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Bouwstad gebouwkeuring



Bouwstad beschikt 
over de mensen en 
de middelen om een 
gebouw op een 
aantal gebieden snel 
en adequaat 
te keuren
Eigenaren van gebouwen zijn verplicht om ervoor te zorgen dat 
hun object in veilige staat blijft. VROM-Inspectie waarschuwt 
voor constructieve gebreken aan naoorlogse flats. 
Vooral bouwwerken uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw 
vormen een risico.

Eigen verantwoordelijkheid, maar wie 
controleert?
Eigenaren van gebouwen zijn verplicht onderhoud 
te plegen zodat hun gebouw in goede staat blijft. 
dit wordt echter nauwelijks gecontroleerd. Hierdoor 
kunnen zich, vooral bij veel naoorlogse gebouwen, 
constructieve gebreken manifesteren. de Inspectie 
van VRoM waarschuwt al langere tijd voor deze 
gebreken. Eigenaren kunnen aansprakelijk worden 
gesteld voor materiële schade en persoonlijk letsel 
als deze het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud.

Geen actie van lokale overheden
ondanks de waarschuwingen van VRoM-Inspectie 
zijn lokale overheden onvoldoende in actie gekomen. 
Levensgevaarlijke situaties, zoals het neerstorten van 
een galerij in Leeuwarden en het instorten van een 
gevel in den Haag, konden dan ook niet uitblijven.



Mankementen 
niet te zien met 
het blote oog

Onzichtbare risico’s 
de risico’s die een gebouw in zich draagt, zijn vaak 
onzichtbaar voor het blote oog. Bijvoorbeeld als het 
gaat om spouwankers die verscholen zitten achter het 
metselwerk. Voor een inspectie van deze belangrijke 
onderdelen gebruikt Bouwstad o.a. een endoscoop 
om in spouwmuren en in andere holtes te kunnen 
kijken. Van de opname kan een film of een foto 
worden gemaakt. 

Met een ander apparaat kan de aanwezigheid van 
wapening in betonconstructies worden gedetecteerd. 
Het apparaat geeft aan waar welke wapeningsstaven 
zitten en welke diameter ze hebben. ook de dekking 
van het beton kan hiermee worden bepaald.

de warmtebeeldcamera wordt gebruikt om te kijken 
waar zich in een gebouw thermische lekken bevinden. 

door boringen en laboratoriumproeven kan de 
kwaliteit van het beton worden bepaald.

www.galerijkeuring.nl

www.spouwmuurkeuring.nl

BOUWSTAD kent de 
volgende keuringen: 
•	spouwmuurkeuring
•	balkon-	en	galerijkeuring
•	brandveiligheid
•	NEN	3140
•	energieprestatie
•	onderhoud
•	bouwfysica
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Verryn	Stuartlaan	28
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BOUWSTAD verzorgt keuringen voor:

•	Verenigingen	van	Eigenaren
•	Woningcorporaties
•	Zorginstellingen
•	Winkeliers
•	Beleggers
•	Aannemers
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