons
houden. Je moet dat vertrouwen steeds opnieuw bevestigen. We zijn een flexibele organisatie
die heel goed kan meebewegen met de uitdagingen die voor ons staan. Dat is onze kracht.
We hebben de kennis en de
ervaring. Als je dan ook nog
de juiste mensen aan de op
drachtgever weet te koppelen,
ontstaat een toekomstbestendige samenwerking.’ Irma:
‘Open en eerlijk zijn, daar gaat
het volgens mij om.’ Toon
sluit zich daarbij aan: ‘We
werken hard, maar staan ook
allemaal voor elkaar klaar.
Die eenheid stralen we ook
naar buiten toe uit. Samen zijn
we Bremen Bouwadviseurs.’

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet
op de Kwaliteitsborging aan. Het doel van deze
wet is verbetering van de bouwkwaliteit, de
positie van de consument en vermindering van
de faalkosten. In eerste instantie gaat het alleen
nog om eenvoudige bouwprojecten.
Ik heb niet veel vertrouwen in deze wet. Dat
komt vooral omdat de adviseurs die rondom
de projecten advies uitbrengen, daarna hun
eigen werk mogen controleren. Een typisch
geval van de slager die zijn eigen vlees keurt
met als gevolg: geen toegevoegde waarde.
Die ontstaat pas als een onafhankelijke derde
partij de controles uitvoert. Maar het wordt
nog erger, want de wet is alweer uitgesteld.
Nog voordat de wet in werking treedt, verliest
hij nog verder aan kracht.
Bij mij rijst nu de vraag: waarom is de wet rond
om de pfas-problematiek (die in juli 2019
wél is ingegaan) niet uitgesteld? Net zoals het
beleidskader waarin het Programma Aanpak
Stikstof (pas) is geregeld. En nu ik toch bezig
ben: gezien de noodzaak van de transformatie
bestaand vastgoed en de urgentie van de energietransitie had het Bouwbesluit uit 2012 juist
al lang vernieuwd moeten zijn!
Dat de stijgende olie- en gasprijzen nu aanleiding zijn om door te pakken op het verminderen
van fossiele brandstoffen bewijst mijn eerdere
stelling dat vooral de portemonnee regeert.
Slechts een klein gedeelte van de samenleving
handelt intrinsiek om te komen tot een duurzame samenleving. Dat we zo snel mogelijk
minder afhankelijk willen zijn van Rusland,
geeft die motivatie in ieder geval een extra
boost.
Het is nu tijd om te resetten en door te pakken
op de al ingezette transformatie van bestaand
vastgoed. Van de mogelijke nieuwe bestemmingen lijkt me vooral wonen een logische
stap, gezien de enorme vraag naar woningen.
Nederland is een land van gedogen en uitstellen, maar ook een pragmatisch land: first things
first. Wat mij betreft kan de Wet op de Kwaliteitsborging dan ook in de koelkast. De noodzaak ontbreekt op dit moment eenvoudigweg.
Beoordeel de huidige problemen naar hun
urgentie, zoek naar oplossingen en laten we
doorpakken. Hopelijk kunnen we ons dan
over een paar jaar druk maken over de Wet op
de Kwaliteitsborging. Dat zou heerlijk zijn.
Hans Fiering, algemeen directeur
06 53 66 53 82
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