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Even kennismaken
Mijn naam is Douwe Knol. Ik ben bouwkundig ingenieur en heb het
bouwkundevak en de aangrenzende vakgebieden vanuit meerdere
invalshoeken leren kennen. Ik heb 42 jaar ervaring met:
 Nieuwbouw-, onderhouds- en energiebesparingsprojekten.
 Oplossen van vele problemen door de oorzaak weg te nemen op
het gebied van konstrukties, bouwfysika, (isolatie- en vochtproblemen) en binnenklimaat.
Je kunt dus wel zeggen dat ik het klappen van de zweep ken, zowel
op bouwtechnisch gebied als op het gebied van onderhoud en
binnenklimaat.
Dit zijn dan ook de diensten die ik u sinds mei ’92 als adviseur aanbied. Omdat ik bewust heb gekozen voor een klein buro is het kontakt met de klant altijd direkt en persoonlijk. Verder kunnen we
flexibel en slagvaardig op de zich voordoende situaties inspelen.
De sterkte zit in de kombinatie van die diensten, waardoor ik integrale oplossingen kan aandragen. Anders gezegd, onze adviezen zijn de
lijm die de verschillende specialismen met elkaar verbindt en op
elkaar afstemt. Tenslotte kunnen wij, omdat wij klein zijn, u onze
diensten goedkoper aanbieden dan de grote buro’s.

EEN DUIDELIJKE DOELSTELLING

Doelstelling
In samenspraak met de opdrachtgever programma’s van eisen formuleren en plannen realiseren of problemen oplossen waarin aan
deze eisen wordt voldaan tegen een redelijke kostprijs.
Kwaliteit is onze reklame en die kwaliteit kreëren we volgens het
principe: “eerst denken dan doen”. Onze benadering is holistisch
(vanuit het geheel) en integraal (samenhang tussen alle samenstellende onderdelen). Wij zoeken uw klachten tot op de bodem uit opdat
ze bij de wortel kunnen worden aangepakt.
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Bij het afwegingsproces spelen zaken als:
- funktie, - gezondheid, - energiegebruik, - milieubelasting, - onderhoudsaspekten, - eenvoud, - kostprijs en haalbaarheid een belangrijke rol.
Wij zoeken altijd naar nieuwe technieken die de doelmatigheid verhogen en de prijs verlagen. Vanuit een no nonsens aanpak en een
analytische benadering komen wij tot een optimale prijs / kwaliteitverhouding.

OPTIMALE RIJS / KWALITEIT BALANS

Werkzaamheden (nieuwbouw)














programma’s van eisen
gezond bouwen
duurzaam bouwen
overleg overheidsinstanties en nutsbedrijven
konstruktieve- en bouwfysische berekeningen
energie-, milieu-, en onderhoudstechniek
vaststellen binnenklimaatseisen om tot een gezond binnenklimaat te
komen en aangeven met welke middelen dit bereikt moet worden
tekenwerk
bestekken en begrotingen
aanbestedingen
bewaken kwaliteit, kosten en bouwtijd (d.m.v. direktie voeren en
toezicht)
opleveringen
begeleiding zelfbouwers in voorbereiding en uitvoering

KONSTRUKTIEF OVERLEG MET KLANT EN INSTANTIES
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OPSPOREN VAN BOUWFOUTEN

Werkzaamheden (verbouw / onderhoud)











onderhoudsprogramma’s opstellen
opsporen / analyseren bouwfouten / bouwpathologie
strukturele oplossingen van problemen en gebreken
vaststellen binnenklimaatseisen om tot een gezond binnenklimaat te komenen aangeven met welke middelen dit te bereiken.
energiebesparingsprojekten
verwarmings-, ventilatie- en andere installaties
video inspekties
begeleiding uitvoering
bewaking kwaliteit, kosten en bouwtijd.
begeleiding zelfbouwers in voorbereiding en uitvoering

RENOVATIE EN INNOVATIE

Werkterrein

 nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie, aanpassing,
energiebesparing en onderhoud aan: - dorpshuizen
- gemeentehuizen - woningen - stallen - theaters - appartementengebouwen - scholen - kantoren - winkels - magazijnen
werkplaatsen - molens - kerken - boerderijen - industriële
produktiegebouwen - enz.
 opsporen analyseren en oplossen klachten en gebreken aan.
bovengenoemde gebouwen.
 kursussen, lezingen
 moeilijk niet seriematig machinaal timmerwerk (en handwerk)

Referenties
Al onze tevreden klanten (zie bijgevoegde werkenlijst)
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