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Samenwerking ABC Adamas en 
Total Wall
ABC Adamas werkt  intensief samen 
met Total Wall, vanaf begin maart 
2015 zelfs onder één dak. 

Total Wall is grondlegger van het “wokkel-
systeem“ in Nederland en heeft reeds 20 
jaar ervaring op dit  gebied. Dankzij deze 
samenwerking kan ABC Adamas een 
unieke combinatie van knowhow, produc-

ten, materialen en gereedschappen bieden. 
Zzp’ers en bedrijven in de bouw kunnen 
trainingen volgen, zodat zij hun werk o.a. 
in Groningen optimaal kunnen uitvoeren.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van 
goedgekeurde en kwalitatief bewezen mate-
rialen en waardoor  de gebruiker verzekerd 
is van zekerheid van kwalitatief herstel.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Comfort, Duurzaamheid en Energiebesparing
Controlemetingen in de bouw zijn niet alleen 
erg belangrijk omdat de eisen vanuit wet- en 
regelgeving erom vragen, maar ook omdat 
moderne kantoren, woningen en bedrijven 
enerzijds vragen om meer comfort, ander-
zijds om minder energieverbruik. Wij zijn 
een onafhankelijk meet- en validatiebureau 
en hebben een goede vertrouwensband 
opgebouwd met onze opdrachtgevers. Wij 
denken mee, geven adviezen,  werken oplos-
singsgericht en zorgen tijdig voor uitgebreide 
rapportages. Bouwen, verbouwen en verbe-
teren doe je samen, en wij kennen geen 9 tot 
5 mentaliteit. 

Onze belangrijke opdrachtgevers zijn Aanne-
mers, Projectontwikkelaars, Architectenbu-
reaus, maar ook Overheidsinstanties maken 
gebruik van onze diensten. Wij doen kwali-
teitsmetingen, zoals luchtdichtheid, geluid, 
thermografie, binnenluchtkwaliteit en venti-
latiedebiet. Die metingen worden verricht 
om te testen of een kantoor, woning, of ander 
gebouw voldoet aan de eisen. Wij doen dit 
met zeer geavanceerde gekalibreerde appara-

tuur. Voortdurend verdiepen wij ons in de 
wijzigingen, aanvullingen van het bouwbe-
sluit, en de SKH-BGS 13-01 Luchtdichtheids-
metingen (beoordelingsgrondslag). Ook zijn 
wij gecertificeerd voor luchtdichtheidsmetin-
gen.
+31 50 260 50 50
www.thermodicht.nl

Building Holland 2015: 
(Re) Building The Future
Het integrale event voor de bouw 
en vastgoed
De integrale opzet en het vernieu-
wende co-making concept vormden 
kernpijlers van de eerste editie van 
Building Holland in 2014. Met het 
thema ‘(Re) Building The Future’ 
wordt van 31 maart tot en met 2 
april 2015 de tweede editie georga-
niseerd in Amsterdam RAI.

Building Holland brengt ook in 2015 alle 
schakels in de bouw en vastgoed samen. 
Deelnemers doen tijdens het event inspira-
tie op, delen kennis en maken gebruik van 
uitgebreide netwerkmogelijkheden. Een 
inhoudelijk programma met topsprekers, 
een toonaangevend netwerk van partici-
panten en all-in catering zorgen ervoor 
dat deelnemers afkomstig uit de gehele 
vastgoed en bouw op hun wenken worden 
bediend.

Toekomst
De toekomst van de bouw- en vastgoedsec-
tor staat centraal tijdens het integrale event 
in de RAI. In aanloop naar de 2015-editie 
is Building Holland dan ook op zoek naar 
bedrijven en organisaties die werk willen 
maken van de toekomst van hun sector. 
Beursmanager Nynke Lipsius van orga-

nisator Amsterdam RAI: “De wereld van 
morgen is anders, wat je rol in de bouw-
kolom ook is. Keuzes worden steeds vaker 
gemaakt door de eindgebruiker en op basis 
van kwaliteit. Dat is de reden waarom 
Building Holland een sterke inhoudelijke 
boodschap koppelt aan ketenintegratie. We 
laten daarom vooral concepten en toepas-
singen zien, in plaats van slechts producten 
te tonen.”

Omschakeling van denken
Wietse Walinga, directeur van medeorga-
nisator Duurzaam Gebouwd vult aan: “De 
tijd is voor professionals uit de brede bouw-
kolom aangebroken om hun omschakeling 
van denken te vervolmaken en de sector 
verder de nieuwe tijd in te loodsen. Vanuit 
het thema ‘(Re) Building The Future’ 
laten we in 2015 conceptgebouwen zien, 
waarin de eindklant of opdrachtgever de 
producten toegepast ziet. Met een maxi-
mum van 120 deelnemende partijen en een 
verdubbeling van het aantal bezoekers van 
2014, geeft Building Holland dit integrale 
concept verder vorm.”

Building Holland 2015 wordt van 31 maart 
t/m 2 april gehouden in Amsterdam RAI.

Jansman bouwt verder
www.jansman.nl

Charles van den Broek, Broboor:

‘Voor utiliteitbouw raad ik de 
warmtepomp van Weishaupt aan’
Vastgoedontwikkelaars die een nieuw 
pand bouwen, kunnen maar beter 
direct een warmtepomp installeren. 
Die verdient zichzelf op termijn dubbel 
en dwars terug. En ook in een nieuw-
bouwwoning hoort een warmtepomp. 
Dat vindt Charles van den Broek, eige-
naar van Broboor.

Broboor is gespecialiseerd in bronboringen 
voor aardwarmtesystemen. De eigen show-
room in Etten-Leur wordt mede door een 
warmtepomp van Weishaupt verwarmd in 
de winter en gekoeld in de zomer. ‘Voor utili-
teitbouw raad ik Weishaupt aan. Dit product 
is kwalitatief heel goed. Ik weet het uit eigen 
ervaring. Weishaupt combineert Duitse 
degelijkheid met een compact apparaat, een 
hoge COP en een modulaire opbouw. De 
warmtepompinstallaties zijn 
daardoor gemakkelijk uit te 
breiden, bijvoorbeeld met een 
buffervat. Daarbij staat er met 
Monarch een prima organi-
satie achter met uitstekende 
service.’

30 tot 50% voordeliger
In 2020 moeten alle wonin-
gen en bedrijfspanden 
CO2-neutraal worden 
gebouwd. ‘Dat betekent eigen 
warmtevoorziening en EPC 
0’, zegt Van den Broek. ‘Een 
warmtepomp is de oplossing 
om op een duurzame manier 

energie te genereren. Ik promoot de warm-
tepomp al zeven jaar. Deze pomp van Weis-
haupt bijvoorbeeld heeft 1kW stroom nodig 
om 4 tot 5 kW warmte te produceren. Dan 
ben je met je COP al 30 tot 50% voordeliger 
uit in vergelijking met een gasgestookte instal-
latie. Bovendien kunnen warmtepompen in 
verschillende temperatuurcircuits ingezet 
worden.’ 

Vaste waarde
Een warmtepomp verdient zichzelf op langere 
termijn zeker terug. ‘Een degelijke warm-
tepomp gaat zeker 25 jaar mee en de bron 
zeker 40 jaar. Dat zijn vaste waardes voor een 
woning en een bedrijfspand. Belangrijk is wel 
dat er goed geboord wordt, met een zo hoog 
mogelijk rendement. ’
www.monarch.nl

Weishaupt-warmtepompinstallatie in zorgcentrum O.T.T in 
Ouderkerk aan de Amstel. Een samenwerking tussen Broboor, 
Kemp Installatie en Van Roekel Advies.
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