
Hercertifi cering ISO 9001 en VCA*
Van Lierop is er weer in geslaagd de ISO 9001 en VCA* certifi cering te verlengen. Het betrof een zogenaamde 
hercertifi cering, dit betekent dat het gehele kwaliteitssysteem grondig wordt bekeken door de auditors.

De International Organisation for Standardisation heeft de ISO 9001 norm vernieuwd, deze
dateerde uit 2000 en de VCA* norm uit 2004. In de nieuwe ISO-norm zijn alle normparagrafen
aangescherpt en wordt meer de relatie gelegd met de milieumanagementnorm ISO 14001.
In de nieuwe VCA-norm worden de toolboxmeetings vervangen door LMRA’s. Dit zijn korte
risicoanalyses welke vlak voor een werk moeten worden uitgevoerd. In Nederland zijn slechts
9000 bedrijven VCA* en ca. 13.000 bedrijven ISO-9001 gecertifi ceerd. Van Lierop zag als één
van de eerste in Nederland in de branche het belang in van een goed kwaliteitssysteem. Tot op
de dag van vandaag bieden de vastgelegde procedures en werkinstructies houvast en kan onze
klantenkring rekenen op een veilige uitvoering met een kwalitatief goed eindresultaat.

Van Lierop ketenpartner in de strijd tegen CO2 uitstoot
Meerdere aaneengesloten woningen voorzien van bodemisolatie is wekelijkse praktijk bij Van Lierop. Van Lierop doet 
dit in opdracht van woningbouwverenigingen, vastgoedbeheerders en VVE’s. Bodemisolatie is een vast onderdeel van de 
totale isolatieschil van een woning. Alle landen in Europa moeten zich houden aan de afspraken rond het terugbrengen 
van de CO2 uitstoot. De afspraak is dat voor 2020, de CO2 uitstoot met 20% moet zijn verminderd. Om dit proces van CO2 
reductie te bespoedigen startte minister Donner op 16 juni 2011 een subsidieproject ‘Blok voor Blok’. Kort gezegd komt 
het in dit plan erop neer dat marktpartijen w.o. corporaties, gemeentes en provincies subsidie kunnen ontvangen wan-
neer zij energiebesparing en CO2 reductie weten te bewerkstelligen in hele woonwijken en straten tegelijk. 

Met de komst van het energielabel zagen woningbouw-
corporaties reeds eerder in dat de energieprestatie van 
oudere woningen uit hun bestand moest verbeteren. Uit 
toekomstplannen valt op te maken dat het accent bij 
woningbouwcorporaties de komende jaren dan ook meer 
bij renovatie dan bij nieuwbouw ligt. Woningrenovatie kan 
anno 2011 niet zonder het verbeteren van de energiepres-
tatie en wooncomfort ervan. 
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Vervolg van pagina 2: ‘Van Lierop ketenpartner in de strijd tegen CO2 uitstoot’

Bodemisolatie met ISOCHIPS® draagt naast het verbeteren van het ener-
gielabel bij aan het voorkomen van hout- of betonrot. Het wooncomfort gaat 
omhoog doordat ISOCHIPS® zorgen voor een lagere luchtvochtigheid in de 
kruipruimte en de verblijfsruimtes erboven. Van Lierop is een betrouwbare 
en fl exibele partner voor de levering van bodemisolatie. Hier aan voorafgaand 
adviseren wij onderzoek uitvoeren naar de condities in de kruipruimtes in (een 
deel van) de woningen. Tijdens dit onderzoek letten wij tevens op sporen van 
aantasting door schimmels en insecten. De opdrachtgever ontvangt een helder 
rapport ondersteund met foto’s en tekeningen wat een goede basis is voor de 
renovatie.

Op 10 en 11 september 2011 jl. werd voor de 23ste keer de open monumentendag gehouden in België

Open monumentendag in Brugge groot succes
Vele monumenten werden opengesteld voor het publiek. Van Lierop gaf 
acte de presence in een voormalig congregatiezaal welke deel uitmaakte 
van het klooster van de Dominicanessen. Het in 1898, in neogotische stijl 
opgetrokken klooster heeft de laatste decennia dienst gedaan als buurt-
centrum voor de vereniging van dekanale werken in Brugge. Na enkele 
jaren leegstand is het gebouw in 2010 in particuliere handen gekomen. 
In overleg met monumentenzorg Brugge is een uitgebreid restauratie-
plan opgesteld en krijgt het een woonbestemming. De realisatie hiervan 
is in volle gang. Doel was wel om de originele details zoveel mogelijk 
te behouden en het karakter, zowel aan de binnen- als buitenzijde, te 
handhaven. 

Begin dit jaar werd De Houtarts, het onderzoeksbureau van Van Lierop, uitgenodigd een onderzoek te doen naar de 
toestand van het houtwerk van de dakconstructie, het gewelf en de zwamaantasting in de muren. Als gevolg van lekkages 
aan de dakgoten was het houtwerk van het gewelf en de gevels aangetast door de huiszwam. Het gewelf was dusdanig 
verzwakt dat werd besloten deze geheel te vernieuwen. Ook de aanwezigheid van de huisboktor en de houtworm (in 
Brugge ‘de mieter’ genoemd) werd door De Houtarts vastgesteld in het kapconstructiehout. De bestrijding van de hout-
aantastende insecten en de huiszwam werd in april jl. door Van Lierop uitgevoerd. 
De eigenaar bood aan alle bedrijven, welke aan het project gewerkt hebben of nog 
werken, de gelegenheid om zichzelf te presenteren. Ongeveer 600 bezoekers wer-
den door gidsen rondgeleid door het gebouw en lieten zich vol interesse voorlich-
ten over wat producten en diensten van de aanwezige bedrijven. Onder de aanwe-
zigen bevonden zich vertegenwoordigers van de Belgische monumentenzorg, de 
Brugse monumentenzorg en de Vlaamse monumentenwacht. Al met al een groot 
succes dat zeker voor herhaling vatbaar is.
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Alphen aan den Rijn | Koperweg 31 | Postbus 52 , 2400 AB |  0172 433 514 |  0172 417 715
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