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de grote brand bij het chemische bedrijf  
chemie-Pack in Moerdijk richtte begin dit jaar 
flinke schade aan. een team van schade-experts 
schakelde search in om als onafhankelijk expert 
de milieutechnische schade aan een nabij 
gelegen complex te onderzoeken. er werd  
ontleed in hoeverre er giftige stoffen terecht 
waren gekomen op het afgebrande gebouw  
en de kostbare goederen van Wärtsilä.  
deze professionele aanpak biedt hen de  
juiste onderzoeksgegevens en dus houvast. 

De vraag om de milieuschade in kaart te 
brengen en meteen advies te geven over 
oplossingen kwam niet uit de lucht vallen. 
Search wordt vaak ingeschakeld als 
onafhankelijk specialist bij chemiebranden.  
De ruime ervaring en snelheid van handelen 
wordt door opdrachtgevers belangrijk 
gevonden. Bovendien is dit een zeer 
specialistisch vakgebied waarbij de 
opdrachtgever baat heeft bij kennis van 
ondermeer sloopmanagement en de afvoer  
van eventueel verontreinigde materialen. 

hoogwaardige producten
In de loods van Wärtsilä waren hoogwaardige 
producten en machine-onderdelen opgeslagen. 
Het team van schade-experts wilde na de brand 
snel uitsluitsel: of en in welke mate zijn de 
giftige stoffen PCB en dioxine op het 
afgebrande gebouw van Wärtsilä en haar 
kostbare goederen terecht gekomen?  

En bovendien: hoe gaan we met deze 
verontreiniging om en beperken we de  
schade? Het schadeteam toonde zich tevreden 
met de nauwkeurige analyse en het daaruit 
voortvloeiende advies. Concreet werd 
vastgesteld welke voorzieningen genomen 
moeten worden om de sloop van het pand van 
Wärtsilä veilig te laten verlopen. Ook kwamen 
er oplossingen om een zo hoog mogelijke 
opbrengst te krijgen voor de goederen die in  
de loods staan. 

schadebeperking
De uiteindelijke verontreiniging viel mee.  
De gevaarlijke stoffen PCB en dioxine waren  
in beperkte mate aanwezig. Door gebruik te 
maken van ervaringen opgedaan bij een groot 
aantal incidenten is deze vaststelling met een 
beperkte onderzoeksinspanning gerealiseerd. 
Geen onnodig hoge onderzoekskosten dus, 
maar wel een duidelijk beeld waarmee het 
vervolgproces direct kon worden ingezet. 

Als milieuspecialist voeren wij een grote hoeveelheid 

onderzoeken voor u uit. Bij grote rampen als Moerdijk 

worden we vaak ingeschakeld als onafhankelijk schade-

expert. Zo kwamen we bijvoorbeeld ook in actie tijdens 

de chemiebrand in Drachten. Naast betrouwbare 

onderzoeksresultaten kunt u van ons ook praktisch 

advies verwachten om de verontreiniging op te lossen. 

Neem voor vragen en/of meer informatie contact op 

met Steven Traast via +31(0)20 506 16 16.

op 25 maart jongstleden verloor ik mijn man, 
beste maatje en collega-directeur eugène 
Janssen. We wisten, na een lange strijd, dat  
het te vroege afscheid onafwendbaar zou zijn. 
ik ben ongelofelijk dankbaar voor alle steun die 
ik heb mogen ontvangen. het is ontzettend fijn 
om te ervaren dat anderen eugène bijzonder, 
krachtig, zorgzaam en inspirerend vonden.

Eugène verdient het om herdacht te worden  
op een prominente plaats in deze Search 
in-for-mail. Zoals de medewerkers in ons 
bedrijf verwoordden in hun advertentie:

De initiator in hem creëerde mede  
de basis voor Search. 
De leider in hem vormde het karakter  
van dit bedrijf.
De dienstverlener in hem maakte  
ons no-nonsense dienstverleners.
De mens Eugène gaf en maakte ons ‘trots’.

Ik ervaar een enorme drive binnen onze  
hechte groep van tweehonderd medewerkers 
om Search voort te zetten en verder te laten 
ontwikkelen. Hij heeft ons de kracht, trots en 
discipline gegeven om dat succesvol te laten 
verlopen.
 
Verdriet en gemis zijn aangevuld met de 
emoties Kracht en Trots. Emoties die recht 
doen aan wat hij heeft gedaan en met zijn 
strijd heeft willen zeggen: ‘Geniet van elkaar, 
werk echt samen en maak er wat van!’

Hartelijke dank, groet en tot snel.

Anne-Marie Rakhorst

Schade-expertiseteam tevreden over optreden  
van onafhankelijk specialist 

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen  
biedt Moerdijk nodige houvast

Eugène gaf en maakte ons ‘trots’
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duurzaam herbestemmen maakt 
nederland mooier, leefbaarder, gezonder 
en uitdagender. het is een prachtige 
kans voor bouwend nederland, beleggers 
en lagere overheden. door het duurzaam 
hergebruiken van de bestaande (leeg-
staande) voorraad van bijvoorbeeld 
bedrijfs- en kantoorgebouwen boeken  
we meervoudige winst. Voor ons milieu 
en onze leef- en werkomgeving.  
ook stimuleren we de bouwsector  
én onze economie.

Om die meervoudige winst te bereiken, 
zou er een einde moeten worden 
gemaakt aan de onterechte bevoordeling 
van nieuwbouw boven het duurzaam 
herbestemmen van de bestaande 
leegstaande voorraad. We hebben al 
genoeg gebouwen om iedereen tot 2025 
een dak boven het hoofd te bieden.  
Met de juiste ingrepen zijn er ook al 
ruim voldoende gebouwen voor de 
generaties daarna. Zeker als je 
meerekent dat de vraag naar  
bebouwde vierkante meters door het 
vergrijzingseffect, het Nieuwe Werken 
(de toekomstige werknemer heeft maar 
de helft van het aantal vierkante 
kantoormeters van nu nodig) en de 
veranderende samenstelling van onze 
huishoudens (naar 1,7 mensen per 
adres) afneemt. 

8 miljoen vierkante meter
Het is de hoogste tijd voor een  
integrale aanpak van de leegstand.  
Er staat immers bijna 8 miljoen  
vierkante meter kantoorruimte leeg.  
Er kan hierbij gedacht worden aan het 
ruimer formuleren van bestemmings-
plannen. Dit maakt het transformeren 
van gebouwen naar andere functies 
gemakkelijker. Ook wordt het fiscaal 
aantrekkelijker om in duurzaam 
herbestemmen te investeren.  
Hiermee kan de leegstand groot-  
schalig worden aangepakt. 

de grote voordelen 
Laten we daarnaast inzoomen op de 
voordelen van duurzaam herbestemmen. 
De milieuwinst spreekt voor zich.  
Door gebouwen niet te slopen, maar 

beter te isoleren en aan te sluiten op 
herwinbare energiebronnen, wordt het 
verloren gaan van (de steeds schaarser 
wordende) grondstoffen voorkomen.  
De uitstoot van CO2 loopt naar schatting 
met 8 tot 10 procent terug. Let wel: dat 
is meer dan de helft van de doelstelling 
van het huidige kabinet voor 2020.  
Ook het ruimtebeslag en de verdere 
aantasting van de biodiversiteit wordt 
tegen gegaan.

Goed voor onze economie
Een goed functionerende bebouwde 
omgeving beïnvloedt het gedrag van 
mensen op een positieve manier. Het 
kost minder aan onderhoud en beheer 
(voor bedrijven en overheid) en is 
minder afhankelijk van de leveranties  
(en kosten) van schaarser wordende 
grondstoffen en fossiele brandstoffen. 
Duurzame gebouwen leveren bovendien 
6,5 % meer huur op dan niet duurzame 

gebouwen, zo blijkt uit een onderzoek 
van de Universiteit van Maastricht. 

kans voor bouwsector
Duurzaam herbestemmen is bovendien 
een kans voor de bouwsector om op 
eigen kracht uit de crisis te komen.  
De groeimarkt van duurzaam hergebruik 
wordt op een extra omzet van tien 
miljard plus geschat. Bovendien schept 
het exportkansen. De methodes en 
technieken die worden ontwikkeld voor 
het dichtgebouwde Nederland, zullen 
ergens anders net zo succesvol en 
doelmatig zijn. Als we van Nederland 
een proeftuin voor duurzaam hergebruik 
maken, verdienen we dat dus dubbel en 
dwars terug.

Mooi en leefbaar
Minstens zo belangrijk is dat ons  
land er mooi en leefbaar door wordt.  
We verlengen de geschiedenis van 
industriële en monumentale gebouwen. 
Bovendien krijgt de omgeving van 
duurzaam herbestemde panden er een 
positieve impuls door. Doen dus: 
duurzaam herbestemmen!

Wilt u meer informatie over duurzaam 

herbestemmen? Neem dan contact op met  

Udo Waltman via +31 (0)413 29 29 82.

een bouwer
Eugène bouwde aan alles! Hij beschikte 
over een feilloos inzicht om succesvolle 
teams te bouwen. Eugène genoot zicht-
baar van het tot ontwikkeling laten 
komen van jong talent. Hij putte er 
kracht en energie uit. Hij leerde mensen 
verantwoordelijkheid dragen. Niet door 
verantwoordelijkheid ‘uit te delen’,  
maar door iedereen onvoorwaardelijk te 
steunen die verantwoordelijkheid ‘nam’. 

Hij maakte duidelijk waar de teamleden 
elkaar konden versterken. Geen politieke 
spelletjes, geen camouflage van fouten. 
Alle teams die hij bouwde, waren 
succesvol en zijn dat nu nog steeds.  
Hij werkte graag hard mee in deze 
teams, maar ook daarover had hij een 
unieke filosofie: “Ga niet op de groei  
van je team zitten”, zei hij dan. 

Eugène gaf altijd heel snel ruimte aan 
anderen om de leiding te nemen en het 
team te laten doorgroeien. Op die 
manier creëerde hij vertrouwen en 
beperkte hij nooit. Zijn teams zullen 
doorbouwen. Bij beslissingen hoeft 
alleen maar gedacht te worden:  
‘Hoe zou Eugène het doen?’ Echte 
samenwerking verzekert succes!
Ook het letterlijke bouwen vond Eugène 
prachtig. Hij bouwde en verbouwde ieder 
jaar een groot project. Binnen het bedrijf 
is de ‘Janssen-factor’ inmiddels een 
gevestigd begrip. Volgens deze factor is 
het mogelijk planningen met 40% te 
verkorten. We passen de ‘Janssen-factor’ 
zowel intern als extern toe, met veel 
succes. 

Ook tijdens de jaren waarin hij vocht 
tegen de ziekte die hem trof, bouwde hij 
door. Hij leverde een ultiem duurzaam 
kantoor in Amsterdam voor ons op. Ook 
de gebouwen in Heeswijk waren volgens 
hem toe aan een grote renovatie. In dat 
project kwamen alle kennis en ervaring 
samen, een prachtige apotheose. Tijdig 
en tijdloos. 

een leider
Iedereen die Eugène persoonlijk kende, 
herkende de leider in hem vanaf de 
eerste kennismaking. Zijn dynamiek en 
kracht gaven hem een natuurlijk gezag. 
Een dienstverlener pur sang. Altijd op 
tijd, altijd bereikbaar, altijd goed 
ingelezen, altijd hard werkend en gericht 
op resultaat voor de opdrachtgever. 

Legendarisch zijn de verhalen over  
de grote calamiteiten waaraan hij als 
crisismanager leiding gaf. Of het nu  
ging om grote PCB- en dioxine-schades, 
de vuurwerkramp, chemiebranden, 

asbestschades; Eugène was er en hij  
was er altijd als eerste. 

Hij bespaarde tientallen miljoenen  
euro’s voor opdrachtgevers door zijn 
kenmerkende no-nonsense aanpak.  
Een imago waarmee hij Search op de 
kaart zette. Calamiteitenmanagement 
was zijn passie. Binnen die omstandig-
heden kwamen al zijn eigenschappen 
volledig tot zijn recht: samenwerken, 
daadkracht, no-nonsense én snel! 

een lieve man
Eugène was boven alles een innemende 
en aimabele man. Een beschermende 
echtgenoot, vader, familieman, vriend en 
collega. Natuurlijk raakte zijn vertrouwen 
in mensen ook wel eens beschaamd, 
maar hij paste zijn grondhouding  
daar nooit op aan. Hij liet zich niet 
beïnvloeden door de mening van 
anderen. Hij beoordeelde relaties en 
mensen op basis van zijn eigen 
ervaringen, zowel zakelijk als privé.  
Dat bracht hem meer dan het hem nam. 

Duurzaam herbestemmen 
maakt Nederland mooier, 

leefbaarder, gezonder  
en uitdagender.

Hoe zou Eus het 
oplossen? 

Eugène heeft er nooit een 
persoonlijke doelstelling van 
gemaakt, maar hij is zonder  
twijfel een voorbeeld voor 
velen. Hij zal voor veel 
mensen ook de komende 
decennia een voorbeeld 
blijven. ‘Hoe zou Eus het 
oplossen?’, zal een vraag  
zijn die velen in gedachten 
zullen stellen bij de meest 
uiteenlopende zaken.  
Met trots!

Eugène zag de mens als een zaailing.  

Een kiemplantje dat uitgroeit tot een trotse 

volwassen boom, levend in harmonie met  

de natuur en verweven met elkaar.
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Er zijn genoeg gebouwen om iedereen tot 2025 een  
dak boven het hoofd te bieden

Duurzaam herbestemmen biedt prachtige kansen

Eugène Janssen 
11-10-1954  -  25-03-2011 
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oost en Midden nederland staan  
op scherp als het om asbest gaat.  
de grootscheepse actie om wegen 
rondom Goor en harderwijk asbestvrij  
te maken, heeft deze delen van nederland 
wakker geschud. ook het innovatieve 
cogas trekt zich de ernst van de situatie 
aan. “Asbest is gevaarlijk. om dat besef 
te vergroten, lieten we zeventig mede-
werkers een asbesttraining volgen bij 
search”, zegt Jan sasbrink van cogas. 

Cogas houdt zich bezig met het 
aanleggen en onderhouden van de 
infrastructuur voor gas, elektriciteit en 
kabel. Tijdens de werkzaamheden in de 
grond kunnen medewerkers overal asbest 
of ander bodemvreemd materiaal 
tegenkomen. “Wij merkten dat mede-
werkers in dit soort situaties nog te vaak 
niet weten wat ze moeten doen of wie ze 
in moeten schakelen. Dat hebben we ons 

aangetrokken.”
Asbest kwam in 2010 hoog op de 
prioriteitenlijst van Cogas. Jan Sasbrink: 
“We zijn een offensief gestart om Cogas 
te professionaliseren, ook daar waar het 
om veiligheid en gezondheid gaat en dus 
ook asbest. We zochten een opleider met 
verstand van asbest. Onze eerste 
gedachte ging uit naar Search. Dat is 
toch de specialist van Nederland.  

Al snel kwamen we samen tot een plan 
van aanpak: een praktische opleiding die 
zich richtte op werken met asbest en 
bodemvreemd materiaal.”

Gecombineerde training
Jan Sasbrink vervolgt: “Onze 
medewerkers kunnen tijdens het  
werk in aanraking komen met asbest  
dat in het verleden in gebouwen en 
installaties is verwerkt. Ook hebben  
we nog een paar kilometer gasleidingen 
van asbest en komen ze met 
verontreinigde grond in aanraking.  
Onze behoefte was dus tweeledig.  
Dat is doorvertaald naar een praktische 
gecombineerde training.” Ruim zeventig 
medewerkers van Cogas volgden de 
training. De training is ook ingegeven 
door de Arbo-catalogus van de 
netwerkbedrijven.
“In korte tijd hebben we goed werk 
verricht. Onze medewerkers beseffen  
nu hoe belangrijk de juiste 
beschermingsmiddelen zijn. Ze weten 
wanneer ze hun werk stil moeten leggen 
en wie ze in moeten schakelen als ze 
bodemvreemd materiaal tegenkomen. 
Kortom: de zeventig medewerkers van 
Cogas kunnen nu goed beschermd aan 
het werk. Voor ons als bedrijf een 
enorme geruststelling.”

Juist bij het werken met elektriciteitskabels,  

gas- en waterleidingen en rioleringen is veiligheid 

van levensbelang. Weten hoe u die veiligheid via 

praktische trainingen vergroot? Neem voor 

vragen contact op met Gerrit Dijkhuis  

via +31 (0)413 29 29 82.

‘Voor ons een  
geruststelling dat 

medewerkers goed 
beschermd werken’

Zeventig medewerkers volgen leerzame training

Cogas steekt extra energie in asbestopleiding

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). zeer succesvol 
zijn ook de inspiratiesessies en trainingen op 
het gebied van duurzaamheid, zoals de training 
duurzaam inkopen, duurzaam bouwen en beheren 
en de basistraining duurzaamheid. 

de handige trainings- en examenplanner van 
search opleidingen verschijnt vier 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.searchopleidingen.nl. 

www.searchopleidingen.nl
actuele kennis 

in-company cursussen 

e-learning 

maatwerk 
opleidingsconsulent 

! 

Hakagebouw: duurzame herbestemming ten top

duurzaam herbestemmen maakt 
nederland uitdagender, geven we in het 
vorige artikel van ons relatiemagazine 
aan. in het rotterdamse hakagebouw 
bestaan er geen grenzen. Alles en 
iedereen wordt geprikkeld om te  
laten zien hoe we via herbestemming 
vooruitgang boeken. kennis, innovatie  
en duurzaamheid staan centraal.  
een grenzeloos mooi experiment!

Het Hakagebouw is vanaf de bouw in 
1932 al een markant gebouw in het 
Rotterdamse havengebied. Eigenaar 
Estrade/Vestia heeft nu een even 
opmerkelijke toekomst in het vizier. 
Conceptontwikkelaar Bas Verstijnen:  
“Als je eigenaar bent van een bijzonder 
gebouw, dan kun je daar ook heel 
bijzondere dingen mee doen.  
Als innovatieve woningcorporatie zijn  
we ervan overtuigd dat de basis van een 
gezonde economische toekomst ligt in 
het verduurzamen van onze omgeving. 
Precies dat willen we met dit bijzondere 

project uitdragen en aanjagen.”
Samen met Clean Tech Delta en 
Stadshavens Rotterdam bouwt Estrade/
Vestia aan een creative community.  

“We zijn een centrum van kennis, 
innovatie en duurzaamheid. De begane 
grond richten we in om bijzondere 
pilotprojecten te laten zien. Overal in  
het gebouw schenken we duurzame 
koffie. We experimenteren met state-of-
the-art energieconcepten. Zelfs de 
dakramen, toiletten en het behang zijn 
op een duurzame manier vernieuwend. 
Iedereen met innovatieve concepten 
passend bij het thema water en energie 
mag aansluiten.”

nieuwe energie
Het Hakagebouw is een broedplaats van 
creativiteit en energie. Duurzame en 
commerciële vooruitgang is het doel. 
Ook Search denkt mee. “Search is vanuit 
het energetische aspect aangeschoven. 
We hebben de beschikking over grote 
silo’s. Hoe kunnen we die opslagplaatsen 
gebruiken om energie op te wekken?  
Een zeer interessant proces waar 
vernieuwde technieken en installaties 
aan te pas gaan komen”, vertelt Bas  
als enthousiaste ontwikkelaar.
De renovatie is in de zomer van 2010 
gestart en moet halverwege 2012 klaar 
zijn, daarna start de inrichting van het 
kantoorgedeelte. Iedere verdieping zal 
ingericht worden door een andere 
architect met behulp van kringloop-  
en sloopmateriaal uit Rotterdam en 
omgeving. Het hele gebouw is een 
innovatief centrum dat het duurzame 
aanzien van het Rotterdamse 
havengebied moet gaan versterken.  
Er is onder andere een centrale  
receptie, auditorium, expositieruimte, 
ontmoetingsruimte, werk- en 
vergaderplekken. 

Meer weten over deze prikkelende manier  

van duurzaam herbestemmen? Kijk voor  

meer informatie over het Hakagebouw  

op www.hakagebouw.nl. Voor vragen  

over duurzaam herbestemmen kunt u  

contact opnemen met Udo Waltman  

via +31 (0)413 29 29 82.

 ‘Een gezonde economische 
toekomst ligt in het 

verduurzamen van onze 
omgeving’ 
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Friese woningcorporatie Elkien pakt  
asbestprobleem bij de wortel aan

Schone grond Groot Boller trekt aan als magneet

schone grond trekt aan als een magneet. 
dit ondervindt iJzerhandel Groot boller 
uit Venlo. het bedrijf kiest op eigen 
initiatief voor de sanering van een 
verontreinigd stuk grond van 1,3 hectare. 
“Gezonde grond levert op alle fronten 
meer op. er is ruim voldoende belang-
stelling voor ons opgewaardeerde 
terrein”, vertelt christian van someren, 
business development directeur van 
Groot boller. 

Groot Boller is een van oorsprong 
Venloos familiebedrijf dat in ijzer 
handelt. De oprichting was in 1958. 
“Sinds die tijd is het stuk grond waar  
we het nu over hebben, gebruikt voor 
schrootwerkzaamheden. We hadden dus 
al een sterk vermoeden dat de grond vies 
was. Vorig jaar zijn we na gaan denken 
over de toekomst van het terrein. 
Concrete plannen waren er nog niet, 
maar het leek ons in ieder geval 
verstandig om de grond eerst schoon  
te krijgen. Achteraf een zeer slimme zet”, 
vertelt Christian van Someren. 
Groot Boller schreef een aanbesteding 
uit voor de nodige bodemonderzoeken 
en de projectbegeleiding van de 
sanering. Christian van Someren: “Op 
kwaliteit en prijs maakte Search de beste 
indruk. Aangevuld met ons algemene 
beeld was de keuze snel gemaakt. Ik ken 
Search als een bedrijf met de focus op 

duurzaamheid en betrouwbaarheid.  
Dat was doorslaggevend. We wilden via 
een gezonde aanpak onze bodem weer 
schoon krijgen. We wilden een partner 
van wie we op aan kunnen.”

bodemonderzoeken achter de rug
De verschillende bodemonderzoeken zijn 
afgerond. “Zoals gezegd: we wisten dat 
de grond flink verontreinigd was. 
Gelukkig kwamen er geen onverwachte 
zaken bovendrijven. Er is ons helder 
uitgelegd wat de kwaliteit van de grond 
is en wat we moeten doen om haar weer 
gezond te krijgen”, vertelt de directeur. 
Het saneringsplan ligt al bij de gemeente 
Venlo ter goedkeuring. 
Groot Boller verwacht in mei te beginnen 
met de sanering. Search verzorgt de 
begeleiding. “Het saneringsplan is tot in 
de kleinste details uitgewerkt. We merken 
aan alles dat we met een ervaren partner 
te maken hebben. Dat geeft een hoop 
rust. Het geeft ons als bedrijf de ruimte 
om ons te richten op de toekomst.  
En ook daar krijgen we dan weer goed 
advies bij.”

zonnige toekomst
De contouren van de toekomst van  
het terrein beginnen zich af te tekenen. 
Christian van Someren: “Het meest 
waardevol is dat we een gezond stuk 
grond in de aanbieding hebben.  
Het terrein van 1,3 hectare groot past 
bijvoorbeeld uitstekend in de plannen 
van de gemeente om het industriegebied 
waar Groot Boller gevestigd is te 
herontwikkelen. De gemeente werkt 
volop mee. Ook dienen zich 
belangstellende ontwikkelaars aan,  
nu we het risico van de vervuiling in 
kaart hebben gebracht en straks met  
de sanering hebben geminimaliseerd, 
kunnen we hier vanaf nu serieus op 
ingaan. Feit is en blijft dat een gezond 
stuk grond per saldo meer oplevert.”

Schone grond levert per saldo meer op. Wilt u 

als bedrijf onderzoeken wat de kwaliteit van uw 

grond is? Of heeft u een milieurapport in 

handen en zoekt u een projectbegeleider voor uw 

sanering? Neem voor al uw vragen over het weer 

gezond krijgen van uw ondergrond contact op 

met Steven Traast via +31 (0)20 506 16 16. 

‘De handhaving van een asbestprotocol is prima  
te regelen door zaken te doen met experts’ 

‘Een gezond stuk grond 
levert per saldo altijd  

meer op’ 

overal in het land zijn woningcorporaties 
druk bezig om hun kennis bij te spijkeren 
over asbest. sommige corporaties steken 
hier opvallend veel energie in. zo helpen 
ze om landelijk gezien de broodnodige 
vooruitgang te boeken. Woningcorporatie 
elkien uit Friesland pakt het asbest-
probleem bij de wortel aan. een goede 
zaak. 

Het zou woningcorporaties wel eens 
kunnen duizelen als het om asbest gaat. 
Ze krijgen te maken met een nieuw 
vergunningenbeleid, hun asbest-
verwijderingsbedrijven worden scherper 
in de gaten gehouden, ze zijn aan-
sprakelijk voor asbest in hun woning-
bestand en de asbestsaneringen zijn  
aan meer regels onderhevig. “Er zijn 
inderdaad veel ontwikkelingen gaande”, 
beaamt Walter van Ginkel, teammanager 
Servicebedrijf bij Elkien. 
Elkien is een Friese woningcorporatie 
met 18.000 woningen in haar bestand. 
Walter van Ginkel: “Asbest is en blijft een 

specialistisch thema. Daarom is het ook 
zo belangrijk om de samenwerking te 
zoeken.” De corporatie voegde de daad 
bij het woord en is één van de 
initiatiefnemers van een goed werkend 
asbestconvenant. “Hierin pakken Friese 
gemeenten en woningcorporaties samen 
de verwijdering van asbest aan. Dit doen 
we via een goed geoliede keten.  
Dat werkt.” 

Verantwoordelijkheid
Feit is dat in woningen van vóór  
1994 veel asbest is verwerkt.  
Een woningcorporatie die wettelijk 
gezien niet in de problemen wil  
komen, steekt zijn nek uit en neemt 
verantwoordelijkheid voor de 
verhuurders. “Dat was inderdaad  
de belangrijkste reden om asbest aan  
te pakken. Via het convenant hebben  
we inzicht gekregen in hoe we asbest  
het snelst en meest effectief kunnen 
verwijderen. Het mooie aan deze 
samenwerking? Het maken van afspraken  

is prima te regelen. Als je maar zaken 
doet met experts”, is de ervaring van 
Walter van Ginkel.
Een groot voordeel van het Friese 
asbestconvenant is dat gewerkt wordt via 
het Aedes-protocol ‘Asbest verwijderen’. 
“Erg handig. Zo hebben we snel een 
paraplu-sloopvergunning van gemeenten 
in handen. We hoeven niet meer voor 
iedere woning apart een vergunning aan 
te vragen. Dat scheelt een hoop tijd en 
kosten”, legt Walter van Ginkel uit. 

eindcontroles
Elkien maakt, zoals het wettelijk gezien 
ook hoort, voor de verwijdering van 
asbest gebruik van onafhankelijke 
bureaus. “Search voert sinds 1 januari 
onze eindcontroles uit. In het verleden 
werkten we ook al samen. Vooral de 
kennis op het gebied van wet- en 
regelgeving is opzienbarend. Ook de 
snelheid waarmee gewerkt wordt, is een 
groot pluspunt. Uiteraard nemen we ook 
de vele praktische tips ter harte. Of het 
nu gaat om het ontwikkelen van een 
handig formulier of het gunstig plaatsen 
van de containments: er wordt op alle 
vlakken met ons meegedacht en dat is 
precies waar onze behoefte ligt.”

Wilt u als woningcorporatie een slag maken op 

het gebied van asbest? Wilt u meer weten over 

bestaande convenanten? Zoekt u een partner 

voor asbestsaneringen of eindcontroles?  

Neem voor meer informatie contact op met  

Grègory van Steenpaal via +31 (0)413 29 29 82.

‘De handhaving van een asbestprotocol is prima  
te regelen door zaken te doen met experts’ 
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tussen kerst en oud en nieuw woedde 
in Venlo bij een palletbedrijf een zeer 
grote brand. de gemeente en brandweer 
maakten dankbaar gebruik van de 
24-uurs calamiteitendienst van search. 
zo werd het hoofd koel gehouden en 
bleef de schade beperkt. dit had alles te 
maken met een goede samenwerking 
tussen de projectleider, de medewerkers 
van de gemeente Venlo en de 
asbestsaneerder.  

Het vuur ontstond vermoedelijk rond 
18.30 uur in een werkplaats in de loods 
van een bedrijf aan de Wijlrehofweg op 
een industrieterrein. De brand 
ontwikkelde zich snel in twee loodsen. 
Rond 21.15 uur gaf de brandweer het  
sein brandmeester. Tijdens de brand 
schakelde de gemeente Venlo Search in.
Juist in noodsituaties hebben gemeenten 
en brandweer een baken van rust nodig. 
Door snel het rampgebied te onder-
zoeken en vervolgens via een eenduidige 
communicatie de juiste lijnen uit te 
zetten, wordt het hoofd koel gehouden. 
Dat gebeurde in Venlo. Een complete 
verkeerschaos bleef uit. Ook konden 
bezoekers van het nabijgelegen 

ziekenhuis op tijd gebruik maken  
van de belangrijkste toegangsweg en 
parkeerplaats. 

snel handelen van levensbelang
Tijdens de brand sprong door de hitte 
het asbestverdachte dak kapot. Search 
stelde die nacht al vast dat daarbij 
inderdaad asbest vrij was gekomen.  
In de directe omgeving van de brand-
haard bevinden zich voornamelijk 
bedrijven maar ook een aantal woningen 
en een nabijgelegen ziekenhuis. Snel en 
adequaat handelen voorkomt dan schade 
en paniek. 
Als een calamiteit ’s nachts plaatsvindt 
wordt het gebied, conform het ‘Plan van 
aanpak asbestbrand’, zo ruim mogelijk  
in kaart gebracht en afgezet. Er wordt 
een eerste inschatting gemaakt van de 
gevolgen van de brand. Achter de 
schermen wordt de projectbegeleiding  
in gang gezet. Zo stond er voor dag en 
dauw in Venlo een team van experts 
paraat om het definitieve verspreidings-

gebied in kaart te brengen, de gemeente 
Venlo te adviseren, de betrokken partijen 
instructies te geven, de besmette 
gebieden te laten saneren en vervolgens 
weer vrij te geven en voorlichting te 
geven aan omwonenden en gedupeerden.

Venlo opgelucht
Er was de gemeente Venlo veel aan 
gelegen om het verkeer rondom de 
brandhaard zo snel mogelijk op gang  
te krijgen. Verder was er een duidelijke 
wens om het grote parkeerterrein van  
het ziekenhuis zo snel mogelijk schoon 
te hebben. Het dikke pak sneeuw 
bemoeilijkte de werkzaamheden, maar  
de klus werd geklaard. Opluchting 
binnen de gemeente Venlo. De kosten 
die een grote verkeerschaos en 
noodparkeerterreinen met zich mee 
zouden hebben gebracht, werden op 
deze manier voorkomen.
De gemeente Venlo blikt tevreden terug 
op het optreden tijdens de calamiteit.  
De schade bleef binnen de perken door 
snel de juiste lijnen uit te zetten.  
En cruciaal: de samenwerking tussen  
alle betrokken partijen verliep uitstekend. 
Vooral bij een dergelijk incident wordt 
benadrukt hoe belangrijk het is om een 
partner met ervaring te hebben. 

Met een ervaren projectleider hebben gemeenten 

en brandweer bij een ramp grip op alle 

randvoorwaarden. Wilt u meer weten over onze 

24-uurs crisisdienst? Neem dan contact op met 

Hans de Jong via +31 (0)413 29 29 82.

de naar eigen zeggen kleine woning-
corporatie de Woningbouw uit Weesp 
heeft duurzaamheid hoog zitten. 
duurzaam slopen is het nieuwste 
boegbeeld van de corporatie. “onze 
samenwerking met search levert een 
overtuigend inzicht op: duurzaam slopen 
is niet duur”, stelt Windeld van den bor, 
projectmanager bij de Woningbouw. 

Woningcorporatie De Woningbouw heeft 
een bestand van vierduizend woningen 
in Muiden, Muiderberg en Weesp. 
Windeld van den Bor: “Als woning-
corporatie streven we naar een duurzame 
woonomgeving. Bij onze nieuwbouw-
projecten hebben we veel aandacht voor 
duurzaamheid. Verder zijn we volop 
bezig om een visie op duurzame energie 
te ontwikkelen. Ook willen we duurzaam 
slopen een vast onderdeel maken van 
onze bedrijfsstrategie.”
De Woningbouw kiest dus bewust voor 
het duurzaam slopen van een wijk waar 
later dit jaar begonnen wordt met de 
bouw van een nieuwbouwwijk. 

“Uit ervaring weten we dat bij de 
voorbereiding van een sloop veel komt 
kijken. We wilden een bureau met 
duurzame ervaring. Dan kom je in 
Nederland al snel bij Search uit.”

Positief traject
Een goede voorbereiding van een  
grote sloop brengt veel werk met zich 
mee. Denk onder andere aan asbest-
inventarisaties, bodemonderzoeken  
en het opstellen van een V&G-plan  
en bestek. “Wij hebben ons ook laten 
adviseren over hoe we het beste onze 
duurzame aanbesteding konden 
insteken. Met andere woorden:  
hoe halen we tegen een goede prijs 
aannemers in huis die op een  
duurzame manier slopen?”

De aanbesteding wierp voor  
De Woningbouw een nieuw licht op 
duurzaam slopen. “Je vraagt je vooraf 
toch af of duurzaam slopen niet een stuk 
duurder uit zal vallen. En of er überhaupt 
veel duurzame sloopbedrijven zijn.  
We zijn blij met de resultaten: duurzaam 
slopen valt qua kosten ontzettend mee. 
Ook zijn er genoeg aanbieders op de 
markt.”

heldere uitgangspunten
Van den Bor prijst het werk van Search. 
“De aanbesteding zat goed in elkaar. 
Door vooraf de juiste vragen te stellen  
en heldere uitgangspunten te bepalen, 
kregen we prima op het netvlies wat we 
nodig hadden. Uiteindelijk konden we 
kiezen uit aannemers die duurzaamheid 
als een vanzelfsprekendheid ervaren. 
Ook de prijzen waren goed.”
De duurzame sloop is begonnen.  
De meervoudige winst zit vooral in 
duurzame slooptechnieken, het scheiden 
van materialen, het veilig verwijderen 
van asbest, het verminderen van CO2 en 
fijnstof, maar ook in het aanbieden van 
sociale werk- en leerplekken. “Onze 
kennismaking met duurzaam slopen is 
goed bevallen. De samenwerking met 
Search ook. Duurzaam slopen is niet 
duur, terwijl we wél een positieve 
bijdrage leveren aan het milieu.  
Hier gaan we dus zeker mee verder: 
duurzaam slopen als nieuw boegbeeld 
van onze corporatie”, stelt Van den Bor. 

Wilt u meer informatie over duurzaam slopen? 

Neem dan contact op met Michel Baars  

via +31 (0)413 29 29 82.

Daadkrachtig optreden 
voorkomt financiële strop

‘Er zijn ook meer dan 
voldoende duurzame  
slopers op de markt’ 

Goede samenwerking voorkomt een hoop schade

Venlo houdt hoofd koel tijdens grote asbestbrand
Woningcorporatie De Woningbouw uit Weesp overtuigd:

‘Duurzaam slopen is niet duur’ 

inspiresenvironment

7*24 uur landelijk inzetbaar

+31 (0)413 29 29 82
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de ontwikkelingen rondom asbest volgen 
elkaar in rap tempo op. Wij vinden het 
onze taak om mensen, bedrijven en 
maatschappij te informeren. dit doen  
we op allerlei manieren. bijvoorbeeld  
via linkedin en congressen. 

linkedin
Via de groep Asbestfeiten op LinkedIn 
onderhouden we contact met meer dan 
230 belangstellenden. Onder wie experts, 
gemeenteambtenaren, veiligheids-
deskundigen schade-experts en juristen. 
We delen onze visie, ervaringen, kennis 
en best practices via actuele nieuws-
berichten. De discussies op het forum 
zijn levendig en waardevol. We zijn er 
trots op om deze enthousiaste groep  
te faciliteren. 

regionale Asbestcongressen
Ook onze Regionale Asbestcongressen 
zijn succesvol. Tijdens deze bijeen-
komsten gaan alle ketenpartners op  
een inspirerende manier met elkaar in 
gesprek. Onderwerp van gesprek zijn 
bijvoorbeeld de WABO, het nieuwe 
sanctiebeleid, de implementatie van het 
rapport van de Gezondheidsraad en het 
nieuwe landelijke asbestvolgsysteem 
(LAVS). Houd onze agenda in de gaten. 
Binnenkort staan er congressen gepland 
in Groningen, Friesland en Drenthe. 

Behoefte aan meer informatie over asbest?  

Sluit u aan bij de groep Asbestfeiten op  

LinkedIn of schrijf u in voor een congres.  

Neem voor meer informatie contact op met 

Hans de Jong via +31 (0)413 29 29 82.

 

We zijn bijzonder trots op onze nieuwe 
cursuslocatie in het Rotterdamse 
havengebied. Hoe geweldig is het  
om een training te volgen op de SS 
Rotterdam? Tijdens de lunch maakt 
u een wandeling op het voormalige 
cruiseschip van de Holland-Amerika  
Lijn. Geniet van de sfeer en ambiance 
van De Rotterdam.  

Ook mooi meegenomen: er is ruim 
voldoende parkeergelegenheid en  
de locatie is prima bereikbaar.
 
Interesse in een cursus asbest, VCA,  
BHV of EHBO op de SS Rotterdam?  
Neem contact op met Astrid van Heeswijk 
via +31 (0)413 29 29 82.

search is een inspirerende plek waar 
jong talent zich kan ontkiemen. in onze 
zogenoemde kiemkamer krijgen high 
potentials en studenten volop kansen om 
hun duurzame projecten en concepten te 
lanceren. Met succes. 

Samen werken we aan nieuwe modellen 
voor het verduurzamen van de bestaande 
bebouwde omgeving, verankeren we 
innovatieve duurzaamheidsambities 
binnen het traditionele bouwproces en 

ontwikkelen we nieuwe tools om de 
duurzaamheidsprestaties van gebouwen 
in kaart te brengen. De Kiemkamer is  
een mooie samenwerking tussen het 
bedrijfsleven, universiteiten en 
hogescholen. Zo voeden we elkaar  
met kennis. Ook in de toekomst  
werken we via de Kiemkamer hard  
aan deze wederzijdse kruisbestuiving. 
Onze producten worden er alleen  
maar beter van. 

Meer weten over of deelnemen aan onze 

kiemkamer? Neem met al uw vragen contact  

op met Joost Hoffman via +31 (0)20 506 16 16.

Via LinkedIn en congressen meer kennis  
over asbest

SS Rotterdam als bijzondere cursuslocatie

Jong talent ontkiemt zich bij Search 

Civiele aannemers en waterschappen 
opgelet. We hebben twee interessante 
nieuwe bodemonderzoeken in ons 
pakket: de keuring van niet-vormgegeven 
bouwstoffen en waterbodemonder-
zoeken. Bij de niet-vormgegeven 
bouwstoffen kan gedacht worden aan 
puingranulaat. Bij beide onderzoeken 
gaat het om het onderzoeken van de 
kwaliteit van uw ondergrond. U bouwt 
immers alleen op een gezonde bodem 
zorgeloos verder. Uiteraard voldoen we 
aan de strengste normen en protocollen. 

Meer weten over onze bodemonderzoeken? 
Of wilt u de schade aan uw bodem 
herstellen? Neem met al uw vragen over 
bodemgebruik contact op met Steven Traast 
via +31 (0)20 506 16 16.

Nieuwe bodemonderzoeken voor civiele  
aannemers en waterschappen 

de inspecteurs van GGd Groningen 
blikken zeer tevreden terug op de  
trainingen die ze bij search opleidingen 
volgden. Vooral de training Asbest-
herkennen bleek een schot in de roos. 
‘zeer verhelderend’, was de eensgezinde 
conclusie van de inspecteurs die op 
schepen en scheepswerven werken. 

We merken dat veel GGD’s behoefte 
hebben aan kundige informatie over 
asbest. De Groningse inspecteurs  
lopen bijvoorbeeld een grote kans om 
asbest tegen te komen op schepen en 
scheepswerven. Collega-inspecteurs in 
andere gebieden lopen op hun beurt 
weer meer risico bij het ontruimen  
van vervuilde woningen. Maar ook in 
bijvoorbeeld zwerfvuil is vaak asbest 

terug te vinden. 
Op aanvraag van GGD Groningen 
ontwikkelden wij een cursus Asbest-
herkennen. Onderwerpen die aan bod 
kwamen: de eigenschappen, soorten, 
toepassingen en gezondheidsrisico’s  
van asbest, maar ook relevante wet-
geving, asbest herkennen op schepen  
en beschermende maatregelen. Binnen 
vier uur ontvingen de inspecteurs alle 
relevante informatie over deze 
onderwerpen.

“Een zeer leerzame cursus. Asbest blijkt 
veel vaker voor te komen dan ik dacht. 

Bovendien is het veel gevaarlijker dan  
ik wist. Een aanrader dus voor collega-
inspecteurs”, zegt Greet Nieland, 
inspecteur bij GGD Groningen. 

VcA
De inspecteurs van Groningen volgden 
overigens ook de VCA-veiligheidscursus. 
Deze training was een succes voor  
zowel GGD Groningen als Search:  
alle inspecteurs behaalden hun 
felbegeerde VCA-certificaat. 

Meer weten over onze training Asbestherkennen? 

Neem dan contact op met Astrid van Heeswijk 

via +31 (0)413 29 29 82.

Groningse GGD-inspecteurs leren  
snel asbest herkennen 

‘Een aanrader voor  
collega-inspecteurs’ 


