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Valley Amsterdam: Prestigeproject met twee ‘gezichten’
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Blitta Gevelsystemen, fotograaf Marcel Steinbach en Solarlux Nederland, fotograaf Thea van den Heuvel 

Valley Amsterdam:

Prestigeproject met 
twee ‘gezichten’
Superlatieven schieten tekort wanneer je oog in oog staat met Valley in Amsterdam. In het bijzondere ontwerp 
combineert Winy Maas van MVRDV een strakke glazen buitenschil met een uiterst grillige en getrapte gevel in na-
tuursteen. Een prestigeproject voor alle betrokken partijen en in het bijzonder voor Blitta Gevelsystemen en Solarlux 
Nederland die alle zeilen hebben bijgezet om het schier onmogelijke mogelijk te maken. 

De gemeente Amsterdam heeft de 
ambitie om Zuidas te diversifiëren 
en te ontwikkelen tot een gemengde 
stadswijk voor wonen, werken en ver-
blijf. Valley past perfect in dat plaatje. 
Vanaf de begane grond tot en met de 
zevende verdieping bevinden zich kan-

toren, ruimte voor cultuur, retail, ho-
reca en de toegang tot de woontorens. 
Daarboven beginnen de woonlagen 
met in totaal 198 appartementen va-
riërend in grootte van 55 tot 700 m2, 
die vrijwel allemaal zijn bestemd voor 
de verhuur. Op de onderste lagen be-

vindt zich een binnentuin die via trap-
pen met elkaar in verbinding staat en 
voor iedereen toegankelijk is. Ook op 
de verdiepingen is veel ruimte voor 
groen. Het idee achter het ontwerp is 
namelijk dat er uiteindelijk een groene 
vallei ontstaat.   ›
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Van vliesgevel naar 
elementengevel
Blitta Gevelsystemen werd in 2017 door 
bouwcombinatie Valley Amsterdam inge-
schakeld om het complexe project tech-
nisch en inhoudelijk onder de loep te ne-
men. “Architectenbureau MVRDV had een 
duidelijke visie voor ogen over het beoogde 
beeld en kwaliteitsniveau van de gevel”, 
zegt Tonny Cuppen, Hoofd Projectmanage-
ment bij Blitta Gevelsystemen. “Aanvanke-
lijk was de insteek om de strakke glazen 
gevel op traditionele wijze als vliesgevel te 
realiseren. Gezien de locatie, bouwhoogte 
en gewenste bouwsnelheid hebben we 
besloten om de gevel prefab als elemen-
tengevel uit te voeren. Deze mocht echter 
op geen enkele wijze visueel afwijken van 
het ontwerp. Gezamenlijk met systeemle-
verancier Schüco en met glasleverancier 
Scheuten Glas Nederland hebben we in-
vulling gegeven aan deze complexe opgave 
en het ontwerp vertaald tot een maakbaar 
prefab product.” 
 
Profielen in verstek
De belijning van de 12.000 m2 (!) aan ele-
mentengevel is volledig afgestemd op het 
oorspronkelijke ontwerp van de architect, 
vervolgt Cuppen. “Zo zijn de profielen in 
verstek uitgevoerd en is het profiel voor-
zien van een voeg, waardoor het beeld 

van een omkadering rond elk glasvlak 
ontstaat. De elementen zijn in onze werk-
plaats in Venray volledig geprefabriceerd, 
voorzien van Schüco kozijnen, triple 
beglazing en geluidwerende balkonbe-
glazing van Solarlux ter plaatse van de 
loggia’s.” André Jansen, Accountmanager 
Projecten bij Solarlux Nederland vult aan: 
“Onze SL25 Modular ongeïsoleerde bal-
konbeglazing leent zich uitstekend voor 
prefabricage om vervolgens als totaalpak-
ket naar de bouw te worden getranspor-
teerd. In dit geval is gekozen voor het SL25 
Modular draai-schuifsysteem. Het volglas 
balkonsysteem biedt bescherming tegen 
geluidsoverlast en weersinvloeden en kan 
voor 100% worden geopend. In totaal zijn 
er 61 stuks van de SL25 Modular in de ele-
mentengevel toegepast.”
 
Metalen frames
De getrapte gevel aan de valleikant liet 
zich niet in een elementengevel ‘vangen’, 
noch in een HSB-constructie. Cuppen: “Dat 
laatste was overigens wel het oorspronke-
lijke plan, maar ook hiervoor hebben we in 
een brede samenwerking een alternatief 
bedacht.” Het alternatief is in de basis af-
komstig uit Engeland, een metal framing 
van voestalpine Metsec. Een systeem dat 
in het Verenigd Koninkrijk vrij gebruikelijk 
is, maar op Nederlandse bodem maar zel-

den wordt toegepast. “Met de SFS-frames 
waren we perfect in staat om de grillige 
vormen aan de valleizijde te realiseren.” 
De verdiepingshoge stalen frames zijn op 
de bouwplaats door Metsec samengesteld 
en gemonteerd. Ze bestaan uit een stalen 
stijl- en regelwerk met aan de buitenzijde 
een cementgebonden beplating waaraan 
Kolen het Cenia Ducal natuursteen als es-
thetische schil heeft bevestigd. Blitta heeft 
op zijn beurt voor zo’n 5.000 m2 aan de 
ramen en deuren op de bouwplaats aan-
geleverd en van binnenuit per verdieping 
gemonteerd. 
 
Maatwerk vouwwanden
Voor maximaal wooncomfort is een 
groot deel van de woningen voorzien 
van een vouwwand. Solarlux Nederland 
werd al in het voortraject door MVRDV 
benaderd. “De eisen met betrekking tot 
de geveldichting en geluidswering wa-
ren zo hoog, niet in de laatste plaats 
vanwege de grillige vormen met onvoor-
spelbare windlasten, dat de architect 
de voorkeur uitsprak voor onze vouw-
wandsystemen”, zegt Jansen. “Daar zijn 
we met recht trots op. Architecten die 
met ons systeem hebben gewerkt en de 
kwaliteit hebben ervaren, doen bij een 
volgend project altijd weer een beroep op 
ons. We zijn misschien in aanschaf mis-
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schien niet de goedkoopste, maar op de 
lange termijn betaalt zich die hoge kwa-
liteit dubbel en dwars terug. Het mooie 
van dit project is dat geen pui hetzelfde 
is en ook de bouwkundige aansluitingen 
waren allesbehalve standaard, los nog 
van de variabele hoekopstellingen en/
of wegvouwbare hoeken. Juist daar ligt 
onze kracht: op architectenniveau mee-
denken en gezonde discussies voeren 
om met ons projectenteam tot werkbare 
en goede details te komen. Omdat we in 
eigen huis ontwikkelen, produceren én 
monteren zijn we in staat onze produc-
ten projectspecifiek aan te passen en dat 
was hier eerder regel dan uitzondering.”
 
Kers op de taart
De Solarlux-vouwwanden staan be-
kend om hun uitstekende naad- en 
kierdichting ook op grote hoogte. 
“Daarin zijn we toch redelijk uniek”, 
zegt Jansen in alle bescheidenheid. “In 
combinatie met geluidswerende begla-
zing konden we ook voldoen aan de ei-

een immens, complex en indrukwek-
kend project. Een groot compliment 
aan architect Winy Maas.”   ❚

sen ten aanzien van geluidwering van-
wege de nabijgelegen ringweg. De 35 
vouwwanden uit onze Ecoline/Highli-
ne-serie zijn tevens voorzien van spe-
cifiek reinigingsbeslag. Dankzij speci-
ale reinigingsstiften in de scharnieren 
kunnen bewoners vanaf de binnenzij-
de het glas aan de buitenzijde schoon-
maken.” Solarlux leverde daarnaast 
ook nog een aantal vouwwanden voor 
de winkelunits in de plint, waarvoor 
Blitta de vliesgevel heeft geëngineerd 
en gemonteerd, ook nog eens goed 
voor zo’n 2.000 m2. Cuppen: “Als kers 
op de taart hebben we ook de elemen-
tengevel voor de skybar gerealiseerd, 
wederom een custom made oplossing 
bestaande uit stalen elementen met 
overspanningen van maar liefst 7 me-
ter bij een hoogte van 3,60 meter. Ook 
hier hebben we het schier onmogelijke 
mogelijk gemaakt.”
 
Beide heren kijken dan ook terug op 
een spraakmakend project. “Valley is 
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‘Extreme’ geluidseisen 
voor gevel groot 
cultuurpaleis
Het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex Amare in hartje Den Haag is een opvallende verschijning met voorzet-
gevels in een betonnen ‘boomtak-structuur’. Achter deze fraaie esthetische schil schuilt een vernuftig stukje gevel-
techniek van Alkondor Hengelo, onder meer als antwoord op de ‘extreme’ geluidseisen. 

‘Extreme’ geluidseisen voor gevel groot cultuurpaleis
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Met een oppervlakte van 65.000 m² in-
clusief de tweelaagse kelder is Amare 
een groots cultuurpaleis met een viertal 
zalen en vele ruimten voor repetitie- on-
derwijs-, bijeenkomst-, kantoor- en win-
kelfuncties. Het nieuwe gebouw is na-
melijk het onderkomen van de stichting 
Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het 
Nederlands Danstheater, het Residentie 
Orkest en het Koninklijk Conservatorium. 
Amare is een alzijdig gebouw met vier op 
elkaar lijkende gevels met herkenbare ko-
lommen. Volgens zijn makers bedoeld om 
een sfeer van openheid te creëren. 
 
Geluidsbelasting
Open is de thermische schil allerminst. 
“De specifieke gebruikersgroepen van 
Amare produceren nogal wat geluid. 
Qua geluidsbelasting op de gevel is hier 
dus sprake van de omgekeerde wereld. 
In plaats van buiten naar binnen, mag 
hier het geluid niet van binnen naar 
buiten treden”, zegt Jan Bergman, ad-
junct-directeur bij Alkondor Hengelo. 
“In de DO-fase in 2016 heeft bouwcom-
binatie Cadanz, bestaande uit Visser & 

Smit Bouw en Boele & van Eesteren, een 
aantal marktpartijen uitgedaagd om 
met een passend plan van aanpak te 
komen voor de thermische (en akoesti-
sche) schil. Ons plan sloot het beste aan 
bij dat van de bouwcombinatie, waarna 
ons het project rond de zomer van dat-
zelfde jaar werd gegund. Vervolgens zijn 
we in een heel intensief ontwerptraject 
beland waarbij we samen met de bouw-
combinatie en alle gevelpartners, zoals 
de HSB-leverancier, de leverancier van 
de stucgevel en die van de betonnen ele-
menten tot een gezamenlijk overeenge-
komen TO/UO zijn gekomen.”
 
Complexe puzzel
De geluidseisen op de gevel waren 
volgens Bergman op sommige posi-

ties zo extreem dat Alkondor Hen-
gelo met standaard oplossingen niet 
uit de voeten kon. “In de speciale ‘ge-
luidsbelaste’ zones, waar onder meer 
het conservatorium actief is, was een 
dubbele gevel pure noodzaak. Dat wil 
zeggen, behalve een kozijn in de HSB-
constructie, nog eens een extra kozijn 
erachter. Alleen op die manier konden 
we voldoen aan de extreme eisen, het 
geluid ver genoeg reduceren en daarbij 
de mogelijkheid tot spuien behouden. 
Die dubbele kozijnopstelling, die ove-
rigens vanaf de buitenzijde niet waar-
neembaar is, is in het voortraject uit-
voerig getest. Grote delen van de gevel 
zijn nagebouwd in een fabriekshal in 
Rotterdam waar ze aan allerlei geluids- 
testen zijn onderworpen.   › 

'Ruimte op de bouwplaats was er niet.  
Dat zie je wel vaker in binnenstedelijke 

bouw, maar hier was het in het kwadraat'
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Hetgeen we theoretisch hadden bedacht, 
is hier proefondervindelijk vastgesteld 
door onafhankelijk onderzoek van LBP.”
 
Complexe puzzel
Het ontwerp- en engineeringstraject was 
al een behoorlijk complexe puzzel, de 
uitvoering in hartje Den Haag was zeker 
niet minder gecompliceerd, weet Berg-
man. “Ruimte op de bouwplaats was er 

niet, alles werd just-in-time aangeleverd. 
Dat zie je wel vaker in binnenstedelijke 
bouw, maar hier was het nog eens in het 
kwadraat. Ook was het voor ons een ge-
fragmenteerd project. We waren soms op 
wel vier plekken tegelijk aan het monte-
ren en dan was er op datzelfde moment 
ook nog een ploeg van ons aan het werk 
bij de HSB-fabriek van Frank van Roij in 
Goirle.” Wat wil je ook met een totaal van 
zo’n 5.000 m2 aan kozijnen en meer dan 
3.000 m2 aan vliesgevels? “We hebben er-
voor gekozen om zowel de vliesgevel als 
de kozijnen uit te voeren met profielen 
van Kawneer, een beproefd systeem bin-
nen onze organisatie en uitermate ge-
schikt om invulling te geven aan de vele 
uitdagingen binnen dit project.”
 
Uitdagingen waren er dus genoeg voor 
Alkonder Hengelo bij Amare. “Qua 
complexiteit mogen we dit project 
gerust als ‘hoog’ bestempelen”, blikt 
Bergman terug. “Los van de geluidsbe-
lasting kent het gebouw ook nog heel 
veel verschillende gebruikers, die al-
lemaal met speciale toegangstechniek 

het gebouw moeten kunnen betreden. 
Ook dat vroeg de nodige afstemming 
qua domotica, inbraak- en brandwe-
rendheid. Ondanks dat ons vernuftig 
stukje geveltechniek vrijwel volledig 
wegvalt achter de esthetische schil, is 
Amare voor ons een prachtige referen-
tie. Absoluut een project waar we onze 
vaardigheden goed in kwijt konden. En 
juist dat maakt ons vak zo mooi.”   ❚
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De afrekening 
In een scholengebouw zijn peuterwerk, kinderopvang, basisonderwijs en jeugd-
zorg bij elkaar ondergebracht. Er is bij de stichting behoefte aan vier extra loka-
len. Nadat zij een aannemer gevonden heeft, is de aannemingsovereenkomst 
vlot tot stand gekomen. Net zo vlot als de overeenkomst tot stand gekomen is, 
is hij weer ‘íngetrokken’ zoals de bestuurder van de stichting aan de aannemer 
heeft laten weten. De reactie van de aannemer liet niet lang op zich wachten.

Wat speelde er? In de overeenkomst is 
opgenomen dat medio 1e kwartaal met 
de bouw moet worden gestart, zodat de 
lokalen vóór het nieuwe schooljaar klaar 
zijn. De UAV 2012 zijn door de stichting 
van toepassing verklaard op het werk. 
Nog geen twee maanden na de onder-
tekening ontvangt de aannemer een e-
mail van de bestuurder van de stichting 
dat door onvoorziene omstandigheden 
de bouw niet door kan gaan en dat hij de 
opdracht wil intrekken. 

Het is een understatement dat deze mede-
deling niet in goede aarde valt bij de aan-
nemer. Hij heeft de stichting laten weten 
dat wat al dan niet voor de stichting on-
voorziene omstandigheden zijn, omstan-
digheden zijn die in de risicosfeer (blij-
ven) liggen van de stichting. De stichting 
dient de overeenkomst na te komen. De 
aannemer kent zijn klassiekers. Hij wijst 
de stichting op paragraaf 14 van de UAV 
2012, waarin is bepaald dat de opdracht-
gever bevoegd is om de aannemer op te 
dragen het werk in onvoltooide staat te 
beëindigen maar dat er wel moet worden 
afgerekend. De aannemer heeft recht op 
de aanneemsom vermeerderd met de kos-
ten die hij als gevolg van de niet voltooiing 
heeft moeten maken en verminderd met 
de hem door de beëindiging bespaarde 
kosten. Zonder betaling door de stichting, 
kan de aannemer niet instemmen met de 
inhoud van de opzeggingsbrief.

De bestuurder van de stichting heeft 
daarna nog gereageerd. Hij geeft aan dat 
de bouw wegens economische redenen 
niet door kan gaan maar dat hij nog in 
gesprek is met de gemeente. De aanne-
mer is van mening dat dit los staat van 
de overeenkomst. Indien de stichting 
daartoe in het najaar besluit, zal hij als-
nog aanvangen met de bouw. Hij zal in 
dat geval aangeven tot welke kostenver-
hoging het uitstel heeft geleid. 

Nadat de gemachtigde van de aanne-
mer de stichting op de hoogte heeft ge-
steld van het bedrag dat de aannemer 
in het kader van de afrekening vordert, 
heeft de gemachtigde van de stichting 
aan de aannemer laten weten dat de 
stichting niet gebonden is aan de over-
eenkomst omdat de bestuurder nooit 
een volmacht heeft verleend.

Door die mededeling was, naar de mening 
van de aannemer, het speelkwartier voor 
de stichting voorbij en is hij een procedure 
gestart bij de Raad van Arbitrage in bouw-
geschillen. Hij stelt dat, overeenkomstig 
paragraaf 14 UAV 2012 sprake is van beëin-
diging van het werk in onvoltooide staat en 
dat dienovereenkomstig moet worden af-
gerekend. Omdat hij klaar moest zijn met 
het werk vóór het nieuwe schooljaar, had 
hij zijn planning en zijn personeelsinzet 
voor de zomervakantie al rond. Zijn ploeg 
kon hij eind mei/begin juni niet meteen 
weer op een ander project inzetten. Ook 
was een deel van de materialen al geleverd 
en kon het andere deel niet meer (boete-
vrij) worden afbesteld. Zijn hoofdvordering 
is een bedrag van € 140.479,27 excl. btw. 
zijnde het verschil tussen de aanneem-
som van € 630.000,- minus het bespaarde 
bedrag van € 489.520,73. De stichting con-
cludeert tot afwijzing van de vordering(en) 
van de aannemer.

De wijze les moet van de arbiters komen. 
Door hun priegel-, uitpluis- en peuterwerk 
is komen vast te staan dat er een wisseling 
in het bestuur van de stichting is geweest, 
waarbij het huidige bestuur een andere 
opvatting heeft ter zake de nieuwbouw 
van de lokalen en om die reden de ver-
gunningsaanvraag heeft ingetrokken. Het 
bestuur heeft in overleg willen gaan met 
de gemeente over een alternatief maar dat 
plan is gestrand. Dit strookt geheel met 
de eerdere berichtgeving naar de aanne-
mer over het intrekken van de opdracht 

waarin geen enkele melding is gemaakt 
over eventuele (on)bevoegdheid van de on-
dertekenaar namens het destijdse bestuur. 

Onweersproken door de stichting is de 
bedoeling om vóór het nieuwe schooljaar 
de lokalen op te leveren. Dat de aanne-
mer had moeten wachten tot de omge-
vingsvergunning was verkregen, zoals de 
stichting stelt, volgt niet uit (paragraaf 5 
lid 1 sub a van) de UAV 2012. Het tijdig 
verkrijgen van de benodigde vergunnin-
gen is een verplichting van de stichting. 
Daar komt bij dat de stichting zelf de 
vergunningsaanvraag heeft ingetrokken.

Ook zetten arbiters een streep door de 
rekening van hetgeen de stichting nog 
aanvoert tegen de verschillende posten. 
De gevorderde algemene kosten en winst 
en risico zullen, zonder specifiek verweer 
van de stichting hiertegen, eveneens wor-
den toegewezen. Het resultaat voor de 
stichting eindigde onder de streep met 
een negatief saldo. De aannemer kon niet 
anders dan tevreden zijn met het vonnis.

En zoals een collega placht te zeggen te-
gen aannemers: “Er is geen mooier werk 
dan een werk dat je niet hoeft te bouwen!” 
Heeft u plannen die wel doorgang kunnen 
vinden? Reken dan op de expertise van de 
leden van de VMRG!   ❚

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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Beeld: De Groot & Visser

“De VMRG cursussen 
zijn de basis voor  
onze medewerkers”
Voor de kwaliteit in de gevelbouw is het belangrijk dat er naast de reguliere opleidingen cursussen beschikbaar 
zijn waarmee professionals zich kunnen specialiseren in de gevelbouw.  De VMRG ontwikkelt daarom onder andere 
cursussen om de kennis van de verschillende facetten van geveltechniek en van de VMRG Kwaliteitseisen bij te 
brengen. Alle VMRG leden hebben het VMRG Keurmerk. Dat betekent dat zij van engineering tot en met montage 
gegarandeerde kwaliteit leveren conform de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. Dat kan alleen als de medewerkers 
op de hoogte zijn van de laatste eisen. 

Alle ins en outs van de gevelbouw bijbren-
gen aan je medewerkers, de kennis up-to-
date houden, en zorgen dat medewerkers 
de juiste kwaliteit leveren en op de hoogte 
zijn van alle eisen, hoe doen bedrijven in 
de gevelbranche dit? We spreken met Ka-
rin Grefhorst, HR manager bij gevelbou-
wer en VMRG lid De Groot & Visser.

Hoe krijgen nieuwe medewerkers 
de juiste gevelbouw kennis?
“Wij kijken natuurlijk bij mensen die 
wij aannemen die al uit de gevelbouw 
komen welke kennis zij al hebben en 
welke kennis ontbreekt. De ontbreken-
de kennis brengen wij op maat op het 
juiste niveau. Voor young professionals 

die van een hogeschool of universiteit 
afkomstig zijn en hun carrière bij ons 
starten, vinden wij het belangrijk dat 
ze de geveltechniek cursussen van de 
VMRG doorlopen, zoals statica, bouwfy-
sica, constructie en materiaal. Wij vin-
den dat dit in ieder geval de basis moet 
zijn van nieuwe medewerkers.”

“De VMRG cursussen zijn de basis voor onze medewerkers”

Young professionals bij De Groot & Visser
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Hoe bereik je als totale organisatie 
een hoog kennisniveau?
“De Groot & Visser is een projectge-
stuurde organisatie. Wij werken met 
projectteams die bij ons bestaan uit 
één of meer projectleiders, engineers, 
werkvoorbereiders, uitvoerders en 
young professionals. Vorig jaar heb-
ben wij het initiatief genomen om 
het gehele personeel in onze project-
teams de VMRG cursussen op het 
gebied van geveltechniek en VMRG 
Kwaliteitseisen en Adviezen te laten 
doorlopen. Wij vinden dat wij als or-
ganisatie richting onze klanten over 
een hoog  kwaliteitsniveau qua kennis 
moeten beschikken en daarvoor zijn 
de cursussen van de VMRG uitermate 
geschikt. Dit vinden wij het minimale 
dat onze medewerkers aan kennis in 
huis moeten hebben.”

Hoe stimuleer je mensen om de e-
learning cursus VMRG Kwaliteitsei-
sen en Adviezen waarvoor ze  een jaar 
de tijd hebben, tijdig af te ronden? 
“Alle projectteamleden hebben een lo-
gin voor deze online cursus gekregen. 
Als stimulans kreeg het team dat met 
alle leden als eerste de cursus in zijn 
geheel doorlopen had, een grote slag-
roomtaart. De teamleden stimuleerden 
elkaar door elkaar te vertellen dat het 
prima te doen was en je er zeker geen 
dagen mee bezig bent. Tussendoor com-
municeerden wij de tussenstanden van 
de verschillende teams, waardoor er een 
stukje competitie ontstond. Ook moch-
ten de medewerkers een deel van de 
cursus in werktijd doen. Daarnaast is 
opleiding een vast onderdeel van zowel 
de beoordelings- als functioneringsge-
sprekken, dus ook hier stimuleren wij 
medewerkers om opleidingen te volgen. 
Dit wordt ook uitgedragen door het ma-
nagement van De Groot & Visser.”

Hoe kijk je terug op deze 
e-learning cursus?
“Het is mooi dat je precies kan volgen 
wie hoe ver is met de cursus. Ook kan 
je zien op welke onderdelen iemand 
beter of juist minder scoort. Zo kun-
nen wij ook weer op maat adviseren 
in welke onderdelen iemand zich nog 

verder kan bekwamen. Leuk is dat 
wij terug horen dat ook zeer ervaren 
mensen toch nieuwe dingen geleerd 
hebben en het fijn vonden om hun 
kennis weer op te frissen. We zullen 
dan ook zeker herhalingen inbouwen 
in ons opleidingstraject, want kennis 
opfrissen en up-to-date houden blijft 
belangrijk. De young professionals die 
net een WO of HBO studie bouwkunde 
achter de rug hebben, vonden het af 
en toe best pittig. Maar met het ge-
middelde van een 8,2 ben ik heel trots 
op onze medewerkers. 

Hoe wordt kennis binnen  
de organisatie gedeeld?
“Eén van onze kernwaarden is: ‘Wij 
delen onze kennis en wij denken in 
oplossingen’. Dat doen we niet alleen 
door middel van opleidingen, maar we 
zijn ook bezig met het opzetten van 
een ‘GV Academy’. Hierin willen we 
onze kennis en ervaringen delen. De 
bedoeling is dat medewerkers bijvoor-

beeld specifieke projectgelateerde 
oplossingen delen, waarvan ze den-
ken dat dit nuttige informatie is voor 
andere projectteamleden. Op basis 
daarvan kunnen wij weer instructie-
filmpjes maken en deze onder de aan-
dacht brengen van de juiste personen. 
Zo blijven we ons kwaliteitsniveau in 
de gevelbouw doorontwikkelen. Onze 
young professionals vragen wij om 
feedback op onze doelstellingen voor 
de komende vijf jaar voor ons bedrijf. 
Ook motiveren wij hun door samen te 
werken aan een onderzoeksopdracht 
die los van de projecten staat. Hierin 
zie je dat jongeren hun ei kwijt kun-
nen als het om innoveren gaat en zij 
kunnen de kennis toepassen van de 
oudere generatie. Zo zie je dat jonge-
ren ouderen nodig hebben en ouderen 
weer leren van de jongeren. Heel mooi 
om te zien!”

Kijk voor VMRG cursussen op  
www.kenniscentrumgevelbouw.nl   ❚
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Eeuwigdurend circulaire 
aluminium gevels
Eeuwigdurend hoogwaardige circulaire aluminium gevels mogelijk maken, dat is de missie van het haalbaarheids-
onderzoek PerpetuAL. De ambitie is dat dit leidt tot een halvering van CO2 binnen zeven jaar. De VMRG, de branche-
organisatie voor de metalen gevelbouw, krijgt samen met 17 innovatieve partners subsidie door RVO toegekend om 
dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. 

De deelnemende bedrijven verte-
genwoordigen de volledige circulaire 
kringloop van  gevelbouw, onderhoud, 
urban mining, demontage, hergebruik 
van geveldelen, inzameling en schei-
ding, her-smelten en extruderen tot 
circulair ontworpen gevelsystemen 
die weer terug de gevel in kunnen. Sa-
men met kennisinstellingen en ken-
nis- en ICT partners hebben alle am-
bitieuze plannen qua onderzoek en 
vervolgstappen. VMRG is penvoerder 
en coördineert samen met Real Capi-
tal Sytems dit project. 
 
Onderdelen onderzoek
Binnen PerpetuAL toetsen de part-
ners diverse circulaire oplossingen op 
technische en financiële haalbaarheid 
en impact op klimaat en circulariteit. 
Belangrijke vragen daarbij: Wat is het 
effect van een innovatie op andere de-
len van de kringloop? En kan circula-
riteit slimmer georganiseerd en onder-
steund worden door een ICT platform 
voor informatie-uitwisseling? Kortom, 
kringloop optimalisatie door collectie-
ve innovatie. Het onderzoek richt zich 
op drie onderdelen:
 
1. Oplossingen om het percentage  
secundair in de kringloop te verho-
gen: Als gevolg van de energietransi-
tie komen er de komende decennia 
immense hoeveelheden gevelmate-
rialen vrij, die in potentie herbruik-
baar zijn. PerpetuAl onderzoekt een 
systeem dat, door ‘on site’ en/of ‘off 
site’ demonteren en vervolgstappen 
in de kringloop, leidt tot een nauw-

keurig gedefinieerd herbruikbaar of 
recycliseerbaar gevelproduct. 
 
2. Circulaire gevelconcepten: Levens-
duurverlenging, hergebruik en recy-
cling van nieuwe gevels, voor nieuw-
bouw of renovatie, wordt mogelijk 
door toepassing van verschillende in-
novatieve gevelconcepten. 
 
3. ICT- infrastructuur voor circulaire 
processen: het betreft een platform 
voor het beheer van data voor de ge-
hele levenscyclus van gevels, dat alle 
schakels in de circulaire keten met 
elkaar verbindt, en de sector toegang 
geeft tot Industry 4.0 technologie. In-
formatie speelt een cruciale rol bij én 
‘façade (re)manufacturing’ én ‘design 
for disassembly and re-use’.

 
Startbijeenkomst
Met een bijeenkomst op 17 juni jl. is 
het project PerpetuAl vol uit de start-
blokken. Tijdens deze intensieve bij-
eenkomst is ingezet op het delen van 
kennis, methodisch innoveren, proces-
modellering en verhogen van circulari-
teit. Tevens hebben de 18 deelnemende 
partijen de gelegenheid benut om el-
kaar te versterken in de onderdelen van 
het haalbaarheidsonderzoek innovaties 
met ‘zeepkist’ en ‘give and take’ sessies.
 
Methodisch innoveren
Om de circulariteit te verhogen bin-
nen de aluminium kringloop worden 
methodieken ingezet die onderdeel 
uitmaken van methodisch innoveren. 
Belangrijkste doel daarvan is, samen 
met betrokken kennisinstellingen, te 

Eeuwigdurend circulaire aluminium gevels
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komen tot werkwijzen om innovatie te 
versnellen en een langjarige structu-
rele samenwerking.
 
Procesmodellering
Vooruitlopend op PerpetuAl was door 
meer dan 30 studenten van de Hoge-
school Utrecht al een eerste aanzet 
voor procesmodellen van de gehele 
aluminium kringloop opgezet van de 
huidige situatie. Belangrijke vragen 
waarop een veel gedetailleerder ant-
woord wordt gegeven tijdens het haal-
baarheidsonderzoek: Hoe lopen in de-
tail materiaal- en productstromen en 
wat voor effect heeft dit op de kwali-
teit? Hoe verlopen informatiestromen 

en digitalisering? Wat zijn de financi-
ele mechanismen en mogelijkheden 
van risicobeheer?  En hoe beïnvloeden 
de circulaire keuzes milieu en klimaat 
impact? En bovenal, hoe ziet dat er 
mogelijk uit na innovatie en welke ver-
beteringen en innovaties zijn kansrijk? 
 
Circulaire innovaties
Partijen zijn samen in grotere en kleine 
verbanden de verschillende concrete 
circulaire innovaties en de haalbaar-
heid nader aan het uitwerken rond 
hergebruik van gevels, circulaire gevel-
concepten, technologieën, oplossingen 
voor losmaakbaarheid en meer. De pro-
cesmodellen vormen daarbij een basis 

om witte vlekken in de ontwikkeling 
te voorkomen en te zorgen dat elke in-
novatie niet leidt tot een eenmalig pro-
ject maar gaan leiden tot structurele 
opschaalbare oplossingen in de markt. 
Daarbij wordt juist de diversiteit aan 
oplossingsrichtingen omarmd.
 
Zeepkist en Give and take
Partijen hebben met elkaar gedeeld wat 
ze willen bereiken binnen PerpeutAl. Ie-
der heeft op de ‘zeepkist’ de ideeën ge-
presenteerd. Vervolgens hebben binnen 
de ‘Give and take’ alle partijen elkaar 
bevraagd en naar elkaar gedeeld: wat 
heb ik van anderen nodig om tot resul-
taat te komen? Wat kan ik anderen bie-
den om resultaat te bereiken? Alleen ga 
je sneller, samen kom je (veel) verder. 
Het komende jaar zijn alle partners 
PerpetuAl aan de slag. Afgesproken is 
in de samenwerkingsovereenkomst 
PerpetuAl dat generieke resultaten ge-
deeld worden naar de sector. 
 
Partners PerpetuAL
VMRG, Real Capital Systems, Hydro 
Building Systems Netherlands, Kaw-
neer Nederland, Scheldebouw, Alkondor 
Hengelo, Rollecate, GevelBeheer Neder-
land, Boverhoff Sloopwerken, New Hori-
zon Urban Mining, HKS Metals, E-max, 
Schöck Nederland, ABT, Vereniging ION, 
Bakker&Spees, Hogeschool Utrecht en 
Technische Universiteit Delft.   ❚
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Uitbreiding 
toepassingsgebied 
testresultaten SKG-IKOB
Nieuwe mogelijkheden voor testen in kader van UKCA-markering

SKG-IKOB Certificatie beschikt over meerdere testopstellingen voor het beproeven van ramen, deuren en vlies-
gevels op lucht- en waterdichtheid, sterkte en stijfheid. De variatie aan testfaciliteiten zorgt ervoor dat er zowel 
op de bouwplaats, bij de fabriek als in het SKG-IKOB laboratorium getest kan worden. Het aantal verschillende 
Nationale, Europese en mondiale testnormen waarop beproefd kan worden is zeer uitgebreid.

Uitbreiding toepassingsgebied testresultaten SKG-IKOB
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Waarom beproeven?
Met de beproeving van een product op winddruk en waterdicht-
heid overtuigt een bedrijf zijn klanten van het feit dat het product 
voldoet aan de meest recente en relevante normen en richtlijnen. 
Deze beproeving kan uitgevoerd worden voor het verkrijgen van 
een SKG-IKOB-KOMO attest of als initiële type test (ITT-test) in 
het kader van CE-markering. Beproevingen worden uitgevoerd 
volgens EN 1026, EN 1027, EN 12211 en EN 1873. De vaste testop-
stelling in Geldermalsen is bovendien in staat om vliesgevels, ele-
mentengevels, niet dragende geveldelen of afscheidingen tussen 
exterieur en interieur van een gebouw te beproeven volgens test-
normen zoals EN 12153, EN 12155 en EN 12179.
 
Drie laboratoria
Naast de vaste testopstelling in het SKG-IKOB laboratorium 
zijn er twee mobiele laboratoria (aanhangwagen en meetwa-
gen). Hiermee kunnen vergelijkbare beproevingen uitgevoerd 
worden op een bouw- of productielocatie. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de specificaties van drie laboratoria.

Op de testwand in het SKG-IKOB laboratorium kan een ge-
velelement of vliesgevel in een laboratorium-omgeving op 
dezelfde criteria als op locatie worden getoetst. De testwand 
kan boven- en onderdruk leveren die sterk boven de norm-

waarden liggen, maximaal 6000 Pa. Hiermee kunnen, naast 
norm-beproevingen, ook op hogere boven- en onderdrukken 
beproevingen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld om vervor-
ming te meten bij deze extreme winddrukken.
 
Beproeving op locatie
Bij beproevingen op de bouw is de maatvoering van het element 
niet van belang, aangezien hierbij een maatwerk kast om het 
element wordt gebouwd waarmee de werkelijke ingebouwde si-
tuatie wordt beproefd. Met deze beproeving kan een bedrijf zijn 
klant overtuigen van de gerealiseerde kwaliteit, maar kunnen ook 
de oorzaken van lekkages in beeld gebracht worden. Ook kunt u 
ervoor kiezen om met de meetwagen op uw productielocatie be-
proevingen uit te voeren. De consequenties van voorbereidings- of 
productiefouten worden direct zichtbaar en door uw (productie)
medewerkers te betrekken bij de beproeving en de resultaten zal 
het kwaliteitsbewustzijn en de eindkwaliteit toenemen.
 
UKCA-markering
Vanwege de BREXIT wordt vanaf 1 januari 2023 CE-markering 
niet langer geaccepteerd voor producten die in Groot-Brit-
tannië op de markt worden gebracht. Vanaf deze deadline is 
UKCA- markering verplicht indien er ramen, deuren en vlies-
gevels in Groot-Brittannië op de markt gebracht worden. Voor 
de levering in de EU is en blijft CE-markering verplicht.
 
Om leveranciers van ramen, deuren en vliesgevelsystemen 
goed te kunnen bedienen, is SKG-IKOB een samenwerkings-
overeenkomst aangegaan met een Notified Body die gevestigd 
is in de UK. Deze Notified Body is geaccrediteerd voor het uit-
voeren van diverse ITT-testen in het kader van UKCA-marke-
ring en heeft als doel om de scope verder uit te breiden. ITT-
testresultaten van SKG-IKOB worden door deze Notified Body 
erkend en kunnen daardoor gebruikt worden als onderbou-
wing van de prestaties in het kader van de UKCA-markering. 
 
Onafhankelijk
SKG-IKOB voert deze beproevingen uit als geaccrediteerd test-
laboratorium en Notified Body onder onafhankelijk toezicht 
van de Raad voor Accreditatie waardoor voor de diverse beproe-
vingen de onafhankelijkheid en onpartijdigheid gegarandeerd 
en gewaarborgd is. Door continu te blijven ontwikkelen, weet 
SKG-IKOB de top van keuringsinstituten te blijven aanvoeren.
 
SKG-IKOB heeft meer dan 50 jaar ervaring als keuringsin-
stituut en testlaboratorium voor bouw- en veiligheidspro-
ducten. Opgericht door de industrie zelf om de prestaties en 
de veiligheid van producten en diensten voor de bouw- en 
vastgoedsector duurzaam op onafhankelijke en onpartijdige 
wijze te waarborgen.   ❚

  Breedte  x  hoogte Maximale druk Waar?
Aanhangwagen onbeperkt 3500 Pa Op iedere locatie
Meetwagen 3950 x 2650 mm 4000 Pa Op iedere locatie
SKG-IKOB laboratorium 5900 x 5800 mm 6000 Pa Geldermalsen
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Brandweerkazerne 
Papendrecht

De Krook 
Gent

Geïnspireerd op een black box, werden drie 
zijden van de energieneutrale brandweerka-
zerne in Papendrecht afgewerkt met alumi-
nium Block 30 Linarte gevelprofielen van Ren-
son. “Aangezien die individueel en schroefloos 
vastklikken, voldeden die helemaal aan de 
duurzaamheidseisen die de opdrachtgever 
stelde, onder meer ten aanzien van demon-
teerbaarheid en herbruikbaarheid”, verduide-
lijkt Chi-Hang Chim van RoosRos Architecten. 
“Met profielen op maat in één stuk tot 7 me-
ter 60 lang en netjes uitgedachte hoekstukken 
zijn nergens naden of bevestigingen te zien. 
Ook handig: het verticale design zorgt altijd 
voor een schoon geregende gevel.”

De Krook is de nieuwe huisvesting van de stads-
bibliotheek en een aantal faculteiten van de 
Universiteit Gent. GEZE heeft het gebouw voor-
zien van een betrouwbaar en veilig systeem 
voor rookwarmteafvoer door het plaatsen van 
40 parallel uitzetramen in combinatie met GEZE 
Slimchain  kettingaandrijving. De Slimchain 
kan perfect geïntegreerd worden in elk gevel-
design en is gecertificeerd als natuurlijke rook- 
en warmteafvoerinstallatie (NRWG) conform 
EN12101-2. Met de GEZE raamsystemen heeft 
de gebruiker controle over de toevoer van frisse 
buitenlucht (natuurlijke ventilatie) wanneer in 
de binnenruimte de CO2 waarde of de tempera-
tuur oploopt. Daarmee dragen ze ook bij aan het 
creëren van een gezond binnenklimaat.

Opdrachtgever: Brandweer Papendrecht
Architect:  RoosRos Architecten
Gevelbouwer: Van Iersel Geveltechniek
Systeemleverancier: Renson / Storax

Opdrachtgever: AB SOG Gent
Architect:  Coussée & Gorisé Architecten i.s.m. RCR Arquitectes
Systeemleverancier: GEZE

(Beeld: Lucas van der Wee)

Visitekaartjes
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Pontkade 
Amsterdam

The Market  
Hotel by Westcord 
Groningen

Direct aan het IJ in Amsterdam, op de 
iconische NDSM-werf, is de Pontkade 
gerealiseerd. In dit project komen 
het rauwe en stoere karakter van de 
scheepswerf en de functionele ar-
chitectuur die past bij de industrieel 
efficiënte logica van de plek samen. 
JAZO leverde en monteerde de deuren, 
ventilatieroosters voor de technische 
ruimten en aangrenzende schijnroos-
ters als gevelbekleding. Dat is gedaan 
met een goed oog voor veiligheid, 
functionaliteit en uitstraling.

Het nieuwe The Market Hotel by West-
cord aan de Grote Markt in Groningen 
kenmerkt zich door de volledig all-elec-
tric uitvoering, de aardbevingsbestendige 
bouw en de integratie van eigentijdse ar-
chitectuur met klassieke trapgevels, een 
ontwerp dat mede gekozen is door de 
inwoners van Groningen. De vier entrees 
zijn door dormakaba geleverd en bestaan 
uit glazen sluizen uitgevoerd met moder-
ne, zwart aluminium profielen. De sluizen 
zijn voorzien van dubbele automatische 
schuifdeuren voor een comfortabele, stijl-
volle ontvangst van de hotelgasten.

Opdrachtgever: Pontkade Ontwikkeling BV
Architect:  De Architecten Cie Amsterdam
Gevelbouwers: Alkondor Hengelo/Hermeta Gevelbouw
Systeemleverancier: Schüco Nederland 
Deuren/ventilatieroosters: JAZO

Opdrachtgever: WestCord Hotels
Architect:  Thomas Müller
Entree:  dormakaba
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 Beeld: Metaglas/fotograaf Denise Zwijnen

Een compositie van 
natuurlijke contrasten
Een ongekunsteld totaalconcept, zo laat de dijkwoning in Wamel, ontworpen 
door studio Kap+Berk zich het best omschrijven. Een woning waarin materia-
lisatie en ontwerp een eenheid vormen, de architecten geen concessies hoef-
den te doen en op basis van intuïtie en onderzoek een beleving creëerden die 
verder gaat dan de verbinding tussen het huis en haar omgeving. De gevel-
elementen van Metaglas met bijna onzichtbare details, versterken die visie.

“We denken niet in binnen en buiten, 
maar in beleving. Hier wordt in een rus-
tige ambiance geleefd met de natuur”, 
leggen Mijntje van den Berk en Marjolein 
Kap uit, die een volledig ontwerp aan de 
eigenaar presenteerden. “Het exterieur, 
maar ook interieurelementen zoals de 
keuken en verlichting. Zelfs een basis-
ontwerp voor de tuin is meegenomen in 
het plan. Een woning moet namelijk pas-
sen in zijn omgeving.”
 
Kwaliteit materialen
Kap+Berk besteedde veel aandacht aan 
hun ontwerp. “Een woning staat of valt 
met een goede plattegrond die voor de 
bewoners als vanzelfsprekend aanvoelt. 
Een huis moet logisch in elkaar zitten. 
De combinatie van de routing, lichtin-
val, ruimtelijkheid en praktisch gebruik 
maken dat het een prettige en comfor-
tabele woonomgeving wordt. Maar ook 
de kwaliteit van de materialen en de 
minimalistische details dragen bij aan 
een rijke, rustige en prettige uitstra-
ling.” Daardoor ervaar je dat een woning 
‘klopt’. “We zijn we erg precies in de de-
taillering en bij de keuze van materia-
len” zeggen de architecten. “We ontwer-
pen vanuit een totaalconcept waardoor 
een natuurlijke balans tussen bouwele-
menten en compositie ontstaat. Het 
zijn ook niet zozeer de contouren die 
de aandacht trekken, deze zijn redelijk 
traditioneel, maar de aandacht voor het 
geheel”, vertellen ze daarover.

 
Authentiek karakter
Van den Berk en Kap doen intensief 
onderzoek naar materialen die ze ge-
bruiken. “Zoals voor de leien op het 
dak. Deze mochten niet te vlak zijn en 
- door de zilveren ondertoon – weer-
spiegelen ze het weer.” Maar ze roepen 
ook associaties op met de basaltblok-
ken die gebruikt worden  voor dijken. 
De aandacht voor de leien wordt ver-
sterkt doordat het volume als het ware 
op een sokkel is geplaatst. Vanaf de 
dijk is goed zichtbaar, hoe de ingeto-
gen voet het karakter van de woning 
versterkt en de gevel uitnodigt om het 
gebouw vanuit alle windrichtingen te 
aanschouwen. “Bepalend voor de tex-
tuur en kleur van de stenen waren de 
leien. De gevelstenen hebben een eigen 
karakter en een lokale oorsprong. De 
klei komt uit de Waal en de stenen zijn 
gebakken in de oudste steenfabriek van 
Nederland die in Deest staat. Doordat 
bij de vervaardiging gebruikgemaakt is 
van oude technieken is iedere baksteen 
net even anders.”

Levendige gevel
Door de ‘historische’ bakstenen aan de 
zijkant te combineren met stucwerk en 
aluminium kozijnen ontstaat een con-
trast tussen strak en ruw. Maar ook de 
diepe neggen in de voorgevel verleven-
digen de façade. Dat wordt extra geac-
centueerd door de slankheid van de 
Metaglas-profielen.”   › 

Een compositie van natuurlijke contrasten
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Bouwinfo
DIJKWONING, WAMEL

OPDRACHTGEVER: 
particulier 
ARCHITECT: 
Bureau Kap + Berk 
AANNEMER: 
A.G. van Schaik & ZN B.V. 
GEVELBOUWER: 
Metaglas

Terwijl aan achterzijde - waar de 
bewoners vanuit huis kunnen genie-
ten van een panorama - de raam-
partijen de lijn van de gevel volgen. 
“Om het uitzicht te maximaliseren 
zijn de boven- en onderdorpels hele-
maal weggewerkt, verzonken in vloer 
en plafond.” Daarnaast zie je geen 
horizontale profielen en dragen de 
MethermoXL schuifpuien eraan bij 
dat de tuin onderdeel wordt van het 
interieur. Zelfs de bediening van de 
schuifdeuren is optisch bijna wegge-
werkt. Slechts een minimale stijl op 
het verticale profiel verraadt waar de 
deur bediend wordt.
 
Verfijnd interieur
In contrast met het stoere exterieur 
kozen de architecten voor verfijning 
in het interieur. “Buiten vraagt een 
andere schaal om het kloppend te 
maken. Maar ook hier zochten we 
naar contrasten die elkaar verster-
ken. Slank naast stevig, transparant 
naast dicht, glad naast ruw. Niet 
overdadig, maar juist door de een-
voud en keuzes die we maakten vesti-
gen elementen de aandacht op zich.” 
Zoals het gefineerde maatwerk dat 
is aangebracht rond de kern van de 
woning. Deze is sfeerbepalend, maar 
vormt tevens een natuurlijke achter-
grond wanneer de blik van mensen 
naar de rivier wordt getrokken.

Balustrade als kunstwerk
Meer in het oog springend is de be-
grenzing van de vide die de architec-
ten voor de woning ontwierpen. “De 

balustrade doorbreekt de symmetrie. 
Net als in het tuinhek zijn in de ba-
lustrade patronen van bloemen, zoals 
fluitenkruid, verwerkt die in rivier-
landschappen en bermen voorkomen.” 
Een functioneel kunstwerk, waarin de 
hele visie van Kap+Berk lijkt samen 
te smelten. Herkenning, de verbin-
ding tussen de mens en de natuur, de 
wijze waarop met subtiele contrasten 
een heel eigen beleving ontstaat en de  
relatie die de woning aangaat met 
haar bewoners.   ❚



In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.
Lees alle columns op www.vmrg.nl/circulair
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Circular Inspirations

Eindeloze
Cyclus

co
lu
m
n

Als mij wordt gevraagd naar mijn in-
zichten in circulair bouwen, dan moet 
ik aan Loesje denken: waarom afval pro-
duceren, als het toch wordt weggegooid? 
Zijn we met z’n allen in staat, om al het 
afval dat we produceren, weer te herge-
bruiken, klimaatneutraal, en dat in een 
eindeloze cyclus? Hoe mooi zou dat zijn? 
Denk eens aan de eindeloze voordelen, 
van het mogen blijven consumeren, het 
blijven produceren om te kunnen con-
sumeren, het geld verdienen tijdens het 
produceren om te kunnen consumeren, 
het kunnen voorzien in ons levenson-
derhoud door het geld wat we verdienen 
tijdens het produceren om te kunnen 
consumeren, en ga zo maar door. Of zo-
als Loesje zegt: soms werkt het dus wel, 
om in kringetjes te denken.

Zijn wij als gevelbouwers in staat, om 
een eindeloze cyclus op gang te brengen, 

Harry Tromp CEO – TGM 

waarbij al het afval dat wij produceren, 
niet meer wordt weggegooid? Maar ook 
de gevel aan het einde van zijn levens-
duur niet meer als afval wordt gezien? 
Natuurlijk! Natuurlijk is dat mogelijk, 
maar helaas ontbreekt het nog steeds 
aan de noodzaak. Helaas ontbreekt het 
nog steeds aan urgentie, om nu, vandaag, 
met elkaar het verschil te gaan maken. 
Zolang de gevelindustrie niet wordt ge-
dwongen om vandaag stappen te maken, 
en het nog steeds ‘goedkoper’ is om een 
‘standaard’ gevel te verkopen, zal deze 
transitie veel en veel te langzaam gaan. 
Waarom wachten tot 2030 met 50% min-
der uitstoot? Waarom wachten tot 2050 
met Europa CO2 neutraal?

Ik breek een lans om per 2030, ALLE ge-
vels in Europa, 100% CO2 neutraal en 
circulair te bouwen. En laten we ontwik-
kelaars belonen die nu al CO2 neutraal 

en circulair willen ontwikkelen, en zo 
CO2 neutraal bouwen aantrekkelijker 
wordt dan standaard bouwen. We heb-
ben gezien hoe snel de mens zich aan 
kan passen aan veranderende omstan-
digheden als gevolg van een pandemie 
of een dreigende wereldoorlog waarbij de 
gaskraan wordt dicht gedraaid. Zolang 
er maar sprake is van urgentie en nood-
zaak. Laten wij de urgentie en noodzaak 
maar zelf creëren, en Europese overhe-
den ZELF gaan vragen om circulaire ge-
vels verplicht te stellen. Denk maar aan 
de junk die zelf aanbelt bij de afkickkli-
niek. We zijn helaas allemaal verslaafd, 
maar zelf afkicken lukt ons gewoon niet. 
Alleen dan maken we het verschil!     ❚

(Beeld: Harry Tromp)
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