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Op 24 september heeft Anne-Marie Rakhorst 
in Hotel Des Indes in Den Haag haar boek 
Duurzaam ontwikkelen… een wereldkans 
gepresenteerd. Het eerste 
exemplaar overhandigde zij 
aan mevrouw Yvonne 
Timmerman-Buck, 
voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten Generaal. 

Als de genodigden de zaal in Des Indes 
betreden, verschijnen op de grote schermen 
aan weerskanten van het podium snelle 
beeldflitsen van een vervuilde wereld, 
smeltende poolkappen en rokende 
schoorstenen. De muziek is dreigend, om 
plaats te maken voor vrolijkere tonen als een 

zonnige, schone wereld verschijnt. 
Middagvoorzitter Beau van Erven Dorens heet 
de aanwezigen welkom en zet kort uiteen wat 

het doel van de 
bijeenkomst is. Hij leest de 
brief voor van premier 
Balkenende die helaas niet 
kon komen, omdat hij die 

middag in de Verenigde Staten ‘op een ander 
platform dezelfde boodschap over duurzaam 
ontwikkelen’ bepleit. 

Anne-Marie Rakhorst presenteert 
boek ‘Duurzaam ontwikkelen…  
een wereldkans’
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‘Niks geitenwollen  
sokken. Duurzaam  
ontwikkelen is hip!’

Kijk voor  
meer informatie op  

www.duurzaamheid.nl

U wilt weten in welke staat bedrijfspanden  
of woningen verkeren die u wilt aankopen. 
Dan kunt u een ingenieursbureau opdracht 
geven om een aankoopinspectie te doen.  
Maar heeft u de Search Vastgoed Portfolio 
(SVP) al gecheckt? 

Een ander voorbeeld: u wilt als woning-
corporatie weten welke asbesttoepassingen er 
in uw vastgoed zijn aangetroffen. Een simpele 
check via ons digitale serviceportaal voor 
vastgoedeigenaren biedt direct uitsluitsel. 
Een kwestie van inloggen in onze ‘kaartenbak’ 
en de gewenste informatie verschijnt op 
scherm. Gespecificeerd op postcode, straat en 
huisnummer.  

Digitaal archief
Search is er terecht trots op haar opdracht-
gevers deze digitale tool te kunnen aanbieden 
die perfect past in ons dienstenpakket. Wij 
hebben alle gegevens van onderzoeken die wij 
in het verleden voor u hebben uitgevoerd in 
de Search Vastgoed Portfolio overzichtelijk 
opgeslagen. Dat bespaart u zoeken in 

archiefmappen, want al uw 
onderzoeksgegevens staan online tot uw 
beschikking. Dat bespaart u ook archiefruimte, 
want in feite archiveren wij nu voor u.  
Alle informatie over aankoopinspecties, 
asbestinventarisaties en -onderzoeken zijn 
snel op te vragen en in te zien. Digitaal,  
dus ook nog heel milieuvriendelijk!

Demoversie 
De demoversie van de Search Vastgoed 
Portfolio is al online. Als u geïnteresseerd 

bent in deze dienstverlening, neemt u dan 
vooral snel contact met ons op. U ontvangt 
dan uw eigen inlogcode, zodat u met behulp 
van de demoversie kunt kijken wat wij over uw 
onroerend goed in de ‘kaartenbak’ hebben 
zitten. Woningcorporaties met een groot 
woningenbestand kunnen direct per woning 
checken of er een asbestinventarisatie is 
verricht en welke asbesttoepassingen zijn 
aangetroffen. Bovendien staat aangegeven of 
het asbest al dan niet uit de woning gesaneerd 
is, wanneer de sanering heeft plaatsgevonden 
en door welk bedrijf deze is uitgevoerd. Ook 
de eindcontrolemetingen die wij na sanering 
hebben uitgevoerd, zijn online in te zien. 

Digitale sleutel
Search gaat de Search Vastgoed Portfolio 
gaandeweg verder uitbreiden. Op termijn zult 
u van de panden die in ons digitale portaal 
zijn opgenomen alle informatie aantreffen, 
zoals aankoopsom, verkoopprijs, bouwstaat 
en onderhoudsstatus, uitgevoerde 
onderzoeken, saneringen, renovaties en 
dergelijke. Tot en met wat wij u voor de 
onderzoeken gefactureerd hebben.  
Het grote voordeel is dat u bij verkoop een 
geïnteresseerde koper als het ware de digitale 
sleutel van een pand kunt overhandigen.  
Hij kan op uw verzoek online toegang krijgen 
tot alle gegevens die wij in het digitale portaal 
over uw pand hebben opgeslagen.  

Gratis service
Search berekent haar opdrachtgevers niets 
voor deze extra dienstverlening. Bovendien 
stellen wij het zeer op prijs als u met ons 
meedenkt hoe wij deze service kunnen 
optimaliseren. Maak uw specifieke wensen 
kenbaar en wij zullen kijken of en hoe wij 
daaraan kunnen voldoen. Ook deze tool 
kunnen wij voor u op maat maken om u  
nog beter van dienst te zijn!

‘Search presenteert  
digitale ‘kaartenbak’ voor 

vastgoedportefeuille’

Vastgoedeigenaren bekijken online  
onderzoeksgegevens van panden en objecten 

Search Vastgoed Portfolio
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Kolenhoed
Als eerste spreker treedt Michael 
Braungart aan, de Duitse chemicus die 
samen met de Amerikaanse architect 
William McDonough het boek Cradle to 
Cradle heeft gepubliceerd, dat binnenkort 
ook in een Nederlandse vertaling 
beschikbaar is. Braungart schetst op de 
hem bekende humoristische wijze een 
toekomstbeeld, waarin afval voedsel is 
voor nieuwe producten en prijst de 
auteur voor haar initiatief om duurzame 
ontwikkeling onder de aandacht van een 
groot publiek te brengen. Als Anne-Marie 
Rakhorst het podium betreedt, plaatst 
Beau van Erven Dorens haar de rokende 
kolenhoed op het hoofd die als protest 
tegen de aanleg van nieuwe kolencentrales 
is gemaakt door de kunstenares Maria 
Olsthoorn. Rakhorst houdt vervolgens 
een vlammend pleidooi voor duurzame 
ontwikkeling, dat veel bijval vindt bij de 
aanwezigen. Als het applaus verstomd is, 
overhandigt zij het eerste exemplaar van 
haar boek aan de Eerste Kamer-voorzitter 
die het in dank aanvaardt. Mevrouw 
Timmerman-Buck haalt een treffend 
citaat uit het boek van Rakhorst aan om 
aan te geven dat er altijd een oplossing 
te vinden is: wat niet kan, bestaat niet.

Een wéreldkans!
Duurzaam ontwikkelen... een wereldkans  
is het resultaat van een persoonlijke 

zoektocht van de auteur naar duurzame 
ontwikkeling. In dat kader heeft Anne-
Marie Rakhorst vele gesprekken gevoerd  
met architecten, wetenschappers, 
politici, ondernemers, journalisten, 
trendwatchers, natuur- en 
milieuorganisaties en uitvinders. 
Wat heeft haar daartoe bewogen?  
‘Toen ik het boek van Al Gore Een 
ongemakkelijke waarheid had gelezen, 
was mijn eerste reactie: dat moet anders! 
Hij schetst in feite een afschrikwekkend 
doemscenario voor de toekomst. Als 
mens krijg je al snel het gevoel dat er 
iets onafwendbaars op je afkomt, waar je 
als individu weinig aan kunt veranderen. 
Er bekruipt je een gevoel van onmacht en 
onheil. Terwijl ik zeker weet dat je 
iedereen enthousiast kunt krijgen voor 
duurzame ontwikkeling als je juist de 
positieve kant, de kansen en de 
uitdagingen laat zien. Dat is de insteek 
van waaruit ik dit boek heb geschreven.’

Inspirerend
Het boek staat er vol van; de schrijfstijl 
is positief en inspirerend. ‘Klopt. Ik heb 
zoveel geweldige voorbeelden gezien van 
duurzaam ontwikkelde producten dat ik 
ervan overtuigd ben dat duurzaam 
ontwikkelen absoluut de toekomst heeft. 
Neem bijvoorbeeld de ‘eetbare’ BH van 
Triumph. Volledig bio-afbreekbaar, net als 
de t-shirts die je bij wijze van spreken in 

de tuin kunt gooien als compost. Of de 
Mirra-stoel van Herman Miller, fabrikant 
van prachtige kantoormeubelen. Een 
fantastisch vormgegeven stoel die vele 
jaren meegaat en daarna voor 98% 
recyclebaar is. Of het aircobed voor de 
ecoparadijzen in de tropen. Ontwikkeld 
door twee Delftse industriële vormgevers 
van de TU. Schitterend vormgegeven en 
zo gemaakt dat koele lucht op de slapers 
neerdaalt. Met dit bed is veel energie te 
besparen, want je hoeft niet de hele 
hotelkamer te koelen om te kunnen 
slapen in een warm klimaat.

Economie-ecologie
Het is duidelijk dat dit onderwerp haar 
heel na aan het hart ligt. ‘Dat is het niet 
alleen. Natuurlijk moeten we allemaal 
inzetten op duurzame ontwikkeling.  
Dan kunnen ook onze kinderen in hun 
behoeften voorzien. Ik trek het 
onderwerp heel bewust uit de 
geitenwollensokkensfeer. Duurzaam 
ontwikkelen is hip, trendy en helemaal 
in. Het heeft alles met economie te 
maken, want het levert geld op. Dat 
bewijzen geïnspireerde uitvinders en 
ondernemers zoals Ruud Koornstra van 
Tendris. Samen met zijn compagnons 
heeft hij onder meer de LED-lampen op 
de markt gebracht en de GreencardVisa. 
Als je die card gebruikt om brandstof te 
tanken of vliegtickets te boeken, 
compenseer je je CO2-uitstoot.  
De creditcardmaatschappij compenseert 
je CO2-uitstoot door te investeren in 
duurzame ontwikkelingen en de aanplant 
van bomen. Koornstra is nu bezig met 
duurzaam reizen. Kijk naar Michael 
Braungart en William McDonough die 
samen het Cradle to Cradle-protocol 
hebben ontwikkeld. Die stellen terecht 
dat je je niet schuldig hoeft te voelen dat 
je leeft, maar er juist met volle teugen 
van moet genieten. Door terug te geven 
aan de aarde wat je neemt, door mooi 
vormgegeven, duurzame producten te 
ontwikkelen en te kopen die dat mogelijk 
maken.’

Slim denken
Ze haalt het voorbeeld aan van de 
ijsverpakking die Braungart en 
McDonough hebben ontwikkeld voor 
Unilever. ‘Dat is een folie die bij 
kamertemperatuur oplost tot water.  

Dus kinderen kunnen deze verpakking 
gerust weggooien. Graag zelfs, want de 
verpakking bevat zaden van zeldzame 
planten. Daarmee dragen ze bij aan een 
grotere biodiversiteit en dat is één van 
de basisvoorwaarden voor duurzaam 
ontwikkelen.’ Doorvragend op dit 
onderwerp blijkt Anne-Marie in Londen 
een workshop van Braungart te hebben 
bijgewoond. ‘Geweldig hoe deze Duitse 
topchemicus samen met de Amerikaanse 
architect McDonough tal van projecten 
in de Verenigde Staten, Europa en China 
heeft gerealiseerd. Zij laten overtuigend 
zien dat slim denken prachtige duurzame 
resultaten oplevert, die volledig recht 
doen aan de gedachte van Planet-People-
Profit, ofwel de Triple P die de basis 
vormt van duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.’

Vanaf de ontwerpfase
Een vlugge blik op de inhoudsopgave van 
haar boek toont aan dat Anne-Marie kans 
heeft gezien een aansprekend, rijk 
gevarieerd beeld te schetsen van een 
duurzame wereld. Die voor iedereen 
binnen handbereik ligt. ‘Nee, niet de 
thermostaat een graadje lager zetten. 
Nergens voor nodig, al scheelt elke  
graad 7% in je jaarlijkse energieverbruik.  
Ga liever duurzaam bouwen, zoals 

Search heeft gedaan. Onze panden 
voldoen daardoor aan de hoogste 
energieprestatienorm.’ Nadrukkelijk 
voegt ze eraan toe: ‘Maar bij alle 
producten en ontwerpen moet duurzaam 
ontwikkelen vanaf de ontwerpfase 
centraal staan. Dan al moet een architect 
of ontwerper bedenken hoe een gebouw 
of product gerecycled kan worden. Hij 
moet bouwmaterialen en grondstoffen 
kiezen die voor hergebruik geschikt zijn 
zonder in te boeten aan kwaliteit of die 
bio-afbreekbaar zijn.’

Dienstenaanbod
Search heeft inmiddels een uitgebreid 
dienstenaanbod op het gebied van 
duurzaam bouwen en slopen en 

energieprestatieadviezen opgebouwd. 
‘De tijdens de bouw opgedane kennis 
zetten wij nu in voor onze 
opdrachtgevers. Duurzaam bouwen en 
slopen deden we al lang. Dat vullen we 
nu aan met energieprestatiescans, 
energieprestatieadviezen en adviezen 
over subsidiëring. Kennis delen is heel 
belangrijk en die stellen wij graag ter 
beschikking van onze opdrachtgevers. 
Ook dat is duurzaam, omdat het de 
onderlinge relatie verdiept en er extra 
inhoud aan geeft.’
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Kolenhoed
Als eerste spreker treedt Michael 
Braungart aan, de Duitse chemicus die 
samen met de Amerikaanse architect 
William McDonough het boek Cradle to 
Cradle heeft gepubliceerd, dat binnenkort 
ook in een Nederlandse vertaling 
beschikbaar is. Braungart schetst op de 
hem bekende humoristische wijze een 
toekomstbeeld, waarin afval voedsel is 
voor nieuwe producten en prijst de 
auteur voor haar initiatief om duurzame 
ontwikkeling onder de aandacht van een 
groot publiek te brengen. Als Anne-Marie 
Rakhorst het podium betreedt, plaatst 
Beau van Erven Dorens haar de rokende 
kolenhoed op het hoofd die als protest 
tegen de aanleg van nieuwe kolencentrales 
is gemaakt door de kunstenares Maria 
Olsthoorn. Rakhorst houdt vervolgens 
een vlammend pleidooi voor duurzame 
ontwikkeling, dat veel bijval vindt bij de 
aanwezigen. Als het applaus verstomd is, 
overhandigt zij het eerste exemplaar van 
haar boek aan de Eerste Kamer-voorzitter 
die het in dank aanvaardt. Mevrouw 
Timmerman-Buck haalt een treffend 
citaat uit het boek van Rakhorst aan om 
aan te geven dat er altijd een oplossing 
te vinden is: wat niet kan, bestaat niet.

Een wéreldkans!
Duurzaam ontwikkelen... een wereldkans  
is het resultaat van een persoonlijke 

zoektocht van de auteur naar duurzame 
ontwikkeling. In dat kader heeft Anne-
Marie Rakhorst vele gesprekken gevoerd  
met architecten, wetenschappers, 
politici, ondernemers, journalisten, 
trendwatchers, natuur- en 
milieuorganisaties en uitvinders. 
Wat heeft haar daartoe bewogen?  
‘Toen ik het boek van Al Gore Een 
ongemakkelijke waarheid had gelezen, 
was mijn eerste reactie: dat moet anders! 
Hij schetst in feite een afschrikwekkend 
doemscenario voor de toekomst. Als 
mens krijg je al snel het gevoel dat er 
iets onafwendbaars op je afkomt, waar je 
als individu weinig aan kunt veranderen. 
Er bekruipt je een gevoel van onmacht en 
onheil. Terwijl ik zeker weet dat je 
iedereen enthousiast kunt krijgen voor 
duurzame ontwikkeling als je juist de 
positieve kant, de kansen en de 
uitdagingen laat zien. Dat is de insteek 
van waaruit ik dit boek heb geschreven.’

Inspirerend
Het boek staat er vol van; de schrijfstijl 
is positief en inspirerend. ‘Klopt. Ik heb 
zoveel geweldige voorbeelden gezien van 
duurzaam ontwikkelde producten dat ik 
ervan overtuigd ben dat duurzaam 
ontwikkelen absoluut de toekomst heeft. 
Neem bijvoorbeeld de ‘eetbare’ BH van 
Triumph. Volledig bio-afbreekbaar, net als 
de t-shirts die je bij wijze van spreken in 

de tuin kunt gooien als compost. Of de 
Mirra-stoel van Herman Miller, fabrikant 
van prachtige kantoormeubelen. Een 
fantastisch vormgegeven stoel die vele 
jaren meegaat en daarna voor 98% 
recyclebaar is. Of het aircobed voor de 
ecoparadijzen in de tropen. Ontwikkeld 
door twee Delftse industriële vormgevers 
van de TU. Schitterend vormgegeven en 
zo gemaakt dat koele lucht op de slapers 
neerdaalt. Met dit bed is veel energie te 
besparen, want je hoeft niet de hele 
hotelkamer te koelen om te kunnen 
slapen in een warm klimaat.

Economie-ecologie
Het is duidelijk dat dit onderwerp haar 
heel na aan het hart ligt. ‘Dat is het niet 
alleen. Natuurlijk moeten we allemaal 
inzetten op duurzame ontwikkeling.  
Dan kunnen ook onze kinderen in hun 
behoeften voorzien. Ik trek het 
onderwerp heel bewust uit de 
geitenwollensokkensfeer. Duurzaam 
ontwikkelen is hip, trendy en helemaal 
in. Het heeft alles met economie te 
maken, want het levert geld op. Dat 
bewijzen geïnspireerde uitvinders en 
ondernemers zoals Ruud Koornstra van 
Tendris. Samen met zijn compagnons 
heeft hij onder meer de LED-lampen op 
de markt gebracht en de GreencardVisa. 
Als je die card gebruikt om brandstof te 
tanken of vliegtickets te boeken, 
compenseer je je CO2-uitstoot.  
De creditcardmaatschappij compenseert 
je CO2-uitstoot door te investeren in 
duurzame ontwikkelingen en de aanplant 
van bomen. Koornstra is nu bezig met 
duurzaam reizen. Kijk naar Michael 
Braungart en William McDonough die 
samen het Cradle to Cradle-protocol 
hebben ontwikkeld. Die stellen terecht 
dat je je niet schuldig hoeft te voelen dat 
je leeft, maar er juist met volle teugen 
van moet genieten. Door terug te geven 
aan de aarde wat je neemt, door mooi 
vormgegeven, duurzame producten te 
ontwikkelen en te kopen die dat mogelijk 
maken.’

Slim denken
Ze haalt het voorbeeld aan van de 
ijsverpakking die Braungart en 
McDonough hebben ontwikkeld voor 
Unilever. ‘Dat is een folie die bij 
kamertemperatuur oplost tot water.  

Dus kinderen kunnen deze verpakking 
gerust weggooien. Graag zelfs, want de 
verpakking bevat zaden van zeldzame 
planten. Daarmee dragen ze bij aan een 
grotere biodiversiteit en dat is één van 
de basisvoorwaarden voor duurzaam 
ontwikkelen.’ Doorvragend op dit 
onderwerp blijkt Anne-Marie in Londen 
een workshop van Braungart te hebben 
bijgewoond. ‘Geweldig hoe deze Duitse 
topchemicus samen met de Amerikaanse 
architect McDonough tal van projecten 
in de Verenigde Staten, Europa en China 
heeft gerealiseerd. Zij laten overtuigend 
zien dat slim denken prachtige duurzame 
resultaten oplevert, die volledig recht 
doen aan de gedachte van Planet-People-
Profit, ofwel de Triple P die de basis 
vormt van duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.’

Vanaf de ontwerpfase
Een vlugge blik op de inhoudsopgave van 
haar boek toont aan dat Anne-Marie kans 
heeft gezien een aansprekend, rijk 
gevarieerd beeld te schetsen van een 
duurzame wereld. Die voor iedereen 
binnen handbereik ligt. ‘Nee, niet de 
thermostaat een graadje lager zetten. 
Nergens voor nodig, al scheelt elke  
graad 7% in je jaarlijkse energieverbruik.  
Ga liever duurzaam bouwen, zoals 

Search heeft gedaan. Onze panden 
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Search bouwt in Amsterdam en Heeswijk 
twee nieuwe bedrijfspanden die zelf 
alle benodigde energie opwekken en 
zelfs energie terugleveren aan het 
energienet. Eerste uitgangspunt is 
energieneutrale gebouwen neer te zetten. 
Tweede uitgangspunt is dat de realisatie 
economisch haalbaar en betaalbaar  
moet zijn. 

Uitvoering
Bij de panden komen verticale 
windmolens van Britse makelij te staan. 
Prachtig van ontwerp en uitstekend 
geschikt om zelfs bij weinig wind 
voldoende energie op te wekken.  
Het Amsterdamse pand wordt gebouwd 

op heipalen van Betonson voor warmte-/
koudeopslag in de diepere bodemlagen. 
De panden worden voorzien van 
energiedaken met zonnecollectoren  

voor de warmwatervoorziening.  
Het houtskeletbouwpand in Amsterdam 
is zo vormgegeven dat ’s avonds de pui 
hermetisch gesloten kan worden, zodat 

alle warmte in het pand blijft en 
inbrekers bovendien geen kans hebben. 
De houtskeletbouw is van houtsoorten 
die stuk voor stuk het FSC-certificaat 
hebben. Tussen de binnen- en 
buitenwand wordt een isolatie van 
geperste houtvezel aangebracht. 
Hemelwateropvang vormt de bron voor 
het grijswatercircuit om de wc’s door te 
spoelen. In de ramen zit vanzelfsprekend 
dubbel glas voor de hoogst mogelijke 
isolatie van de raamvlakken.

In de volgende In-for-Mail zullen wij 
aandacht schenken aan de nieuwbouw  
in Heeswijk.

Aan het eind van het jaar ligt op de 
plaats waar nu het ontruimde WAH-
gebouw staat (Professor Holstlaan 6 te 
Eindhoven) een groot gat op de campus. 
Dat wordt opgevuld met grond die wordt 
afgegraven uit een grote waterplas op 
het terrein.

Einde jaren negentig heeft Philips 
het plan opgevat meerdere locaties in 
Eindhoven op één plek te concentreren. 
Daarvoor is het bijna 1 vierkante 
kilometer grote terrein gekozen waar 
al tal van laboratoria en researchcentra 
gehuisvest waren en dat sinds april 
2007 een eigen afrit heeft vanaf de A2. 
Er is toen besloten om dit complex 
te ‘upgraden’ naar een aantrekkelijk 
landschappelijk en stedenbouwkundig 
geheel. Leo Kokken is projectmanager en 
voorzitter van het planteam, wat namens 
de Exploitatiemaatschappij Philips High 
Tech Campus (EPHTC) opgesteld is voor 
realisatie van het landschap en de boven- 
en ondergrondse infrastructuur.

Landschaptypen
Door Juurlink en Geluk, een 
ontwerpbureau voor stedenbouw en 
landschap, is in opdracht van Philips  
het terrein in een aantal verschillende 
landschaptypen onderverdeeld.  
Ten noorden van het terrein stroomt  
de Dommel. Daar heeft de 
landschapsarchitect het typisch 
Brabantse beemddal weer teruggebracht 
in het landschap. De in het midden 

gelegen vijver is uitgebreid tot een grote 
waterplas met zeggevegetatie. Tussen het 
beemddal en de waterplas is tussen de 
gebouwen een transparant berkenbos 
gerealiseerd. Het gebied ten zuiden van 
de waterplas is verschraald ter realisatie 
van het heidelandschap. Aan de 
westzijde van het gebied is het sportbos 
gerealiseerd, waar zich allerlei 
sportvelden, looppaden en trimbanen 
bevinden. 

Opschoning
In de afgelopen jaren is een aantal 
gebouwen gerenoveerd en zijn nieuwe 
gebouwen uit de grond opgetrokken, 
waaronder The Strip, een langgerekt, 
centraal gelegen gebouw waarin diverse 
bedrijfsrestaurants en winkels, 
vergaderfaciliteiten inclusief een  

auditorium, een fitnesscentrum en een 
grand café zijn ondergebracht. Langs de 
waterplas zijn twee landschapsvilla’s 
verrezen waar kleine bedrijven zich 
vestigen. Het hele gebied wordt verder 
autoluw gemaakt. Kokken: ‘De 
gerenoveerde gebouwen zijn prachtig 
geworden en vormen een geheel met de 
nieuwbouw. Nu moet alleen nog het 
WAH-gebouw gesloopt worden, want dat 

past niet op de campus. In plaats 
daarvan is hoogbouw gepland, wat 
beslist een fantastisch gezicht zal zijn zo 
vlak aan de waterplas met natuurlijke 
vegetatie en houten loopbordessen en 
vlonders.’

Gegund
Search is in feite voor dit project in beeld 
gekomen, omdat Kokken twijfelde of het 
bestaande asbestinventarisatierapport 
volledig was. Daarom vroeg hij Search 
het te actualiseren. ‘Search heeft al veel 
asbestinventarisaties voor Philips 
uitgevoerd in te renoveren gebouwen.
Tijdens een gesprek met hoofd Inkoop 
Harrie Geven bleek dat Search ook 
plannen van aanpak en bestekken voor 
sloop kan schrijven. Toen lag het voor de 
hand om slopen en asbest verwijderen te 
combineren. De offerte zag er goed uit, 
dus is Search dit project gegund.’

Shortlist
Search heeft in overleg met Kokken en 
Geven een shortlist van sloopbedrijven 
samengesteld die aan de hand van de 
door Search gemaakte bestekken 
geoffreerd hebben voor het sloop- en 
saneringsproject. De firma Heezen uit 
Eindhoven is inmiddels met het werk 
begonnen. De planning is dat de 
complete klus aan het einde van het jaar 
geklaard zal zijn, zodat vervolgens 
verdere landschappelijke invulling van 
het vrijgekomen gebied plaats kan 
vinden. 

‘De twee nieuwe  
bedrijfspanden van  

Search zijn duurzaam 
en wekken energie op’

‘Een handige combinatie 
van slopen en asbest 

verwijderen’

Duurzaam bouwen heeft de toekomst

Search realiseert duurzame bedrijfspanden

TRAININGEN EN EXAMENS   
Als gecertificeerd opleidingsinstituut verzorgt 
Search Opleidingen klassikale en e-learning 
trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening 
(BHV), veiligheid (VCA), milieu, asbest en 
arbeidsomstandigheden (Arbo). Nieuw zijn de 
trainingen op het gebied van duurzaamheid, zoals 
de basistraining Energieprestatie en de training 
Energieprestatieadviseur (EPN).

De handige trainings- en examenplanner van 
Search Opleidingen verschijnt twee keer per jaar. 
Deze bevat een overzicht aan van alle beschikbare 
trainingen en examens. 

Voor in-company trainingen en examens kunt 
u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. 
Search Opleidingen verzorgt uiteraard ook 
maatwerktrainingen. Vraag onze brochures  
en de trainings- en examenplanner aan of neem  
een kijkje op onze site: www.searchbv.nl. 

De sloop van het WAH-gebouw

Search aan de slag voor  
High Tech Campus Eindhoven
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‘Ik ben superenthousiast over de  
BHV- en EHBO-trainingen van Search 
Opleidingen’, zegt Mirjam Remmerswaal 
spontaan. Als medewerkster Opleidingen 
voor de Commando Luchtstrijdkrachten 
(CLSK) is zij aanspreekpunt voor 
additionele scholing voor het personeel 
van de staf van de Luchtmacht. ‘Dezelfde 
geluiden heb ik opgevangen van mijn 
medecursisten.’
Eind december zijn de trainingen BHV en 
EHBO afgerond. Vanaf dan beschikt de 
Luchtmacht op alle bases in het land 
over goed opgeleide, gediplomeerde 
personeelsleden die als bedrijfshulp-
verlener of EHBO’er inzetbaar zijn bij 
ongelukken of calamiteiten. ‘We zochten 
een extern opleidingsinstituut dat in vier 
maanden tijd kans zou zien een 
substantieel deel van de acute trainings-
behoefte voor haar rekening te nemen.’ 

Selectiecriteria
Defensie heeft eigen instructeurs, maar 
had onvoldoende instructiecapaciteit om 
de trainingen door hen te laten 
verzorgen. Landelijke dekking gold ook 
als een selectiecriterium voor de CLSK, 
omdat de mensen op de diverse 
luchtmachtbases verspreid in het land en 
op het stafkantoor in Breda werken. 
‘Daarom hebben we een aantal instituten 
dat landelijke dekking kon bieden 
gevraagd een voorstel te doen. De keus 
is op Search gevallen, omdat dit 
opleidingsinstituut het beste aan de 
selectiecriteria voldeed en als beste  
keus uit de bus kwam.’

Eén aanspreekpunt
De CLSK heeft in Search één aanspreek-
punt voor alle vragen. Search geeft alle 
trainingen op de bases zelf en op het 
stafkantoor in Breda. ‘Er wordt klassikaal 
lesgegeven, omdat veel luchtmacht-
mensen over waardevolle kennis en 
veldervaring beschikken die ze in de 
training kunnen inbrengen. Klassikaal 
trainen betekent ook dat mensen van 
verschillende afdelingen op de bases 
elkaar zien, dus is het ook een belangrijk 
contactmoment.’ 

Op eigen locatie getraind
In een periode van vier maanden een 
groot aantal cursisten trainen op diverse 
locaties in het land is geen sinecure.  
De luchtmachtmedewerkers geven zich 
vrijwillig op voor deze trainingen. Search 
verzorgt ook de herhalingstrainingen 
voor BHV en EHBO. Mensen die deze 

trainingen volgen, draaien gewoon mee 
in de klas.’ Voordat een training kan 
plaatsvinden, stemt de staf CLSK eerst 
met de opleidingscoördinatoren op de 
bases af welke data de voorkeur hebben 
voor de 2-daagse BHV en 3-daagse 
EHBO-training. ‘Search heeft aangegeven 
dat een klas uit maximaal zestien 
deelnemers mag bestaan. In totaal 
worden er meer dan vijftien trainingen 
per onderdeel verzorgd.’

Praktijkmensen
Mirjam Remmerswaal is heel tevreden 
over de trainers. ‘Allemaal praktijk-
mensen die weten waar ze het over 
hebben. Daarom kunnen ze ook veel 
voorbeelden geven om de leerstof te 
illustreren. De leerboeken Basisopleiding 

BHV’er en het Oranjekruis EHBO-boekje 
blijven tijdens de training gesloten. De 
docenten hebben een beamer bij zich en 
sheets. Dat maakt de trainingen veel 
aansprekender dan wanneer de leerstof 
aan de hand van een boekje wordt 
behandeld. Maar de handleidingen zijn 
natuurlijk wel uitstekende naslagwerken. 
Doordat trainingen op de eigen locatie 
plaatsvinden, gaat er geen tijd verloren 
met reizen. Dat is erg prettig. Bovendien 
beschikken alle bases over faciliteiten 
voor praktijkbeoefening van de lesstof.’ 

‘Ik ben superenthousiast 
over de BHV- en  

EHBO-trainingen van 
Search Opleidingen’

Recent heeft er een brand gewoed in het 
bedrijfsgebouw van CZL Tilburg. Dit 
bedrijf is gespecialiseerd in oppervlakte-
behandelingen, machinale bewerkingen 
en reparaties van technisch 
hoogwaardige producten. Hierbij wordt 
een breed scala aan chemische stoffen 
gebruikt. Als gevolg van de brand bleken 
er met het bluswater chemische stoffen 
in het milieu terecht te zijn gekomen.

In de bereddingsfase - de brandweer  
was nog aan het blussen - is Search 
Ingenieursbureau in opdracht van CZL 
Tilburg door een schade-expert te hulp 
geroepen om de schade aan oppervlakte-
water, waterbodem en riool zoveel 
mogelijk te beperken. 

Direct schade beperken
Er liggen in de directe nabijheid van het 
bedrijfsterrein sloten. Om te voorkomen 
dat de chemicaliën die tot in de wijde 
omtrek zouden verontreinigen, zijn in 
opdracht van Search, als milieukundig 
onderzoeksbureau, meteen dammen van 
zand gestort. ‘De omvang van de 
verontreiniging kan namelijk met de 
minuut veranderen’, vertelt Walter 
Habraken, Hoofd kwaliteit bij CZL Tilburg. 
Search heeft ook de andere risico’s in 
kaart gebracht en leiding gegeven aan de 
maatregelen die nodig waren om de 
schade voor mens en milieu tot een 
absoluut minimum te beperken. 

Alles onder controle
Toen de brandweer het sein ‘brand 
meester’ kon geven, heeft Search direct 
monsters genomen van de bestrating, 
het grondwater, de grond en de 
bestaande bebouwing van en rondom 
de brandhaard, van het oppervlaktewater 

en van de waterbodem in de sloten. Ook 
is gecontroleerd of er asbest in de 
brandhaard aanwezig was. Dat was 
gelukkig niet het geval. In de week na de 
brand heeft Search de milieukundige 
begeleiding en controle van alle 
saneringswerkzaamheden op zich 
genomen. De waterbodem van de sloten 
is afgegraven en het water is opgepompt 
en afgevoerd. ‘Bij saneringswerkzaam-
heden is het zaak dat alle verontreiniging 
grondig wordt weggehaald. Dat spreekt 
voor zich. Maar Search heeft ervoor 
gezorgd dat niet meer dan het nodige 
aan water, slib en grond is weggehaald. 
Alle verontreinigde grond en slib moet 
namelijk onder categorienummer worden 
afgevoerd en gesaneerd. En dat kan 
aardig in de papieren lopen.’

Eind goed, al goed
Uit resultaten van de diverse 
controlemetingen en -onderzoeken van 
Search na het afgraven en saneren is 
gebleken dat de kwaliteit van de grond 
en het grondwater rondom de 
brandhaard niet tot nauwelijks was 
verslechterd ten gevolge van de brand. 
De verontreiniging in het oppervlakte-
water, de waterbodem en het riool is 
volledig en deskundig gesaneerd.  
De sanering heeft bestaan uit het 
opzuigen, ontgraven en afvoeren van het 
verontreinigde oppervlaktewater en de 
verontreinigde waterbodem. Uit de 
controlebemonstering die is uitgevoerd 
in samenspraak met Waterschap 
Brabantse Delta is gebleken dat de 
waterbodem na sanering qua klasse-
indeling van een betere of vergelijkbare 
kwaliteit is als voor de brand. Op basis 
van de uitgevoerde sanering kan worden 
gesteld dat de milieuschade die is 
opgetreden als gevolg van de brand bij 
CZL Tilburg in zijn geheel is 
weggenomen. ‘Dat is een hele zorg 
minder’, vindt Habraken. ‘De brand op 
zich was al erg genoeg. Daardoor was 
heel wat schade aangericht. Het zou voor 
een bedrijf dat alle beschikbare middelen 
inzet om verslechtering van het milieu te 
voorkomen en procesverbeteringen in 
gang zet, onacceptabel zijn als daar ook 
een milieuramp bij was gekomen...’ 

Milieuschade tot absoluut minimum beperkt

Search ingeschakeld tijdens  
en na brand CZL Tilburg B.V.

‘Search heeft al in de  
bereddingsfase direct  

schadebeperkende  
maatregelen getroffen’

Search traint binnen vier maanden groot aantal cursisten

Koninklijke Luchtmacht kiest Search  
als extern opleidingsinstituut
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‘Ik ben superenthousiast over de  
BHV- en EHBO-trainingen van Search 
Opleidingen’, zegt Mirjam Remmerswaal 
spontaan. Als medewerkster Opleidingen 
voor de Commando Luchtstrijdkrachten 
(CLSK) is zij aanspreekpunt voor 
additionele scholing voor het personeel 
van de staf van de Luchtmacht. ‘Dezelfde 
geluiden heb ik opgevangen van mijn 
medecursisten.’
Eind december zijn de trainingen BHV en 
EHBO afgerond. Vanaf dan beschikt de 
Luchtmacht op alle bases in het land 
over goed opgeleide, gediplomeerde 
personeelsleden die als bedrijfshulp-
verlener of EHBO’er inzetbaar zijn bij 
ongelukken of calamiteiten. ‘We zochten 
een extern opleidingsinstituut dat in vier 
maanden tijd kans zou zien een 
substantieel deel van de acute trainings-
behoefte voor haar rekening te nemen.’ 

Selectiecriteria
Defensie heeft eigen instructeurs, maar 
had onvoldoende instructiecapaciteit om 
de trainingen door hen te laten 
verzorgen. Landelijke dekking gold ook 
als een selectiecriterium voor de CLSK, 
omdat de mensen op de diverse 
luchtmachtbases verspreid in het land en 
op het stafkantoor in Breda werken. 
‘Daarom hebben we een aantal instituten 
dat landelijke dekking kon bieden 
gevraagd een voorstel te doen. De keus 
is op Search gevallen, omdat dit 
opleidingsinstituut het beste aan de 
selectiecriteria voldeed en als beste  
keus uit de bus kwam.’

Eén aanspreekpunt
De CLSK heeft in Search één aanspreek-
punt voor alle vragen. Search geeft alle 
trainingen op de bases zelf en op het 
stafkantoor in Breda. ‘Er wordt klassikaal 
lesgegeven, omdat veel luchtmacht-
mensen over waardevolle kennis en 
veldervaring beschikken die ze in de 
training kunnen inbrengen. Klassikaal 
trainen betekent ook dat mensen van 
verschillende afdelingen op de bases 
elkaar zien, dus is het ook een belangrijk 
contactmoment.’ 

Op eigen locatie getraind
In een periode van vier maanden een 
groot aantal cursisten trainen op diverse 
locaties in het land is geen sinecure.  
De luchtmachtmedewerkers geven zich 
vrijwillig op voor deze trainingen. Search 
verzorgt ook de herhalingstrainingen 
voor BHV en EHBO. Mensen die deze 

trainingen volgen, draaien gewoon mee 
in de klas.’ Voordat een training kan 
plaatsvinden, stemt de staf CLSK eerst 
met de opleidingscoördinatoren op de 
bases af welke data de voorkeur hebben 
voor de 2-daagse BHV en 3-daagse 
EHBO-training. ‘Search heeft aangegeven 
dat een klas uit maximaal zestien 
deelnemers mag bestaan. In totaal 
worden er meer dan vijftien trainingen 
per onderdeel verzorgd.’

Praktijkmensen
Mirjam Remmerswaal is heel tevreden 
over de trainers. ‘Allemaal praktijk-
mensen die weten waar ze het over 
hebben. Daarom kunnen ze ook veel 
voorbeelden geven om de leerstof te 
illustreren. De leerboeken Basisopleiding 

BHV’er en het Oranjekruis EHBO-boekje 
blijven tijdens de training gesloten. De 
docenten hebben een beamer bij zich en 
sheets. Dat maakt de trainingen veel 
aansprekender dan wanneer de leerstof 
aan de hand van een boekje wordt 
behandeld. Maar de handleidingen zijn 
natuurlijk wel uitstekende naslagwerken. 
Doordat trainingen op de eigen locatie 
plaatsvinden, gaat er geen tijd verloren 
met reizen. Dat is erg prettig. Bovendien 
beschikken alle bases over faciliteiten 
voor praktijkbeoefening van de lesstof.’ 

‘Ik ben superenthousiast 
over de BHV- en  

EHBO-trainingen van 
Search Opleidingen’

Recent heeft er een brand gewoed in het 
bedrijfsgebouw van CZL Tilburg. Dit 
bedrijf is gespecialiseerd in oppervlakte-
behandelingen, machinale bewerkingen 
en reparaties van technisch 
hoogwaardige producten. Hierbij wordt 
een breed scala aan chemische stoffen 
gebruikt. Als gevolg van de brand bleken 
er met het bluswater chemische stoffen 
in het milieu terecht te zijn gekomen.

In de bereddingsfase - de brandweer  
was nog aan het blussen - is Search 
Ingenieursbureau in opdracht van CZL 
Tilburg door een schade-expert te hulp 
geroepen om de schade aan oppervlakte-
water, waterbodem en riool zoveel 
mogelijk te beperken. 

Direct schade beperken
Er liggen in de directe nabijheid van het 
bedrijfsterrein sloten. Om te voorkomen 
dat de chemicaliën die tot in de wijde 
omtrek zouden verontreinigen, zijn in 
opdracht van Search, als milieukundig 
onderzoeksbureau, meteen dammen van 
zand gestort. ‘De omvang van de 
verontreiniging kan namelijk met de 
minuut veranderen’, vertelt Walter 
Habraken, Hoofd kwaliteit bij CZL Tilburg. 
Search heeft ook de andere risico’s in 
kaart gebracht en leiding gegeven aan de 
maatregelen die nodig waren om de 
schade voor mens en milieu tot een 
absoluut minimum te beperken. 

Alles onder controle
Toen de brandweer het sein ‘brand 
meester’ kon geven, heeft Search direct 
monsters genomen van de bestrating, 
het grondwater, de grond en de 
bestaande bebouwing van en rondom 
de brandhaard, van het oppervlaktewater 

en van de waterbodem in de sloten. Ook 
is gecontroleerd of er asbest in de 
brandhaard aanwezig was. Dat was 
gelukkig niet het geval. In de week na de 
brand heeft Search de milieukundige 
begeleiding en controle van alle 
saneringswerkzaamheden op zich 
genomen. De waterbodem van de sloten 
is afgegraven en het water is opgepompt 
en afgevoerd. ‘Bij saneringswerkzaam-
heden is het zaak dat alle verontreiniging 
grondig wordt weggehaald. Dat spreekt 
voor zich. Maar Search heeft ervoor 
gezorgd dat niet meer dan het nodige 
aan water, slib en grond is weggehaald. 
Alle verontreinigde grond en slib moet 
namelijk onder categorienummer worden 
afgevoerd en gesaneerd. En dat kan 
aardig in de papieren lopen.’

Eind goed, al goed
Uit resultaten van de diverse 
controlemetingen en -onderzoeken van 
Search na het afgraven en saneren is 
gebleken dat de kwaliteit van de grond 
en het grondwater rondom de 
brandhaard niet tot nauwelijks was 
verslechterd ten gevolge van de brand. 
De verontreiniging in het oppervlakte-
water, de waterbodem en het riool is 
volledig en deskundig gesaneerd.  
De sanering heeft bestaan uit het 
opzuigen, ontgraven en afvoeren van het 
verontreinigde oppervlaktewater en de 
verontreinigde waterbodem. Uit de 
controlebemonstering die is uitgevoerd 
in samenspraak met Waterschap 
Brabantse Delta is gebleken dat de 
waterbodem na sanering qua klasse-
indeling van een betere of vergelijkbare 
kwaliteit is als voor de brand. Op basis 
van de uitgevoerde sanering kan worden 
gesteld dat de milieuschade die is 
opgetreden als gevolg van de brand bij 
CZL Tilburg in zijn geheel is 
weggenomen. ‘Dat is een hele zorg 
minder’, vindt Habraken. ‘De brand op 
zich was al erg genoeg. Daardoor was 
heel wat schade aangericht. Het zou voor 
een bedrijf dat alle beschikbare middelen 
inzet om verslechtering van het milieu te 
voorkomen en procesverbeteringen in 
gang zet, onacceptabel zijn als daar ook 
een milieuramp bij was gekomen...’ 

Milieuschade tot absoluut minimum beperkt
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‘Search heeft al in de  
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Op 24 september heeft Anne-Marie Rakhorst 
in Hotel Des Indes in Den Haag haar boek 
Duurzaam ontwikkelen… een wereldkans 
gepresenteerd. Het eerste 
exemplaar overhandigde zij 
aan mevrouw Yvonne 
Timmerman-Buck, 
voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten Generaal. 

Als de genodigden de zaal in Des Indes 
betreden, verschijnen op de grote schermen 
aan weerskanten van het podium snelle 
beeldflitsen van een vervuilde wereld, 
smeltende poolkappen en rokende 
schoorstenen. De muziek is dreigend, om 
plaats te maken voor vrolijkere tonen als een 

zonnige, schone wereld verschijnt. 
Middagvoorzitter Beau van Erven Dorens heet 
de aanwezigen welkom en zet kort uiteen wat 

het doel van de 
bijeenkomst is. Hij leest de 
brief voor van premier 
Balkenende die helaas niet 
kon komen, omdat hij die 

middag in de Verenigde Staten ‘op een ander 
platform dezelfde boodschap over duurzaam 
ontwikkelen’ bepleit. 

Anne-Marie Rakhorst presenteert 
boek ‘Duurzaam ontwikkelen…  
een wereldkans’

Lees verder op pag. 2

‘Niks geitenwollen  
sokken. Duurzaam  
ontwikkelen is hip!’

Kijk voor  
meer informatie op  

www.duurzaamheid.nl

U wilt weten in welke staat bedrijfspanden  
of woningen verkeren die u wilt aankopen. 
Dan kunt u een ingenieursbureau opdracht 
geven om een aankoopinspectie te doen.  
Maar heeft u de Search Vastgoed Portfolio 
(SVP) al gecheckt? 

Een ander voorbeeld: u wilt als woning-
corporatie weten welke asbesttoepassingen er 
in uw vastgoed zijn aangetroffen. Een simpele 
check via ons digitale serviceportaal voor 
vastgoedeigenaren biedt direct uitsluitsel. 
Een kwestie van inloggen in onze ‘kaartenbak’ 
en de gewenste informatie verschijnt op 
scherm. Gespecificeerd op postcode, straat en 
huisnummer.  

Digitaal archief
Search is er terecht trots op haar opdracht-
gevers deze digitale tool te kunnen aanbieden 
die perfect past in ons dienstenpakket. Wij 
hebben alle gegevens van onderzoeken die wij 
in het verleden voor u hebben uitgevoerd in 
de Search Vastgoed Portfolio overzichtelijk 
opgeslagen. Dat bespaart u zoeken in 

archiefmappen, want al uw 
onderzoeksgegevens staan online tot uw 
beschikking. Dat bespaart u ook archiefruimte, 
want in feite archiveren wij nu voor u.  
Alle informatie over aankoopinspecties, 
asbestinventarisaties en -onderzoeken zijn 
snel op te vragen en in te zien. Digitaal,  
dus ook nog heel milieuvriendelijk!

Demoversie 
De demoversie van de Search Vastgoed 
Portfolio is al online. Als u geïnteresseerd 

bent in deze dienstverlening, neemt u dan 
vooral snel contact met ons op. U ontvangt 
dan uw eigen inlogcode, zodat u met behulp 
van de demoversie kunt kijken wat wij over uw 
onroerend goed in de ‘kaartenbak’ hebben 
zitten. Woningcorporaties met een groot 
woningenbestand kunnen direct per woning 
checken of er een asbestinventarisatie is 
verricht en welke asbesttoepassingen zijn 
aangetroffen. Bovendien staat aangegeven of 
het asbest al dan niet uit de woning gesaneerd 
is, wanneer de sanering heeft plaatsgevonden 
en door welk bedrijf deze is uitgevoerd. Ook 
de eindcontrolemetingen die wij na sanering 
hebben uitgevoerd, zijn online in te zien. 

Digitale sleutel
Search gaat de Search Vastgoed Portfolio 
gaandeweg verder uitbreiden. Op termijn zult 
u van de panden die in ons digitale portaal 
zijn opgenomen alle informatie aantreffen, 
zoals aankoopsom, verkoopprijs, bouwstaat 
en onderhoudsstatus, uitgevoerde 
onderzoeken, saneringen, renovaties en 
dergelijke. Tot en met wat wij u voor de 
onderzoeken gefactureerd hebben.  
Het grote voordeel is dat u bij verkoop een 
geïnteresseerde koper als het ware de digitale 
sleutel van een pand kunt overhandigen.  
Hij kan op uw verzoek online toegang krijgen 
tot alle gegevens die wij in het digitale portaal 
over uw pand hebben opgeslagen.  

Gratis service
Search berekent haar opdrachtgevers niets 
voor deze extra dienstverlening. Bovendien 
stellen wij het zeer op prijs als u met ons 
meedenkt hoe wij deze service kunnen 
optimaliseren. Maak uw specifieke wensen 
kenbaar en wij zullen kijken of en hoe wij 
daaraan kunnen voldoen. Ook deze tool 
kunnen wij voor u op maat maken om u  
nog beter van dienst te zijn!

‘Search presenteert  
digitale ‘kaartenbak’ voor 

vastgoedportefeuille’

Vastgoedeigenaren bekijken online  
onderzoeksgegevens van panden en objecten 

Search Vastgoed Portfolio
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