
In deze bouwspecial van Ambitie: werk bij de vleet in de bouw, vindt maar

eens genoeg goede vaklieden. Gelukkig zijn er ook mensen die bewust kiezen

voor een opleiding tot timmerman: ,,Mooi om met mijn handen bezig te zijn.’’
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,,Wij verbazen ons bij ieder artikel in de krant

als partijen er prat op gaan hun woningen

binnen twee dagen op te zetten die milieu- en

klimaatvriendelijk zijn. Dat doen wij al 22 jaar,

maar de markt ervaart dat nu pas als

innovatief. Hout is een natuurlijk materiaal dat

tijdens het groeiproces al CO2 opneemt en is

een zeer duurzaam bouwmateriaal voor

woningen. Tijdens het maken van een

houtskeletwoning wordt vele malen minder

CO2 uitgestoten dan bij een traditioneel

gebouwd huis en er komt tijdens de productie

veel minder afval vrij. Hout heeft van zichzelf

een uitstekende isolatiewaarde en standaard

zijn onze woningen al jarenlang uitgerust met

3- laags glasisolatie. Bouwen in houtskelet

heeft nog een groot voordeel: het is

aardbevingsbestendig, omdat een houtskelet

woning vele malen lichter is dan een

traditioneel gebouwd huis. Hout is dus niet

alleen duurzaam, het is ook een veilig

bouwmateriaal. Wilt u klimaatvriendelijk,

duurzaam en veilig wonen met een gezond

binnenklimaat? Kies dan voor hout”, zegt Peter

Planting van Planhus.

Planhus in Leeuwarden is al 22 jaar het

vertrouwde adres voor houtskeletwoningen.

Het bedrijf adviseert door het hele land kopers

en begeleidt het bouwproces tot en met de

sleuteloverdracht. De uitgekiende Planhus-

woningen hebben een charmante, warme

uitstraling en staan dankzij hun opvallend

klimaatvriendelijke eigenschappen sterk in de

belangstelling. ,,Daar komt bij dat onze

woningen in de fabriek worden gemaakt onder

optimale omstandigheden en binnen twee

dagen op locatie worden opgebouwd, dus

hebben we altijd een korte doorlooptijd.”

,,We zijn met onze houtskelet woningen

gewend aan energiezuinig ontwerpen, bouwen

en wonen. We voorzien onze woningen ook al

jaren van zonnepanelen en warmtepompen en

passen nu ook infrarood vloerverwarming toe

als alternatief voor gas; samen met onze

opdrachtgever ontwerpen we de technische

installatie die past bij wensen en

gezinssamenstelling. Infrarood verwarming is

een efficiënte manier van verwarmen, die ook

is toegepast in ons project Hofwoningen in de

Leeuwarder wijk Blitsaerd. Het ontwerp van

deze woningen is afgestemd op de

zonnepanelen, die integraal deel uitmaken van

de dakconstructie. De Hofwoningen zijn

energieproducerend, dus er is voldoende

energie over om bijvoorbeeld uw elektrische

auto mee op te laden.”

,,We bouwen onder architectuur ontworpen

vrijstaande woningen, twee-onder-één

kapwoningen en rijwoningen. Er zijn diverse

houtsoorten en afwerkingen mogelijk, ook

gedeeltelijk met steen en zowel projectmatig

als standaard of geheel naar wens op uw eigen

kavel. Kies voor kwaliteit met een gezonde

woonvisie: levensloopbestendig bouwen en

passend in z’n omgeving. Kiezen voor hout is

duurzaam, veilig en energievriendelijk.”

www.planhus.nl

Wat de bouw nu innovatief en duurzaam noemt, doet Planhus al 22 jaar: duurzaam, energiezuinig,
klimaatvriendelijk bouwen. Het Leeuwarder bedrijf levert huizen van hout, die ook nog eens
aardbevingsbestendig zijn. Ideaal dus dat hout. Tijd voor Planhus.

Planhus bouwt al
22 jaar duurzaam

Voorheen werden bouwplaatsen vooral

bewaakt door mensen, maar omdat de kosten

te hoog werden, besloten vele bedrijven

hiermee te stoppen. De criminaliteit nam

echter niet af en dus zochten bedrijven naar

een alternatief. Daar sprong BouWatch op in.

“Wij waren al sinds 2008 bezig met het

ontwikkelen van speciale

camera’s om bouwlocaties

te kunnen beveiligen”, legt

De Roos uit. Dit doet

BouWatch volledig in eigen

beheer, waardoor het

bedrijf goed kan inspelen op

de specifieke wensen van de

klant. Voor elk project wordt

samen met de klant een

beveiligingsplan gemaakt.

BouWatch groeide snel en

dat bleef ook buiten de

landsgrenzen niet

onopgemerkt. Inmiddels is

BouWatch ook in Duitsland

en België een partner waar

opdrachtgevers graag op

terugvallen. “Ook daar heeft

men geen goede oplossing

voor diefstal op

bouwplaatsen”, zegt De

Roos. “Met onze camera’s en

onze uitstekende back-up kunnen we dit

probleem ondervangen.”

Meldkamer

Een goed functionerende meldkamer is de

basis voor het succes van camerabewaking. De

Roos:” Onze meldkamer is sowieso dag en

nacht bezet. Als we een melding krijgen, moet

dit in eerste instantie worden geverifieerd.

Snelheid is daarbij geboden. Het voordeel is

dat we dit met eigen mensen doen. Zij gaan op

een melding af en indien nodig schakelen we

vervolgens de politie in.”

Snelheid, goede service, hoge betrouwbaarheid

van dienstverlening en uiteraard kwaliteit staan

bij BouWatch voorop. De Roos:” Ik durf te

stellen dat BouWatch het meest professionele

bedrijf in de branche is en verreweg de

grootste. Beveiliging is veel meer dan alleen

een mast met een camera neerzetten, want

dan begint het pas. En daarin maakt BouWatch

het verschil. Het hele IT-traject dat er achter zit,

moet perfect functioneren. Niet voor niets

hebben wij een eigen IT-afdeling, waar men

dagelijks bezig is met de ontwikkeling van

nieuwe diensten en mogelijkheden.”

Bouwvakkers

Sinds kort verzorgt BouWatch ook de controle

van bouwvakkers. “We hebben hiervoor het

bedrijf Hillson uit Alphen aan den Rijn

overgenomen. Zij waren al een tijdje bezig met

een geautomatiseerd systeem waarmee

bouwvakkers gecontroleerd kunnen worden.

Dit heeft te maken met de wet

Ketenaansprakelijkheid, waarbij de

opdrachtgever moet kunnen aantonen wie er

op de bouw aanwezig is en er mag werken.

Datzelfde geldt voor onderaannemers die voor

het eerst op de bouw komen of leveranciers

van producten, ook daarvan wil je weten wie

het zijn en of ze er mogen zijn. Veiligheid is een

belangrijk thema in de bouw en deze controle

helpt daar bij. En het past perfect in de manier

waarop wij onze klanten willen bedienen.”

De Roos verwacht dat er ook vanuit Duitsland

en België veel belangstelling voor dit product

zal zijn. “Er liggen nog heel veel kansen en

mogelijkheden om zowel camerabewaking als

controle van bouwvakkers verder uit te rollen.

Waar BouWatch over vijf jaar staat? Dan zijn wij

de grootste en meest professionele speler op

het gebied van camerabewaking van tijdelijke

projecten in Noord-West Europa. Daarnaast

zijn we tegen die tijd in omvang verdubbeld,

zeker omdat we ons pakket steeds verder gaan

uitbreiden en we daarvoor de kennis en kunde

zelf in huis hebben.”

www.bouwatch.nl

“Wij zijn de standaard in beveiliging van tijdelijke bouwplaatsen en andere locaties.” Dat zegt algemeen
directeur Maarten de Roos van BouWatch in Assen, het bedrijf dat bijna 10 jaar geleden als één van de
eersten in ons land bouwlocaties ging beveiligen. Niet met mensen, maar met camera’s en een eigen
meldkamer, waardoor klanten verzekerd zijn van een optimale beveiliging van hun tijdelijke locatie.

‘Een optimale beveiliging
voor uw tijdelijke locatie’

Maarten de Roos
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