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Klimaatrobuuste steden
Aan de TU Delft start momenteel een promotieonderzoek naar klimaatadaptatie
in Nederlandse steden. Dit onderzoek is onderdeel van het interdisciplinaire
project Climate-Proof Cities (CPC) en heeft als doel een generieke methode te
ontwikkelen waarbij ontwerpers en beleidsmakers handvatten krijgen om de
steden voor te bereiden op klimaatverandering.

Kijk naar partijen
die wel lef hebben
Zelfvertrouwen is een
belangrijk fundament voor
alle partijen in de bouwsector. Laten zien waar je echt
goed in bent, is het motto
van Gerrit de Heer. Werken
aan zelfvertrouwen is een
belangrijke stap om een
organisatie verder te ontwikkelen.
De Stichting Bouwresearch (SBR)
verzorgt workshops om meer
rendement te halen uit niettraditionele aanbestedingsvormen. Daaruit blijkt dat de deelnemers vinden dat zij met hun
organisatie nog meer moeten
focussen op hun doelgroep, om
klanten meer toegevoegde waarde
te kunnen bieden. Ook durven
opdrachtgevers het niet aan om
niet-traditioneel aan te besteden.
Ze gaan vanuit angst voor de
laagste prijs. Mijn eigen constatering: Bouwbedrijven maken zulke
mooie dingen, maar vinden dat
zelf heel gewoon! Zelfs als het gaat
om unieke oplossingen. Mijn
motto: laat zien waar je echt goed
in bent. Dat is de start van het
ontwikkelen van zelfvertrouwen.
Dit werkt zowel naar je eigen
mensen als naar de buitenwereld.

Wederzijds vertrouwen
Zelfvertrouwen is een belangrijke
basis voor wederzijds vertrouwen
in bouwprojecten. Als alle partijen
(inclusief opdrachtgever) aangeven waar zij goed in zijn én waar

hun belang ligt dan is de basis
voor wederzijds vertrouwen
gelegd. Dan kan worden gewerkt
aan een goede samenwerking. Zo
leg je het fundament om een
optimaal rendement uit een
bouwproject te halen voor alle
betrokkenen.
Nog even terug naar opdrachtgevers die niet durven. Die zijn er
inderdaad, maar er zijn ook
opdrachtgevers die wél lef
hebben. Laten we daar eens naar
kijken. Afgelopen jaar hebben wij
Piet-Hein Kolff, voormalig hoofd
ingenieursbureau Den Bosch en
nu directeur Aquon (Instituut

waren er uiteindelijk vier die zich
inschreven op één van de projecten. Die partijen hadden zoveel
zelfvertrouwen, dat zij dit project
tot een succes konden maken.
Hun kernactiviteiten bestaan uit
soortgelijke projecten, waarmee
zij zich ook op specifieke doelgroepen focussen. Kolff vertelde
dat zij er als aanbesteder vertrouwen in hadden dat de markt met
betere oplossingen komt dan zij
zelf kunnen bedenken. Hier speelt
zelfvertrouwen ook weer een rol.
Bij Kolff begon dat met te erkennen dat de markt zeker met betere
oplossingen komt.

Voorwaarde

Opdrachtgevers
gaan vanuit angst
voor de laagste prijs
waterkwaliteit en advies), uitgenodigd om met hun ‘nieuwe’
aanpak van aanbestedingen
diversen lezingen te verzorgen.
Op basis van Best Value Procurement is Den Bosch een aantal
bouwprojecten aan het inkopen.
Deze methode selecteert de
aannemers die hun toegevoegde
waarde duidelijk kunnen maken
voor een project. Tegelijkertijd
zijn zij in staat de opdrachtgever
te helpen met alle belangrijk
risico’s die kunnen optreden. De
prijs speelt hierin een bescheiden
rol. Van het grote aantal partijen
dat kwam naar de informatiebijeenkomsten door Den Bosch,

Eigenlijk is zelfvertrouwen een
belangrijk fundament voor alle
partijen in de bouwsector.
Aangeven waar je goed in bent en
waar je minder in bent is een
belangrijke basis voor wederzijds
vertrouwen in bouwprojecten. Dit
wederzijdse vertrouwen is een
belangrijke voorwaarde voor de
start van goede samenwerking.
Dus werken aan uw zelfvertrouwen is een belangrijke stap om
uw organisatie verder te ontwikkelen! Voor de aanbieders om te
laten zien waar zij goed in zijn en
voor opdrachtgevers om goed
gebruik te maken van de kunde
van de aanbieders. Moderne
aanbestedingsvormen hebben
het in zich om te gaan voor
kwaliteit en het optimaal laten
renderen van bouwprojecten in
de gebruiksfase.
Gerrit de Heer
Projectmanager SBR
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Naast de gemiddelde stijging van
de temperatuur door klimaatverandering loopt het kwik in steden ten
opzichte van het landelijk gebied
extra op, vooral tijdens warme
dagen. Dit wordt het Urban Heat
Island (UHI) effect genoemd.
Doordat steden en omliggende
dorpen uitbreiden en steeds
compacter worden vormen zich
meer hitte-eilanden. Dit zal in de
komende jaren ook tot een versterkt UHI-effect leiden in Nederlandse steden. Er zijn steden in
andere landen waar de hitteproblematiek al eerder is onderkend. De
Greater Londen Authority heeft al
een programma opgezet om met
extreme hitte om te gaan, waarbij
een aantal actiepunten is opgesteld.
Zo is er een ‘stadsvergroeningsprogramma’ om de stad te verkoelen;
een UHI-actiegebied is aangewezen
waar nieuwe ontwikkelingen
moeten bijdragen aan een vermindering van het UHI effect; er is
begeleiding van architecten en
ontwikkelaars om hen te helpen
toekomstige bebouwing klimaatbestendig te ontwerpen; koele
openbare plekken worden gecreeerd en het netwerk van meetstations in Londen wordt verbeterd.
Chicago heeft een andere aanpak
gekozen: stadsbewoners kunnen
gratis bomen voor hun tuin
bestellen.Hiermee kan je direct

voordeel halen omdat het energieverbruik wordt verminderd
doordat de woning koel blijft en
dus geen airconditioning nodig is.
Ook draag je zo bij aan effecten voor
de gehele stad, namelijk: verkoeling, verbeterde luchtkwaliteit,
verminderde waterafvoer bij
stormen, CO2-afvang en een
aantrekkelijk stadslandschap.
Momenteel worden in Utrecht,
Rotterdam en Arnhem metingen
gedaan naar het UHI-effect. In
Rotterdam wijzen de eerste
resultaten op een maximaal
temperatuurverschil van 7 graden
Celsius tussen de stad en het
omringende landschap. De ‘koelste’
wijken blijken te bestaan uit
laagbouw en veel groen. Het is nu
de vraag hoe we in onze steden
omgaan met het opwarmende
klimaat. Hoe kan de stedelijke
morfologie het klimaat gunstig of
ongunstig beïnvloeden? Hoe
kunnen groen en water het best
worden ingezet? Wat te doen met
wijken met hoge bebouwing en
weinig ruimte voor groen? En hoe
kunnen we profiteren van het
veranderende klimaat? Het CPConderzoek hoopt op deze en andere
vragen spoedig antwoord op te
vinden.
Laura Kleerekoper
TU Delft

COLUMN / VERHOEVEN
Kwaliteitsdenken

“A

ls je raad hoeveel
kippen ik heb, krijg
je ze alle zes.” Deze
toch niet al te moeilijke vraag
vormde 25 jaar geleden indirect
de opmaat van mijn afscheid als
docent in het lager beroepsonderwijs. Van de 23 jonge leerlingen die zich onder mijn hoede
voorbereidden op een carrière als
metselaar was er maar één die
zijn vinger opstak. “Zeuven
mister”, was zijn overtuigende
reactie. Toen enige tijd later
op een vraag ‘waarom de
indianen nagenoeg
uitgestorven waren’ werd
gereageerd met “te veel
westerns gemaakt”, wist
ik het zeker; hier moet ik
weg. Niet alleen het besef
dat het intellectuele
niveau van de toekomstige bouwvakkers een
bedenkelijk peil had
bereikt, maar ook de
geleidelijke verandering
van een gedegen vakopleiding naar een veralgemeniseerde hutspot, deed
mijn besluit versnellen.
In de loop der jaren is
het alleen maar erger
geworden met de
instroomkwaliteit en de
vakopleiding, waardoor
het imago en appreciatie
van de bouwvakker nog verder is
afgewaardeerd. Dat de torenhoge
faalkosten die blijkbaar niet in
beeld kunnen worden gebracht,
maar naar mijn mening minimaal 20 procent van het bouwbudget bedraagt, door gebrek
aan vakmanschap, domheid,
ongeïnteresseerdheid en

inëfficiënte arbeidsproductiviteit
worden beïnvloed, lijkt niemand
in de gaten te hebben. Door deze
economische schade te vermijden kunnen de bouwkosten naar
beneden, het bedrijfsresultaat
omhoog en de klachtenlijsten de
prullebak in. Daarvoor is het wel
nodig om te erkennen dat het
goed fout zit met het
kwaliteitsdenken binnen
de bouw. Verandering is
noodzakelijk en dat zal
vanuit de branche zelf
geïniteerd moeten
worden. Op 30 juni
aanstaande is het
precies 150 jaar
geleden dat in
Amsterdam de
eerste particuliere
dagambachtsschool
werd opgericht. Het
doel ervan was het
geven van een opleiding
in vakkennis en beroepsvaardigheden, maar ook
het bijbrengen van goede
zeden en moraal. Jongens
werden voorbereid op een
toekomstig vak en
onderworpen aan discipline en tucht. Ook toen
reageerde de bouw op
een periode van
culturele teloorgang en
gebrek aan vakkennis, met een
nieuw schooltype. Dat dit heeft
geleid tot de meest effectieve
onderwijsvorm die er ooit is
geweest is een goede reden om
met zijn allen op 30 juni de vlag
uit te hangen.
Harry Verhoeven
Directeur Bouw Educatie Groep
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