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20 jaar gebouwde
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Samen met onze opdrachtgevers de (gebouwde) omgeving veiliger en
duurzamer maken. Dat is de missie van Search. Zo is het geweest sinds
het bedrijf in 1994 startte als een laboratorium. Tot de dag van vandaag,
waarop Search is uitgegroeid tot een multidisciplinair en internationaal
opererende organisatie. Tijd om met u terug te blikken én vooruit te kijken
in een bijzondere jubileumuitgave.

Van toen

bodemkwaliteit in zijn algemeenheid.

Geïnspireerd door de omgeving, door

Met de opgedane expertise konden we

ontwikkelingen in de maatschappij en door

bedrijven en autoriteiten bij de meest

signalen vanuit de markt, breidde Search

uiteenlopende calamiteiten met analyse en

het dienstenpakket steeds verder uit.

advies van dienst zijn. Precies zo deed de

Search begon als laboratorium, als

vraag naar kennis het opleidingsinstituut

asbestonderzoeksbureau. En na asbest in

ontstaan. De opgedane kennis over een

gebouwen volgde al snel onderzoek naar

breed scala aan aspecten van veiligheid

asbest in de bodem. De sterk toenemende

vormde de basis voor een groeiend aanbod

vraag vanuit de markt naar asbest-

aan opleidingen en trainingen op het gebied

inventarisaties gaf ons ingenieursbureau

van asbest, milieu, duurzaamheid, VCA en

een volgende groei-impuls.

bedrijfshulpverlening.

Onderzoekstaken verbreedden zich
van asbest, naar chemische stoffen en

IN DIT JUBILEUMNUMMER:
P3.

MS Otapan: Schoon schip
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Vervolg...
20 jaar gebouwde omgeving

Asbest aan boord
Schoon schip

asbest

eigenaar Basilisk het asbest zelf

asbest aan dek vormde een direct gevaar

denkt bij asbest. Toch is in veel schepen

‘opgeruimd’. Op het bovendek lagen

voor de bemanning en de omgeving van

asbest toegepast. In een bijzonder object

stukken asbest en stonden zo’n 3.000

het schip. De mobiele eenheid werd

als een schip, komt alle kennis over asbest

dichtgeplakte vuilniszakken opgestapeld.

ingeschakeld omdat voor escalatie werd

in woningen, utiliteitsgebouwen en

In totaal, zou later blijken, was er 77

gevreesd, maar de bemanningsleden

industrie samen. Dat komt goed van

ton asbest aan boord. De zaak was

verlieten zonder problemen het schip.

en nu

we waarde moeten toevoegen aan het

Wel staat de gebouwde omgeving voor

pas bij één van de meest spraakmakende

aan het licht gekomen na een tip

Sloop, renovatie en inspecties van

proces van onze opdrachtgevers.

veel uitdagingen, waaraan we vanuit een

asbestvondsten in Nederland: die op de

van een oplettende schipper.

brede visie duurzame waarde hopen toe

chemicaliëntanker de Otapan.

gebouwen kregen door de jaren meer
en meer een integraal karakter en met

naar de toekomst

te voegen. Met een beetje lef, durf en wat

de daarin opgedane allround kennis van

Wat begon bij specialistisch materiaal-

eigenzinnigheid. Wij gaan graag op weg

gebouwen breidden onze diensten uit

kundig onderzoek kon in de loop der

en nemen die uitdaging aan. Gaat u mee?

met advies en ondersteuning in brede zin,

jaren uitgroeien. De dienstverlening

zoals projectmanagement en technisch

verbreedde zich naar thema’s duurzaam-

Benieuwd naar de mijlpalen uit 20 jaar

beheer. En het bleef niet alleen bij

heid, veiligheid, bodem, energie, milieu

techniek, ook op organisatieniveau

en gebouwen. Juist vanuit die samen-

begeleidden we opdrachtgevers.

werking met opdrachtgevers.

Vooral om duurzaam te ondernemen.
Wat de toekomst brengt? De omgeving

2

Schepen zijn niet het eerste waar je aan

Wat we ook ondernemen, meedenken

blijft ons inspireren en uitdagen.

met onze opdrachtgevers zien we als onze

Environment inspires… al vanaf het

belangrijkste opdracht. Dat gaat verder

allereerste begin houden we dit motto

dan het wekken van vertrouwen binnen

voor ogen. Hoe de toekomst er exact

een afgebakend project. We beseffen dat

uitziet, laat zich niet zomaar voorspellen.

Search kreeg van het ministerie opdracht

Direct actie

de directie te voeren over de sanering en

77 ton asbest

Voor dit soort gevallen heeft Search

stelde een Plan van Aanpak op dat de

Zes jaar lang, van 1999 tot 2006, lag

een calamiteitenovereenkomst met het

basis vormde voor de uitvoering van de

de Mexicaanse MS Otapan in de Amster-

ministerie van Infrastructuur en Milieu.

saneringswerkzaamheden. Na jarenlang

damse haven aan de ketting. Er was bij

Binnen een uur was de inspecteur ter

juridisch getouwtrek werd de Otapan in

gebouwde omgeving? Blader dan door

de bouw asbest verwerkt. Naar beste

plaatse, die al snel concludeerde dat een

2008 uiteindelijk naar Aliaga in Turkije

naar pagina 6-7.

eer en geweten, hadden medewerkers van

grootschalige sanering nodig was. Het

gesleept, waar het schip op het strand
werd gezet om te worden gesloopt.

‘We zijn vooral bekend door het doen van analyses en inventarisaties. Maar naast dat
operationele werk, denken we ook meer tactisch en strategisch mee met onze klanten.
Wat hoger in de boom zie je eerder kansen en mogelijkheden voor beleid, energieprestatie of verduurzaming.’

Hans de Jong, manager Asbest bij Search

De Nederlandse staat heeft lang
geprocedeerd tegen de voormalige
Mexicaanse eigenaar over de kosten
van de sanering. In september 2012
zijn pogingen om de kosten voor de
sanering terug te krijgen, gestaakt.

Op www.searchbv.nl/hansdejong leest u het hele interview.

Ter ere van het 20-jarig bestaan verschijnt ‘Search - Environment Inspires...’

Ook behoefte aan feitelijke informatie over het asbestdossier? In september vindt opnieuw

Met bijzondere projecten en verhalen van opdrachtgevers en andere betrokkenen.

het Nationale AsbestFeitenCongres plaats. Dé ontmoetingsplaats voor professionals uit de

Online kunt u de uitgave volledig bekijken: www.searchbv.nl/20jaar

asbestketen. Meer informatie? Kijk op www.asbestfeitencongres.nl.

Jubil eumnumme r
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Brand Chemie-Pack
Beperkt verlies

Veilig werken
Mensen maken het verschil
je dagelijks tegenkomt. Juist daarom moet

één ding duidelijk. Als het om veiligheid

je steeds het geheugen opfrissen. Met

gaat, is voorbereiding belangrijk, maar

succes: het aantal incidenten is gering.’

maken vooral mensen het verschil. Veilig
werken heeft op het eerste gezicht niet

De kunst van verleiden

echt een ‘stoer’ imago. Hoe maken mede-

Wie veilig werken echt wil laten landen,

werkers, met name in de risicosectoren,

brengt niet alleen kennis, maar weet

veilig werken een vanzelfsprekend

medewerkers ook enthousiast te maken.

onderdeel van hun gedrag?

Waar voorheen vooral de nadruk lag op

veiligheid

bodem & milieu

20 jaar in de gebouwde omgeving maakt

VEILIG IN ELKE VEZEL

voorschriften en procedures, gaan we
steeds meer uit van een positieve be-

Het eigen maken van een nieuwe gewoonte

nadering. De campagne Veilig in elke vezel

heeft tijd nodig. Hoe complexer het nieuwe

is een mooi voorbeeld van een positieve

gedrag, hoe langer het duurt. Een opleiding

aanpak in een sterk gereguleerde branche.

of een informatiecampagne is vaak een

Het initiatief van brancheorganisaties

goede basis, maar het is vooral zaak

VERAS en VVTB om de (arbeids)veiligheid

om medewerkers te blijven prikkelen.

in de asbestverwijdering te verhogen,

Hoe gaat dit in de praktijk? Bijvoorbeeld

benadrukt het vakmanschap van de

VEILIGHEID
IS ONS VAK

Fotograﬁe: DigiDaan

Blijven prikkelen

WWW.VEZELVEILIGHEID.NL
De Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland.
Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Campagneposter ‘Veilig in elke vezel’ van
brancheorganisaties VERAS en VVTB

Veilig-in-elke-Vezel-A3-DEF.indd 1

22-05-13 11:32

Een grote brand bij chemisch bedrijf

beschikking. Het ministerie van Defensie

van Wärtsilä onderzocht Search in hoe-

in de installatiebranche, een kwetsbare

medewerker. Met gratis beschikbare

bijvoorbeeld zet het initiatief Bewuste

Chemie-Pack in Moerdijk veroorzaakte

stuurde crashtenders, ook wel blusreuzen

verre giftige PCB’s en dioxine op het

sector waar veilig werken hoog op de

films, voorlichtingsmateriaal en toolboxen

Bouwers in op aandacht voor de gehele

in januari 2011 veel schade en opschud-

genoemd. Het ministerie van Veiligheid

afgebrande gebouw en op de daar

agenda staat?

kunnen saneringsbedrijven met hun

bouwomgeving. Bouwbedrijven kunnen

ding. Door de enorme rookontwikkeling

en Justitie coördineerde de inzet

aanwezige kostbare inventaris, zoals

medewerkers aan de slag. De boodschap:

als organisatie de gedragscode tekenen

moesten bewoners in de regio binnen

van brandweer en hulpdiensten en

koper, staal en messing, van Wärtsilä

Chris Jakobs, Safety & Health Manager van

veilig werken is niet saai, maar iets om

of een specifieke bouwplaats meldt zich

blijven, de A16 en A17 werden in het

de Onderzoeksraad voor Veiligheid

waren terechtgekomen. Toen de veront-

Schindler Liften, vertelt hoe zij omgaan

trots op te zijn.

aan. Deelnemers verbinden zich aan de

getroffen gebied afgesloten, inter-

van Pieter van Vollenhoven begon

reiniging snel en adequaat in kaart was

met de bewustwording rond asbest.

nationale treinen werden omgeleid

een onderzoek naar de oorzaak en

gebracht, bleek dat slechts een klein deel

‘Naast een basistraining om asbest te

Onderdeel integrale aanpak

milieu, sociaal. Veilig werken is één van

en het scheepvaartverkeer op het

de achtergrond van de brand. Omroep

van de inventaris onder speciale condities

herkennen, maakt asbest onderdeel uit

Een consequente, positieve aanpak werpt

de aspecten waar ze een (eigen) invulling

Hollands Diep stilgelegd.

Brabant Radio en RTV Rijnmond infor-

gereinigd en afgevoerd hoefde te worden.

van de toolbox over veiligheid. Eigenlijk

zijn vruchten af. Aansluitend daarop is

aan mogen geven. Ook hier wordt gewerkt

meerden gealarmeerde omwonenden.

De rest van het gebouw en de opslag kon

zeggen we continu: let op asbest. Liever te

veilig werken steeds vaker onderdeel van

met bijvoorbeeld een toolboxtraining,

voor normale sloop en afhandeling

vaak dan te weinig. Asbest is niet iets wat

een integrale aanpak. In de bouwsector

maar vanuit een breder perspectief.

Alle zeilen bijzetten

vijf pijlers; bewust, veilig, verzorgd,

Op het industrieterrein waar de brand

Snel en adequaat inkaderen

worden vrijgegeven. Door deze aanpak

woedde lagen grote partijen brandbare

De brand, met veel steekvlammen en

bleven de kosten voor dit deel van de

en giftige stoffen opgeslagen. Zo’n 150

explosies, sloeg over naar een vestiging

calamiteit aanzienlijk beperkt.

brandweerlieden waren in touw en Shell,

van Wärtsilä, het Finse concern dat in

Filmpjes, testen, apps: online leermiddelen worden steeds vaker ingezet om kennis bij te brengen.

met een vestiging in de directe omgeving,

Moerdijk onderdelen voor dieselmotoren

Zo is er sinds kort een basistraining E-learning Asbest te volgen. Hierin leren medewerkers die niet

stelde bedrijfsbrandweerwagens ter

bouwt. Op verzoek van de verzekeraars

dagelijks met asbest te maken hebben de basis.

Veilig werken door e-learning?

Schade-experts spelen een belangrijke rol

Wat komt er kijken bij een grote brand of andere

Kans maken op gratis e-learning? We geven drie keer een licentie voor de nieuwe E-learning Asbest

bij grote branden en milieucalamiteiten.

milieucalamiteit? Op het kennisplatform Milieu

weg. Stuur een mail naar redactie@searchbv.nl met ‘E-learning’ en uw contactgegevens.

Troostwijk Groep is zo’n regelmatig geziene

vindt u meer informatie en referenties.

Op www.searchopleidingen.nl vindt u ook een demo-versie.

expert. Op www.searchbv.nl/troostwijk vertelt
Ad Westerhof, CEO van Troostwijk, hierover.

www.milieu-search.nl

Ad Westerhof
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20 jaar
gebouwde omgeving in beeld
2012

De verkoop van de Uni-Invest portefeuille
is de grootste vastgoedtransactie van het jaar

2013

Leidse woningcorporaties
komen bij elkaar voor een
communicatietraining over asbest

2008

Verplicht energielabel bij verkoop
en verhuur van een woning

1992

Grootschalige renovatie Radboudumc

1993

2013

Verbod op het
gebruik van asbest
in Nederland

Lancering Duolabel Kantoren

2012

2010

Het eerste bouwbesluit
treedt in werking

2010

2013

‘Asbesthysterie’
in Utrechtse wijk
Kanaleneiland

Herontwikkeling
van The Bank

900 bedrijven vullen de
Nationale Duurzaamheidsmonitor in

2012

Wubbo Ockels
initieert
De Groene Grachten

2007

Search start met het
verduurzamen van het
winkelportfolio van Syntrus Achmea

2014

Search verzorgt
EHBO-cursussen bij
de Koninklijke Luchtmacht

1999

Het sanctiebeleid op
energielabels wordt ingevoerd

2011

1992

Het grootste onderzoek naar asbest in de bodem
in de Nederlandse geschiedenis: in Goor en
Harderwijk is afval uit asbestfabrieken gebruikt
om wegen en erven begaanbaar te maken.

2012

Oprichting van het Nationaal
Renovatie Platform

Met De Groene Grachten neemt Wubbo Ockels
het initiatief om de historische monumenten in
de Amsterdamse binnenstad te verduurzamen.

2012

1993

2011

Vanaf 1993 is het beroepsmatig gebruik van
asbest verboden. Sinds 1998 mogen ook
particulieren geen gebruik meer maken
van asbest.

De High Tech Campus in Eindhoven
- ‘de slimste vierkante kilometer van Europa’ is een broedplaats voor nieuwe technologieën.

2013

De Weg van de Toekomst
in Oss wordt geopend

Een aardbeving in Turkije
verwoest veel gebouwen met asbest

1994

1999

BHV is verplicht in
iedere organisatie

1994
2005

Invoering van de VCA (Veiligheid
Checklist Aannemers)
De gemeente Rotterdam start met Rotterdam
Cirkelstad en gaat concreet aan de slag met het
sluiten van de kringlopen bij sloop-, renovatieen nieuwbouwprojecten.

2012

Het Haka-gebouw krijgt
een tweede leven

2010

2008

Roetontwikkeling bij een
brand in het stadion van
het Nijmeegse N.E.C.

Lancering van de
Ellen McArthur Foundation

2000

Vuurwerkfabriek
S.E. Fireworks
in Enschede ontploft
Op 600.000 plekken
in Nederland is de
bodem vervuild

2000
2001

Sanering en
sloop van de
Maascentrale

77 ton asbest aan
boord van de Otapan

2003

Braungart en McDonough komen
met hun nieuwe manifest: The Upcycle

Tapijtfabrikant Desso behaalt het zilveren
Cradle to Cradle-certiﬁcaat voor het product DESSO EcoBase®

De Dutch Green Building
Council (DGBC) wordt opgericht

Onderzoek naar asbestwegen

Het imposante monument The Bank aan het
Amsterdamse Rembrandtplein krijgt in 2010
een tweede leven. Bestemming?
Horeca, retail en kantoorruimte.

2013

2008

2011
2011

Gemeente Amsterdam tekent
intentieverklaring voor
een ‘Circulaire Stad’

2010

2004

Brand bij chemisch
bedrijf Chemie-Pack

2014

Philips verkoopt de H igh Tech
Campus voor 425 mil joen euro

Search bouwt duurzaam
kantoorgebouw in Amsterdam

2012

2010

Search onderzoekt met asbest besmet
materiaal van Nederlandse troepen in Kosovo

2012

Het Rijksmuseum op slot

2000

Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf ATF
in Drachten

2004
2005

Het ministerie van Economische
Zaken richt MVO Nederland op

Start van Rotterdam Cirkelstad

2002

Michael Braungart en William McDonough
schrijven Cradle to Cradle

1 Asbest

5 Energie

2 Bodem & Milieu

6 Grondstoﬀen

3 Veiligheid

7 Gebouwen

4 Duurzaamheid

Search neemt u mee langs enkele memorabele momenten in de ruim twintig jaar van ons bestaan.
Gebeurtenissen - groot en klein - die uw en onze kijk op de gebouwde omgeving blijvend hebben
beïnvloed. Meer lezen over deze en andere mijlpalen in twintig jaar gebouwde omgeving?
Neem een kijkje op www.searchbv.nl/20jaar.
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Column
Wie zich aanpast, is toekomstbestendig

Grondstoffen
Slim gebruiken wat je lokaal hebt

Noortje Schrauwen is projectleider Duurzaamheid bij Search Consultancy. Ze is afgestudeerd industrieel ecoloog en
één van de Duurzame Jonge 100; een toonaangevende lijst van 100 impactvolle jonge mensen op het gebied van
duurzaamheid.

tot in de hemel. Architecten waren verwend,

en gezondheid op de eerste plaats.

alle materialen waren in overvloed

Dat principe probeer ik in te vullen met

beschikbaar. In de architectuur draaide alles

het grondstoffenprincipe van Cirkelstad.

om het concept, de ingenieurs losten met

We bouwen, net als in Afrika, met lokaal

de techniek het wooncomfort wel op.’

aanwezige materialen; de stad is

grondstoffen

duurzaamheid

Noortje Schrauwen

onze grondstoffenbank.’
Dat is in Zuid-Afrika heel anders. Grondstof-

Survival of…

luxe paddenstoelen als de Koningsoester-

aanpassen; hun grondstoffen veilig

fen zijn er schaars, het klimaat is extreem

Beton in overvloed

Het is eigenlijk een eenvoudige natuur-

zwam laat groeien. Ze creëren er een

stellen, een nieuwe functie vervullen en

en er is weinig geld. ‘Mijn opvattingen over

In Rotterdam is er beton in overvloed,

wet. De soorten die zich het beste

nieuw waardevol product mee dat

nieuwe businesscases ontdekken. Denk

ontwerp werden daar gevormd: werken met

hoogwaardig gesloopt door Oranje en

aanpassen aan veranderende omstandig-

inkomsten oplevert. Het ‘afval’ wordt

aan Interface, DSM, Philips, Siemens.

lokaal aanwezig materiaal, denkend vanuit

verwerkt tot opnieuw bruikbaar beton door

heden, winnen het. In tijden van schaarste

vervolgens omgezet in hoogwaardig

de basisprincipes van klimaat, context en

Holcim. ‘Het gangbare duurzame huis is licht

zijn het de slimme en flexibele soorten

veevoer dat het immuumsysteem

Verantwoord of relevant?

cultuur. Zo creëer je comfort met een-

en demontabel. Ons vertrekpunt is bouwen

die aan water, energie en voedingsstoffen

positief beïnvloedt. Met crowdfunding

Het gaat niet meer om Maatschappelijk

voudige middelen.’

met de grondstoffen die vrijkomen uit de

weten te komen.

werven ze in een vroeg stadium klanten.

Verantwoord Ondernemen, maar om

Een geweldig voorbeeld van een bedrijf

Maatschappelijk Relevant Ondernemen.

Duzan Doepel (Sustainable Solutions RDM

Lokaal aanwezige materialen

zoeken we samen met Search en Holcim in

Als industrieel ecoloog kijk ik hoe

dat in een systeem met schaarste slim

Zo omschreef Bart Oskam van Eurofiber

en Doepel Strijkers) is partner in Rotterdam

Voor een van de prototypen op Heijplaat

hoeverre we dit kunnen hergebruiken voor

ecosystemen werken om zo sociale en

een niche weet te vinden.

mooi. Als directeur van Eurofiber kijkt hij

Cirkelstad. Hij is betrokken bij Concept

combineert Doepel met partners de

de draagconstructie. Door waterleidingen

niet alleen naar de kansen van glasvezel

House Village, een ‘testsite’ op Heijplaat

principes van het Active House met die

in het beton te gieten worden de wanden

als materiaal. Maar ook naar de kansen

waar prototypen van duurzame woningen

van Cirkelstad. Active House gaat uit van

vanuit de spouw zo verwarmd dat een

die de glasvezelkabel van Eurofiber biedt

worden ontwikkeld.

drie basiselementen: comfort, energie en

aangenaam binnenklimaat ontstaat.

materialen. ‘In Nederland is het concept

We ontwerpen voor demontage en

economische systemen te verbeteren.
Die parallel is ongelofelijk interessant,
juist voor bedrijven die een duurzaam
antwoord zoeken op nieuwe economische
en sociale omstandigheden. Bedrijven kun
je vergelijken met organismen in zo’n
systeem. Als het systeem verandert, loont
het om energie-, water- en materiaalstromen goed onder de loep te nemen.

feit
62% van de Nederlandse

Foto: Lukas Gobel

sloop, grotendeels beton dus. Hier onder-

als drager van data voor de duurzame
doelstellingen van zijn klanten. Zij kijken

Ander perspectief

van het passiefhuis het meest bekend:

hergebruik zodat alle materialen aan

naar hun rol in het ‘ecosysteem’ en hoe

Doepel is Zuid-Afrikaan van geboorte en

eigenlijk een gebouw als een dichte

het einde van hun levenscyclus weer

zij waarde toevoegen. Naar buiten kijken,

woont en werkt al 18 jaar in Nederland.

envelop, met een dikke jas om energetisch

terechtkomen in de materiaalkringloop.

is een essentiële vaardigheid voor de

Hij ziet grote verschillen. ‘In Nederland

goed te scoren. Bij het Active House

Cirkeltje rond dus.’

producten toeneemt.

onderneming van de toekomst.

groeiden in de jaren negentig de bomen

komt echter niet energie, maar comfort

Bron: De Nationale
Duurzaamheidsmonitor

De toekomst? Ik kijk ernaar uit.

bedrijven stelt vast dat de
marktvraag naar duurzame en
duurzaam geproduceerde

Dit biedt kansen om te besparen, te
innoveren, nieuwe strategieën te zoeken
of zelfs een hele nieuwe functie binnen

Veranderende omstandigheden zijn

Rotterdam Cirkelstad

de economie in te nemen.

geen bedreiging, maar de kans om

Sinds 2005 werken de verschillende ketenpartners in Rotterdam

opnieuw onze toegevoegde waarde

onder de naam ‘Cirkelstad’ aan het sluiten van de kringlopen in

Nieuwe functie creëren

Is dat alleen weggelegd voor nieuwe

te bewijzen. Als we af en toe maar slim

sloop- en renovatieprojecten. Bovendien stelt Cirkelstad 5 tot

Een voorbeeld? Laatst maakte ik kennis

ondernemingen? Juist niet. Ik zie om me

afkijken bij die simpele natuurwetten.

50 procent van haar werkplekken open voor mensen met een

met MeattheMushroom. Een bedrijf dat

heen al veel voorbeelden van bestaande

afstand tot de arbeidsmarkt. In het artikel ‘Mens en materiaal’

uit reststromen van bestaande industrieën

organisaties die hun ‘overlevingsstrategie’

op www.searchbv.nl/20jaargrondstoffen leest u er meer over.

de upcycle
Nieuwsgierig naar de aanpak van andere Nederlandse organisaties?

Op zoek naar inspiratie? We geven vijf keer ‘De Upcycle’ weg; het nieuwste boek van Cradle

Maar liefst 893 bedrijven gaven in de Nationale Duurzaamheidsmonitor

to Cradle-auteurs Michael Braungart en William McDonough. Stuur voor 13 juni een mailtje

antwoord op de vraag hoe het verduurzamen hen vergaat. Vraag de

met als onderwerp ‘Win De Upcycle’ naar redactie@searchbv.nl. U bestelt het boek op

publicatie gratis aan door een mail te sturen met uw contact-

www.search-shop.nl.

gegevens naar info@duurzaamheid-search.nl.
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environment inspires ....

Betere energieprestatie gebouwen
Gratis geld?

In Rotterdam Central District wordt
op gebiedsniveau gewerkt aan
optimale energieprestatie.

Interview OVG real estate
Meer dan even ‘op de winkel passen’
Juist in een uitdagende vastgoedmarkt
gebouwbeheer

nieuwe kansen zien. Wie met OVG real
energie

estate spreekt, voelt aan alles dat het lef
om anders te kijken bijna vanzelfsprekend
is. Boudewijn Ruitenburg (Director Special
Situations) en Vincent Steijn (Asset
Manager) van OVG geven een eigen,
frisse blik op vastgoedmanagement.
Het Energieakkoord, het sanctiebeleid

Zo handhaven steeds meer gemeenten

zijn huurders steeds vaker bewust bezig

Traditioneel is projectontwikkeling de

op energielabels, de Wet milieubeheer.

het activiteitenbesluit uit de Wet

met duurzaamheid. Huisvesting kan daarin

belangrijkste business voor OVG. Met een

Een batterij aan maatregelen bedoeld

milieubeheer. Als klap op de vuurpijl

een groot verschil maken.’

focus op nieuwe ondernemingskansen richt

om de energieprestatie van de gebouwde

gaan binnenkort de sancties op het

omgeving een boost te geven. Hebben we

ontbreken van energielabels in.

deze harde eisen echt nodig? Of telt de

OVG zich nu ook op de aankoop en het
‘In de beoordeling wordt daarom uitvoerig

verduurzamen van bestaand kantoorvast-

OVG-kantoor Las Palmas: van slooppand naar stadsicoon

gekeken naar de maatregelen die eigenaren

goed op toplocaties. Niet het gebouw staat

dat zij meer boden dan gevraagd. Niet

‘onzichtbare’ hand van huurder, belegger

Positieve triggers?

nemen als het gaat om energie, water, afval

centraal, maar de huurder. ‘Als ontwikkelaar

alleen een integrale inspectie van de

en de eigen waardeverbetering minstens

Het zijn mechanismen die ongetwijfeld

en de CO₂ -prestatie. Naast de technische

moeten we ons onderscheiden door service

risico’s, maar ook zicht op de (verbeter)-

zo zwaar mee?

een positief effect hebben op de energie-

aspecten van de vastgoedportefeuilles,

te bieden en klantgericht te zijn. De huurder

kansen van het vastgoed met een voor
ons belangrijke duurzame invalshoek.’

‘Niet voor een 6 maar
voor een 10 gaan’

prestatie van gebouwen. Toch zijn

telt nog een opvallende factor mee in de

moet zich op zijn gemak voelen in het

Wet- en regelgeving

verplichtingen op zich niet voldoende

waardering, benadrukt Quispel: ‘Hoe is

kantoorpand. Voor onze samenwerkings-

Het Energieakkoord dat vorige zomer

voor een positieve prikkel. Wat wel een

de betrokkenheid met de huurder. Wordt

partners betekent dit dat huurders 100% op

Geen zesjescultuur

Daadwerkelijk verbeteren

gesloten werd, richt zich niet alleen op

boost geeft? Het besparingspotentieel

de huurder begeleid? Zijn er speciale

hen moeten kunnen vertrouwen. Daar willen

Het kantoorvastgoed is gekocht met de

‘Het beheren van vastgoed gaat wat ons

woningen, maar zet ook in op utiliteits-

geeft antwoord op de steeds belangrijker

afspraken over energie in huur-

wij dan weer 100% op kunnen rekenen.’

intentie het te houden en waarde toe te

betreft echt verder dan even “op de

gebouwen. Ook wordt bestaande wet-

wordende vraag van de huurder, de

contracten meegenomen?’

voegen. Om het technische en financiële

winkel passen”. Het gaat om pro-actief

en regelgeving vaker actief toegepast.

verlaging van exploitatiekosten en

feit
De Wet milieubeheer

Van risico’s naar kansen

beheer van de aangekochte panden in

aan de slag gaan. Niet het vastgoed in

de investeerders die zoeken naar een

Gratis geld

In 2013 kocht OVG een portefeuille van

te richten, schreef OVG een tender uit.

stand houden, maar verbeteren en

duurzaam beleggingsproduct. Het thema

‘Wie kijkt naar gebouw én gebruik, kan

8 bestaande kantoorpanden aan. Voor het

Vincent Steijn: ‘Uiteindelijk hebben we

verduurzamen.’ Steijn geeft een voor-

energie speelt hierin een cruciale rol.

zonder investering al 10% op de energie-

technische due diligence onderzoek is

het technisch beheer bij Search onder-

beeld: ‘Heeft een huurder een klacht

rekening besparen. Bijvoorbeeld door

een horizon van 15 jaar als uitgangspunt

gebracht; zij zijn als inspectiebureau

of een wens, dan kunnen we adequaat

Gebruikt een bedrijf jaarlijks

Vraag uit andere hoek

installaties goed af te stellen, maar ook

genomen. Ruitenburg legt uit dat

dedicated op de techniek.’ Boudewijn

handelen. Dit omdat we, mede met de

minstens 50.000 kWh elektriciteit of

De prikkel komt van meerdere kanten,

door ander gedrag,’ legt Michel Baars,

prijs, betrouwbaarheid, integriteit,

Ruitenburg voegt toe: ‘Het beheer van

expertise van Search, veel kennis in huis

meer dan 25.000 m aardgas? Dan is

merkt ook Elsbeth Quispel, Head of

bedrijfsdirecteur bij Search Ingenieurs-

ervaring en snelheid uiteraard belangrijke

vastgoed wordt in Nederland al een groot

hebben en hierdoor niet afhankelijk

het verplicht om energiebesparende

Sustainability van de internationale

bureau, uit. ‘Dat is gewoon gratis geld.

randvoorwaarden zijn: ‘We zochten hier

aantal jaren gemiddeld beoordeeld met

zijn van externe adviseurs of service-

maatregelen uit te voeren als ze een

vastgoedbenchmark GRESB. ‘Investeerders

Tel dat op bij de vragen uit de markt, dan

de samenwerking met een partij die

een 5,6 op een schaal van 10. Wij zijn niet

providers. Goed voor de snelheid en

terugverdientijd van vijf jaar of

zoeken een toekomstbestendig beleggings-

heeft een vastgoedeigenaar of belegger

voldoet aan die specifieke factoren.

bereid die ‘standaard’ te accepteren en

de kwaliteit en het bespaart

minder hebben.

product. Hoe je met schaarse middelen als

goud in handen om waarde te creëren.

Uiteindelijk voerde Search de technische

stellen ons liever de vraag hoe we naar

uiteindelijk nog geld ook.’

energie omgaat, telt daarin mee. Tegelijk

Voldoende reden om aan de slag te gaan.’

inspecties uit. Doorslaggevend was hier

een 10 gaan.’

3

Op 30 juni komen vastgoedeigenaren samen voor het Nationale EnergieFeitenCongres.

In het artikel ‘Een andere bril opzetten’ leest u meer over de integrale

Sprekers als Coen van Oostrom (OVG), Ab van der Touw (Siemens) en Elsbeth Quispel

benadering van vastgoed. Van aankoop naar (her)ontwikkeling en

(GRESB) vertellen meer over de feiten, kansen en slimme oplossingen op energiegebied.

duurzaam beheer. Lees het op www.searchbv.nl/anderebril.

www.energie-search.nl

Boudewijn Ruitenburg
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Blik op de toekomst
Je hoeft alleen maar te luisteren

Anne-Marie Rakhorst
Anne-Marie Rakhorst richtte vanuit haar ouderlijk huis in het Brabantse Heeswijk Search op. Ondernemen betekent
voor haar kansen benutten en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Samen met haar man Eugène Janssen
(† 2011), liet zij Search uitgroeien tot een stabiele en duurzame onderneming.

Op basis van feitelijke informatie over

Waarde toevoegen

Duurzame poort

‘Ondernemerschap draait voor mij om het

De circulaire economie is hét antwoord

de bouwkundige staat, het binnenklimaat,

creëren van toegevoegde waarde. Ik ervaar

op de recessie. Dat nieuwe economische

brandveiligheid, asbest, gevaarlijke stoffen,

dat als een onuitputtelijke bron van

model, gebaseerd op delen, hergebruiken

bodemvervuiling, geven we antwoord

inspiratie. Een instinct ook: ik wil graag

en waarde toevoegen, helpt ons de crisis

op deze vragen. Een integrale blik geeft

waarde creëren voor en waarde delen

te overwinnen. Voor Nederland een gouden

mogelijkheden om risico’s te beheersen en

met mensen die direct of indirect bij mijn

kans: we kunnen de duurzame poort naar

om waarde voor de toekomst te bepalen.

organisatie betrokken zijn. Vanaf de bron,

Europa worden. Het is nu de hoogste tijd

de winning van grondstoffen tot op de

om onze economie en samenleving te

Verzinnen hoeft niet

stoep van de afnemer.

verduurzamen. Het is geen droom,

Deze tijd is ongelooflijk leuk en spannend.

het gebeurt al en ik geloof echt dat

De uitdaging zit in het zien en benutten

ondernemers de sleutel in handen hebben.

van kansen. Het beste advies is om in het

De thema’s waar we met Search aan
werken inspireren me zeer. Je kan er een

land actief te zijn. Dan weet je wat er

wezenlijk verschil mee maken. Mijn grote

De ontwikkeling die in ons land is

speelt, aan vraagstukken, kansen en

uitdaging is om met onze experts en

ingezet, dat zien we ook terug bij onze

innovaties. Je hoeft geen dingen te

partners zo goed mogelijk mee te denken

opdrachtgevers. Gebouweigenaren,

verzinnen van achter je bureau, je hoeft

over een oplossing van de grote vraag-

ketenpartners en andere betrokkenen

alleen maar te luisteren. Dat is precies wat

stukken. Dat kan een ramp of calamiteit

kijken niet alleen naar risico’s, maar stellen

we voor onze opdrachtgevers blijven doen.’

zijn, maar ook een onderwerp zoals Cradle

vaker vragen over de kansen van een

to Cradle, waarmee je stappen zet naar

gebouw, van een omgeving, van specifieke

een duurzame toekomst.

vraagstukken als asbest en energie.

Colofon
In-for-mail is een nieuws- en informatieblad en verschijnt 2x per jaar.
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