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Op 25 september heeft in Kasteel  
De Wittenburg te Wassenaar de presentatie 
van het boek De winst van duurzaam bouwen 
plaatsgevonden.  
Anne-Marie Rakhorst 
overhandigde het eerste 
exemplaar van haar boek 
aan de heer Ruud Lubbers. 
“Dit boek geef ik aan 
Balkenende!”, aldus de voormalige minister-
president, “Zodat hij er inspiratie uit kan putten.“

Mens centraal
In De winst van duurzaam bouwen doet  
Anne-Marie Rakhorst verslag van de  
nieuwste ontwikkelingen in de nationale  
en internationale vastgoedsector. 

De auteur beschrijft de ontwikkelingen op  
het gebied van energiesystemen voor het 
opwekken van eindeloze energie en voor 

warmte en koeling en 
bespreekt duurzame 
bouwtechnieken en 
materialen die te 
recyclen zijn  
voor hergebruik.  

Het boek brengt overzichtelijk in kaart welke 
gebouwen al duurzaam ontwikkeld zijn. 

Nieuwe ontwikkelingen in de vastgoedsector

Boekpresentatie De winst van  
duurzaam bouwen groot succes

Lees verder op pag. 2

‘In vastgoedontwikkeling 
valt een grote duurzaam-

heidsslag te slaan’

Kijk voor  
meer informatie op  

www.duurzaamheid.nl

De Zaanse Ontwikkelings Maatschappij 
(ZOM) is van plan samen met zorginstelling  
De Hartekampgroep uit Heemstede aan de 
Richard Holkade in Haarlem nieuwbouw te 
realiseren in de vorm van een zorgcentrum 
met sociale appartementen. 
De Zuid-Oosterkerk die op de locatie staat,  
is opgenomen in de gemeentelijke concept-
monumentenlijst en de voorgenomen sloop 
ervan leverde veel weerstand op. De partijen 
hebben in samenwerking met de Gemeente 
Haarlem en woningbouwvereniging Pré 
Wonen het plan zodanig aangepast dat  
de kerk behouden kon blijven.

Nieuwbouw geen belemmering
Om een bouwvergunning en vrijstelling te 
krijgen op het bestaande bestemmingsplan, 
hebben de ontwikkelingspartijen Search 
Ingenieursbureau gevraagd de Ruimtelijke 
Onderbouwing te verzorgen. Dit is een 
uitgebreide beoordeling van de haalbaarheid 

van het bouwplan op de stedenbouwkundige 
aanvaardbaarheid, economische uitvoerbaar-
heid, verkeer, milieu, archeologie en flora- en 
fauna-aspecten. Deze heeft Search in eigen 
beheer uitgevoerd. Dit bespaarde tijd en 
kosten en verzekert de opdrachtgevers  
(en het bevoegd gezag) van een sluitend 
totaaloverzicht. Uit onderzoek van Search  
is gebleken dat er planologisch geen 
belemmering bestaat voor de ontwikkeling. 

Op 1 juli jongstleden heeft Anne-Marie 
Rakhorst, directeur/eigenaar van Search en 
groot voorvechter van duurzame ontwikkeling, 
samen met Michael Braungart, de grondlegger 
van de Cradle to Cradle-filosofie en directeur/
eigenaar van EPEA, een intentieverklaring 
ondertekend voor samenwerking op het 
gebied van Cradle to Cradle. 

Nederlands consortium
EPEA is een onafhankelijk Duits 
onderzoeksinstituut dat onder leiding van 
Michael Braungart Cradle to Cradle-
productoplossingen ontwikkelt en beoordeelt. 
Tijdens de ondertekening bij de Kamer van 
Koophandel in Venlo hebben ook de andere 
twee Nederlandse consortiumpartners  
- IMSA en Beco - de samenwerkingsverklaring 
ondertekend. De consortiumpartners gaan de 
implementatie van Cradle to Cradle in 
Nederland vormgeven, waarbij ze ondersteund 
worden door EPEA. 

Deskundige vertegenwoordiging
Met de ondertekening van het contract  
weet Braungart zich verzekerd van de juiste 
vertegenwoordiging van zijn gedachtegoed in 

Nederland. Te vaak wordt dit vertegenwoordigd 
door partijen waarmee EPEA geen contract is 
aangegaan en waarvan het de kwaliteit niet 
kan garanderen. 
Search zal zich binnen het Nederlandse 
consortium vooral toeleggen op doeltreffende 
adviezen en oplossingen voor duurzame 
vastgoedontwikkeling, een sector waarin 
Search Ingenieursbureau al veel kennis en 
ervaring heeft opgedaan. Daarnaast levert 
Search Opleidingen een belangrijke bijdrage 
aan het verspreiden van het Cradle to Cradle-
gedachtegoed door een breed aanbod van 
duurzaamheidstrainingen te verzorgen voor 
mensen op alle niveaus van een organisatie. 
Hierin wordt ook een uitleg van het Cradle to 
Cradle-principe gegeven als onderdeel van het 
totale spectrum aan ambitieniveaus. 

Search effent pad voor nieuwbouw

Ruimtelijke Onderbouwing voor ZOM

Ondertekening intentieverklaring met EPEA

Cradle to Cradle-consortium
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INTERVIEW - DUURZAAM BOUWEN 

De vele voorbeelden van kwalitatief 
hoogwaardige duurzame projecten 
vormen een inspirerende en boeiende 
staalkaart. 

Een wereld te winnen
Daarnaast inventariseert Anne-Marie 
Rakhorst, maatschappelijk betrokken 
ondernemer, bekend spreker, media-
persoonlijkheid en Zakenvrouw van het 
jaar 2000, in dit boek welke kansen en 
voordelen duurzaam bouwen oplevert. 
Aan de hand van sprekende voorbeelden 
toont zij aan dat daarmee een wereld te 
winnen is. Door besparing van kostbare 
grondstoffen, terugdringing van CO2-
uitstoot en toepassing van duurzame 
bouwmethoden, materialen en 
installatietechnieken voor energie-
opwekking, warmte- en koudeopslag  
en lucht- en waterzuivering.  
Om energieopwekkend in plaats  
van energieverslindend vastgoed te 
ontwikkelen. Voor zowel nieuwbouw als 
het bestaande areaal aan gebouwen en 
woningen. Om verleidelijk vastgoed te 
ontwikkelen dat zijn marktwaarde zal 
behouden vanwege de kwaliteit en 
duurzaamheid.

Best practices
In heldere taal beschrijft de auteur aan 
welke randvoorwaarden en criteria duur-
zame project- en gebiedsontwikkelingen 
moeten voldoen. Hoe de diverse partijen, 
van opdrachtgever tot en met aannemer,  
daar invulling aan kunnen geven en 
welke economische en ecologische 
voordelen duurzaam bouwen oplevert. 
Dit illustreert zij met best practices van 
duurzaam vastgoed uit binnen- en 
buitenland. Daarbij komt duidelijk naar 
voren dat duurzaamheid en kwaliteit 
onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. 
Vanaf het ontwerp tot en met de 
realisatie en het onderhoud.

Profit-kans en people-kant
Uit Rakhorst’s boek blijkt ook dat 
duurzaam bouwen - met de komst 

van nieuwe oplossingen - steeds meer 
acceptatie in de vastgoedsector krijgt. 
Maar volgens de auteur blijft de mens  
de bepalende factor om een duurzamere 
samenleving te realiseren, in zijn rol  
als opdrachtgever, individu, belegger, 
huurder, ontwikkelaar, bouwkundige of 
beleidsmaker. ‘Uiteindelijk gaat het om 
de eindgebruiker, hoe hij de gebouwde 
omgeving beleeft en of hij zich bij zijn 
woon- en leefomgeving betrokken voelt. 
De profit-kans en de people-kant zijn in 
mijn optiek onverbrekelijk met elkaar en 
met het milieu verbonden.’ 

Utopie of te verzilveren uitdaging?
De winst van duurzaam bouwen geeft de 
lezer een voorproef op een duurzamere 
toekomst. Of, zoals Rakhorst in het boek 
aangeeft: ‘In 2050 zie ik een ander land 
voor me. Bebouwde omgeving en de 
natuur zijn in harmonie. Er valt geen 

spoor meer te bekennen van de huidige, 
vaak rommelig geordende natuur en 
stedelijke gebiedsontwikkelingen.  
De infrastructuur heeft een geïntegreerde 
functionele, esthetisch verantwoorde 
plaats gekregen. Lucht en water zijn 
schoon. Een utopie? Niet in mijn ogen!’ 

Meervoudige winst
´Duurzaam bouwen levert drievoudige 
winst op: voor mens, milieu en 
economie. Iedereen wil wonen en werken 
in een mooie, gezonde omgeving waar 
licht en lucht vrij spel hebben. Gezonde 
lucht kunnen inademen in een omgeving 
waar invallend daglicht kunstlicht 
overbodig maakt. In een aangename 
temperatuur wonen en werken, het hele 
jaar door. De materialen en technieken 
ervoor zijn al op de markt, het aantal 
goede voorbeelden groeit. Belangrijker  
is echter dat we collectief omschakelen 

Vervolg van pag. 1

naar een green mindset, een diep besef 
van commitment. Iedereen moet zich 
bewust worden dat het hoog tijd is om 
duurzaam bouwen op grote schaal toe  
te passen, bij renovatie van bestaand 
vastgoed en nieuwbouw.´  

Bevlogen ambassadeur
De winst van duurzaam bouwen,  
is de tweede uitgave van Rakhorst.  
In september 2007 verscheen haar  
eerste boek Duurzaam ontwikkelen…  
een wereldkans. Ook bracht ze een 
Nederlandse vertaling uit van de 
bestseller Cradle to Cradle - afval is 
voedsel. Rakhorst besloot deze uitgave 
van Michael Braungart en William 
McDonough te vertalen. Als motivatie 
voert de gedreven ondernemer hiervoor 
aan: ‘Hun baanbrekende visie heeft mij 
zeer geïnspireerd. Die deel ik graag met 
anderen door lezingen te houden over 

duurzame ontwikkeling in de meest 
brede zin van het woord, tijdens 
congressen en in mijn boeken.  
Ik probeer een bevlogen 
ambassadeur te zijn in  
alle gremia waarvoor ik 
gevraagd word, zoals de 
Klimaatraad en Urgenda.  
Ik voel me heel vereerd 
dat ik op dat abstracte 
denk- en ambitieniveau 
mijn steentje mag 
bijdragen.’

Hands On
Rakhorst is ook een 
vrouw van de praktijk: ‘Ik kan overal 
wel rondbazuinen dat duurzaam 
ontwikkelen meervoudige winst oplevert, 
maar maak ik dat zelf ook waar?  
Ik probeer het in ieder geval zo goed ik 
kan.’ Ze wil de vicious circle of blame 
doorbreken die de vastgoedsector al te 
lang in de ban houdt. ‘Als alle schakels 
in de bouwketen - van concept tot en 
met realisatie - de schuld op elkaar 
blijven schuiven, vindt er nooit 
duurzame ontwikkeling plaats’,  
is Rakhorst’s stellige overtuiging.  
Ze nam zelf het voortouw en realiseerde 
in Amsterdam en Heeswijk twee eigen 
bedrijfskantoren die energie opwekken 
en lucht en water zuiveren. Ze zijn 
opgetrokken uit duurzame materialen  
en overtuigen bovendien door hun 
authentieke uitstraling.  

Dienstenaanbod
Op grond van de tijdens de realisatie 
opgedane kennis en ervaring heeft 
Search een uitgebreid aanbod van 
diensten en trainingen op het gebied  
van duurzaam bouwen, slopen en 
energieprestatie-adviezen samengesteld. 
‘Die diensten en duurzaamheids-
trainingen op verschillende niveaus 
zetten wij nu in voor onze opdracht-
gevers. Duurzaam bouwen en slopen 
deden we al lang. Dat hebben we 
aangevuld met energieprestatiescans, 

energieprestatie-adviezen en adviezen 
over subsidiëring, planontwikkeling, visie- 
en ambitiebepaling, materialisatie en 
geïntegreerde projectaanpak. Kennis 

delen is van vitaal 
belang, omdat het  
de onderlinge relatie 
tussen partijen verdiept 
en extra inhoud geeft 
aan de relatie met 
opdrachtgevers en leden 
van het adviesteam 
waarmee we 
samenwerken.’ 
 

Voor een impressie van de dag kunt u 
kijken op www.duurzaamheid.searchbv.nl.

Fortress is een multidisciplinaire, 
onafhankelijke, private 
vastgoedonderneming. Enerzijds 
richt Fortress zich op aankoop, 
herpositionering en het beheren 
van vastgoed(portefeuilles), 
anderzijds richt Fortress zich in 
het bijzonder op binnenstedelijke 
(her)ontwikkeling. Door innovatief 
meedenken en slagvaardigheid 
heeft Fortress een duidelijke rol in 
het initiëren van duurzame, 
kwalitatief hoogwaardige stedelijke 
ontwikkeling. Door een goede 
voeling met de markt en een open 
blik wordt risicomijdend gedrag 
omgezet in kansrijke duurzame 
investeringen en ontwikkelingen.
Fortress heeft voor haar relaties 
maar liefst 8.000 exemplaren van 
De winst van duurzaam bouwen 
aangeschaft.



environment inspires...pagina 2 pagina 3

INTERVIEW - DUURZAAM BOUWEN 

environment inspires...

INTERVIEW - DUURZAAM BOUWEN 

De vele voorbeelden van kwalitatief 
hoogwaardige duurzame projecten 
vormen een inspirerende en boeiende 
staalkaart. 

Een wereld te winnen
Daarnaast inventariseert Anne-Marie 
Rakhorst, maatschappelijk betrokken 
ondernemer, bekend spreker, media-
persoonlijkheid en Zakenvrouw van het 
jaar 2000, in dit boek welke kansen en 
voordelen duurzaam bouwen oplevert. 
Aan de hand van sprekende voorbeelden 
toont zij aan dat daarmee een wereld te 
winnen is. Door besparing van kostbare 
grondstoffen, terugdringing van CO2-
uitstoot en toepassing van duurzame 
bouwmethoden, materialen en 
installatietechnieken voor energie-
opwekking, warmte- en koudeopslag  
en lucht- en waterzuivering.  
Om energieopwekkend in plaats  
van energieverslindend vastgoed te 
ontwikkelen. Voor zowel nieuwbouw als 
het bestaande areaal aan gebouwen en 
woningen. Om verleidelijk vastgoed te 
ontwikkelen dat zijn marktwaarde zal 
behouden vanwege de kwaliteit en 
duurzaamheid.

Best practices
In heldere taal beschrijft de auteur aan 
welke randvoorwaarden en criteria duur-
zame project- en gebiedsontwikkelingen 
moeten voldoen. Hoe de diverse partijen, 
van opdrachtgever tot en met aannemer,  
daar invulling aan kunnen geven en 
welke economische en ecologische 
voordelen duurzaam bouwen oplevert. 
Dit illustreert zij met best practices van 
duurzaam vastgoed uit binnen- en 
buitenland. Daarbij komt duidelijk naar 
voren dat duurzaamheid en kwaliteit 
onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. 
Vanaf het ontwerp tot en met de 
realisatie en het onderhoud.

Profit-kans en people-kant
Uit Rakhorst’s boek blijkt ook dat 
duurzaam bouwen - met de komst 

van nieuwe oplossingen - steeds meer 
acceptatie in de vastgoedsector krijgt. 
Maar volgens de auteur blijft de mens  
de bepalende factor om een duurzamere 
samenleving te realiseren, in zijn rol  
als opdrachtgever, individu, belegger, 
huurder, ontwikkelaar, bouwkundige of 
beleidsmaker. ‘Uiteindelijk gaat het om 
de eindgebruiker, hoe hij de gebouwde 
omgeving beleeft en of hij zich bij zijn 
woon- en leefomgeving betrokken voelt. 
De profit-kans en de people-kant zijn in 
mijn optiek onverbrekelijk met elkaar en 
met het milieu verbonden.’ 

Utopie of te verzilveren uitdaging?
De winst van duurzaam bouwen geeft de 
lezer een voorproef op een duurzamere 
toekomst. Of, zoals Rakhorst in het boek 
aangeeft: ‘In 2050 zie ik een ander land 
voor me. Bebouwde omgeving en de 
natuur zijn in harmonie. Er valt geen 

spoor meer te bekennen van de huidige, 
vaak rommelig geordende natuur en 
stedelijke gebiedsontwikkelingen.  
De infrastructuur heeft een geïntegreerde 
functionele, esthetisch verantwoorde 
plaats gekregen. Lucht en water zijn 
schoon. Een utopie? Niet in mijn ogen!’ 

Meervoudige winst
´Duurzaam bouwen levert drievoudige 
winst op: voor mens, milieu en 
economie. Iedereen wil wonen en werken 
in een mooie, gezonde omgeving waar 
licht en lucht vrij spel hebben. Gezonde 
lucht kunnen inademen in een omgeving 
waar invallend daglicht kunstlicht 
overbodig maakt. In een aangename 
temperatuur wonen en werken, het hele 
jaar door. De materialen en technieken 
ervoor zijn al op de markt, het aantal 
goede voorbeelden groeit. Belangrijker  
is echter dat we collectief omschakelen 

Vervolg van pag. 1

naar een green mindset, een diep besef 
van commitment. Iedereen moet zich 
bewust worden dat het hoog tijd is om 
duurzaam bouwen op grote schaal toe  
te passen, bij renovatie van bestaand 
vastgoed en nieuwbouw.´  

Bevlogen ambassadeur
De winst van duurzaam bouwen,  
is de tweede uitgave van Rakhorst.  
In september 2007 verscheen haar  
eerste boek Duurzaam ontwikkelen…  
een wereldkans. Ook bracht ze een 
Nederlandse vertaling uit van de 
bestseller Cradle to Cradle - afval is 
voedsel. Rakhorst besloot deze uitgave 
van Michael Braungart en William 
McDonough te vertalen. Als motivatie 
voert de gedreven ondernemer hiervoor 
aan: ‘Hun baanbrekende visie heeft mij 
zeer geïnspireerd. Die deel ik graag met 
anderen door lezingen te houden over 

duurzame ontwikkeling in de meest 
brede zin van het woord, tijdens 
congressen en in mijn boeken.  
Ik probeer een bevlogen 
ambassadeur te zijn in  
alle gremia waarvoor ik 
gevraagd word, zoals de 
Klimaatraad en Urgenda.  
Ik voel me heel vereerd 
dat ik op dat abstracte 
denk- en ambitieniveau 
mijn steentje mag 
bijdragen.’

Hands On
Rakhorst is ook een 
vrouw van de praktijk: ‘Ik kan overal 
wel rondbazuinen dat duurzaam 
ontwikkelen meervoudige winst oplevert, 
maar maak ik dat zelf ook waar?  
Ik probeer het in ieder geval zo goed ik 
kan.’ Ze wil de vicious circle of blame 
doorbreken die de vastgoedsector al te 
lang in de ban houdt. ‘Als alle schakels 
in de bouwketen - van concept tot en 
met realisatie - de schuld op elkaar 
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Toezichthouders van gemeenten, 
arbeidsinspectie, handhavers en 
certificerende instanties moeten  
over voldoende kennis beschikken  
van de regelgeving op het gebied  
van asbesthoudende materialen, 
asbestsanering en het omgaan met 
asbestvraagstukken. Daarom heeft  
de overheid kennisvergaring verplicht 
gesteld en een nieuw examen voor  

deze doelgroepen ontwikkeld, onder  
de noemer Asbestdeskundige (voorheen 
DTA-C). 

Nieuwe praktijkgerichte training DTA-C
Search Opleidingen heeft een nieuwe 
training DTA-C ontwikkeld die volledig is 
toegesneden op de Uitvoeringsmethodiek 
Asbestverwijderingsbesluit en het nieuwe 
examen DTA-C. 

Vanaf 1 juni zijn de nieuwe SC530 en 
SC540 van kracht. De SC530 geeft 
aangescherpte richtlijnen voor de 
uitvoering van een asbestverwijdering,  
de SC540 hoe een asbestinventarisatie 
uitgevoerd moet worden. Met het van 

kracht worden van de nieuwe SC530 zijn 
asbestsaneerders verplicht een sanering 
bij de gemeente te melden. Volgens de 
nieuwe SC540 mag er alleen nog 
gesloopt worden als alle beperkingen zijn 
opgelost die na visuele inspectie in een 

asbestinventarisatierapport staan 
aangegeven. Wilt u meer informatie  
of advies hierover, neem dan contact  
op met Search.

Nieuw examen DTA-C verplicht

Gewijzigde DTA-C en nieuwe  
SC voor asbestinventarisatie

SC530 en SC540 sinds juni van kracht

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 Basistraining 
Duurzaamheid. 

De handige trainings- en examenplanner van 
Search Opleidingen verschijnt twee keer per jaar. 
Deze bevat een overzicht 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 kans op asbestverontreiniging  
bij renovatie-, sloop- of mutatie-
werkzaamheden in gebouwen is groot, 
omdat er nog veel asbesttoepassingen 
worden aangetroffen. Om de kans op 
verontreiniging zoveel mogelijk te 
minimaliseren, zijn in het Asbest-
verwijderingsbesluit wettelijke 
verplichtingen opgenomen. Sinds 1 juni 
2008 zijn de normdocumenten SC530 
(asbestverwijderen) en SC540 
(asbestinventarisatie) van kracht.  
Deze stellen het bevoegd gezag in staat 
beter en efficiënter te handhaven op de 
verplichting om eerst asbestonderzoek  
te laten verrichten als het vermoeden 
bestaat dat er asbest in een gebouw zit. 
Woningcorporaties als onder andere 
Rochdale, De Alliantie, Haag Wonen  
en de Universiteit van Leiden hebben  
het zekere voor het onzekere genomen 
en hun inventarisatie- en eindcontrole-
onderzoeken daarom aan Search 
toevertrouwd. 

Voor ieders veiligheid
Asbestemissie is een ernstige zaak en 
moet koste wat kost vermeden worden. 
Door de uitvoering van een standaard 
protocol worden risico’s weggenomen 
zonder dat het primaire proces van een 

gebouweigenaar negatief wordt beïnvloed. 
Zo kunnen woningcorporaties volgens 
het Aedes-protocol te werk gaan.  
Dit protocol maakt het mogelijk om 
kostbare tijd te besparen, die normaal 
verloren gaat in het doorlopen van het 
asbestonderzoek-, vergunningen- en 

saneringsproces. Volgens het protocol 
kunnen corporaties een paraplusloop-
vergunning verkrijgen voor mutatie- en 
klachtenonderhoud. Uiteraard moet 
hiervoor een onderzoek van het 
betreffende complex plaatsvinden, maar 
de kennis die daarbij wordt verkregen 
verkort het onderzoek bij mutatie en 
klachten. Dan is een korte inspectie van 
de betreffende wooneenheid voldoende 
om direct aan de slag te kunnen. 

In de afgelopen maanden heeft een groot 
aantal woningcorporaties raamcontracten 
met Search Ingenieursbureau afgesloten 
voor dergelijke asbestonderzoeken. 
Search verzorgt in veel gevallen zowel  
de complexinventarisatie als de sloop-
vergunningsaanvraag en de mutatie-
inspectie. Een aantal corporaties wenste 
zelfs de coördinatie van de sanering bij 
Search te leggen, die daarvoor het door 
de corporatie gecontracteerde asbest-
verwijderingsbedrijf aanstuurt.  
De corporaties laten vervolgens de 
wettelijk vereiste eindcontroleonderzoeken 

Normdocumenten  
SC530 en SC540

maken verzwaarde 
ketenhandhaving bevoegd 

gezag mogelijk.

Full service dienstenpakket op het gebied van asbest

Raamwerkcontracten met woningcorporaties  
en Universiteit van Leiden

Nieuwe verplichtingen 
voor eigenaren van  
woningen en gebouwen
Het Asbestverwijderingsbesluit houdt 
aangescherpte verplichtingen in voor 
eigenaren van woningen en gebouwen. 
Voorafgaand aan alle vormen van 
onderhoudswerkzaamheden moet  
een asbestinventarisatie plaatsvinden.  
Aan de hand hiervan wordt 
vastgesteld of de asbesttoepassingen 
risicovol zijn en gesaneerd moeten 
worden of voldoende veilig zijn 
weggewerkt om geen gevaar voor 
mens en milieu op te leveren.  
Het uitvoeren van asbestonderzoek 
voorafgaand aan sloop- en 
saneringswerkzaamheden was al 
verplicht, maar ook deze verplichting 
is aangescherpt en wordt 
nadrukkelijker door de overheid 
gecontroleerd. 

na sanering uitvoeren door Search 
Laboratorium en beheersen daarmee  
het gehele proces. De keuze viel op 
Search vanwege de garantie op korte 
responstijden. De raamwerkovereen-
komsten geven de corporaties ook de 
mogelijkheid gratis gebruik te maken  
van Search’s digitale vastgoedportfolio. 
Daarin zijn online alle uitgevoerde 
asbestonderzoeken, -adviezen, 
-rapportages en eindcontroles te 
raadplegen. Last but not least weten 
opdrachtgevers van Search zich 
verzekerd van actuele informatie-

voorziening inzake wijzigingen in 
normen en wet- en regelgeving en 
ondersteuning bij eventuele controles 
door de overheid.

Een zorg minder
Ook voor de Universiteit van Leiden 
verzorgt Search asbestinventarisaties  
en inventariseert eventuele asbest-
verontreinigingen om calamiteiten te 
voorkomen. Het contact is ontstaan door 
een asbestcalamiteit tijdens onderhouds-
werkzaamheden die Search jaren geleden 
snel heeft weten op te lossen.  

De universiteit heeft ook de volledige 
milieukundige begeleiding en 
directievoering over asbestsaneringen 
aan Search toevertrouwd. Ook voor een 
organisatie als een universiteit zijn korte 
responstijden en een beheersing van het 
proces essentieel. Immers, de bedrijfs-
voering mag geen nadeel ondervinden 
van de aanwezigheid van asbest-
houdende materialen en/of de 
verwijdering daarvan.

Lees verder op pag. 5
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‘De milieuzorgprocessen van ISO 14001 
zijn vastgesteld door ons Franse 
hoofdkantoor. De Ibis-hotels in 
Nederland dienen zich te houden aan 
deze processen. Er dient gekeken te 
worden of het nodig is de procedures  
in overeenstemming te brengen met  
de Nederlandse wetgeving.’ Aldus ISO-
projectmedewerker Jolanda van Putten.

Eerst scannen
Jolanda van Putten is binnen Accor 
Hotels Nederland aangesteld om de  
ISO 9001, waarvoor de Ibis-hotels 
gecertificeerd zijn, te updaten.  
Daarnaast gaat zij zich bezighouden met 
de implementatie van ISO 14001 voor 
deze hotelketen. Zij heeft hierbij de hulp 
van Search ingeroepen. Search gaat eerst 
scans uitvoeren. Naar verwachting zal de 
uitkomst daarvan zijn dat ongeveer 80% 
van de procedures standaard blijft en zal 

20% locatiespecifiek moeten worden 
aangepast. ‘Per gemeente kunnen de 
milieueisen verschillen. Daarom laten  
we Search Q-services eerst de scans 
uitvoeren.’ 

Certificering 
Doel is alle Ibis-hotels te certificeren 
voor ISO 14001. Eenmaal gecertificeerd 
vinden er twee maal per jaar audits 
plaats door intern opgeleide auditors van 
de hotelorganisatie en zal Bureau Veritas 
als externe auditor eenmaal per jaar twee 
hotels en het hoofdkantoor controleren. 
‘Een hoop procedures zijn al standaard. 
We doen al veel waterkwaliteit- en 
energiemetingen. Toen we een externe 
partij voor de scans en de implementatie 

zochten, kwam Search qua kennis als 
beste uit de bus. Bovendien denken zij 
met ons mee en is Search in staat heel 
snel te werken. We zijn sinds twee 
maanden met elkaar in gesprek en het 
bedrijf is al ruim een maand geleden 
gestart met de scans.’ 

Ton Heerschop, Hoofd Veiligheid en 
Milieu van het VieCuri Medisch Centrum 
in Venlo en Venray, is goed  
te spreken over de training met kleine 
blusmiddelen die Search Opleidingen 
voor zijn organisatie heeft verzorgd.  
‘De aanbieding van Search kwam qua 
prijs/kwaliteitverhouding dermate 
gunstig uit dat we met hen in zee  
zijn gegaan.’

Vierjarig project
Brand is een zorgpunt voor de 
zorgsector. Veiligheid van patiënten en 

personeel moeten gegarandeerd zijn in 
een complexe ziekenhuisorganisatie.  
‘De brand in de operatiekamer van 

Almelo heeft een schok in de zieken-
huiswereld veroorzaakt. Naar aanleiding 
van dit incident heeft onze organisatie 
besloten alle medewerkers elke twee  
jaar te trainen in het blussen van een 
beginnende brand.’ VieCuri Medisch 
Centrum heeft daarvoor een contract 
voor een 4-jarig trainingstraject met 
Search afgesloten. ‘Daarin zitten ook de 
BHV-trainingen en wordt al het personeel 
minimaal twee keer getraind om met 
kleine blusmiddelen om te gaan.’

Hartstikke leuk!
In september is het contract getekend;  
in oktober startte Search met de eerste 
trainingen en zag kans alle 1500 
medewerkers van beide ziekenhuis-
vestigingen vóór eind december te 
trainen. Dat betekende dat Search drie 
ploegen van 20 deelnemers per dag  
heeft getraind. ‘De training is uitstekend 
bevallen! Met name omdat de trainer 

onze mensen op zo’n enthousiaste en 
laagdrempelige manier instrueerde dat 
zelfs mensen die schoorvoetend naar  
de training waren gegaan, hun collega’s 
na afloop konden vertellen dat ze er 
absoluut naartoe moesten gaan.  
Ze vonden de training hartstikke leuk  
en ze hebben er veel van opgestoken.’

‘Search had de  
meeste kennis van zaken.’

‘Iedereen moet een  
beginnende brand  
kunnen blussen.’

Meteen ruimte in de agenda maken  
en snelle terugkoppeling geven. 
Overzichtelijke, heldere en deskundige 
rapportages leveren. Dat zijn volgens 
Arno Schneider, directeur van de  
Van Deursen Group uit Rosmalen,  
de kernpunten waarom zijn vastgoed-
onderneming zo tevreden is over de 
TDD-onderzoeken (technische due 
diligence) die Search voor zijn bedrijf 
heeft uitgevoerd. ‘Sommige aan- en 
verkoopinspecties moeten gewoon snel 
worden uitgevoerd en daar is Search  
toe in staat.’

Openheid van zaken
De Van Deursen Group heeft Search 
Ingenieursbureau twee jaar geleden  
voor het eerst ingeschakeld om een 
vastgoedaankoop te begeleiden.  
‘Een grote portfolio die wij hebben 
aangekocht, waaronder een object in 
Luik, België. Gezien de naamsbekendheid 
van Search op dit vlak hebben we de 
TDD toen door Search laten verzorgen.’ 
Toen de in retailvastgoed gespecia-
liseerde onderneming besloot een 
portfolio van 25 projecten te verkopen, 
viel de keus weer op Search om de 
verkoopinspecties te verzorgen. ‘Dat 
waren panden die wij al langer in onze 
vastgoedportefeuille hadden en die we 
wilden verkopen. Op onze kosten hebben 
we het TDD-onderzoek door Search laten 
verzorgen, zodat we de koper meteen 
openheid van zaken konden geven en 
inzage in de technische en onderhouds-
staat van de vastgoedobjecten.’

Grensoverschrijdend
Schneider en zijn mededirecteur zijn niet 
alleen in Nederland actief, naar sinds 
twee jaar ook in België en het Duitse 
Noordrijn-Westfalen. ‘We bezitten 250 

modewinkels in Nederland en zijn vanuit 
onze retailactiviteiten in het vastgoed 
gerold en verder gegroeid.’ Schneider is 
volgens eigen zeggen ‘absoluut tevreden’ 
over de informatie die zijn bedrijf van 

Search krijgt aangeleverd.  
‘De rapportages zien er keurig uit, zijn 
helder en overzichtelijk en kort en 
krachtig geformuleerd. Zo willen wij het 
graag hebben, want we hebben niks aan 
eindeloze rapportages. Dat vergt uren 
om die door te nemen. Search levert 
keurig op tijd volgens afspraak een 
goede samenvatting die ons in staat  
stelt snel inzicht te krijgen in de staat 
waarin ons vastgoed of aan te kopen 
vastgoedobjecten verkeren.’

‘Kracht van Search is de snelle terugkoppeling’

Aan- en verkoopinspecties verzorgd  
voor de Van Deursen Group

Milieuzorgsysteem volgens Nederlandse wetgeving

Implementatie ISO 14001 voor Ibis-hotels

‘De training is uitstekend bevallen!’

Training Kleine blusmiddelen  
voor VieCuri Medisch Centrum 

Harde cijfers, onweerlegbare conclusies 
Bij de aan- en verkoop van vastgoed gaat het om een juiste inschatting van 
commerciële en strategische mogelijkheden. Een vastgoedeigenaar en 
projectontwikkelaar vertrouwt daarbij op zijn ervaring, vakmanschap en zeker ook 
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risico’s is een ander verhaal. Een koper of verkoper heeft feiten en harde cijfers 
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Inzicht in álle risico’s 
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die rekening houden met wettelijke kaders en hun persoonlijke wensen.  
We hebben alle disciplines in huis om te onderzoeken en te inspecteren, te 
analyseren, te rapporteren en te adviseren. Asbest- en bodemonderzoek vormen 
samen met een bouwkundige inspectie een vrijwel standaard basispakket.  
Dit pakket is aan te vullen met tal van andere onderzoeken om bijvoorbeeld 
risico’s van legionellabesmetting en de kwaliteit van het binnenklimaat in kaart  
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‘De milieuzorgprocessen van ISO 14001 
zijn vastgesteld door ons Franse 
hoofdkantoor. De Ibis-hotels in 
Nederland dienen zich te houden aan 
deze processen. Er dient gekeken te 
worden of het nodig is de procedures  
in overeenstemming te brengen met  
de Nederlandse wetgeving.’ Aldus ISO-
projectmedewerker Jolanda van Putten.

Eerst scannen
Jolanda van Putten is binnen Accor 
Hotels Nederland aangesteld om de  
ISO 9001, waarvoor de Ibis-hotels 
gecertificeerd zijn, te updaten.  
Daarnaast gaat zij zich bezighouden met 
de implementatie van ISO 14001 voor 
deze hotelketen. Zij heeft hierbij de hulp 
van Search ingeroepen. Search gaat eerst 
scans uitvoeren. Naar verwachting zal de 
uitkomst daarvan zijn dat ongeveer 80% 
van de procedures standaard blijft en zal 

20% locatiespecifiek moeten worden 
aangepast. ‘Per gemeente kunnen de 
milieueisen verschillen. Daarom laten  
we Search Q-services eerst de scans 
uitvoeren.’ 

Certificering 
Doel is alle Ibis-hotels te certificeren 
voor ISO 14001. Eenmaal gecertificeerd 
vinden er twee maal per jaar audits 
plaats door intern opgeleide auditors van 
de hotelorganisatie en zal Bureau Veritas 
als externe auditor eenmaal per jaar twee 
hotels en het hoofdkantoor controleren. 
‘Een hoop procedures zijn al standaard. 
We doen al veel waterkwaliteit- en 
energiemetingen. Toen we een externe 
partij voor de scans en de implementatie 

zochten, kwam Search qua kennis als 
beste uit de bus. Bovendien denken zij 
met ons mee en is Search in staat heel 
snel te werken. We zijn sinds twee 
maanden met elkaar in gesprek en het 
bedrijf is al ruim een maand geleden 
gestart met de scans.’ 

Ton Heerschop, Hoofd Veiligheid en 
Milieu van het VieCuri Medisch Centrum 
in Venlo en Venray, is goed  
te spreken over de training met kleine 
blusmiddelen die Search Opleidingen 
voor zijn organisatie heeft verzorgd.  
‘De aanbieding van Search kwam qua 
prijs/kwaliteitverhouding dermate 
gunstig uit dat we met hen in zee  
zijn gegaan.’

Vierjarig project
Brand is een zorgpunt voor de 
zorgsector. Veiligheid van patiënten en 

personeel moeten gegarandeerd zijn in 
een complexe ziekenhuisorganisatie.  
‘De brand in de operatiekamer van 

Almelo heeft een schok in de zieken-
huiswereld veroorzaakt. Naar aanleiding 
van dit incident heeft onze organisatie 
besloten alle medewerkers elke twee  
jaar te trainen in het blussen van een 
beginnende brand.’ VieCuri Medisch 
Centrum heeft daarvoor een contract 
voor een 4-jarig trainingstraject met 
Search afgesloten. ‘Daarin zitten ook de 
BHV-trainingen en wordt al het personeel 
minimaal twee keer getraind om met 
kleine blusmiddelen om te gaan.’

Hartstikke leuk!
In september is het contract getekend;  
in oktober startte Search met de eerste 
trainingen en zag kans alle 1500 
medewerkers van beide ziekenhuis-
vestigingen vóór eind december te 
trainen. Dat betekende dat Search drie 
ploegen van 20 deelnemers per dag  
heeft getraind. ‘De training is uitstekend 
bevallen! Met name omdat de trainer 

onze mensen op zo’n enthousiaste en 
laagdrempelige manier instrueerde dat 
zelfs mensen die schoorvoetend naar  
de training waren gegaan, hun collega’s 
na afloop konden vertellen dat ze er 
absoluut naartoe moesten gaan.  
Ze vonden de training hartstikke leuk  
en ze hebben er veel van opgestoken.’

‘Search had de  
meeste kennis van zaken.’

‘Iedereen moet een  
beginnende brand  
kunnen blussen.’

Meteen ruimte in de agenda maken  
en snelle terugkoppeling geven. 
Overzichtelijke, heldere en deskundige 
rapportages leveren. Dat zijn volgens 
Arno Schneider, directeur van de  
Van Deursen Group uit Rosmalen,  
de kernpunten waarom zijn vastgoed-
onderneming zo tevreden is over de 
TDD-onderzoeken (technische due 
diligence) die Search voor zijn bedrijf 
heeft uitgevoerd. ‘Sommige aan- en 
verkoopinspecties moeten gewoon snel 
worden uitgevoerd en daar is Search  
toe in staat.’

Openheid van zaken
De Van Deursen Group heeft Search 
Ingenieursbureau twee jaar geleden  
voor het eerst ingeschakeld om een 
vastgoedaankoop te begeleiden.  
‘Een grote portfolio die wij hebben 
aangekocht, waaronder een object in 
Luik, België. Gezien de naamsbekendheid 
van Search op dit vlak hebben we de 
TDD toen door Search laten verzorgen.’ 
Toen de in retailvastgoed gespecia-
liseerde onderneming besloot een 
portfolio van 25 projecten te verkopen, 
viel de keus weer op Search om de 
verkoopinspecties te verzorgen. ‘Dat 
waren panden die wij al langer in onze 
vastgoedportefeuille hadden en die we 
wilden verkopen. Op onze kosten hebben 
we het TDD-onderzoek door Search laten 
verzorgen, zodat we de koper meteen 
openheid van zaken konden geven en 
inzage in de technische en onderhouds-
staat van de vastgoedobjecten.’

Grensoverschrijdend
Schneider en zijn mededirecteur zijn niet 
alleen in Nederland actief, naar sinds 
twee jaar ook in België en het Duitse 
Noordrijn-Westfalen. ‘We bezitten 250 

modewinkels in Nederland en zijn vanuit 
onze retailactiviteiten in het vastgoed 
gerold en verder gegroeid.’ Schneider is 
volgens eigen zeggen ‘absoluut tevreden’ 
over de informatie die zijn bedrijf van 

Search krijgt aangeleverd.  
‘De rapportages zien er keurig uit, zijn 
helder en overzichtelijk en kort en 
krachtig geformuleerd. Zo willen wij het 
graag hebben, want we hebben niks aan 
eindeloze rapportages. Dat vergt uren 
om die door te nemen. Search levert 
keurig op tijd volgens afspraak een 
goede samenvatting die ons in staat  
stelt snel inzicht te krijgen in de staat 
waarin ons vastgoed of aan te kopen 
vastgoedobjecten verkeren.’

‘Kracht van Search is de snelle terugkoppeling’

Aan- en verkoopinspecties verzorgd  
voor de Van Deursen Group

Milieuzorgsysteem volgens Nederlandse wetgeving
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Harde cijfers, onweerlegbare conclusies 
Bij de aan- en verkoop van vastgoed gaat het om een juiste inschatting van 
commerciële en strategische mogelijkheden. Een vastgoedeigenaar en 
projectontwikkelaar vertrouwt daarbij op zijn ervaring, vakmanschap en zeker ook 
intuïtie. Maar het herkennen van bouwkundige, milieu- en veiligheidstechnische 
risico’s is een ander verhaal. Een koper of verkoper heeft feiten en harde cijfers 
nodig om op safe te spelen. Grondige inspecties en onweerlegbare conclusies. 

Inzicht in álle risico’s 
Search zet alle feiten op een rij. Met zorgvuldige aan- en verkoopinspecties,  
die rekening houden met wettelijke kaders en hun persoonlijke wensen.  
We hebben alle disciplines in huis om te onderzoeken en te inspecteren, te 
analyseren, te rapporteren en te adviseren. Asbest- en bodemonderzoek vormen 
samen met een bouwkundige inspectie een vrijwel standaard basispakket.  
Dit pakket is aan te vullen met tal van andere onderzoeken om bijvoorbeeld 
risico’s van legionellabesmetting en de kwaliteit van het binnenklimaat in kaart  
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Op 25 september heeft in Kasteel  
De Wittenburg te Wassenaar de presentatie 
van het boek De winst van duurzaam bouwen 
plaatsgevonden.  
Anne-Marie Rakhorst 
overhandigde het eerste 
exemplaar van haar boek 
aan de heer Ruud Lubbers. 
“Dit boek geef ik aan 
Balkenende!”, aldus de voormalige minister-
president, “Zodat hij er inspiratie uit kan putten.“

Mens centraal
In De winst van duurzaam bouwen doet  
Anne-Marie Rakhorst verslag van de  
nieuwste ontwikkelingen in de nationale  
en internationale vastgoedsector. 

De auteur beschrijft de ontwikkelingen op  
het gebied van energiesystemen voor het 
opwekken van eindeloze energie en voor 

warmte en koeling en 
bespreekt duurzame 
bouwtechnieken en 
materialen die te 
recyclen zijn  
voor hergebruik.  

Het boek brengt overzichtelijk in kaart welke 
gebouwen al duurzaam ontwikkeld zijn. 

Nieuwe ontwikkelingen in de vastgoedsector

Boekpresentatie De winst van  
duurzaam bouwen groot succes

Lees verder op pag. 2

‘In vastgoedontwikkeling 
valt een grote duurzaam-

heidsslag te slaan’

Kijk voor  
meer informatie op  

www.duurzaamheid.nl

De Zaanse Ontwikkelings Maatschappij 
(ZOM) is van plan samen met zorginstelling  
De Hartekampgroep uit Heemstede aan de 
Richard Holkade in Haarlem nieuwbouw te 
realiseren in de vorm van een zorgcentrum 
met sociale appartementen. 
De Zuid-Oosterkerk die op de locatie staat,  
is opgenomen in de gemeentelijke concept-
monumentenlijst en de voorgenomen sloop 
ervan leverde veel weerstand op. De partijen 
hebben in samenwerking met de Gemeente 
Haarlem en woningbouwvereniging Pré 
Wonen het plan zodanig aangepast dat  
de kerk behouden kon blijven.

Nieuwbouw geen belemmering
Om een bouwvergunning en vrijstelling te 
krijgen op het bestaande bestemmingsplan, 
hebben de ontwikkelingspartijen Search 
Ingenieursbureau gevraagd de Ruimtelijke 
Onderbouwing te verzorgen. Dit is een 
uitgebreide beoordeling van de haalbaarheid 

van het bouwplan op de stedenbouwkundige 
aanvaardbaarheid, economische uitvoerbaar-
heid, verkeer, milieu, archeologie en flora- en 
fauna-aspecten. Deze heeft Search in eigen 
beheer uitgevoerd. Dit bespaarde tijd en 
kosten en verzekert de opdrachtgevers  
(en het bevoegd gezag) van een sluitend 
totaaloverzicht. Uit onderzoek van Search  
is gebleken dat er planologisch geen 
belemmering bestaat voor de ontwikkeling. 

Op 1 juli jongstleden heeft Anne-Marie 
Rakhorst, directeur/eigenaar van Search en 
groot voorvechter van duurzame ontwikkeling, 
samen met Michael Braungart, de grondlegger 
van de Cradle to Cradle-filosofie en directeur/
eigenaar van EPEA, een intentieverklaring 
ondertekend voor samenwerking op het 
gebied van Cradle to Cradle. 

Nederlands consortium
EPEA is een onafhankelijk Duits 
onderzoeksinstituut dat onder leiding van 
Michael Braungart Cradle to Cradle-
productoplossingen ontwikkelt en beoordeelt. 
Tijdens de ondertekening bij de Kamer van 
Koophandel in Venlo hebben ook de andere 
twee Nederlandse consortiumpartners  
- IMSA en Beco - de samenwerkingsverklaring 
ondertekend. De consortiumpartners gaan de 
implementatie van Cradle to Cradle in 
Nederland vormgeven, waarbij ze ondersteund 
worden door EPEA. 

Deskundige vertegenwoordiging
Met de ondertekening van het contract  
weet Braungart zich verzekerd van de juiste 
vertegenwoordiging van zijn gedachtegoed in 

Nederland. Te vaak wordt dit vertegenwoordigd 
door partijen waarmee EPEA geen contract is 
aangegaan en waarvan het de kwaliteit niet 
kan garanderen. 
Search zal zich binnen het Nederlandse 
consortium vooral toeleggen op doeltreffende 
adviezen en oplossingen voor duurzame 
vastgoedontwikkeling, een sector waarin 
Search Ingenieursbureau al veel kennis en 
ervaring heeft opgedaan. Daarnaast levert 
Search Opleidingen een belangrijke bijdrage 
aan het verspreiden van het Cradle to Cradle-
gedachtegoed door een breed aanbod van 
duurzaamheidstrainingen te verzorgen voor 
mensen op alle niveaus van een organisatie. 
Hierin wordt ook een uitleg van het Cradle to 
Cradle-principe gegeven als onderdeel van het 
totale spectrum aan ambitieniveaus. 

Search effent pad voor nieuwbouw

Ruimtelijke Onderbouwing voor ZOM

Ondertekening intentieverklaring met EPEA

Cradle to Cradle-consortium
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