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Veel aluminium in woontoren HAUT
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: De Groot & Visser, fotograaf Tjerk van Duinen en Kawneer, fotograaf Dirk Verwoerd

Veel aluminium in 
woontoren HAUT
Met een hoogte van 73 meter en 21 verdiepingen is HAUT het hoogste hybride houten woongebouw van Nederland 
en één van de hoogste van de wereld. Weliswaar is de ruggengraat van het gebouw grotendeels opgetrokken uit hout, 
voor de kozijnen en vliesgevels is vanwege de beoogde transparantie, kwaliteit en duurzaamheid een bewuste keuze 
gemaakt voor aluminium. In totaal is er door gevelbouwer De Groot & Visser zo’n 25.000 kilogram (!) aan aluminium 
Kawneer-profielen verwerkt in HAUT, los nog van de aluminium gevelbeplating en Schüco vliesgevel in de plint.

HAUT biedt volgens zijn makers het 
beste van twee werelden: wonen aan 
de Amstel en Park Somerlust én vlakbij 
de binnenstad. Ook qua materialisering 
is gekozen voor een optimale synergie, 
in dit geval tussen hout en aluminium. 
“Men was het er al snel over eens dat 
houten kozijnen voor een woontoren 
met 21 verdiepingen niet bepaald een 
verantwoorde keuze is als het gaat om 
duurzaamheid en onderhoud”, zegt 
Jaco van der Ham van Kawneer. “Boven-
dien kon men de gewenste slankheid 
niet realiseren met houten kozijnen.” 
Ook Jan-Peter van Honk van De Groot 
& Visser kan dat bevestigen en zegt: 
“De keuze voor aluminium was snel 
gemaakt. Als gevelbouwer hanteren we 
een gezonde mix van systeemhuizen, 
zodat we voor elk project de meest op-
timale oplossing kunnen voorzien, ui-
teraard in aluminium.”
 
Hoge eisen
In opdracht van aannemer J.P. van 
Eesteren heeft De Groot & Visser 1.282 
stuks verdiepingshoge kozijnen in 
HAUT uitgevoerd in de Kawneer RT72 
Reflex-serie en voorzien van triple be-
glazing. “De ligging van de woontoren 
midden in de stad, aan het spoor en 
aan een drukke weg betekende dat de 
kozijnen tot 42 dB aan verkeersgeluid 
moeten reduceren”, zo omschrijft Van 
der Ham het programma van eisen. 
“Aanvullend daarop werd voor deze 
woontoren ook een thermische isola-
tiewaarde geëist van 0.8 Uw W/m2.K. 

In combinatie met de beoogde slanke 
profilering en grote glasoppervlak-
ken, vanwege de diepe balkons, heb-
ben we De Groot & Visser geadviseerd 
de RT72 Reflex-serie toe te passen 
voor de kozijnen en het AA3572 hef-
schuifsysteem voor de schuifpuien. 
Dit schuifsysteem is speciaal ontwik-
keld om grote glasgewichten te kun-

nen dragen en vormt absoluut de top 
van de markt.”
 
Detaillering
Een deel van de aluminium kozijnen 
is door De Groot & Visser aangeleverd 
aan timmerfabriek Frank van Roij in 
Goirle waar ze in de HSB-elementen 
zijn geplaatst.   ›
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“Het andere deel hebben we op het 
werk gemonteerd waarbij we ‘meelie-
pen’ in de planning van de ruwbouw. 
Net voordat de houten verdiepings-
vloer werd gelegd, waren wij aan de 
beurt om de puien te monteren. Dat 
was met name qua bouwlogistiek 
soms best een uitdaging”, weet Van 
Honk, “maar had wel als voordeel dat 

omtrekdetaillering, de aansluitingen 
tussen het aluminium en de houten 
draagstructuur.”

Energie-opwekkende gevel
Tussen de puien is de gevel van HAUT 
door De Groot & Visser voorzien van 
gevelbekleding in afwisselend PV- en 
colorbelpanelen, zetwerkafwerking 
en loggiabekleding. “De colorbelpa-
nelen bestaan uit een geëmailleerde 
ruit in een matzwarte kleurstelling die 
matcht met het PV-paneel”, legt Van 
Honk uit. “Op afstand is het onder-
scheid nauwelijks te zien en bedoeld 
om een stukje efficiency te realiseren 
zonder het ontwerp teniet te doen. Op 
de noordgevel is het vrij onzinnig om 
PV-panelen toe te passen. De PV- en 
colorbelpanelen zijn op een alumi-
nium achterconstructie structureel 
verlijmd aan de HSB-elementen en 
op locatie met het zakken van de ge-
velsteiger aangebracht in een vrij fors 
tempo van een verdieping per week. 
Gezien de vele disciplines die tegelijk 
aan het werk waren, was dat best een 
uitdagende klus.” In totaal leveren de 

het gebouw daardoor vrij snel wind- 
en waterdicht was, zodat de binnen-
afbouw al kon starten.” De houten 
ruggengraat heeft volgens Van Honk 
geen wezenlijke aanpassingen gevergd 
aan de detaillering van de kozijnen. 
“Natuurlijk, je dient met iets meer 
doorbuiging rekening te houden, maar 
dat hebben we mooi opgelost in de 
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Bouwinfo
HAUT, AMSTERDAM  

OPDRACHTGEVER:
Lingotto Investment B.V.
ARCHITECT: 
Team V architectuur i.s.m. Arup
AANNEMER: 
J.P. van Eesteren
GEVELBOUWER: 
De Groot & Visser
SYSTEEMLEVERANCIERS: 
Kawneer en Schüco Nederland
OVERIGE LEVERANCIERS: 
Comhan Holland en 
Prins Panelen B.V.

PV-panelen aan de gevel een behoor-
lijke opbrengst van 79.000 Wattpiek.
 
Zelfdragende vliesgevel
Alsof dat nog niet genoeg is, heeft De 
Groot & Visser ook de driehoekige com-
merciële plint onder het woondeel 
‘gedicht’ en voorzien van een Schüco-
vliesgevel. “Zoals gezegd hanteren we 
een gezonde mix van systeemhuizen, 
waarbij we voor de kozijnen veelal een 
beroep doen op Kawneer, terwijl we de 
vliesgevels doorgaans uitvoeren in een 
systeem van Schüco”, zegt Van Honk. 
“Het betreft hier een 900 m2 zelfdra-
gende vliesgevel over twee verdiepin-
gen die al in een heel vroeg stadium 
is gemonteerd, op het moment dat de 

bouw nog omhoog moest klimmen. Tij-
dens de bouwfase is de commerciële 
plint namelijk optimaal benut als on-
der meer opslag- en werkruimte voor 
alle onderaannemers. Aan ons natuur-
lijk de uitdaging om de vliesgevel te be-
hoeden voor beschadigingen. Zo wer-
den dorpels en grote glasoppervlakken 
‘ingepakt’ en dat heeft goed uitgepakt. 
Er is nauwelijks schade opgetreden.”
 
HAUT is dan misschien in de basis wel 
van hout, maar bij nader inzien is er toch 
een enorme hoeveelheid aan aluminium 
verwerkt in het prestigieuze gebouw aan 
de Amstel dat bekroond is met een Bree-
am Outstanding-ontwerpcertificaat, de 
hoogste graad in duurzaamheid.   ❚



Tekst: Roel van Gils   Beeld: Lieftink Geveltechniek, fotograaf Diederik Lieftink Photography en Aldowa

Porsche Centrum Rotterdam

Het oog wil ook wat
Op een prachtige zichtlocatie aan de A20 in de Rotterdamse Spaanse Polder is het verouderde autodealerpand uit de 
jaren tachtig getransformeerd tot het exclusieve onderkomen van Porsche Centrum Rotterdam. De vormgeving van 
de gevel is in lijn met de nieuwe huisstijl van het Duitse sportwagenmerk en voor een deel zelfs geïnspireerd op de 
achtervleugel van de Porsche 911. Een huzarenstukje van de betrokken gevelbouwers.
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Porsche Centrum Rotterdam: Het oog wil ook wat
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Eind 2021 heeft Porsche Centrum Rot-
terdam zijn intrek genomen in het vijf 
verdiepingen tellende complex met een 
oppervlakte van maar liefst 17.500 m2. 
Porsche is de ‘hoofdbewoner’ en naam-
gever van het gebouw, maar op de eerste 
verdieping zijn er ook twee afzonderlij-
ke showrooms ingericht voor de merken 
Lamborghini en Bentley. De gevel van 
het gebouw is uitgevoerd in de nieuwe 
destination-huisstijl van Porsche die 
wereldwijd over alle dealers wordt uit-
gerold. Het Rotterdamse bouwbedrijf 
FixPlan schakelde Lieftink Geveltech-
niek en Aldowa in om die nieuwe huis-
stijl in de praktijk te brengen.
 
Brandwerendheid verlegd
“In eerste instantie zijn we gevraagd om 
een offerte te maken voor het leveren en 

aanbrengen van de kozijnen en vliesge-
vels”, begint Tom van Dorp van Lieftink 
Geveltechniek. “Na wat gesprekken over 
en weer heeft FixPlan ons het vertrou-
wen gegeven dat wij de juiste partij 
waren om het project mee te gaan op-
pakken in een soort van bouwteamcon-
structie. We stonden al snel voor een 
serieuze uitdaging ten aanzien van de 
opgelegde brandwerendheidseisen voor 
een aanzienlijk deel van de gevels. De 
noodzakelijke uitvoering van deze ge-
velelementen matchte niet met de uit-
straling die de architect voor ogen had. 
Als bouwteam hebben we hier intensief 
over gesproken en is er door het advies-
bureau gerekend om tot een nieuwe op-
lossing te komen. Door andere keuzes 
te maken, waaronder het verleggen van 
de brandwerende lijn, is een groot deel 

'Door andere keuzes te maken, waaronder het verleggen  
van de brandwerende lijn, is een groot deel van de brandwerende 

eisen op de gevel komen te vervallen' 

van de brandwerende eisen op de gevel 
komen te vervallen. Neemt niet weg dat 
we ook een hele serie brandwerende ko-
zijnen hebben toegepast, allemaal van 
Schüco-fabricaat en 30 minuten brand-
werend, zoals de AWS 65 EW30, de AWS 
60 FR30 en de ADS 80 FR30. Samen met 
de AWS/ADS 65 en de ADS 65.NI goed 
voor zo’n 579 m2.”
 
Ruitgewichten tot 633 kilogram
De grote glazen structurele gevel in het 
trappenhuis van het gebouw vroeg vol-
gens Van Dorp ook de nodige aandacht. 
“Het was misschien voor ons zelfs de 
grootste uitdaging om de structureel 
verlijmde vliesgevel te creëren, zonder 
klem- en deklijsten, en met ruitafme-
tingen en glasgewichten oplopend tot 
3210 x 3941mm en 633 kilogram!   ›
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Bouwinfo
PORSCHE CENTRUM, ROTTERDAM  

OPDRACHTGEVER: 
Frame Vastgoed Participaties B.V.
ARCHITECT: 
VBJ Architectuur 
en Bouwmanagement
AANNEMER: 
Fixplan
GEVELBOUWER: 
Lieftink Geveltechniek B.V.
GEVELBEKLEDING: 
Aldowa
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Schüco Nederland
LEVERANCIER PANELEN: 
Weerter Paneelindustrie

Gelukkig voorziet Schüco in een systeem 
(FWS 50SG) om dat soort uitdagingen met 
uiterst beperkte tolerenaties aan te gaan. 
Behalve het structurele vliesgevelsysteem 
hebben we ook nog het FWS 50/60 vlies-
gevelsysteem toegepast, samen goed 
voor 883 m2. Dwars door ‘onze’ vliesge-
vels ‘steekt’ de ophangconstructie voor 
de ‘Corporate Identity’ voorzetbeplating 
die Aldowa voor haar rekening heeft ge-
nomen. Hier is veel afstemming over ge-
weest om zowel de dichting te garanderen 
- de kokers doorkruisen de vliesgevel on-
der een hoek - als de juiste positionering 
te bepalen. Want niet alleen de vliesgevel 
is gesegmenteerd, de beplating is dat ook. 
We hadden als bouwteam dan ook iedere 
twee weken overleg om dat soort pijn-
punten te bespreken en gezamenlijk op te 
lossen. En dat is perfect gelukt, mogen we 
nu toch wel concluderen.” 

64 elementen
Ook Martien Trouborst van Aldowa kijkt 
terug op een intensief project. “Vooral 
het ontwerptraject was uitdagend om al-

naar beneden. In de basis zijn het min of 
meer banaanvormige elementen waar-
aan geen rechte lijn te ontdekken is. Met 
recht een huzarenstukje. Dit unieke detail 
komt na zonsondergang nóg beter tot zijn 
recht dankzij de rode LED-verlichting er-
achter. Het overige deel van de voorzetbe-
plating is wel rechttoe rechtaan van snit 
en afhankelijk van de positie geperforeerd 
of in een volledig gesloten beplating uitge-
voerd. Al met al een ongelooflijk arbeids-
intensief proces met een enorme hoeveel-
heid aan laswerk. Maar wel een project, 
letterlijk om de hoek in onze voortuin, 
waar we trots op zijn om een bijdrage aan 
te hebben mogen leveren.”   ❚

les perfect op elkaar te laten aansluiten 
met behoud van de beoogde uitstraling 
en kwaliteit”, zegt hij. “Daarbij zat de uit-
daging voor ons vooral in de afgeronde 
voorzetbeplating aan de kopgevel, geïn-
spireerd op de achtervleugel van de Por-
sche 911. Deze bestaat uit 64 elementen 
die dubbelzijdig zijn bekleed en waarvan 
de curve steeds verder ‘opent’ van boven 
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M E E S T E R S T U K
MR.  BETT INA
H E R T S T E I N

Mr. Bettina Hertstein
www.bouwrechtbedrijf.nl

Harde noot  
om te kraken 
Jarenlang verhinderden knap- en kraakgeluiden de komst van Klaas Vaak 
in de woning van opdrachtgevers. Het resultaat van de werkzaamheden 
die aannemer zeven jaar eerder had verricht om hun woning op te knap-
pen, bleek een volstrekte afknapper. Veel overleg, meerdere deskundigen-
onderzoeken en een aantal aanpassingen door de aannemer, hebben de 
geluidsklachten niet kunnen verhelpen. Hoog tijd dus voor het inzetten 
van het laatste redmiddel.

Opdrachtgevers hebben met de aan-
nemer een aannemingsovereenkomst 
gesloten ten behoeve van werkzaamhe-
den aan hun woning. De werkzaamhe-
den moeten worden uitgevoerd op basis 
van bestek en tekeningen van de archi-
tect van de opdrachtgevers en bestaan 
onder meer uit het vervangen van hou-
ten gevelpuien door aluminium gevel-
puien. Al tijdens de uitvoering van het 
werk hebben opdrachtgevers geklaagd 
over de knappende en krakende gelui-
den in hun woning. Bij de oplevering is 
op het proces-verbaal vermeld: “Actie 
aannemer - Alle puien knappen/kraken 
rondom, de gehele dag door en vooral 
bij veel wind en temperatuurwisselin-
gen”. Ondanks onderzoek en aanpas-
singen aan de gevelpuien door de aan-
nemer hielden de geluidsklachten aan 
en hebben opdrachtgevers een externe 
deskundige ingeschakeld. Die conclu-
deert dat de geluiden waarschijnlijk 
worden veroorzaakt door thermische 
werking en windbelasting en dat verder 
destructief onderzoek nodig is. Nadien 
hebben nog twee andere deskundigen 
de luidruchtige kwestie onderzocht. De 
herstelschade begroten opdrachtgevers 
op € 72.000,- inclusief btw. Zij laten de 
eindfactuur van aannemer ten bedrage 

van ruim € 11.000,- inclusief btw on-
betaald en stellen de aannemer aan-
sprakelijk voor de gebreken aan hun 
gevelpuien. Sindsdien is het hommeles 
en zijn partijen opgehouden te praten 
met elkaar. Voor een oordeel over de 
oorzaak van de geluiden en wie de aan-
sprakelijkheid daarvoor draagt, hebben 
opdrachtgevers zich tot de Raad van 
Arbitrage in bouwgeschillen gewend.

Arbiter heeft bij de bezichtiging van de 
woning binnen het tijdsbestek van een 
half uur circa vijftien keer spontaan 
opgetreden niet ernstige maar wel dui-
delijk hoorbare kraakgeluiden waarge-
nomen ter plaatse van de aluminium 
gevelpuien. Om de code van de geluids-
bron definitief te kunnen kraken, zijn 
geluiden opgewekt door aan de buiten-
zijde van de gevel tegen de op de stijlen 
aanwezige aluminium schroeflijsten te 
duwen. De spontaan opgetreden ge-
luiden zijn bijna identiek aan de opge-
wekte geluiden. Voldoende aannemelijk 
is geworden dat wanneer zich meer (va-
riatie in) zonbestraling en meer wind-
belasting voordoen, sprake zal zijn van 
luidere geluiden dan door arbiter zijn 
waargenomen en dat er sprake kan zijn 
van overlast veroorzakende geluiden. 

Arbiter veroordeelt de aannemer tot het 
uitvoeren van het door opdrachtgevers 
gevorderde herstel door het treffen van 
voorzieningen om de geluiden op te hef-
fen of dusdanig te verminderen dat deze 
tot een acceptabel niveau zijn terug-
gebracht. Arbiter denkt daarbij aan de 
mogelijkheid om een flexibele en dem-
pende bevestiging van de schroeven in 
de ruime gaten van de schroeflijsten 
en van de schuifankers aan de boven-
zijde van de stijlen aan te brengen, zo-
dat deze pui(onderdelen) vrij en zonder 
opbouw van spanning kunnen bewegen. 
Naar het oordeel van arbiter is het aan-
nemelijk dat in het geval de geluiden - 
na het wegnemen van de hiervoor be-
schreven oorzaken - zich alsnog zouden 
voordoen, de oorzaak van dan nog op-
tredende geluiden gelegen is in andere 
bouwdelen waarvoor de aannemer niet 
aansprakelijk is.

Wilt u ongestoord door geluid een uiltje 
kunnen knappen in uw woning of ap-
partement? Voor een aluminium gevel 
die zich gedraagt zoals het hoort, kunt 
u terecht bij de leden van de VMRG.  
Zij voeren het VMRG Keurmerk en wer-
ken volgens de VMRG Kwaliteitseisen 
en Adviezen.  ❚

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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Museum Singer Laren  
is BNA Beste Gebouw  
van het Jaar 2022
De winnaar van BNA Beste Gebouw van het Jaar én de Publieksprijs is de uitbreiding van Museum Singer Laren,  
ontworpen door Bedaux de Brouwer Architecten in opdracht van Stichting Singer Laren. Het VMRG Keurmerk is 
sponsor van BNA Beste Gebouw van het Jaar. De architectuurprijs werd uitgereikt op donderdag 12 mei door jury-
voorzitter Barbara Baarsma in Theater Zuidplein in Rotterdam. 

‘De kwaliteit van het vernieuwde Museum Singer Laren 
schuilt in de vanzelfsprekendheid waarmee het ontwerp is in-
gepast op zijn plek. Het project laat zien dat je soms de beste 
kwaliteit krijgt door een bestaande situatie te verbeteren in 
plaats van iets nieuws te maken’, aldus de jury. 
 
BNA Beste Gebouw van het Jaar 2022 én 
Publiekswinnaar: 
Museum Singer Laren 
Architectenbureau: Bedaux de Brouwer Architecten 
Opdrachtgever: Stichting Singer Laren 
De jury: ‘Een plan dat intelligent gebruik maakt van wat 
er is, met veel liefde uitgevoerd, en een weldadige plek om 

te verblijven. Singer Laren was al een begrip, en is met 
deze ingetogen uitbreiding naar het hoogste architectoni-
sche niveau getild. Vakmanschap puur sang, in aanpak, 
uitvoering, details.’ 
 
Winnaar Particuliere Woonbeleving: 
Stories, Amsterdam 
Architectenbureau: Olaf Gipser Architects  
Opdrachtgever: Bouwgroep CPO Samenwerkers BSH20A 
De jury: ‘Stories toont de potentie van collectief particulier 
opdrachtgeverschap, waarbij individuele vrijheid de ruimte 
krijgt en bijzondere woningen ontstaan, waarvoor de vrije 
markt nauwelijks ruimte biedt.’

Museum Singer Laren. 

Museum Singer Laren is BNA Beste Gebouw van het Jaar 2022
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Winnaar Identiteit en Icoonwaarde: 
Rechtbank Amsterdam 
Architectenbureau: KAAN Architecten  
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf 
Gevelbouwer: TGM NL
VMRG leveranciers: Agentor/Forster, ABT
De jury: ‘Streng, rechtvaardig – menselijk. Dit gebouw plaatst 
de rechtspraak waar hij hoort, midden in de samenleving, en 
biedt houvast bij momenten waarop beslissingen over levens 
worden genomen.’ 
 
Winnaar Leefbaarheid en Sociale Cohesie: 
Little C, Rotterdam 
Architectenbureau: CULD Inbo vof 
Opdrachtgever: ERA Contour & J.P. van Eesteren/TBI
Gevelbouwer: Hermeta Gevelbouw
VMRG leverancier: Staco Nederland
De jury: ‘Little C vervult met verve zijn brugfunctie tussen 
de binnenstad en Coolhaven, tussen het Erasmus MC en een 
nieuw woongebied, tussen de bestaande en nieuwe stad.’ 
 
Winnaar Stimulerende Omgevingen: 
Depotgebouw Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 
Architectenbureau: MVRDV 
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Gevelbouwers: Intal, M.C. Kersten, 
Zuid-Nederlandse Ramenfabriek
VMRG leveranciers: ABT en Jansen AG NL/BE
De jury: ‘Het ontwerp geeft een nieuwe invulling aan de ty-
pologie van de opslagplaats, die andere musea kan inspireren. 
Dat is een enorme verdienste.’   ❚

Stories, Amsterdam . 

Depotgebouw Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam.

Little C, Rotterdam.

Rechtbank Amsterdam.
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Kwaliteitsgevels en 
-borging in Façades 2022
Façades 2022, de jaarlijkse uitgave van de VMRG, de brancheorganisatie voor metalen gevelbouw, is verschenen en 
is dit jaar dikker dan ooit. Een inspiratieboek met prachtige gevels van gebouwen die de afgelopen twee jaar opge-
leverd zijn. Tussen de mooie plaatjes door is een aantal artikelen te lezen waarbij kwaliteitsborging centraal staat.

Gijs Rikken, een van de architecten van 
het project dat te bewonderen is op de 
cover van Façades 2022, mocht het aller-
eerste exemplaar in ontvangst nemen. 
Gijs Rikken, Associate Design Director 
/ architect bij MVRDV: “Wij zijn er trots 
op dat Valley in Amsterdam op de co-
ver staat van Façades 2022. Bij MVRDV 
verleggen we continu de grenzen. Als 

Kwaliteitsgevels en -borging in Façades 2022
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Gijs Rikken, Associate Design Director /architect bij MVRDV, ontvangt eerste exemplaar van Façades 2022.

architecten hebben we een verantwoor-
delijkheid om te proberen de wereld een 
stukje beter te maken. Daarbij past het 
VMRG Keurmerk, dat hoge kwaliteitsei-
sen aan gevels stelt.”
 
Kwaliteitsgevels
Façades 2022 bestaat uit 232 pagina’s 
met uiteenlopende gevelbouwprojec-
ten waar VMRG bedrijven bij betrokken 
zijn geweest. Het boek is ingedeeld in 
renovatie-, utiliteitsbouw-, woning-
bouw- en zonweringsprojecten. In 
totaal bijna 100 prachtige gevels van 
uiteenlopende gebouwen. Bij elk pro-
ject staat aangegeven of het project 
onder het VMRG Keurmerk gereali-
seerd is. Alle bedrijven met dit keur-
merk leveren gegarandeerde kwaliteit 
op het gebied van gevels. Zij worden 
hierop regelmatig gekeurd, zowel in de 

fabriek als op de bouwplaats. De Euro-
pese aanbestedingsrichtlijnen bieden 
ruimte om het VMRG Keurmerk voor te 
schrijven in een bestek. Elk bedrijf met 
het VMRG Keurmerk krijgt, nadat de 
keuringen positief verlopen zijn, jaar-
lijks een VMRG Keurmerk certificaat 
uitgereikt, zodat een opdrachtgever er 
zeker van is dat het bedrijf voldoet aan 
de hoge standaard van de VMRG Kwali-
teitseisen en Adviezen. 
 
Kwaliteitsborging
Tussen de verschillende categorieën 
projecten is in het boek een aantal ar-
tikelen opgenomen. In deze veertiende 
uitgave van het Façades boek staat kwa-
liteitsborging centraal in deze artikelen. 
Een logische keuze met de nieuwe Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen in 
het vooruitzicht. Zo is te lezen dat de 

VMRG haar VMRG Keurmerk kwaliteits-
systeem al volledig aangepast heeft 
aan deze nieuwe wet die vanaf 2023 in 
werking treedt. Gevelbouwers met het 
VMRG Keurmerk helpen hun opdracht-
gevers een handje door te zorgen voor 
een gedegen opleverdossier gevelbouw.
 
Online versie
Het boek is ook online te bekijken. In de 
online versie staan per project links naar 
meer informatie over het project en over 
het bedrijf dat bij dit project betrokken 
was. Op de website van de VMRG https://
vmrg.nl/ kunt u zich op de homepage 
aanmelden voor de Inspiratienieuws-
brief. Dan blijft u maandelijks op de 
hoogte van interessante projecten.

https://www.digitaalpubliceren.com/
facades2022   ❚



28 GEVELBOUW.INFO

Efficiënter werken 
door het visueel 
maken van data
Op initiatief van Spotr, Aeroscan en de VMRG is er gedurende drie jaar gewerkt aan het project Facade Service 
Applicatie (FaSA). Het draaide in dit project om het objectief meten van de technische en esthetische prestaties 
van de gebouwschil. Hiervoor worden onder andere drones en kunstmatige intelligentie ingezet. Was Spotr bij de 
start van dit project nog een kleine start-up, nu is het een belangrijke speler die vastgoed portefeuillehouders op 
een geheel nieuwe wijze snel inzicht geeft in hun gebouwen.

Ongeveer vier jaar geleden kwam Spotr 
in contact met woningcorporatie de Al-
liantie die veel zag in de mogelijkheden 
om in de samenwerking met co-makers 
voordeel te halen uit het gebruik van 
Spotr. Een van die co-makers is Logchies 
Renovatie & Onderhoud. We spraken 
erover met algemeen directeur Paulina 
Logchies en Jan van der Kolk, manager 
ICT bij Logchies. 

Jaren vooruit programmeren
Paulina Logchies: “Onze samenwerking 
met de Alliantie gaat nu om veel meer 
dan een partner zijn die de operatione-
le klus kan klaren. Ons wordt gevraagd 
strategisch en tactisch mee te denken. 
Een nieuwe klantbenadering, data, in-
novatie en samen programmeren zijn 
daarin belangrijke pijlers. We inspec-
teren bijvoorbeeld al veel eerder met 
elkaar. Zodat we ook al eerder weten 
wat we met complexen gaan doen en 
de planvoorbereiding naar voren kun-
nen halen. Met elkaar programmeren 
we zo jaren vooruit.” Elke twee weken 
zitten specialisten van de Alliantie, 
Logchies en de andere co-makers bij 
elkaar om de complexen waar ze tot 
2050 een programma op maken te be-
spreken. De input voor die overleggen 
komt onder andere vanuit Spotr. Spotr 

brengt het vastgoed van de Alliantie 
in kaart met onder andere foto’s van 
satellieten, vliegtuigen en drones. Alle 
data en beelden worden verzameld op 
één plek, zodat de Alliantie en haar co-
makers altijd beschikken over dezelfde, 
actuele gegevens. Hoe ziet het complex 
eruit, hoe staat het erbij, wat is de kwa-
liteit, wat is de onderhoudsbehoefte? 

Een drone meet beter
ICT Manager van Logchies Jan van der 
Kolk zag het enthousiasme ontstaan 
bij de planvoorbereiders. “In het begin 
was het moeilijk voor te stellen dat een 
drone beter meet dan hoe wij dat zelf 

al jaren doen. Maar als je dan merkt 
dat de eenheden die Spotr aanlevert 
voor bijna 100% betrouwbaar zijn, dan 
denk je al snel: waarom zouden we 
het dan niet gebruiken? Het is nu ook 
eenduidig. Wij meten toch net even 
anders dan de andere co-makers. Dat 
gaf voorheen verwarring en discussies 
en dat is nu verleden tijd. Wat je ook 
merkt is dat het veel makkelijker met 
elkaar praat als je er foto’s bij hebt. We 
krijgen heel snel een beeld en gevoel 
bij een complex en kunnen beter ad-
vies geven. In de overleggen waarin we 
samen met de Alliantie en de andere 
co-makers programmeren, kunnen we 

Efficiënter werken door het visueel maken van data
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aan de hand van de foto’s heel goed 
duidelijk maken wat de mogelijkhe-
den zijn. Bijvoorbeeld: ‘De gevel ziet 
er zo uit, dan is dit slim om te doen 
en hebben we dat nodig.’ Beelden kun-
nen heel snel tot overeenstemming 
leiden. Ze bieden ook input om in een 
veel eerder stadium betere vragen te 
stellen aan onze onderaannemers. Bij-
voorbeeld aan de steigerbouwer: ‘Kijk, 
het ziet er zo uit, hoe zouden jullie 
hier de steiger opbouwen?”

Snel vastgoed monitoren
“Spotr is voor ons een ontwikkeling 
waarin we sterk geloven”, vertelt Jan. 
“Door data en het visueel maken van 
data kunnen we steeds efficiënter 
en effectiever werken. En opdracht-
gevers monitoren steeds makkelij-
ker de kwaliteit van het onderhoud.” 
“Dat is ook een belangrijke ontwik-
keling als je kijkt naar de tekorten 
op de arbeidsmarkt”, vult Paulina 

aan. “Met Spotr zie je snel hoe het 
vastgoed erbij staat, wat de voor- en 
nadelen zijn van onderhoud en wat 
bijvoorbeeld de meest effectieve ma-
nier is om doelstellingen te halen 
qua duurzaamheid. Spotr op die ma-
nier gebruiken, de data zo interpre-

teren dat we ze direct doorvertalen 
naar scenario’s, daar hopen we met  
elkaar binnen twee of drie jaar te 
zijn.” www.spotr.ai

FaSA komt mede tot stand door steun van-
uit Kansen voor West II, EFRO subsidie.   ❚
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BIM, meer tijd voor mooi
Op 14 maart 2022 organiseerde de VMRG een online expertsessie over BIM. Te gast waren de experts Chris  
Schoneveld, BIM regisseur bij Alkondor Hengelo en Pim van Meer, BIM manager bij ontwikkelaar en bouwer 
VORM. Zij beantwoordden onder meer onderstaande vragen.

Waar staat BIM precies voor?
Chris Schoneveld: “Het begrip ‘BIM’ om-
vat het geheel van drie betekenissen: 
1.  ‘Bouwwerk Informatie Model’: de digitale re-

presentatie van de functionele en technische 
karakteristieken van een bouwwerk, dat uit-
ganspunt is voor en ondersteunend aan ac-
tiviteiten en besluitvorming in alle fasen van 
de levenscyclus van het bouwwerk;

2.  ‘Bouwwerk Informatie Modellering’: het 
proces van het digitaal modelleren van een 
bouwwerk en (samen-)werken met behulp 
van digitale bouwwerkmodellen; 

3.  ‘Bouwwerk Informatie Management’: de 
opbouw, het beheer en (her)gebruik van 

digitale bouwwerkinformatie in de hele le-
venscyclus van het bouwwerk.  

Hoe start een BIM model?
Pim van Meer: “De adviseurs (architect, con-
structeur, installatie-adviseur) maken een 
prestatiemodel. Dit is de ruimtelijke reserve-
ring die nodig is voor de onderaannemers 
en maakpartners. Je wilt de ruimtelijke re-
servering eigenlijk al helemaal rond hebben, 
voordat je de bouwaanvraag doet, dus nog 
voordat de aannemers/leveranciers gaan 
modelleren. Zodra de aannemer het overpakt 
in bouwteam, heeft de aannemer de juiste 
onderaannemers/leveranciers ingeschakeld. 

Hij kan bepalen of de ruimtelijke reservering 
die is opgenomen klopt.” 

Hoe zit het met tussentijdse  
2D output?
Pim van Meer: “2D output hoort (semi)auto-
matisch uit de BIM modellen gegenereerd 
worden. Maar eigenlijk moet je dit voorkomen. 
Beter is het om alle mensen in de keten te leren 
in de modellen te kijken. Dat is ook het idee van 
BIM, de modellen zijn altijd up-to-date.”

Hoe zit het met ruimtereservering 
in een prestatiemodel?
Chris Schoneveld: “Als je als gevelbouwer van

BIM, meer tijd voor mooi
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tevoren al de kaders weet van de ruimte waar-
binnen je mag gaan werken, dan werkt het 
een stuk makkelijker. Op het moment dat de 
engineering van start gaat, zijn er geen struc-
turele vraagstukken meer. Je ziet dat het dan 
ook in het bouwproces veel vloeiender loopt.” 

Hoe verwerk je een bestek 
 in een model?
Pim van Meer: “Ik ben zelf geen fan van be-
stekken. Op het moment dat er namelijk een 
discrepantie zit tussen het model en het be-
stek, dan heeft iemand een groot probleem. 
Daarom wil je maar één waarheid en dat is 
het model. Van het bestek is alleen het al-
gemene deel niet mogelijk om in het model 
op te nemen, de rest vormt geen probleem.” 

Wat krijgt een gevelbouwer  
van de adviseurs?
Chris Schoneveld: “Van de installatietechnische 
en constructieve adviseurs ontvangen we 3D 
modellen. Van alle overige adviseurs krijgen we 
eigenlijk enkel rapporten, bijvoorbeeld als het 
over brandwerendheids- en energieprestatie-

eisen gaat. Je ziet dan dat zaken elkaar soms 
tegenspreken en dat kan invloed hebben op het 
model en zelfs op het ontwerp en dat wil je niet.”

Wat is de rol van de  
aannemer in dit stadium?
Pim van Meer: “Mijn mening is dat de aanne-
mer zo vroeg mogelijk in het proces aan tafel 
komt als bouwkundig adviseur en daar regis-
seert en coördineert, dat wil zeggen de juiste 
vragen aan de juiste partijen stelt. Ik zeg opzet-
telijk mijn mening want BIM is bouwteam en op 
sommige plekken overheerst inkoop nog.” 

Modelleren jullie zelf?  
Hoe gaat dat precies?
Chris Schoneveld: “Ja wij modelleren zelf. 
Wij gebruiken sinds kort het werkvoorberei-
dingspakket Logikal van Orgadata dat een 
koppeling heeft met Revit. Uit Logikal komt 
een 3D model, dat we terug plaatsen in het 
BIM model. Met Logical sturen we ook de 
machines aan. Inmiddels zijn de eerste pro-
jecten met de Logikal koppeling afgerond. 
De transitie van een traditioneel proces naar 

een BIM proces is voor bedrijven op deze 
manier makkelijker dan voorgaande jaren.” 

Is faalkostenreductie nog steeds 
het beste argument voor BIM?
Pim van Meer: “Ik noem het liever ‘Meer tijd 
voor mooi’. Als we er nou voor zorgen dat 
we alles wat we kunnen automatiseren auto-
matiseren en alles wat we efficiënter kunnen 
doen efficiënter doen, dan hebben we meer 
tijd voor mooi. Projectleiders, de koningen 
van het conflictmodel, kun je vertellen: wil 
jij minder gedoe en meer tijd om de project 
specifieke dingen uit te werken, dat kan; ie-
dereen moet eerder meekijken, we bouwen 
het digitaal voordat we het gaan bouwen.”
 
De VMRG BIM werkgroep heeft een BIM 
protocol, een BIM uitvoeringsplan en een 
ILS Gevel opgesteld. Dit is bedoeld om 
informatie te kanaliseren en overdaad te 
voorkomen en om te weten welke informa-
tie welke partij krijgt. Deze zijn te vinden op 
de VMRG website: www.vmrg.nl/Kennis/
VMRG-en-BIM   ❚

Pim van Meer (l) en Chris Schoneveld (m) in gesprek met Joseph Kuling (r).
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Koning  
Willem I College 
‘s-Hertogenbosch

Offem Zuid 
Noordwijk Binnen

Het bieden van diversiteit en flexibiliteit 
waarbij de student en docent centraal 
staan, was de kern van de opgave voor 
Nieuwe Architecten uit Utrecht. De keu-
ze voor een hoofddraagconstructie in 
hout in combinatie met een aluminium 
vliesgevel met veel glas toont direct het 
bijzondere praktijkonderwijs dat hier 
dagelijks wordt gegeven. De CBS zon-
wering is geïntegreerd in de vloeren van 
de vliesgevels en biedt naast automati-
sche bediening, hoge windstabiliteit en 
bestandheid tegen weersinvloeden een 
optimaal uitzicht naar buiten.

Dit appartementengebouw in de 
nieuwbouwwijk Offem Zuid is ontwor-
pen in de sfeer van het statige Noord-
wijk Binnen. Voor de kozijnen zocht 
de architect naar profielen die passen 
bij de authentieke uitstraling van het 
pand en die voldoen aan de heden-
daagse hoge isolatie-eisen. Die com-
binatie werd gevonden in de slanke 
aluminium Themis Steellook raam-
profielen van AluK. Deze leveren een 
grote bijdrage aan de industriële look 
van het appartementengebouw.

Opdrachtgever: Koning Willem I College
Architect:  Nieuwe Architecten
Gevelbouwer:  Van Hoesel Aluminium Kozijnen
Systeemleverancier:  Schüco Nederland

Opdrachtgever: Van Rhijn Bouw
Architect:  STOL Architecten
Gevelbouwer:  Goemaat Aluminium
Systeemleverancier:  AluK Aluminium

(Beeld: Dirk van Egmond )

Visitekaartjes
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Poppodium Melkweg 
Amsterdam

Nieuwbouw Van der Valk 
Venlo

De Melkweg is een internationaal bekend 
poppodium. Voor de expositieruimte is de 
buitengevel voorzien van nieuwe geïso-
leerde profielstalen Forster puien. De oude 
pui in de gevel bestond uit stoeltjesprofie-
len welke een industriële sfeer gaven aan 
de gevel. Om deze sfeer te behouden is er 
gekozen voor een zwarte isolerende Forster 
Unico pui met smalle profielen. Hierdoor 
is het straatbeeld hetzelfde als voorheen 
met als groot voordeel dat de nieuwe pui 
nu ook geïsoleerd is. De smalle profielen 
in de glaswand geven veel ruimte voor na-
tuurlijk licht, wat zorgt voor een optimale 
belichting van de expositieruimte. In beide 
puien zijn deuren verwerkt, die naar buiten 
openen. Dit creëert een veilige vluchtroute 
in geval van evacuatie.

Het Van der Valk Hotel in Venlo is een schoolvoorbeeld van circu-
lair bouwen, innovatie én design. Het gebouw, de inrichting en de 
dagelijkse exploitatie zijn duurzaam ontwikkeld. Het hotel streeft 
naar een circulaire werking zonder afval en daarbij wordt het hotel 
gezien als een grondstoffenbank. Ook is gekozen om de circulariteit 
door te zetten in de gevels. Hierdoor is WICONA gekozen waardoor 
al het aluminium is geleverd met “Circal” End-of-life aluminium. 
Het project omvat de vernieuwing van de 52 meter hoge hoteltoren 
en een nieuwbouw. WICONA leverde aluminium vliesgevels met 
geïntegreerde LED-verlichting, ramen en schuifdeuren, die exact 
conform de wensen van de architect zijn aangepast. De verzon-
ken balkons zijn voorzien van WICONA schuiframen, die een hoge 
wind- en waterdichtheid garanderen. Op sommige balkons zijn 
WICONA schuifdeuren met een lage onderdorpel toegepast die een 
gemakkelijke toegang tot het balkon garanderen en een nog grotere 
opening naar buiten mogelijk maken.

Opdrachtgever: Melkweg
Systeemleverancier:  Agentor/Forster 

Opdrachtgever: Hotel Van der Valk
Architect:  Quant Architectuur
Gevelbouwer:  Byldis Facades
Systeemleverancier:  Hydro Building Systems > Merk WICONA

(Beeld: Egbert de Boer)
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Energiebehoefte BENG
De VMRG heeft voor de community ‘VMRG Zonwering’ een aantal kennissessies verzorgd met betrekking tot zon-
wering in BENG-berekeningen. Voor het bepalen van de energiebehoefte (BENG 1) van een gebouw worden in een 
BENG-berekening voor elke maand zowel de warmte- als de koudebehoefte bepaald. Deze uitkomsten worden bij 
elkaar opgeteld voor het bepalen van de totale energiebehoefte. Bij deze berekeningen wordt per maand gerekend 
met maandgemiddelde waarden.

Door de uitgangspunten van de BENG-
berekening, die in de NTA8800 om-
schreven staan, blijkt dat bij de mees-
te woningen de koudebehoefte minder 
dan 8% bedraagt van de totale ener-
giebehoefte. Hierdoor komen midde-
len die de koudebehoefte verminderen 
minder goed naar voren in de resulta-
ten van de BENG-berekeningen.

Toepassen beweegbare 
zonwering
Door het toepassen van zonwering 
wordt de zonnewarmtewinst verlaagd. 
Dit zorgt er voor dat de koudebehoefte 
van de woning afneemt. De BENG-be-
rekening gaat er echter ook vanuit dat 
dezelfde tijdfracties, wanneer de zon-

wering naar beneden is, gelden voor de 
warmtebehoefte berekening. Hierdoor 
neemt de warmtebehoefte in het tus-
senseizoen toe omdat de zonnewarm-
tewinst wordt verminderd.

Omdat het grootste gedeelte van de 
energiebehoefte van een gebouw 
wordt bepaald door de warmtebehoef-
te is het effect van zonwering niet goed 
zichtbaar in een BENG-berekening.

In de praktijk is zonwering juist een 
product dat zich heel goed aanpast 
aan de seizoenen en de warmte- of 
koudebehoefte van de gebruikers. In 
de winter en tussenseizoenen kan ge-
bruik worden gemaakt van de nuttige 

zonnewarmtewinst. Terwijl op warme 
dagen de ongewenste toetreding van 
zonnewarmte tot het gebouw kan wor-
den beperkt. Deze zonwering zorgt er 
ook voor dat de directe straling wordt 
verhinderd, dit komt het zowel het 
thermisch als het visueel comfort van 
de gebruiker ten goede.

Juist door dit adaptieve gedrag is zon-
wering een ideaal middel voor het cre-
eren van een goed en gezond binnen-
klimaat. Hierbij moet goed in de gaten 
worden gehouden dat de BENG-bere-
kening geen comfort berekening is.

Zonwering in een gebouw 
met koeling
Wanneer in een gebouw actieve koe-
ling wordt toegepast heeft dit systeem 
vaak onvoldoende capaciteit om het 
gehele seizoen de woning op de ge-
wenste temperatuur te houden. Het 
invullen van deze koudebehoefte door 
een systeem met actieve koeling zorgt 
voor een forse toename van het ener-
gieverbruik van de woning.

Wanneer in een gebouw zonwering 
wordt toegepast zal een groot deel van 
het jaar de actieve koeling achterwege 
kunnen blijven. Tenslotte wat er niet in 
komt hoeft er ook niet uit. In combina-
tie met actieve koeling heeft zonwering 
een positief effect op BENG 2. Wanneer 
toch aanvullende koeling gewenst is zal 
het benodigde koelvermogen signifi-
cant minder worden. Hiermee wordt 
bespaard op het energieverbruik van de 
woning, dit is zeker in deze tijden met 
hoge energiekosten zeer welkom.   ❚Thermisch en visueel comfort door beweegbare zonwering. Foto: Duco Ventilation & Sun Control

ZONWERING

Energiebehoefte BENG
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Circular Inspirations

Bufferend 
vermogen co

lu
m
n

We weten inmiddels allemaal hoeveel 
energie we in de ijskappen hebben kun-
nen stoppen, voordat het voor iedereen 
zichtbaar werd dat ze heel hard aan het 
smelten waren. Dat komt door het buf-
ferend vermogen. De traagheid tussen 
actie en reactie.

Als je hebt geluisterd naar alle duurzaam-
heidsambities van de afgelopen jaren en 
je hoort daarbij dat de Nederlandse uit-
stoot van CO2 eigenlijk alleen door Corona 
tijdelijk iets is gedaald, dan kun je je af-
vragen of die duurzaamheidsambities al-
lemaal wel worden waargemaakt.

Het gaat mij allemaal ook niet snel ge-
noeg. Toen ik aan mijn studie begon in 
1986, was er al een vakgroep voor demon-
tabel ontwerpen, en tijdens het oefenen 
met Levenscyclus analyse (LCA) leerde ik 
al dat je beter op een brommer kon rij-
den, dan dat je ging fietsen en daarvoor 
extra moest eten, zoveel milieu-impact 
heeft onze manier van voedselproductie. 
Het geeft verassende inzichten.

De overheid stimuleert middels steeds 
hogere MPG-eisen het gebruik van LCA-
data en dat gaat verschil maken. Met 
een levenscyclus analyse hebben we een 
heel krachtig instrument in handen om 

Jeroen Boersma, Senior Product Specia-
list bij Kawneer Nederland B.V.

alle milieu-impact in beeld te krijgen die 
er bij komt kijken om het eindproduct bij 
de klant te krijgen, en om daarbij diverse 
End of Life scenario’s door te rekenen. Dat 
gaat dus niet alleen over C02, maar over 19 
impact-categorieën en circulariteit wordt 
meegewogen. En dat laat heel goed zien 
dat de milieu-impact bij gebruik van ge-
recyclede materialen veel kleiner is dan 
bij nieuwe materialen. Aluminium dat we 
verwerken in gevels is eenvoudigweg te 
kostbaar om verloren te laten gaan. Er zijn 
bergen voor afgegraven, er is veel energie 
in gestoken en het is over grote afstanden 
getransporteerd. We moeten er zuinig mee 
omgaan. Iedereen in de keten kan daar 
een bijdrage aan leveren. Eenvoudigste is 
het scheiden van afvalmateriaal bij pro-
ductie en sloop en de materialen binnen 
de regio te houden. Als we dat slim doen, 
kunnen we de logistieke stromen beper-
ken en de kwaliteit van het aluminium op 
peil houden. Bij Kawneer noemen we dat: 
close the loop. De kring sluiten met onze 
afnemers en leveranciers.

De vraag naar secundair aluminium 
neemt toe, maar het aanbod van goed 
schroot blijft achter. Aluminium bouwaf-
val bevat kunststof, roestvaststaal en zink-
legeringen. Het vraagt nog veel organisatie 
om dit type afval in de toekomst te vermij-

den en het tot die tijd uit elkaar te peute-
ren. Hoe hoger de recycling content wordt, 
hoe belangrijker het wordt om goede kwa-
liteit schroot te hebben. Daar zijn nog vele 
stappen te zetten. Design for Reverse Lo-
gistics is zeker nog geen gemeengoed, en 
als we nu ontwerpen om goed te demon-
teren, dan duurt het hopelijk zo’n 75 jaar 
voordat we daar alle profijt van hebben. 

Je kunt dus stellen dat er veel duurzaam-
heidsambitie in onze samenleving wordt 
gestoken, maar dat de effecten nog niet 
voor iedereen merkbaar zijn. We hebben 
dus vooral geïnvesteerd in ons bufferend 
vermogen voor verandering. Maar die ver-
andering wordt op sommige vlakken nu 
snel merkbaar. Volgens een rapport van 
McKinsey* gaat de vraag naar secundair 
aluminium het aanbod al in 2030 over-
treffen. In het ambitieuze scenario al 
eerder. En we hebben de afgelopen tijd 
gezien wat de schaarste aan materialen 
voor de markt kan betekenen…   ❚

Jeroen Boersma

* Bron: McKinsey, It’s not easy buying green: 

How to win at sustainable sourcing 

Circular Inspirations
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