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Produktbladen

Inleiding
In de hiernavolgende produktbladen gaan we wat dieper in op het voorgaande overzicht van werkzaamheden.
Adviesburo Knol is een eenmansbedrijf dat sinds 1992 aktief is. Deze bedrijfsvorm is een bewuste keus die
het mij als eigenaar / adviseur mogelijk maakt zelf de problemen te analyseren, op te lossen, hierover te
adviseren en de uitvoering te begeleiden. Bij de oprichting van het buro kon ik al bogen op een gedurende 19
jaar opgebouwde brede ervaring, bij architektenburo’s , Waterleiding Friesland en een Gemeente (beide op de
bouwkundige dienst). Deze ervaring is sinds 1992 nog verder verdiept en uitgebreid door de buro-aktiviteiten,
waaronder ook het doseren aan MBO en HBO bouwkunde opleidingen. Inmiddels kan ik dus bogen op 42 jaar
ervaring. Als gevolg van mijn ervaringen zijn de speerpunten van het bedrijf: Bouwtechniek, onderhoud en
binnenklimaat.
Werkgebied
Het werkgebied is breed en kan alles betreffen wat maar enigszins met bouwen te maken heeft.
Het werk heeft zich de laatste jaren toegespitst op enkele volledige opdrachten van ontwerp tot en met de
uitvoering en vele klachtenbehandelingen op het gebied van vocht, tocht, ventilatie, stof, stank, geluid en
gebouw gerelateerde gezondheidsproblemen, waaronder Elektro- Magnetische velden. Tevens is er een
stroom van deelopdrachtjes als bouwaanvragen of konstruktie- en bouwfysische berekeningen. Hiernaast is
er een konstante stroom van werkzaamheden aan winkelbedrijven, scholen, sportvoorzieningen,
multifunktionele akkommodaties, e.d.
Bouwfouten
De statistieken gaven enige jaren geleden aan dat 32% van de onderhoudskosten het gevolg zijn van bouwen ontwerpfouten. Dit beeld wordt door onze referentielijst ruimschoots bevestigd. Onze advieskosten voor
het opsporen van de gebreken en het bedenken van strukturele oplossingen zijn dan ook snel terugverdiend
omdat de jaarlijkse onderhoudskosten gemiddeld met 1/3 worden verminderd. Bovendien hebben de
maatregelen een energiebesparend effekt.
2003 Herstel bouwfouten en dakrenovatie van een school
Besparing 60% gas
Innovatie
De ontwikkeling van het vakgebied ging aanvankelijk langzaam, maar nu komen er in steeds hoger tempo
veranderingen en nieuwe mogelijkheden. Ook op vakgebied kenmerkte deze ontwikkeling zich door vallen en
opstaan. Isoleren leidde tot vochtproblemen, het dichten van naden en kieren tot een bedorven binnenklimaat.
Al die problemen zijn inmiddels opgelost, maar nu blijken technische installaties ook vaak ongewenste
bijverschijnselen te hebben (lawaai, straling, enz)
We staan nu voor de opgaaf de problemen nogmaals op te lossen, maar nu met gebruikmaking van minder
techniek. Veel dingen kunnen ook met het gebouw zelf. Het gebouw is de helft van de installatie, bij
vloerverwarming / vloerkoeling is de vloer tevens radiator. Deze ontwikkeling vraagt een integrale aanpak,
waarbij de installaties gelijktijdig met het gebouw worden ontworpen.
Dit vraagt een brede én specialistische kennis en ervaring van de adviseur.
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De huidige innovaties vragen enerzijds de nodige skepsis. Het is niet handig oude schoenen weg te gooien
voordat is bewezen dat de nieuwe beter zijn. Anderzijds moeten we die innovaties met een open geest
benaderen en indien goed bevonden deze ook toepassen. M.a.w. niet veranderen om het veranderen, maar
veranderen om te verbeteren. Ons buro probeert in elk projekt iets nieuws te doen. Dit betekent op dat
onderdeel extra zorg, die wij niet aan de klant doorberekenen.
Een greep uit de innovaties en resultaten in onze praktijk:
1985 Bouwfysisch onderz. en toepassing vocht en ventilatie
1991 Houtskelet zonder kinderziektes
Toepassing oriëntatie / zonne-energie / vormfaktor
2002 Zoutelektrolyse buitenzwembad
2003
2003
2003
2009
2010
2013

Oplossing kondensatie / schimmelproblemen.
Isolatienivo van 2006. Het ontwerp was zijn
tijd dus 15 jaar vooruit. ( zie:“een projekt”)
Geen gevaarlijke stoffen meer. Meer zwemkomfort.
Besparing 45 % op exploitatie
Onderzoek en toepassing KWO gemeentehuis
Besparing 50% energie t.o.v. konventioneel.
Toepassing geometrie
Meer reakties dat men het mooi vindt.
Toepassing duurzaam bouwen
Kosten-neutraal. Energiebesparing 42 %
Zonnekollektoren buiten zwembad
Besparing 95% gas
Onderzoek / toepassing nieuw verfsysteem buitenschil Duurzamer, minder onderhoud
Ontwerp en realisatie nieuwe verlichting sporthal
Besparing 80% elektra

Maatschappelijke ontwikkelingen.
De maatschappelijke ontwikkelingen staan hier echter haaks op. We leven in een wereld die meer en meer
bestuurd wordt door managers, die doorgaans geen kennis van het vakgebied hebben. De huidige
ontwikkeling is het spreiden van verantwoordelijkheden die allemaal rijkelijk worden gecertificeerd. Dit als
antwoord op de in de laatste decennia ontstane “claimcultuur”.
Ook op vakgebied heeft dit zijn sporen nagelaten.

Door de versnippering van werkzaamheden lukt het steeds minder goed om een integraal projekt af te
leveren.

Echte vakkennis is met een schrikbarend tempo aan het verdwijnen. Fouten die we 10 tot 15 jaar
geleden dachten uitgebannen te hebben, worden nu weer dagelijks gemaakt. 

Die certificaten blijken een papieren zekerheid, in de praktijk gaat er veel te veel mis.
Kortom, deze ontwikkeling moet over enige tijd een gunstige invloed op onze orderportefeuille krijgen. Wij zijn
er klaar voor, het is steeds weer een uitdaging de oorzaak van de klacht op te sporen en die klacht bij de
wortel aan te pakken.
Maar een nog mooiere uitdaging is een volledige opdracht, die wij altijd integraal behandelen en waarin wij
toekomstige ellende kunnen voorkomen.
Bij ons staat het welzijn van de mens centraal. Belevingswaarde en een gezond binnenklimaatzien wij als
uiterst belangrijk. Duurzaam en gezond bouwen zien wij niet als een lastige verplichting, maar als een kans
om bij te dragen aan het welzijn van onze klanten. Wij hebben inmiddels meermalen bewezen dat, bij een
integrale ontwerpaanpak, in tegenstelling tot de heersende opinie, deze voorzieningen niet kostenverhogend
werken.
De meeste werkzaamheden voeren wij nog zelf uit en waar nog specialistische inbreng noodzakelijk is
integreren wij die zelf in het geheel, waarbij wij de specialist ook nadrukkelijk aansturen om te zorgen dat zijn
inbreng binnen de kaders en de ontwerpfilosofie van het projekt blijft. Wij staan er borg voor dat de klant ook
werkelijk krijgt wat hij heeft gevraagd en wat hem in het voortrajekt is beloofd, en dat alles binnen het
budgettaire kader.
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Programma van eisen en wensen
Het programma van eisen wordt in samenspraak met de opdrachtgever geformuleerd, vanuit een holistische
(vanuit het geheel), integrale aanpak. (samenhang tussen alle samenstellende onderdelen)
Het welzijn van de mens staat hierbij centraal.
In het programma van eisen worden alle uitgangspunten genoemd, zoals: 

ruimtebehoefte, funkties van de ruimten en wijze van gebruik 

situering

eventuele specifieke ontwerpkriteria

aanvullende eisen m.b.t. duurzaam en gezond bouwen voor zover nog niet door het bouwbesluit
afgedwongen

mate waarin alternatieve ideeën moeten worden meegenomen m.b.t. energiebronnen, materiaalgebruik
en binnenklimaatseisen

beschikbaar budget

REKENING HOUDEN MET DE ZON
Bovenstaande opsomming geldt voor een volledige opdracht.
Bij een deelopdracht gaat het uiteraard om die eisen en wensen die betrekking hebben op dat deel waar de vraag
over gaat.
Deze punten worden echter wel altijd in relatie tot het geheel gezien. (holistische, integrale aanpak)
Het spreekt vanzelf dat op het formuleren van de eisen en wensen, aktie onzerzijds volgt in de vorm van een
schetsontwerp of een voorlopig plan van aanpak al naar gelang het vormgeving of de oplossing van een probleem
betreft. Hierna worden in samenspraak met de opdrachtgever en in overleg met overheidsinstanties en
nutsbedrijven wijzigingen verwerkt opdat uiteindelijk een definitief ontwerp of definitief plan ontstaat.

OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN
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Gezond bouwen
Dit thema wordt steeds belangrijker.
Vroeger was er op dit gebied zelden een probleem, maar tegenwoordig worden er in plaats van natuurlijke
materialen steeds meer kunstmatig vervaardigde materialen toegepast die soms negatieve invloed op de
gezondheid hebben. (denk aan giftige dampen uit spaanplaat, PUR schuim, radioaktieve straling uit gips, enz.)
In kombinatie met het afdichten van de naden en kieren wordt er vaak niet aan gedacht dat er een goede ventilatie
moet zijn opdat afvalstoffen worden afgevoerd en verse lucht wordt aangevoerd.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de lucht in woon – en werkruimten vaak meer verontreinigd is dan de lucht in een
stad tijdens het spitsuur !
In de woningen, kantoren, werkplaatsen, e.d. worden steeds meer installaties aangebracht en wordt er steeds meer
elektronische apparatuur geplaatst en draadloze kommunikatiesystemen.
Het gevolg is dat er vele elektro- magnetische stralingsvelden ontstaan die onze gezondheid negatief kunnen
beïnvloeden. (wonen onder hoogspanningsleidingen, straling telekommunikatiezenders, wifi, dect, straling van
beeldschermen en kankergevallen bij militairen die met de Hawk- radar werken of hebben gewerkt, zijn in dit
verband regelmatig in het nieuws).

TRILLINGEN EN AARDSTRALEN
Uitgaande van het fysische feit dat alles beweging is, trilling, energie, zien we in een overzicht van de aansluitende
frequentiegebieden achtereenvolgens:
geluid
licht (en dus ook kleuren)
onbekend
chemische stralen
elektriciteit
onbekend
onbekend
X - stralen
warmte
onbekend
We weten allemaal dat we hier voorzichtig mee om moeten gaan.
Bij een teveel aan warmte branden we ons.
Verkeerd elektriciteitsgebruik kan leiden tot elektrokutie.
Verder is ons allen volstrekt duidelijk dat de hogere stralingen zoals chemische en X – straling erg schadelijk zijn.
Ook wordt er steeds meer bekend over de gevolgen van terrestrische straling (aardstralen).
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Het is bekend dat elke ruimte en elk gebouw een eigen frekwentie heeft die onder andere wordt bepaald door de
maatverhoudingen. In dit kader is er een analogie met muziek. Muzikale harmonische verhoudingen kunnen worden
vertaald in bouwkundige harmonische maatverhoudingen.
Een en ander is ook te vergelijken met de reeks van Fibonacci. In alle natuurlijke vormen (kristallen, planten, dieren,
en de mens zelf) vinden we in de maatverhoudingen deze reeks terug (Gulden Snede).

HARMONISCHE MAATVERHOUDINGEN
Voor het bouwen en het kreëren van de leefomgeving volgen hieruit vele aandachtspunten zoals: 
e

zorgvuldige keuze afwerkingsmaterialen (de z.g. 3 huid), niet giftig, geen schadelijke damp- of
stralings emissies

goede, effektieve, minimale ventilatie (teveel ventileren is zinloos en leidt tot energievernietiging) 

goede vochthuishouding (geen oppervlakte – of inwendige kondensatie)

regulering van de binnentemperatuur (eventueel vochtigheid) 

regulering van de luchtzuiverheid (rook, stof, chemische dampen, e.d.) 

De bovenstaande 4 punten komen tot uitdrukking in de behaaglijkheidsfactor, die moet zijn
–0,5 < PMV < +0,5 

Het binnnenklimaat mag niet te homogeen zijn. het gaat slechts om het afvlakken van de pieken, waarbij
’s zomers de temperatuur maximaal 3°C beneden de buitentemperatuur blijft 

Alle binnenklimaatvoorzieningen moeten door de gebruiker kunnen worden beïnvloed

voorkoming van of bescherming tegen ongewenst geluid 

goede daglichttoetreding, bezonning

goed kontakt met de omgeving (uitzicht) 

harmonische en menselijke maatverhoudingen 

harmoniërende kleurstelling afgestemd op de gebruiksfunktie 

voorkoming van of bescherming tegen ongewenste elektro magnetische invloeden 

voorkoming van of bescherming tegen door apparatuur afgegeven stralingen (beeldschermen, e.d.) 

voorkomen of beperken van terrestrische straling door onderzoek van de bouwlokatie (aardstraling)
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Duurzaam bouwen
Over dit onderwerp is er al de nodige regelgeving, met name over materiaaltoepassingen en de regulatie van
de afvalstromen op het bouwwerk.
Het onderwerp is echter veel meer omvattend dan de naam doet vermoeden.
Vreemd genoeg wordt er weinig aandacht besteed aan de duurzaamheid van het gebouw, integendeel.
De ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel dat een gebouw al vrij snel niet meer aan de eisen voldoet en
aan vervanging toe is. We bouwen dus al lang niet meer voor de eeuwigheid !
Het begrip “duurzaam” moet dus anders worden uitgelegd. Duurzaam slaat in dit verband op een duurzame
samenleving. Wij hebben de verantwoordelijkheid om aan ons nageslacht een leefbare wereld na te laten.
D.w.z. een wereld waarin nog grondstoffen en energiebronnen beschikbaar zijn en waarin de afvalstromen
van vorige generaties het leven niet onmogelijk maken. Kort samengevat: “Gebruik zo weinig mogelijk
onvervangbare grondstoffen, beperk de afvalstromen en ga hier gewetensvol mee om.”
Bouw dus niet meer dan nodig is en we aan ons nageslacht kunnen verantwoorden !
Onderstaand een aantal begrippen die onder dit hoofd vallen: 

de milieubelasting van de materialen en het gebouwde als geheel door de gehele cyclus heen
(winning, bewerking, fabrikage, transport, verwerking, sloop, verwerking sloopafval, onderhoud,
hergebruik en recycling)

zuinig omgaan met grondstoffen en hergebruik stimuleren (b.v. door demontabel te bouwen) 

bescherming mensen op de bouwplaats tegen schadelijke effekten t.g.v. materiaalbewerkingen

aanwenden alternatieve energiebronnen en energiezuinig ontwerpen (isolatie, luchtdichtheid,
oriëntatie en vormfaktor)

Naast een gunstige vormfaktor (verhouding tussen gebouwinhoud en buitenoppervlak en dus
warmteverliesoppervlak), is het van belang niet meer te bouwen dan nodig is, dit spaart materiaal en
energie.

Daarom moet er bij het ontwerpen naar worden gestreefd dat alle gekreëerde ruimte ook zoveel
mogelijk nuttige ruimte is. (dit is ook gunstig voor uw budget) 

Het vier stappen energiemodel:
stap 1 Beperk warmteverliezen
Verminder interne en externe warmtelast (resp. apparatuur en zoninstraling)
stap 2 Zorg dat warmte die in een gebouwdeel over is in een gebouwdeel waar
warmtevraag is kan worden gebruikt.
stap 3 Gebruik duurzame energiebronnen.
stap 4 Zorg voor een efficiënte restinzet van fossiele brandstoffen. 

minimaliseren afvalstromen en hieruit warmte terugwinnen (ventilatielucht, afvalwater, e.d.) 

opvangen en aanwenden regenwater ter beperking drinkwatergebruik

integraal waterbeheer (het regenwater blijft zoveel mogelijk in de wijk en wordt gezuiverd met b.v.
rietvelden)

voor iets als afval wordt afgevoerd kijken of het nog ergens voor kan worden gebruikt
(retourwater CV voor vloer – en wandverwarming, warmte van afvalverbranding, enz.)

afval gescheiden aanbieden voor inzameling 

zoveel mogelijk onderhoudsarme materialen toepassen

zie ook de onder “gezond bouwen” genoemde punten
Bovenstaande lijst is door ons buro ontwikkeld, maar Inmiddels zijn al veel van deze punten opgenomen in het
Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. Deze lijst bevat een aantal verplichte maatregelen en een aantal aanbevolen
opties. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en voegen steeds weer nieuwe aandachtspunten aan de lijst toe, die
op grond van duurzaamheid- of gezondheidsaspekten de aandacht verdienen.
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Konstruktieve en bouwfysische berekeningen
Voordat een bouwwerk tot stand kan komen moet er veel worden uitgezocht en berekend.
In bestaande gebouwen waar klachten zijn over de stabiliteit of het binnenklimaat zijn onderstaande metingen,
berekeningen of redenaties onmisbaar gereedschap om de klachten te analyseren en op te kunnen lossen.
Konstruktieve en bouwtechnische aspekten ; een gebouw moet zijn:

sterk genoeg

konstruktiedelen moeten stijf genoeg zijn (weerstand tegen doorbuigen) 

stabiel genoeg (bestand tegen zijdelingse krachten zoals windbelasting)

waterdicht

winddicht (luchtdicht)

KONSTRUKTIEVE EN BOUWFYSISCHE BEREKENINGEN
Bouwfysische aspekten

isolatiewaarden en warmte verliesberekening

akkumulatiegedrag (afvlakken temperatuurspieken) 

vochthuishouding, voorkomen kondensatie in – en uitwendig (dampdiffusieberekening)

goede effektieve ventilatie (meestal op basis vochtbalans berekening)

beperken geluidsnivo’s, geluidsisolatie / akoestiek 

brandwerend

beperken erosieprocessen (onderhoudslast)

beperken schadelijke emissies / stralingen
De meeste van bovenstaande zaken zijn meetbaar en laten zich berekenen.
Andere laten zich logisch beredeneren.
Genoemde berekeningen of metingen zijn onmisbaar bij het duurzaam en gezond bouwen (zie de daarbij
behorende teksten) en zijn de basis voor de energie- en milieutechnische aspekten alsmede voor het
omschrijven van de binnenklimaatseisen en de middelen waarmee deze moeten worden gerealiseerd.
Voor de onderhoudstechnische aspekten is ook veel kennis nodig van natuurkundige processen
(erosie / verwering) en kennis van het gedrag van bouwkonstrukties en afwerkingen onder invloed van het
weer of het gebruik over langere perioden gezien.
Het gebruik maken van deze kennis en ervaring bij de materiaalkeuze in nieuwbouwprojekten of in
onderhoudsprojekten, als er van vervanging sprake is noemen we onderhoudstechniek.
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Tekenwerk
Het vastleggen van berekeningsuitkomsten en bedachte konstrukties op bestektekeningen en werk- en
detailtekeningen.

Revisietekenwerk
Het vastleggen van de uiteindelijke situatie zoals die gerealiseerd is of gewijzigd is
m.b.t. gebouw en installaties.

Bestekken
Het vastleggen van het juridisch kader waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden.
Het vastleggen van berekeningsuitkomsten en bedachte konstrukties in een beschrijving.

Begrotingen
Het berekenen van de bouwkosten van het in bestek en tekeningen vastgelegde bouwwerk.

Aanbestedingen
Verschillende aannemers een begroting laten maken en op het werk laten inschrijven.

Bewaking kwaliteit, kosten en bouwtijd
Toezicht op de uitvoering.
Overleg met opdrachtgever en aannemer(s) o.a. middels bouwvergaderingen.

Opleveringen
D.m.v. inspektie en opname samen met de opdrachtgever de eventuele gebreken en tekortkomingen
schriftelijk vastleggen, waarop de opleveringstermijn kan worden betaald en de onderhoudstermijn ingaat
waarin eventuele gebreken en tekortkomingen tot genoegen worden hersteld / afgehandeld.
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Onderhoudsprogramma’s
Alles heeft zo zijn onderhoud nodig, zo ook het gebouw.
Meestal beperkt het programma zich tot het buitenonderhoud.
Er is echter een duidelijke relatie met het binnen onderhoud (b.v. binnen / buitenschilderwerk, de
binnenkanten van de buitenkozijnen. )
Bovendien is een goede werking van de geïnstalleerde technische installaties (en dus ook het gezonde
binnenklimaat) afhankelijk van de staat van onderhoud.
Daarom adviseren wij dan ook het gehele gebouw zowel binnen als buiten in het programma op te nemen.
De periodieke schoonmaakwerkzaamheden hoeven hier niet noodzakelijkerwijs onder te vallen.
Het werk bestaat uit het jaarlijks inspekteren en het vastleggen van de zichtbare gebreken en de toekomstige
onderhoudswerkzaamheden. In dit schema worden ook de projektgegevens opgenomen (merk, type, kleur,
behandelingsschema’s, enz) (Zie voor fundamentele gebreken de volgende paragraaf)
Vervolgens wordt aangegeven in welk jaar naar verwachting de onderhoudswerken moeten worden
uitgevoerd en wat dat naar schatting zal kosten. (Inklusief het oplossen van de fundamentele gebreken)
Aldus ontstaan jaarprogramma’s en worden de daarbij te verwachten investeringen zichtbaar.
Desgewenst kunnen aan het programma bouwkundige revisietekeningen worden toegevoegd.
Met betrekking tot de installaties kan een handboek worden samengesteld, waarin per installatie: 

algemene omschrijving van de installatie

beknopte heldere gebruiksaanwijzing

periodieke en jaarlijkse punten van onderhoud 

beschrijving oplossen eenvoudige storingen 

revisietekeningen en inregelwaarden

processchema

regelschema

aanzicht en indeling regelkasten

stroomkringschema

fabrieksdokumentatie
Dit handboek is prettig voor de gebruiker als gebruiksaanwijzing en handleiding voor klein onderhoud en
oplossen van kleine storingen.
Voorts is het een goede basis bij het opstellen van onderhoudskontrakten omdat er precies in is omschreven
wat er van de onderhoudsmonteur verwacht wordt. In het onderhoudsprogramma kan dan worden volstaan
met een verwijzing naar dit handboek.
De jaarlijkse inspektie heeft nog meer funkties: 

kwaliteitskontrôle van de in het afgelopen jaar uitgevoerde onderhoudswerken

gesprekken en overleg met gebruikers / opdrachtgever waardoor de klachten over gebouw en
binnenklimaat kunnen worden geformuleerd en aldus op de juiste plaats kunnen worden aangekaart 

de gebruikers kunnen hun vragen over hun onderhoudstaken kwijt, voelen zich met hun klachten
serieus genomen en gaan zich meer betrokken voelen en medeverantwoordelijk voor het gebouw en
installaties

op deze manier aangevuld met wat onderzoek komen fundamentele gebreken aan het licht die
anders verborgen waren gebleven. Voorts komen overmatige onderhoudsposten aan het licht.
In plaats van een eindeloos voortdurende symptoombestrijding kan het probleem nu vaak worden
opgelost door de oorzaak weg te nemen

er ontstaat inzicht in het energiegebruik. Aldus kan worden nagegaan in hoeverre energie
besparende maatregelen rendabel zouden kunnen zijn
Zie ook de teksten over duurzaam en gezond bouwen en over konstruktieve en bouwfysische berekeningen.
Om de opdrachtgever meer inzicht te verschaffen in moeilijk bereikbare gebreken kunnen wij deze
inspektiegegevens desgewenst op video vastleggen.
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Opsporen / analyseren bouwfouten / bouwpathologie
Vaak wenden mensen zich tot ons met klachten over hun woning of ander gebouw, die bij de oorspronkelijke
bouwers, ontwerpers of huiseigenaar geen weerklank vinden. Deze klachten zijn maar al te reëel, uit de
statistieken blijkt dat 32% van het onderhoud het gevolg is van ontwerp- en bouwfouten !
Deze klachten betreffen vaak:

vocht

stank

tocht

stof

ventilatie

geluid

lekkage

licht en kleur

gezondheidsklachten waarvan men de oorzaak in het huis zoekt
(allergieën, reumatische aandoeningen, vaak verkouden, depressiviteit, e.d.)

BOUWPATHOLOGIE
Ons onderzoek bestaat dan uit:

“horen” van de klachten

grondige bouwkundige inspektie

zonodig onderdelen slopen om het gebrek zichtbaar te maken (bouwpathologie)

zonodig aanvullende metingen (luchtsnelheden, temperaturen, vochtigheid, enz) 

vastleggen van de aldus ontdekte gebreken in een rapport met foto’s 

analyse van de gebreken en opsporen van de oorzaken

aanbevelingen voor het verhelpen van de gebreken 

indikatie van de herstelkosten
Aldus komen wij tot strukturele oplossingen van problemen en gebreken.
De behandeling van dit soort klachten is vaak jammer genoeg niet los te zien van gerechtelijke procedures.
In dit soort geschillen zal ons buro nimmer partij worden.
Wel kunnen wij de opdrachtgever bijstaan met technische adviezen, “vertaling” van technische stukken in voor
een leek begrijpelijke taal en bij het formuleren van replieken e.d.
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Begeleiding Zelfbouwers
Zelfbouwers zijn mensen die zelf de bouw of verbouw van hun woning willen uitvoeren, maar vaak de
benodigde kennis en vaardigheden op één of meer gebieden missen.
Uit de hoofdstukjes “Kursussen en lezingen” en “Moeilijk niet seriematig machinaal timmerwerk”,blijkt
dat wij het leuk vinden om oude vergeten kennis en vaardigheden weer op te diepen en nieuw leven in te
blazen, maar ook om ons nieuwe kennis en technieken eigen te maken.
Hieruit blijkt ook dat wij het belangrijk vinden deze kennis en vaardigheden over te dragen.
Daarom zijn de zelfbouwers bij ons welkom, zij kunnen bij ons een brede ondersteuning ontvangen.
In principe zijn er drie kategorieën waaraan wij de gewenste ondersteuning kunnen bieden.
Timmerlui die het vak wel kennen maar moeite hebben met de organisatie , werkvoorbereiding
inkoop- en installatietechnische aspekten.
Hobbyisten, mensen die bewust willen, maar de benodigde kennis en de vaardigheden voor een
belangrijk deel (nog) missen.
Mensen die hier nog nooit over hebben nagedacht en voor de keus geplaatst worden:
Onderdelen wegbezuinigen of deze zelf uitvoeren om toch uit te kunnen komen met het budget
zonder op het programma van eisen in te hoeven leveren.
Timmerlui:
Hier ligt de belangrijkste hulpvraag op het gebied van de voorbereiding en de organisatie van het
bouwwerk.
Ook met betrekking tot de randgebieden (metselen, voegen, stukadoren, schilderen, installatiewerk, e.d.) is er
vaak behoefte om m.b.v. een aantal tips op gang geholpen te worden, wij vervullen dan een
vraagbaakfunktie. Vaak blijkt er in de praktijk een behoefte aan (kollektief)” vergeten” kennis. Het vak is
e
ambachtelijk gezien erg verarmd, kijk maar eens naar gebouwen daterend uit het begin van de 20 eeuw
zoals b.v. de Kanselarij in Leeuwarden of het station in Groningen !
Op dit gebied kunnen wij veel kennis overdragen en veel handelingen en bewerkingen daadwerkelijk
voordoen.
Hobbyisten:
Deze mensen zijn bereid letterlijk alles zelf aan te pakken onder het motto: “als iemand anders het kan, kan ik
het ook”. Deze aanpak is echter niet zonder risiko, want “door proberen moet je het leren” en “door schade en
schande wordt men wijs”.
Er zijn echter ook andere spreekwoorden: “van vragen wordt men wijs” en “bezint voor je begint”.
Wij kunnen dan als vraagbaak dienen, hen begeleiden m.b.t. de bouwtechniek, de bouworganisatie en
inkoop- en uitvoeringsaspekten.
Op deze manier fungeren wij als vangnet en kunnen wij hen behoeden voor fouten en mislukkingen.
De derde kategorie,”onbekend maakt onbemind”
Tijdens de prijsonderhandelingen blijkt vaak dat er bezuinigd moet worden maar dat dat eigenlijk niet kan
zonder het programma van eisen en wensen geweld aan te doen.
Kijkend naar de mogelijkheid onderdelen uit het bestek te halen en deze vervolgens zelf uit te voeren, worden
de opdrachtgevers vaak voor op het eerste gezicht onmogelijke opgaven gesteld.
Toch blijken mensen die zichzelf onhandig vinden vaak over onvermoede talenten te beschikken.
Met een goede begeleiding is men tot veel meer in staat dan men ooit voor mogelijk had gehouden !
Op deze manier kan een investering in geld worden omgebogen in een investering in tijd en moeite.
Tijdens de rit gaat er voor deze mensen vaak een nieuwe wereld open en het is voor ons altijd weer een
genoegen te zien hoe ze opbloeien en hoe trots ze zijn op het bereikte resultaat.
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Kursussen en lezingen
Voorliggende brochures geven aan dat er heel veel te vertellen is over de techniek van het bouwen
en over het binnenklimaat.
Regelmatig worden er nieuwe onderzoeksgegevens bekend waaruit blijkt dat gangbare oplossingen niet
langer voldoen en moeten worden bijgesteld of geheel vervangen.
Ook het bouwkunde en installatievak is dus een voortdurende bron van studie.
De eerder genoemde stralingsvelden, schadelijke emissies, de mogelijkheden met kleurtoepassingen of
harmonische maatverhoudingen zijn dan ook een uitdaging !
Verder is het vak erg verarmd, veel oude kennis is vergeten, doch zeer de moeite waard om er opnieuw
aandacht aan te schenken. Ook dit opdiepen en opnieuw integreren van vergeten kennis zien wij als een
uitdaging !

KURSUSSEN EN LEZINGEN
Omdat wij het belangrijk vinden dat de bouwkundige kennis in het algemeen en de nieuwe en
“vergeten”kennis in het bizonder wordt overgedragen aan een breder publiek, met name de jongeren, de
bouwers van morgen, verzorgen wij ook lezingen over gerichte onderwerpen en lezingen cycli over meerdere
onderwerpen.
Ook is een grondiger aanpak mogelijk in de vorm van kursussen.
Rekening houdend met en toegespitst op de groep formuleren wij de teksten / het lesmateriaal steeds
opnieuw.
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Moeilijk niet seriematig machinaal timmerwerk (zonodig ook handwerk)
Als gevolg van mijn “timmermans- achtergrond” en het feit dat ik voor de realisatie van mijn eigen
nieuwbouwprojekt een heel machinepark heb aangeschaft vervaardigen wij, (uit liefde voor het timmervak en
omdat ik het gewoon niet kan laten) ook moeilijke niet routinematige timmerwerken zoals b.v.: 

trappen

moeilijke kozijnen, rond of met vreemde hoeken of vreemde detailleringen 

"ûlebuorden"
Hoe gekker hoe mooier.

ÛLEBUORDEN
Het is ook hier steeds weer een uitdaging om oude vergeten technieken en methoden weer op te diepen of
om geheel nieuwe dingen gestalte te geven.
De "ûlebuorden" krijgen bij ons een extra dimensie omdat ze met verstand van verhoudingen voor elk geval
afzonderlijk in de juiste verhouding tot het gebouw worden ontworpen in één van de 6 gangbare
standaardtypen zoals die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven. (Dus”maatwerk”)
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