Pieters Bouwkunde en
Pieters Bouwtechniek
Cruquiusweg 98 - S
1019 AJ Amsterdam
Pieters Bouwkunde tel. 020 - 3050949
Pieters Bouwtechniek tel. 020 - 3050940

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. We vertellen
u graag meer over wie wij zijn, wat we doen en wat we voor u
kunnen betekenen.
ir. P. (Paul) Rijpstra; werkt sinds 2003
als vestigingsdirecteur van Pieters
Bouwtechniek Amsterdam en Zwolle.
Hij stuurt ook Pieters Bouwkunde aan.
Hij is sinds 2018 algemeen directeur.
E-mail: prijpstra@pieters.net

Gevelschade?

ing. R. (Robert) Visser, werkt sinds
1998 bij Pieters. Hij is vestigingsleider
van Pieters Bouwkunde.
E-mail: rvisser@pieters.net

Ook op onze andere vestigingen, in
Delft, Haarlem, Utrecht en Zwolle staan
we u graag te woord.

Kijk voor meer informatie op onze websites:
pietersbouwtechniek.nl
pietersBouwkunde.nl

Gevelschade

Gevelschade
Schade aan gevels is een actueel thema. Zowel door
de toename van de schadegevallen - door onder meer
aardbevingen in Groningen - als door de aandacht die de
Inspectie Leefomgeving en Transport (de oude VROMinspectie) hieraan geeft. Vallende stenen of gevelelementen
komen helaas met enige regelmaat in het nieuws. De
gevel heeft niet het eeuwige leven, ondanks dat vele
gebouweigenaren hier wel vanuit gaan. De Inspectie
Leefomgeving en Transport heeft in 2010 gebouweigenaren
met een evaluatierapport en een schrijven gewezen op hun
verantwoordelijkheid. Zij sommeert inspecties uit te voeren
bij gebouwen hoger dan vier bouwlagen en ouder dan 25
jaar. Ondanks een ontwerplevensduur van 50 jaar zijn veel
gevels, en met name de spouwankers, al na 25 jaar aan het
eind van hun technische levensduur.

Wij kunnen u helpen!
Pieters Bouwtechniek en Pieters Bouwkunde hebben
expertise ontwikkeld in het inspecteren van gevels, of dit
nu metselwerkgevels zijn of gevels met elementen van staal
en beton. Met een visuele inspectie, met behulp van een
spouwkijker (endoscoop) en waar nodig met lokaal destructief
onderzoek, brengen wij de algehele staat van de gevel voor
u in kaart. Uit deze inspectie kunnen aandachtspunten naar
voren komen. Op basis van de uitkomsten maken wij een
herstelplan inclusief kostenraming. Bij de uitvoering van de
herstelwerkzaamheden treden wij op als toezichthouder en
stellen we vervolgens een onderhoudsprotocol op.

voor

Pieters
Pieters Bouwtechniek en Pieters Bouwkunde zijn sinds
jaar en dag partners op de werkvloer. Waar Pieters
Bouwtechniek de constructie van een gebouw verzorgt,
vertaalt
Pieters
Bouwkunde
het
architectonisch
ontwerp in technisch uitvoerbare bouwtekeningen.
Daarnaast leveren wij diverse diensten op het gebied van
bouwkunde, projectmanagement, vastgoedmanagement,
bouwregelgeving, contractmanagement en directievoering
en toezicht. De combinatie van kennis zorgt voor optimaal
begrip van deelprocessen. Uiteraard kunt u ook van onze
afzonderlijke diensten gebruik maken.
Onze aanpak kenmerkt zich door deskundigheid, een
integrale aanpak, doelgerichtheid en oog voor innovatie en
duurzaamheid. Onze klanten typeren ons als een betrokken
en flexibele partner. Met een team van enthousiaste, goed
opgeleide medewerkers doen wij ons werk met gevoel voor
architectuur, uitvoerbaarheid en kostenbewustzijn.
Onze vijf vestigingen zijn verspreid over het land. Zo lopen we
gemakkelijk bij u binnen voor advies en houden we toezicht
op de bouwplaats.

tijdens

Inpecties en herstelwerkzaamheden
De Dukaat in Amsterdam

na

Situatie voor, tijdens en na
Residentie de Burghave in Heemstede

