REFERENTIES
PUBLIEK - PRIVATE SAMENWERKING (PPS) PROJECTEN RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
Opdracht:

interim adviseur brandveiligheid

Werkzaamheden:

- opstellen output-specificaties voor brandveiligheid
- toetsen van verschillende ontwerpen en TIS-rapporten

•

Verbouwing voormalig Ministerie van VROM, Den Haag (2017) Dit pand is onderdeel
van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Na de verbouwing zijn verschillende
ministeries en diensten in dit pand gevestigd.

•

Verbouwing Knoopkazerne tot rijkskantoor, Utrecht (2017) De Knoopkazerne in Utrecht
is verbouwd tot modern rijkskantoor voor verschillende rijksdiensten. Het gebouw krijgt
werkplekken, gastwerkplekken en een vergadercentrum voor rijksambtenaren.

•

Renovatie voormalig Ministerie van Economische Zaken, Den Haag (2016) Na de
renovatie biedt dit pand huisvesting aan onder andere het Centraal Planbureau, het
Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het College
Bescherming Persoonsgegevens.
Nieuwbouw Penitentiaire Inrichting, Zaanstad (2013) De nieuwbouw is uitgevoerd in
opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

•

Rechtbank, Amsterdam (2010) De nieuwe huisvesting aan de Zuid-as van de rechtbank
Amsterdam is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak.

OVERIGE PROJECTEN BRANDVEILIGHEID RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
Opdracht:

interim adviseur brandveiligheid

Werkzaamheden:

- controleren ontwerpen (VO, DO en bestek)
- controleren verscherpt toezicht tijdens bouwfase
- uitvoeren en rapporteren van brandveiligheidsinspecties in
bestaande gebouwen

•

Rijksmuseum, Amsterdam

•

Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

•

Scheepsvaartmuseum, Amsterdam

•

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

•

Museum Boerhaave, Leiden

•

Museum Catharijneconvent, Utrecht

•

Trippenhuis, Amsterdam

•

Rechtbank Amsterdam

•

Rechtbank Amsterdam-Osdorp de ‘Bunker’

•

Rechtbank Alkmaar

•

Rechtbank Groningen

•

PI Amsterdam locaties Havenstraat, Over-Amstel en Tafelbergweg

•

PI Haarlem ‘De Koepel’

•

PI Heerhugowaard locaties Zuyder Bos en Amerswiel

•

PI Veenhuizen en PI Zwaag

•

RIJ Den Helder, De Doggershoek

OPDRACHTEN ONDERZOEK BRANDVEILIGHEID
•

Commissie Alders Onderzoek naar aanleiding van de cafébrand in Nieuwjaarsnacht in
Volendam naar de gesteldheid en uitvoering van beleidsregels op het gebied van
brandveiligheid in dertig gemeenten; in samenwerking met het IFV (NIBRA) en TAC
Adviesbureau Brandveiligheid; de bevindingen en aanbevelingen zijn aangeboden aan
de Tweede Kamer.

•

Bouw & Woningtoezicht Nederland Namens deze organisatie zitting in de werkgroep
‘Inventarisatie Wet- & regelgeving, vergunningstelsel en bestuurlijke richtlijnen’ ten
behoeve van het beleidsdocument ‘Integrale Brandveiligheid Bouwwerken’ in opdracht
van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

•

NEN (2018) Lid van de commissie voor het actualiseren van de NEN 8020-41 norm
‘(brand)veiligheid bij tenten’ naar aanleiding van de invoering van het Besluit
Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen.

•

Woonstichting Vooruitgang Brandveiligheidsinspecties uitvoeren in diverse
verzorgingstehuizen en grote woongebouwen te Sassenheim

•

Wonen Centraal Brandveiligheidsinspecties uitvoeren in diverse verzorgingstehuizen en
grote woongebouwen te Alphen aan den Rijn

•

VVE De Kalenderpanden Brandveiligheidsinspectie uitvoeren in het monumentaal
woongebouw ‘De Kalenderpanden’ te Amsterdam

•

DEXgen architecten te Amsterdam Advisering brandveiligheid voor de
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het Belfort Hotel te Amsterdam

•

Res & Smit real estate support Brandveiligheidsinspectie uitvoeren in multifunctioneel
zorgcentrum Evean Henriëtte Roland Holst te Amsterdam Zuid-Oost

•

Res & Smit real estate support Rapportage brandveiligheid opstellen voor de omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw voor Sim-Industries te Sassenheim

OVERIGE OPDRACHTGEVERS ONDERZOEK BRANDVEILIGHEID
•

Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde

•

Fletcher Hotels

