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Het effectiever en efficiënter omgaan 
met grondstoffen is niet alleen een 
maatschappelijke wens, maar wordt 
een noodzaak voor bedrijven om op 
verantwoordelijke wijze te participeren 
in een moderne samenleving. De VMRG 
werkt in samenwerking met de VKG, 
NBvT en het ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat naar een circulaire 
geveleconomie waarin hergebruik van 
gevelproducten en grondstoffen wordt 
gemaximaliseerd en waardevernieti-
ging wordt geminimaliseerd. Hiervoor 
zijn de branches bezig een bureau op 
te zetten om de circulaire economie 
structureel te implementeren in de 
industrie, de bedrijven en de bedrijfs-
voering aan de hand van zogenaamde 
Service Levels. Hiervoor hebben we als 
industrie een gemeenschappelijk doel 

Stingo Huurdeman, projectcoördinator 
Technologie, Innovatie en Ontwikkeling 
bij VMRG.

geformuleerd: een 100% circulaire ge-
veleconomie. De weg erheen is minder 
belangrijk en deze kan in de tijd worden 
aangepast om sneller tot het doel te ko-
men, waardoor aanpassing een continu 
proces van de organisatie wordt. Dit is 
nodig omdat simpelweg nog niemand 
weet wat 100% circulair is. 

Als brancheorganisatie spelen wij een 
belangrijke rol in deze transitie omdat 
veel van onze bedrijven, veelal MKB, 
niet in staat zijn om de belemmeringen 
die zij tegenkomen zelf op te lossen. Zo 
ontwikkelden wij in samenwerking met 
Houthoff een overeenkomst om op basis 
van erfpacht het eigendom van (gevel)
producten bij leveranciers te houden. 
Zijn we nu met zijn allen dan circulair? 
Nee, want terugname biedt geen enkele 

garantie tot hoogwaardig hergebruik 
van producten en grondstoffen. Maar 
het verschuiven van het eigendomsmo-
del en verantwoordelijkheden brengt 
wel een drijfveer voor de leverancier 
om meer waarde uit hun producten te 
halen door bijvoorbeeld demontabel en 
modulair te bouwen. Met een verschui-
ving van vraag gestuurd, naar aanbod 
gestuurd bouwen tot gevolg.   ❚
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De circulaire economie krijgt de afgelo-
pen jaren terecht steeds meer aandacht. 
Onze lineaire economie is eindig omdat 
we daarmee de aarde uitputten. De cir-
culaire economie probeert dat te voor-
komen door grondstoffen zo min moge-
lijk te verspillen. 

In een circulaire economie staat niet 
langer bezit centraal, maar gebruik. 
Toch is vaak de eerste vraag van cliën-
ten die naar een circulair business mo-
del willen: “Hoe zorgen we ervoor dat we 
eigenaar blijven van onze materialen?” 
Alhoewel ik begrijp dat wordt bedoeld 
dat bij consumenten een verschuiving 
plaatsvindt van bezit naar gebruik, kan 
je je afvragen of eigendom voor de an-
dere partijen in de keten, zoals leveran-
ciers, noodzakelijk is. Het gaat er om 
dat je als leverancier grip houdt op de  
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materialen; daar is niet per se voor ver-
eist dat je als leverancier gedurende de 
volledige levensduur eigenaar bent van 
die materialen. 

Circulaire businessmodellen zorgen 
juridisch wel voor de nodige uitdagin-
gen. Hoe houd je als gevel-leverancier 
bijvoorbeeld grip op de gevel? Daarbij 
moet onderscheid worden gemaakt tus-
sen contractenrecht (welke afspraken 
maken we?) en goederenrecht (wie is 
eigenaar van wat?). Contractueel is die 
grip in economische zin snel geregeld: 
op grond van de contractsvrijheid staat 
het partijen vrij om af te spreken dat 
de gevel-leverancier economisch ge-
rechtigd blijft tot de gevel. Het goede-
renrecht geeft echter een beperkte set 
instrumenten om de juridische gerech-
tigdheid tot de gevel te regelen, denk 

hierbij aan eigendom, appartements-
rechten en opstalrechten. 

Wij zijn bij Houthoff samen met markt-
partijen bezig met de ontwikkeling van 
een gevel-lease, waarbij de leverancier 
juridisch gerechtigd blijft tot de gevel 
op grond van een erfpachtrecht. Op die 
manier zorgen we er toch voor dat le-
veranciers juridisch gerechtigd blijven 
tot hun materialen. Hopelijk draagt dit 
eraan bij dat de gevel-leveranciers een 
commercieel succes kunnen maken van 
gevel-lease.    ❚
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Passion
the distinction between
doing and excelling

Stelt u zich een nieuw soort vliesgevel voor.
Niet “stick” of “unitized”, maar een hybride systeem.
Geen schroeven of silicone. Minder risico.
Geen stellingen. Complete plaatsing en beglazing van binnenuit.
Ongeëvenaarde efficiëntie en superieure prestaties.

Nooit geziene ontwerpvrijheid voor de architect. 
Onzichtbare, geïntegreerde ramen.  

Een mooie droom? 
Niet langer.

Dankzij het revolutionaire
Fassada H60 hybrid vliesgevelsysteem.
is een nieuw tijdperk begonnen.

Fassada – we think different.
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Tijdens mijn jeugd is hergebruik van 
materialen er bij mij met de paplepel 
ingegoten. Wij composteerden ons bi-
ologische afval, mijn moeder was een 
vaste klant bij de plaatselijke kringloop 
en meer dan drie decennia organiseer-
de zij in de lente en de herfst een druk 
bezochte tweedehands kledingbeurs. Ik 
wist niet beter of spullen werden gere-
pareerd en hergebruikt. Dit heeft echt 
de kiem gelegd voor mijn passie om 
voorzichtig om te gaan met materialen 
en ik ben dan ook een grote fan van 
marktplaats.

Tijdens mijn werk ben ik me er pas 
bewust van geworden dat een kantoor 
of een woning veel meer is dan één 
gebouw; dat het bestaat uit zes lagen, 
zoals Stewart Brand zegt. Dat die lagen 
een verschillende levensduur hebben 

Willemijn van der Werf, Business  
Developer Circulaire Economie, TNO

en dat je de elementen, producten en 
bouwmaterialen uit die verschillende 
lagen na een eerste levensduur ook 
zou kunnen hergebruiken. Dat zou 
kunnen… want er moet wel een goede 
business case en verdienmodel voor 
zijn. Bovendien moet de kwaliteit goed 
zijn en moet voldaan worden aan wet- 
en regelgeving. 

Om dat inzichtelijk te maken, heb ik 
met zeer enthousiaste collega’s bij TNO 
en C2C ExpoLAB bijgedragen aan de 
ontwikkeling van een methode om de 
bandbreedte van financiële restwaar-
de van bouwproducten te berekenen. 
Het ontwikkelen van een tool en het 
vormen van de basisgedachte dat de 
restwaarde van producten schommelt 
tussen de restwaarde van grondstoffen 
en de waarde van het initiële product 
minus de kosten voor onder andere de-
montage, onderhoud, logistiek en repa-
ratie was de eerste stap. Het valideren 
van deze methodiek in cases met vijf 
bedrijven in de gevelbranche, is stap 

twee. Daar gaan we op 1 juli aanstaan-
de mee starten. Tegelijkertijd willen we 
een community bouwen en een bewe-
ging in gang zetten met partijen die 
hier, net als wij, mee bezig zijn. Omdat 
we weten dat er in de bouw- en finan-
ciële sector veel moet veranderen om 
deze financiële waarde ook daadwerke-
lijk te kunnen verzilveren. 

Hergebruik kàn echt in veel gevallen en 
draagt substantieel bij aan de verlaging 
van de milieu impact in de bouw; we 
moeten alleen wel die extra mile willen 
zetten. En de kwaliteit en de prijs moe-
ten goed zijn. Dat gold al op de kleding-
beurs van mijn moeder en dat geldt nu 
nog steeds. Wat dat betreft verandert er 
ook weer niet zo heel veel.    ❚
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De architect wenste een bijna naadloos 
kader te realiseren.” 

Esthetische kaders
Van Iersel Geveltechniek heeft de esthe-
tische kaders gerealiseerd door een 140 
millimeter hoge deklijst van een Schüco 
vliesgevel als klemlijst op het raamko-
zijn te monteren. “Zo’n 140 millimeter 
hoge deklijst is niet standaard,” zegt 
Suijkerbuijk. “Toevallig hadden we nog 
een geschikt matrijs voorhanden van 
een eerder project, zodat we de hoge 
deklijsten toch konden laten extrude-
ren.” Jongbloed: “Vervolgens aan ons de 
taak om de verdiepte kaders ter plaat-
se van de hoeken zo strak mogelijk in 
verstek uit te voeren, zodat het visueel 
één naadloos kader vormt. Dat is uitein-
delijk gelukt door de kaders volledig in 
onze werkplaats voor te bereiden.” Ook 
de architect was direct verkocht na een 
fabrieksbezoek waarbij de productie 
werd geïnspecteerd. “Na een intensief 
proces zijn we eruit. Ik heb de fabriek 

van Van Iersel bezocht en de aluminium 
kaders worden nu geproduceerd op een 
goede manier. De hoeken zijn dicht en 
de kaders worden in de fabriek geprodu-
ceerd. Dus geen gehannes op de bouw-
plaats,” aldus Theo van Esch van DAT 
architeten.
 
Ononderbroken montagegang
In totaal heeft Van Iersel Geveltechniek 
550 m2 aan kozijnen geleverd en gemon-
teerd en nog eens 250 m2 aan Schüco FWS 
50+ vliesgevels voor de gevel van de cen-
trale hal en de nieuwe entree. “Beide vlies-
gevels lopen door tot in de tweede verdie-
ping, waarvan een deel gesegmenteerd 
is uitgevoerd,” zegt Jongbloed. “Door een 
goede afstemming met de aannemer kon-
den wij de kozijnen en vliesgevels in een 
ononderbroken montagegang aanbren-
gen. Vanwege de grote afmetingen van 
de kozijnen zijn deze met een kraan ge-
monteerd, van boven naar beneden, met 
het zakken van de steiger. De zware triple 
glas ruiten zijn per verdieping aangevoerd 

en van binnenuit gemonteerd. Door een 
goede afstemming van de bouwkundige 
werkzaamheden en bescherming van de 
kozijnen tijdens transport zijn beschadi-
gingen aan de kozijnen met de estheti-
sche kaders voorkomen.”   ❚
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De gevel 
'ontleden'
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Toen de VMRG mij vroeg om een column 
te schrijven over mijn rol in de circu-
laire geveleconomie, hoefde ik niet lang 
na te denken om dat te doen. Het afge-
lopen jaar ben ik betrokken geraakt bij 
verschillende projecten, initiatieven en 
start-ups die alle in mijn ogen koploper 
zijn in deze nieuwe economie. Als cir-
culariteitsadviseur ben ik betrokken bij 
de gevelrenovatie van gebouw B+C van 
Hogeschool Windesheim. Hier passen 
wij de, door Alba Concepts ontwikkelde, 
Building Circularity Index© (hierna: BCI) 
toe als sturingsinstrument om een circu-
laire gevel te realiseren. Bij de uitvraag is 
aan de markt een BCI van minimaal 60% 
meegegeven. De BCI weegt de verant-
woorde herkomst van producten en ma-
terialen in de gevel, het afvalscenario van 
de totale gevel en de losmaakbaarheid 
op component- en productniveau. Met 
het bouwteam zijn wij de uitdaging aan-
gegaan om deze 60% daadwerkelijk te re-
aliseren. Materiaalkunde en bouwtech-
niek vormen de sleutel tot succes, omdat 

wij met elkaar de gevel tot op grondstof- 
en materiaalniveau ‘ontleden’ en de type 
verbindingen en de toegankelijkheid 
daarvan kritisch beschouwen. Ook heb-
ben wij geprobeerd om de gevel op basis 
van een alternatief circulair verdienmo-
del in te kopen. Dat is helaas niet gelukt, 
omdat de bestaande manier van inkopen 
en boekhouden dit vooralsnog niet toe-
laat. Ik heb hiervan geleerd dat ik deze 
interne belanghebbenden nog eerder 
ga betrekken in toekomstige projecten. 

Naast de steeds belangrijkere rol van cir-
culariteit in bouwprojecten, zijn er ook een 
aantal start-ups bezig om de bouw- en 
vastgoedmarkt volledig op zijn kop te zet-
ten. Een veelbelovend platform is Excess 
Materials Exchange (hierna: EME)[1] wat 
inzet op het matchen van producten en 
materialen door cross-sectoraal te zoeken 
naar de meest hoogwaardige bestemming. 
EME is dé datingsite voor secundaire mate-
rialen en producten. Voor het matchen re-
gistreert EME de grondstoffen, materialen 

en producten, van bijvoorbeeld een gevel, 
in een paspoort. Op basis hiervan bepalen 
zij de financiële waarde op recycling- en 
hergebruikniveau, alsmede de ecologische 
en sociale waarde. De door EME inzichte-
lijk gemaakte valuecase vormt de basis 
voor het voeren van de discussie over de 
keuze voor een totaal nieuwe gevel, ten 
opzichte van een te hergebruiken en/of te 
recyclen gevel al dan niet op component-
niveau. Andere waarden worden zodoen-
de in de besluitvorming geïntroduceerd 
en maken op onderdelen de door veel be-
drijven en publieke organisaties omarmde 
Sustainable Development Goals meetbaar. 
Want de tijd dat het onderbuikgevoel over-
heerste, is wat mij betreft voorbij en is het 
nu tijd om op basis van feitelijk inzicht 
juiste keuzes te maken.     ❚

[1] https://excessmaterialsexchange.com/ 

Jim Teunizen, Alba Concepts

Circular Inspirations




