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Delta Development Group heeft samen met 
haar partners VolkerWessels en Reggeborgh 
Groep een ambitieus plan ontworpen om  
op Beukenhorst-Zuid in 
Hoofddorp Park 20|20  
te ontwikkelen. Een 
businesspark dat 
volgens het Cradle to 
Cradle-principe wordt 
aangelegd naar ontwerp van de Amerikaanse 
architect William McDonough. Samen met de 
Duitse chemicus Michael Braungart heeft hij 
de Cradle to Cradle-filosofie, ofwel C2C, 
ontwikkeld die sterk opgang maakt in 
Nederland.

Hoog ambitieniveau
Park 20|20 beslaat een oppervlak van 128.000 
vierkante meter en wordt een toplocatie om te 

werken. In het plan zijn 
veel voorzieningen 
opgenomen voor een 
optimaal werkklimaat: 
een hotel, kinderdag-
verblijf, postkantoor, 

bankfiliaal, sportaccommodaties, horeca-
voorzieningen en retail. Om het plan conform 

Conceptuele rapportage van Search

Delta Development Group realiseert 
grootschalig C2C-kantorenproject

Lees verder op pag. 2

Park 20|20: Cradle to 
Cradle-projectontwikkeling 

Haarlemmermeer

Kijk voor  
meer informatie op  

www.duurzaamheid.nl

In het afgelopen jaar is een belangrijke 
mijlpaal bereikt: Search Ingenieursbureau 
heeft voor Nederlandse opdrachtgevers 
meer dan 500 Technische Due Diligence-
onderzoeken (TDD’s) uitgevoerd in  
buurland Duitsland. 

’s Lands wijs…
Steeds meer Nederlandse 
vastgoedontwikkelaars en beleggers 
hebben hun werkveld uitgebreid tot 
buiten onze eigen landsgrenzen. 
Aankopen in het buitenland 
brengen echter risico’s met 
zich mee die soms moeilijk 
zijn in te schatten.  
Ze kunnen daarvoor een 
lokaal ingenieursbureau 
inschakelen, maar vooral 
in Duitsland geldt een 
andere methode van 
onderzoeken die niet echt 
gericht is op het snel 
verkrijgen van informatie over 
concrete aankooprisico’s. Voor 
Nederlandse ondernemers die 
dit niet gewend zijn, is het daarom lastig 
en vaak ingewikkeld om de risico’s  
goed in kaart te brengen.  

Grensoverschrijdend
Gezien de positieve ervaringen met door 
Search uitgevoerde TDD’s heeft een groot 
aantal Nederlandse ontwikkelaars en 
beleggers Search opdracht gegeven 
‘grensoverschrijdend’ te werk te gaan.  
Een tweede reden om Search voor het in kaart 
brengen van eventuele aankooprisico’s in de 
arm te nemen, is dat in Duitsland zelf moeilijk 
bureaus te vinden zijn die even snel en 
adequaat alle relevante informatie kunnen 
aanleveren in een overzichtelijke en complete 
rapportage. Bovendien kent Search de Duitse 

wetgeving en richtlijnen met betrekking tot 
vastgoed net zo goed als de collega-bureaus 
in Duitsland en is daarom uitstekend in staat 
ook aan- en verkoopinspecties over Duits 

vastgoed samen te stellen. In dat kader  
heeft Search teams samengesteld om 
opdrachtgevers ook in Duitsland van dienst  
te kunnen zijn.

Concurrerend
Qua kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid 
van leveren kan Search zich meten met Duitse 
ingenieursbureaus en scherp concurreren op 
prijs. Dat blijkt wel uit het feit dat Search in 

2007 meer dan 500 TDD’s in 
Duitsland heeft uitgevoerd. 
Meerdere teams van 
inspecteurs en projectleiders 
doorkruisen het hele land en 
rapporteren binnen de 

afgesproken termijn over 
hun bevindingen in de door 
de opdrachtgever gewenste 

taal. Taal vormt namelijk 
geen barrière voor onze 

dienstverlening. De rapporten 
omvatten de resultaten van 
bodem- en asbestonderzoeken 

en geven een compleet en 
betrouwbaar beeld van de 

bouwkundige en installatietechnische staat 
van het geïnspecteerde vastgoed. 

Tot en met een EPA
Inmiddels heeft Search ook energieprestatie-
onderzoeken en -adviezen aan de rapportages 
toegevoegd. In Nederland behoorde dat al 
veel langer tot de basisonderzoeken die ons 
ingenieursbureau in het kader van een TDD 
uitvoert. Binnenkort behoort dat ook tot het 
standaardpakket dat Search haar 
opdrachtgevers voor TDD’s in Duitsland  
kan aanbieden. 

Search heeft in 2007  
meer dan 500 TDD’s  

uitgevoerd in Duitsland

Mijlpaal bereikt in 2007

Search ook in Duitsland actief op het 
gebied van Technische Due Diligence
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INTERVIEW - DUURZAAMHEID

de Cradle to Cradle-gedachte  
te ontwikkelen moet het projectteam 
oplossingen vinden voor infrastructuur, 
alternatieve energievoorziening, water- 
en afvalmanagement. Search 
Ingenieursbureau heeft onderzocht welke 
structurele conceptmaatregelen vereist 
zijn om het ambitieniveau te realiseren.

Eerste oriëntatie
Projectdirecteur Kees Noorman schetst 
kort hoe complex de opgave is waarvoor 
het projectteam staat. ‘Iedereen denkt 
verstand te hebben van duurzaam 
ontwikkelen, maar weinig mensen weten 
wat het inhoudt. Waar heb je het precies 
over? Wat is Cradle to Cradle?  
Het project moet ook voldoen aan de 
verwachtingen van de overheid, want de 
politiek loopt weg met C2C. Alles moet 
C2C ontwikkeld worden, maar wat dat 
concreet inhoudt als je gaat bouwen, 
weet eigenlijk niemand. Voor ons is  
het ook een zoektocht wat het precies 
inhoudt om C2C te bouwen, zeker  
gezien de schaal van Park 20|20.  
Daarom hebben we Search ingeschakeld 
om vanuit de conceptkant te 
onderzoeken welke maatregelen nodig 
zijn en inzichtelijk te maken hoe  
C2C-bouwen zich verhoudt tot 
traditioneel bouwen. Search heeft een 
goede reputatie op het gebied van 
duurzaam ontwikkelen, dus de keuze  
lag voor de hand.’

Tweede fase
Search heeft aan de hand van het 
schetsontwerp van McDonough een 
rapport samengesteld met adviezen om 

de juiste invulling aan C2C te kunnen 
geven. Het rapport is goed ontvangen, 
want Search wordt ook bij de verdere 
ontwikkeling betrokken. Noorman:  
‘Aan de hand van de eerste verkenningen 
hebben wij geconstateerd dat onze 
plannen ruim binnen de duurzaamheids-
doelstellingen van de gemeente 
Haarlemmermeer passen. Nu is de fase 
aangebroken om onze plannen concreet 
in te vullen. Welke materialen gaan we 
gebruiken, hoe gaan we alternatieve 
energie opwekken, hoe richten we het 
afval- en het watermanagement in? 
Search is geselecteerd als partner om  
dat verder mee uit te werken.’

Noblesse oblige
Delta Development Group mag zich 
gezien het hoge C2C-ambitieniveau 
verheugen op grote belangstelling vanuit 
de bouwwereld, vastgoed- en beleggers-
sector en overheidsinstanties. Noorman: 
‘Put your money where your market is. 
We leggen de lat met dit project heel 
hoog en zullen daarop afgerekend 

worden. Er zit een groot afbreukrisico in 
als je dingen vertelt die je niet kunt 
waarmaken. Zeker omdat C2C een 
onderwerp is waarvan veel mensen 
denken dat het een hype is. De markt 
moet uiteindelijk betalen wat je bouwt. 
Als het project zo duur wordt dat 
niemand iets wil huren of kopen, doe je 
het niet goed. Dus je moet altijd de 
balans zien te vinden tussen wat de 
markt bereid is te betalen en de 
technische mogelijkheden.’ Betekent dit 
dat het projectteam eventueel bereid is 
het hoge ambitieniveau bij te stellen? 
‘Geenszins. McDonough heeft zich met 
dit project exclusief aan Nederland  
verbonden en doet niet meer mee als wij 
halve maatregelen nemen. Als het niet 
naar zijn zin gaat, geeft hij de opdracht 
terug. Daarom spelen adviseurs als 
Search zo’n belangrijke rol. Zij moeten 
ons de mogelijkheden aanreiken om het 
C2C-ambitieniveau te realiseren tegen 
een marktconforme prijs.’
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Het Bouwbesluit stelt eisen met 
betrekking tot de energiezuinigheid van 
gebouwen. Energiebesparing is belangrijk 
in het kader van duurzame ontwikkeling 
én kostenbesparend. Als vastgoed-
eigenaar bent u vanaf 1 januari 2008 
verplicht een koper of huurder een 
energielabel te overhandigen. Dit kent de 
klassen A tot en met G en geeft aan hoe 
energiezuinig een woning of gebouw is. 
Objecten met het A-label zijn het meest 
energiezuinig. Het G-label is een 
aanbeveling om energiebesparende 
maatregelen te treffen.

Gedegen en gegarandeerd
Er is eind vorig jaar verwarring  
ontstaan over dit energielabel door een 
tv-uitzending. De programmamakers 
hadden één en hetzelfde object door 
meerdere bureaus op energieprestatie 
laten onderzoeken. De uitkomst was 
verbluffend: er werden verschillende 
energielabels aan toegekend. Waar zat  
nu de crux? In de kwalificatie van de 
bureaus, zo bleek. Als vastgoedeigenaar, 
-belegger of -beheerder zoekt u 
zekerheid. Een bureau dat een gedegen 

energieprestatiescan kan uitvoeren en de 
garantie kan geven dat het toegekende 
energielabel het juiste is. Als dat onder 
de A-waarde ligt, bent u immers gebaat 
bij deskundig advies voor energie-
besparende maatregelen. 

EPA in regulier dienstenaanbod
Search kent de eisen die het Bouwbesluit 
stelt aan de energie-efficiëntie van 
gebouwen zoals vastgelegd in de Energie 
Prestatie Normering (EPN) en die in de 
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 
getalsmatig wordt uitgedrukt. Ons 
ingenieursbureau voert energieprestatie-
onderzoeken vaak uit in combinatie met 
een bouwkundige inspectie of een 
asbestonderzoek als onderdeel van  
ons reguliere dienstenaanbod.  
Search Ingenieursbureau kan naar 
aanleiding van een energieprestatie-
onderzoek deskundig adviseren hoe de 
energieprestatie te verbeteren is. 

Veel opdrachtgevers hebben ons al 
opdracht gegeven hun vastgoed-
portefeuille te evalueren en te adviseren 
hoe de EPC te verbeteren is, waaronder 
Altera Vastgoed.

EPA-trainingen
Search Opleidingen verzorgt trainingen 
voor EPA-W en EPA-U. De EPA-W 
training is een driedaagse training van 
twee theoriedagen en een praktijkdag.  
De deelnemers ontvangen na afloop een 
certificaat van deelname. Deze training is 
onder meer bestemd voor medewerkers 
van bedrijven die op basis van de BRL 
9500-3/4 gecertificeerd zijn en 
energielabels aan woningen willen 
toekennen. De ervaring leert dat met 
name ook opdrachtgevers (zoals 
woningcorporaties, gemeenten en 
beleggers) zelf meer kennis willen 
hebben om de externe adviseurs goed 
aan te sturen. Ook daarvoor is deze 
training uitermate geschikt. Wie aan de 
EPA-U training wil deelnemen, moet 
bouwkundig goed onderlegd zijn en  
veel bouwkundige ervaring hebben.  
Deze maatwerktraining is langer  
en intensiever. U kunt echter ook Search 
Ingenieursbureau hiervoor inschakelen. 
Dan bent u ervan verzekerd dat uw 
utiliteitsbouw het juiste label krijgt en 
dat u deskundig geadviseerd wordt over 
verbetering van de energieprestatie. 
Beide trainingen worden klassikaal of  
in-company verzorgd.

Certificatie op basis  
van de BRL 9500-3/4

Als zekerheid telt

Search de aangewezen partij voor energie-  
prestatieonderzoeken, -advies en -trainingen
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sector en overheidsinstanties. Noorman: 
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als je dingen vertelt die je niet kunt 
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Als het project zo duur wordt dat 
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Het Bouwbesluit stelt eisen met 
betrekking tot de energiezuinigheid van 
gebouwen. Energiebesparing is belangrijk 
in het kader van duurzame ontwikkeling 
én kostenbesparend. Als vastgoed-
eigenaar bent u vanaf 1 januari 2008 
verplicht een koper of huurder een 
energielabel te overhandigen. Dit kent de 
klassen A tot en met G en geeft aan hoe 
energiezuinig een woning of gebouw is. 
Objecten met het A-label zijn het meest 
energiezuinig. Het G-label is een 
aanbeveling om energiebesparende 
maatregelen te treffen.

Gedegen en gegarandeerd
Er is eind vorig jaar verwarring  
ontstaan over dit energielabel door een 
tv-uitzending. De programmamakers 
hadden één en hetzelfde object door 
meerdere bureaus op energieprestatie 
laten onderzoeken. De uitkomst was 
verbluffend: er werden verschillende 
energielabels aan toegekend. Waar zat  
nu de crux? In de kwalificatie van de 
bureaus, zo bleek. Als vastgoedeigenaar, 
-belegger of -beheerder zoekt u 
zekerheid. Een bureau dat een gedegen 

energieprestatiescan kan uitvoeren en de 
garantie kan geven dat het toegekende 
energielabel het juiste is. Als dat onder 
de A-waarde ligt, bent u immers gebaat 
bij deskundig advies voor energie-
besparende maatregelen. 

EPA in regulier dienstenaanbod
Search kent de eisen die het Bouwbesluit 
stelt aan de energie-efficiëntie van 
gebouwen zoals vastgelegd in de Energie 
Prestatie Normering (EPN) en die in de 
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 
getalsmatig wordt uitgedrukt. Ons 
ingenieursbureau voert energieprestatie-
onderzoeken vaak uit in combinatie met 
een bouwkundige inspectie of een 
asbestonderzoek als onderdeel van  
ons reguliere dienstenaanbod.  
Search Ingenieursbureau kan naar 
aanleiding van een energieprestatie-
onderzoek deskundig adviseren hoe de 
energieprestatie te verbeteren is. 

Veel opdrachtgevers hebben ons al 
opdracht gegeven hun vastgoed-
portefeuille te evalueren en te adviseren 
hoe de EPC te verbeteren is, waaronder 
Altera Vastgoed.

EPA-trainingen
Search Opleidingen verzorgt trainingen 
voor EPA-W en EPA-U. De EPA-W 
training is een driedaagse training van 
twee theoriedagen en een praktijkdag.  
De deelnemers ontvangen na afloop een 
certificaat van deelname. Deze training is 
onder meer bestemd voor medewerkers 
van bedrijven die op basis van de BRL 
9500-3/4 gecertificeerd zijn en 
energielabels aan woningen willen 
toekennen. De ervaring leert dat met 
name ook opdrachtgevers (zoals 
woningcorporaties, gemeenten en 
beleggers) zelf meer kennis willen 
hebben om de externe adviseurs goed 
aan te sturen. Ook daarvoor is deze 
training uitermate geschikt. Wie aan de 
EPA-U training wil deelnemen, moet 
bouwkundig goed onderlegd zijn en  
veel bouwkundige ervaring hebben.  
Deze maatwerktraining is langer  
en intensiever. U kunt echter ook Search 
Ingenieursbureau hiervoor inschakelen. 
Dan bent u ervan verzekerd dat uw 
utiliteitsbouw het juiste label krijgt en 
dat u deskundig geadviseerd wordt over 
verbetering van de energieprestatie. 
Beide trainingen worden klassikaal of  
in-company verzorgd.

Certificatie op basis  
van de BRL 9500-3/4

Als zekerheid telt

Search de aangewezen partij voor energie-  
prestatieonderzoeken, -advies en -trainingen
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environment inspires... environment inspires...

Search Laboratorium beschikt sinds 
januari 2008 over twee nieuwe, state of 
the art scanning elektronenmicroscopen 
(SEM) met daarop geavanceerde röntgen 
detectiesystemen. Aanleiding voor de 
investering is dat Search met behulp van 
deze microscopen beter dan ooit in staat 
is snel en doeltreffend specialistisch, 
materiaalkundig onderzoek uit te voeren. 
Naast de reguliere asbestonderzoeken 
vindt dit soort materiaalkundig 
onderzoek veelvuldig plaats bij 
bijvoorbeeld calamiteiten. De micro-
scopen maken het mogelijk tal van 

bouwfysische, milieu- en arbotechnische 
en samenstellingonderzoeken uit te 
voeren.  

Koelingsysteem zonder water
De beslissing om over te gaan tot  
deze investering in het verbeteren en 
verbreden van de dienstverlening van  
het laboratorium werd versterkt doordat 
Search definitief afscheid wilde nemen 
van de waterslurpende voorgangers van 
deze SEM’s. Voor de koeling van de 
vorige SEM’s was namelijk heel veel 
water nodig. Search heeft de leverancier 

de vraag voorgelegd of de microscopen 
op een andere manier te koelen zijn. Dat 
bleek inderdaad mogelijk en daarom 
heeft Search besloten te investeren in de 
twee nieuwe microscopen. Behalve dat 
deze laboratoriumapparatuur voorzien is  
van een ander koelingsysteem zijn de 
microscopen in staat kwalitatief nog 
betere analyses te maken, verbruiken  
ze veel minder energie, is het 
bedieningsgemak groter en is ook 
de dataopslag sterk verbeterd.  
De investering in deze microscopen  
past dus ook goed in de beleidslijn  
van Search voor duurzame inkoop.

Het Cradle to Cradle-principe verovert 
Nederland in rap tempo. Sinds de VPRO 
in het programma Tegenlicht voor het 
eerst de visie van de Duitse chemicus 
Michael Braungart en de Amerikaanse 
architect William McDonough onder de 
aandacht bracht, mogen deze visionairs 
zich verheugen op een snel groeiend 
aantal Nederlandse en Belgische 
aanhangers. Waaronder Search dat hun 
boek Cradle to Cradle: Remaking the  
Way We Make Things in 2007 heeft  
laten vertalen. 

Recordverkoop
De eerste drie drukken van in totaal 
23.000 boeken zijn binnen drie maanden 
tijd verkocht: de vierde druk is inmiddels 
gereed. Wie zich afvraagt waarom een 
ingenieursbureau zich op het uitgeefvlak 
begeeft, moet eens een lezing, 
presentatie of workshop van Search over 
duurzame ontwikkeling en het Cradle to 
Cradle-protocol bijwonen. Immers, door 
een handige en praktische combinatie 
van de reeds aanwezige disciplines op 
het gebied van milieutechniek en 
bouwadvies levert Search reeds een 
aantal jaren specifieke adviesdiensten  
die zich richten op duurzaam 
ontwikkelen. Dit alles is ook te lezen  
in het boek van Search-directeur Anne-
Marie Rakhorst Duurzaam ontwikkelen… 
een wereldkans. Ook deze uitgave is in 
het najaar van 2007 gepresenteerd en 
inmiddels staat van dat boek de teller  
op 20.000 exemplaren.

Environment inspires…
Veel opdrachtgevers kennen Search al 
jaren van de milieu- en bouwtechnische 
onderzoeken, adviezen en project-
managementopdrachten, maar ook voor 

advisering op het gebied van duurzaam 
ontwikkelen weten vele opdrachtgevers 
de pragmatische aanpak te waarderen. 
Niet voor niets is het bedrijfsmotto 
‘Environment inspires…’. Onze advies-
trajecten hebben bovendien allemaal  
een belangrijk bedrijfseconomische 

paragraaf. Immers, dit soort concepten 
van duurzaam bouwen werken alleen als 
onze opdrachtgever ook op dat vlak de 
‘profit’ kan en mag scoren. Wij zijn er 
ongelofelijk trots op dat wij in woord  
en daad op onze eigen manier kunnen 
bijdragen aan het helpen ‘cradelen’ van 
de wereld. In ons geval van Nederland, 
waar ‘cradelen’ al bijna tot een 
werkwoord is verheven. Onze focus  
ligt vooral op het verzorgen en verder 
ontwikkelen van C2C-trainingen en het 

verzorgen van adviesdiensten in  
het kader van duurzame vastgoed-
ontwikkeling (nieuwbouw en bestaande 
bouw). Een voorbeeld daarvan is de 
advisering van Search op het gebied van 
de C2C-ontwikkeling van Beukenhorst-
Zuid Park 20|20 dat door Delta 
Development Group wordt gerealiseerd. 
Daarnaast verzorgt Search inspiratie-
sessies en workshops over duurzaam 
ontwikkelen en C2C voor haar 
opdrachtgevers en leveranciers. 

Duurzaam bouwen 
Search heeft bij de bouw van haar 
nieuwe bedrijfsvestiging in Amsterdam 
en de reeds opgestarte uitbreiding van 
het hoofdkantoor in Heeswijk veel 
ervaring opgedaan met duurzaam 
bouwen. Leidraad bij de bouw in 
Amsterdam was onder andere de 

C2C-filosofie; het resultaat is een 
duurzaam gebouw dat zelf stroom 
opwekt met behulp van verticale 
windmolens en -zonnepanelen en verder 
bijvoorbeeld lucht schoner teruggeeft 
aan de omgeving dan het binnenkrijgt en  
het water uit de kraan alleen gebruikt als 
drinkwater. De tijdens de bouw in 
Amsterdam opgedane kennis en ervaring 
zijn van onschatbare waarde voor de 
advisering en begeleiding van 
opdrachtgevers die inzetten op 

duurzame nieuwbouw of renovatie. 
Search is daarbij als adviseur 
vertegenwoordigd in een aantal 
toonaangevende organen dat zich  
inzet voor duurzame ontwikkeling  
en Cradle to Cradle.  

Twee nieuwe,  
geavanceerde scanning 
elektronenmicroscopen 

aangekocht 

Cradle to Cradle verovert 
Nederland in rap tempo

Sneller, betrouwbaarder en betere dataopslag

Search investeert in state of the art  
elektronenmicroscopen

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, de training 
Energieprestatieadviseur (EPN) en de C2C-training.

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. 

Toonaangevende rol voor Search Ingenieursbureau

Search en Cradle to Cradle
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De overheid heeft in het kader van de 
Wet Bodembescherming (Wbb) een 
subsidieregeling ingesteld voor 
verplichte bodemsaneringen van 
bedrijfsterreinen en is bereid een deel 
van de kosten te betalen. Wie daarvoor  
in aanmerking wilde komen en hiervoor 
de eerste mogelijkheid wilde aangrijpen, 
moest vóór 1 januari 2008 een subsidie-
aanvraag indienen. De eerstvolgende 
mogelijkheid is 1 juli 2008.

Last call
In de eerste week van december 2007 
heeft Search een mailing rondgestuurd 
om haar opdrachtgevers eraan te 
herinneren dat ze nog slechts een  
paar weken tijd hadden om zich aan  
te melden voor subsidie in het kader  
van deze bedrijvenregeling voor 
verontreinigde bedrijfsterreinen.  
Als reactie op deze goed gecoördineerde 
actie heeft Search honderden aanvragen 
ontvangen om de aanmelding voor 

subsidieaanvraag te verzorgen.  
Vóór de kerstdagen zijn alle aanvragen 
door Search ingediend, waardoor de kans 
op een definitieve subsidieaanvraag voor 
de terreineigenaren zeker is gesteld. 

Aan de slag
Het voordeel van verdere afhandeling 
van de subsidieaanvraagprocedure door 
Search ligt uiteraard voor de hand: 
Search Ingenieursbureau garandeert een 
landelijke dekking met betrekking tot 
bodemonderzoeken en is in staat een 
allesomvattend onderzoek uit te voeren. 
Search beschikt over eigen onderzoeks-
teams in alle regio’s die de vereiste 
onderzoeken snel en efficiënt kunnen 
uitvoeren. Veel terreineigenaren hebben 
direct bij aanmelding voor de subsidie-
regeling al aangegeven dat zij Search 
graag de verdere afhandeling van de 
bodemonderzoeken tot en met de 
definitieve subsidieaanvragen 
toevertrouwen. Daarom zijn onze 
onderzoeksteams vanaf 1 januari  
meteen aan de slag gegaan met de 
bodemonderzoeken die vóór 1 juli 2008 
bij de overheid moeten worden 
ingediend. Aan de hand van deze 
onderzoeken kan Search beoordelen of 
een terrein al dan niet voor de volledige 

subsidie (70% van de saneringskosten) 
in aanmerking komt en adviseren of een 
definitieve subsidieaanvraag 
gerechtvaardigd is.

Search Vastgoed Portfolio
Een tweede voordeel is dat Search in het 
verleden voor veel opdrachtgevers al 
bodemonderzoeken heeft uitgevoerd of 
door anderen uitgevoerde onderzoeken 
heeft beoordeeld. Alle gegevens daarover 
zijn opgeslagen in een database: de 
Search Vastgoed Portfolio. Deze zijn snel 
uit de database op te vragen voor de 
subsidieaanvraag. Het spreekt voor zich 
dat Search ook terreineigenaren die ons 
nog niet hebben ingeschakeld voor het 
vervolgtraject van dienst kan zijn.  
U heeft nog de tijd tot 1 juli 2008. 

Bedrijvenregeling op het 
gebied van milieukundig 

bodemonderzoek

‘Asbest vind ik altijd een heel serieuze 
zaak. Dan moet je hele goede partijen 
aantrekken om het werkproces in te 
gaan.’ Aldus Eric Lübbert, adviseur van 
de afdeling Techniek, Kwaliteit en Arbo 
van woningstichting Rochdale. ‘Ik laat 
asbestinventarisaties, evenals de 
eindcontroles en -metingen door Search 
uitvoeren. Search heeft bovendien 
ondersteund bij de aanbesteding van  
de asbestsaneringswerkzaamheden, op 
basis waarvan Rochdale contracten met 
saneringsbedrijven heeft afgesloten.’

Planmatige ondersteuning
Lübbert heeft Search ook ingeschakeld 
om hem te ondersteunen bij het 
opstellen van een asbestbeleidsplan. 
‘Rond 2000 ben ik begonnen een 
communicatiedraaiboek over asbest  
te schrijven voor onze organisatie.  
Toen volgde in 2004 de fusie van 
Woningstichting Patrimonium met 
Bouwvereniging Rochdale. Beide 
organisaties beschikten niet over een 
vastgesteld asbestbeleid, dus heb ik de 
draad weer opgepakt en Search erbij 
betrokken om een aanzet te maken voor 
asbestbeleid en asbestbeheersplannen. 
In 2005 is het Asbestverwijderingsbesluit 
gewijzigd dat sinds 1 maart 2006 van 
kracht is. Search heeft ons geweldig 
geholpen door de plannen voor 

asbestbeleid en -beheer goed af te 
stemmen op de nieuwe regelgeving.  
In februari zijn deze plannen met  
daarbij de benodigde werkprocessen  
ter goedkeuring voorgelegd aan onze 
concernraad.’

Advies, voorlichting en training
Search heeft Rochdale ook geadviseerd 
met betrekking tot de doorlopende 
sloopvergunning die de gemeente 
Amsterdam slechts voor drie à vier 
weken verleende. ‘Woningen mogen niet 
langere tijd leeg staan, dus moest die 
vergunning omgezet worden in een 
paraplusloopvergunning met landelijke 
dekking volgens het Aedes-protocol.  
En dat is gelukt. Bovendien heeft Search 
de directievoering over de asbestsanering 
uitgevoerd toen bleek dat tijdens 
werkzaamheden in de machinekamer  
van de studentenboot Rochdale One 
asbest aanwezig was op het schip.  
Na de sanering heeft Search ook de 
eindcontroles en -metingen verzorgd en 
alle partijen die op het schip hadden 
gewerkt en de studenten die er woonden 
gerust kunnen stellen door ze voor te 
lichten over de aangetroffen asbest en de 
wijze van sanering.  
Gezien onze goede ervaringen met 
Search tijdens dat traject hebben we in 
onze ogen een betrouwbare partner op 

het gebied van onderzoek, advies en 
projectmanagement aan onze zijde.’

Search Vastgoed Portfolio
Lübbert heeft inmiddels ook ervaren hoe 
groot de voordelen zijn van de Search 
Vastgoed Portfolio. ‘Search heeft mij 
voorgelicht over de werking van deze 
database en het systeem aan onze 
managers Vastgoed gepresenteerd.  
Het systeem is ideaal voor de archivering 
van alle documenten over asbest-
inventarisaties en -saneringen, tot en 
met de oplevering van de 
saneringsprojecten en de stortbewijzen. 
De database is heel gebruiksvriendelijk; 
onze medewerkers kunnen de 
documenten snel vinden, aanklikken en 
inzien. Ik ben erg tevreden over de inzet 
van Search en hoop op een duurzame 
samenwerking.’ 

Goede en professionele ondersteuning van Search

Search ingezet bij asbestbeleid en -advisering  
voor woningstichting Rochdale

Search reageert proactief op vraag uit de markt

Subsidieaanvraag bedrijvenregeling  
tijdig indienen

Criteria voor de subsidieregeling
Om in aanmerking te komen voor  
de subsidieregeling moet het 
bedrijfsterrein voldoen aan een aantal 
criteria. De belangrijkste zijn dat de 
grond in gebruik is en blijft als 
bedrijfsterrein en al vóór 1 januari 
1995 in eigendom of erfpacht was van 
de huidige eigenaar of erfpachter.  
Er moet sprake zijn van een ernstige 
bodemverontreiniging die geheel of 
gedeeltelijk veroorzaakt is vóór  
1 januari 1975. De bodemverontreiniging 
moet volgens het bevoegd gezag een 
onaanvaardbaar risico opleveren of er 
moet gesaneerd worden naar 
aanleiding van voorgenomen 
activiteiten, zoals bouwen op het 
bedrijfsterrein.

Search congressen  
over asbestwet- en  
regelgeving druk bezocht

Eind 2007 heeft Search in Amsterdam 
en Heeswijk wederom een aantal 
congressen georganiseerd rond de 
nieuwe wet- en regelgeving met 
betrekking tot asbest. Tijdens deze 
middagsessies hebben ruim honderd 
deelnemers praktijkgerichte informatie 
gekregen over de wijzigingen in het 
Asbestverwijderingsbesluit. Search 
organiseert regelmatig dit soort 
themabijeenkomsten op tal van 
gebieden met het doel om kennis  
te delen.
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De overheid heeft in het kader van de 
Wet Bodembescherming (Wbb) een 
subsidieregeling ingesteld voor 
verplichte bodemsaneringen van 
bedrijfsterreinen en is bereid een deel 
van de kosten te betalen. Wie daarvoor  
in aanmerking wilde komen en hiervoor 
de eerste mogelijkheid wilde aangrijpen, 
moest vóór 1 januari 2008 een subsidie-
aanvraag indienen. De eerstvolgende 
mogelijkheid is 1 juli 2008.

Last call
In de eerste week van december 2007 
heeft Search een mailing rondgestuurd 
om haar opdrachtgevers eraan te 
herinneren dat ze nog slechts een  
paar weken tijd hadden om zich aan  
te melden voor subsidie in het kader  
van deze bedrijvenregeling voor 
verontreinigde bedrijfsterreinen.  
Als reactie op deze goed gecoördineerde 
actie heeft Search honderden aanvragen 
ontvangen om de aanmelding voor 

subsidieaanvraag te verzorgen.  
Vóór de kerstdagen zijn alle aanvragen 
door Search ingediend, waardoor de kans 
op een definitieve subsidieaanvraag voor 
de terreineigenaren zeker is gesteld. 

Aan de slag
Het voordeel van verdere afhandeling 
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Search Ingenieursbureau garandeert een 
landelijke dekking met betrekking tot 
bodemonderzoeken en is in staat een 
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bodemonderzoeken tot en met de 
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toevertrouwen. Daarom zijn onze 
onderzoeksteams vanaf 1 januari  
meteen aan de slag gegaan met de 
bodemonderzoeken die vóór 1 juli 2008 
bij de overheid moeten worden 
ingediend. Aan de hand van deze 
onderzoeken kan Search beoordelen of 
een terrein al dan niet voor de volledige 

subsidie (70% van de saneringskosten) 
in aanmerking komt en adviseren of een 
definitieve subsidieaanvraag 
gerechtvaardigd is.

Search Vastgoed Portfolio
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verleden voor veel opdrachtgevers al 
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door anderen uitgevoerde onderzoeken 
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U heeft nog de tijd tot 1 juli 2008. 

Bedrijvenregeling op het 
gebied van milieukundig 

bodemonderzoek
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Lübbert heeft Search ook ingeschakeld 
om hem te ondersteunen bij het 
opstellen van een asbestbeleidsplan. 
‘Rond 2000 ben ik begonnen een 
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Delta Development Group heeft samen met 
haar partners VolkerWessels en Reggeborgh 
Groep een ambitieus plan ontworpen om  
op Beukenhorst-Zuid in 
Hoofddorp Park 20|20  
te ontwikkelen. Een 
businesspark dat 
volgens het Cradle to 
Cradle-principe wordt 
aangelegd naar ontwerp van de Amerikaanse 
architect William McDonough. Samen met de 
Duitse chemicus Michael Braungart heeft hij 
de Cradle to Cradle-filosofie, ofwel C2C, 
ontwikkeld die sterk opgang maakt in 
Nederland.

Hoog ambitieniveau
Park 20|20 beslaat een oppervlak van 128.000 
vierkante meter en wordt een toplocatie om te 

werken. In het plan zijn 
veel voorzieningen 
opgenomen voor een 
optimaal werkklimaat: 
een hotel, kinderdag-
verblijf, postkantoor, 

bankfiliaal, sportaccommodaties, horeca-
voorzieningen en retail. Om het plan conform 

Conceptuele rapportage van Search

Delta Development Group realiseert 
grootschalig C2C-kantorenproject

Lees verder op pag. 2

Park 20|20: Cradle to 
Cradle-projectontwikkeling 

Haarlemmermeer

Kijk voor  
meer informatie op  

www.duurzaamheid.nl

In het afgelopen jaar is een belangrijke 
mijlpaal bereikt: Search Ingenieursbureau 
heeft voor Nederlandse opdrachtgevers 
meer dan 500 Technische Due Diligence-
onderzoeken (TDD’s) uitgevoerd in  
buurland Duitsland. 

’s Lands wijs…
Steeds meer Nederlandse 
vastgoedontwikkelaars en beleggers 
hebben hun werkveld uitgebreid tot 
buiten onze eigen landsgrenzen. 
Aankopen in het buitenland 
brengen echter risico’s met 
zich mee die soms moeilijk 
zijn in te schatten.  
Ze kunnen daarvoor een 
lokaal ingenieursbureau 
inschakelen, maar vooral 
in Duitsland geldt een 
andere methode van 
onderzoeken die niet echt 
gericht is op het snel 
verkrijgen van informatie over 
concrete aankooprisico’s. Voor 
Nederlandse ondernemers die 
dit niet gewend zijn, is het daarom lastig 
en vaak ingewikkeld om de risico’s  
goed in kaart te brengen.  

Grensoverschrijdend
Gezien de positieve ervaringen met door 
Search uitgevoerde TDD’s heeft een groot 
aantal Nederlandse ontwikkelaars en 
beleggers Search opdracht gegeven 
‘grensoverschrijdend’ te werk te gaan.  
Een tweede reden om Search voor het in kaart 
brengen van eventuele aankooprisico’s in de 
arm te nemen, is dat in Duitsland zelf moeilijk 
bureaus te vinden zijn die even snel en 
adequaat alle relevante informatie kunnen 
aanleveren in een overzichtelijke en complete 
rapportage. Bovendien kent Search de Duitse 

wetgeving en richtlijnen met betrekking tot 
vastgoed net zo goed als de collega-bureaus 
in Duitsland en is daarom uitstekend in staat 
ook aan- en verkoopinspecties over Duits 

vastgoed samen te stellen. In dat kader  
heeft Search teams samengesteld om 
opdrachtgevers ook in Duitsland van dienst  
te kunnen zijn.

Concurrerend
Qua kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid 
van leveren kan Search zich meten met Duitse 
ingenieursbureaus en scherp concurreren op 
prijs. Dat blijkt wel uit het feit dat Search in 

2007 meer dan 500 TDD’s in 
Duitsland heeft uitgevoerd. 
Meerdere teams van 
inspecteurs en projectleiders 
doorkruisen het hele land en 
rapporteren binnen de 

afgesproken termijn over 
hun bevindingen in de door 
de opdrachtgever gewenste 

taal. Taal vormt namelijk 
geen barrière voor onze 

dienstverlening. De rapporten 
omvatten de resultaten van 
bodem- en asbestonderzoeken 

en geven een compleet en 
betrouwbaar beeld van de 

bouwkundige en installatietechnische staat 
van het geïnspecteerde vastgoed. 

Tot en met een EPA
Inmiddels heeft Search ook energieprestatie-
onderzoeken en -adviezen aan de rapportages 
toegevoegd. In Nederland behoorde dat al 
veel langer tot de basisonderzoeken die ons 
ingenieursbureau in het kader van een TDD 
uitvoert. Binnenkort behoort dat ook tot het 
standaardpakket dat Search haar 
opdrachtgevers voor TDD’s in Duitsland  
kan aanbieden. 

Search heeft in 2007  
meer dan 500 TDD’s  

uitgevoerd in Duitsland

Mijlpaal bereikt in 2007

Search ook in Duitsland actief op het 
gebied van Technische Due Diligence
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