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Branche-ethiek

colum
n

Wie een businesscase over zijn eigen organisatie 
wil schrijven, zal niet alleen kijken naar de kan-
sen, maar ook naar de risico’s en/of bedreigin-
gen. De wereld verandert immers in hoog tempo. 
Ook vanuit de marketing wordt het bewust naar 
de toekomst kijken als een van de belangrijk-
ste zaken gezien om te overleven. Maar zijn we 
er daarmee?

Vanuit diverse hoeken hoor je steeds vaker dat 
we de menselijke maat niet uit het oog mogen 
verliezen. Want menselijke kennis en arbeid 
wordt gezien als de enige echte bron van vooruit-
gang en welvaart. Daarbij is werken voor werkne-
mers niet alleen een bron van inkomsten, maar 
ook een bron van zingeving. Vragen als: waarom 
is onze organisatie er, en waarom doen we de 
dingen zoals we ze doen, dragen bij aan die zoek-
tocht naar zingeving.

Dankzij IT is communicatie veel sneller en trans-
paranter geworden. Dat is een bedreiging voor 
organisaties die nog denken dat ze minder frisse 
zaken ‘onder de pet’ kunnen houden. Maar het 
is ook een kans voor bedrijven die reclame ma-
ken met hun transparantie. Ethisch handelen 
zal daarbij soms een worsteling zijn. Maar een 
zakelijke of zelfs opportunistische houding te-
genover ethiek hoeft niet verkeerd uit te pakken. 
Rekening houden met elkaar is immers ook een 
kwestie van welbegrepen eigenbelang. Zakelijke 
winstberekeningen kunnen het resultaat hebben 

dat bedrijven kansen zien in bijvoorbeeld ener-
giebesparing en duurzaam werken. 

Zakendoen wil niet zeggen dat de winst van de een het 
verlies van de ander is. Immers, wanneer je het goed 
doet, maak je de koek samen groter. Vrijwel alle orga-
nisaties maken vandaag de dag deel uit van uitgebrei-
de productieketens, brancheorganisaties en/of grotere 
verbanden. Kennis delen, verbinden en samenwerken 
zijn daarin belangrijke succesvoorwaarden.

Vanuit de ethiek zal daardoor maar al te vaak een 
worsteling ontstaan tussen direct profijt enerzijds 
en principes anderzijds. Mensen hebben immers 
zowel een diepe behoefte de ander te helpen als 
de behoefte er zelf beter van te worden. En in die 
spanning, tussen direct eigenbelang enerzijds en 
de belangen van anderen en/of het collectief an-
derzijds, daarin schuilt de ethiek.

Om die reden is het dan ook van belang dat we 
helder met elkaar communiceren en regelma-
tig overleg voeren. Want niet alleen in de bouw, 
maar in het gehele bedrijfsleven is men er in-
middels van doordrongen dat de keten profes-
sioneler moet: in duurzaamheid, in marketing, 
in management en ook in het hanteren van in-
tegriteitsvraagstukken. En integriteit vereist dat 
je zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig handelt, 
waarbij je ervoor zorgt dat je in gesprek blijft. De 
VMRG ziet daarin voor haar als brancheorganisa-
tie een belangrijke rol weggelegd.   ❚

Hans Zwaanenburg,
directeur VMRG. 

Ethisch handelen mag voor menig organisatie soms een worsteling zijn. Toch is het goed om 
bewust stil te staan bij ethiek en integriteitsvraagstukken; dat is goed voor het onderling 
vertrouwen en daarmee het zakendoen.

VMRG
Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Agentor en Thermo Konstrukties 

Nieuwe toekomst voor 
‘oudste stukje Eindhoven’
De transformatie van rijksmonument Mariënhage in DOMUSDELA is een combinatie van restauratie, renovatie en 
nieuwbouw. Het private karakter van het kloostercomplex heeft plaatsgemaakt voor een openbare functie, waarbij 
een hoofdrol is weggelegd voor de nieuwbouw. Het project vormde een mooie uitdaging voor de betrokken VMRG-
leden Stalumex, Thermo Konstrukties en systeemleveranciers Agentor en Reynaers. Alle inspanningen zijn ook nog 
eens bekroond: DOMUSDELA heeft de publieksprijs BNA Beste Gebouw van 2020 in de wacht gesleept.

Nieuwe toekomst voor ‘oudste stukje Eindhoven’



Beeld: Thermo Konstrukties. Om kloostercomplex Mariënhage te herbestemmen was het 
conserveren en verduurzamen van de voormalige Paterskerk, 
het Augustijns Instituut, het gymnasium en de kapel Augusti-
nianum noodzakelijk. De belangrijkste opgave was volgens ar-
chitect Diederendirrix om het gesloten complex te openen en 
onderdeel te maken van het ‘stedelijk weefsel’. Om de toeganke-
lijkheid van het kloostercomplex te verbeteren, was het boven-
dien van belang om de bestaande bebouwing helder en logisch 
met elkaar te verbinden. De nieuwbouw verbindt de histori-
sche delen van het complex met elkaar en drie entrees openen  
DOMUSDELA naar de stad. 

Zelfdragende constructie
Bezoekers aan DOMUSDELA betreden via de nieuwbouw het 
bestaande gedeelte. Daarmee wordt volgens de architect “het 
eigentijdse karakter van de transformatie benadrukt. Dit komt 
ook tot uiting in de materialisering van de nieuwbouw. Deze 
is uitgevoerd in glas en aluminium, waarmee de helderheid 
van de ingreep en de transparante aard wordt benadrukt. Het 
nieuwe volume is zodanig vormgegeven dat het zicht vanuit de 
nieuwbouw op het historische gedeelte steeds wordt ingeka-
derd door vensters. Zo ontstaat een enscenering van het oude 
door het nieuwe. Door de kaders van het heden kijk je naar 
het verleden. De nieuwbouw vormt met zijn serene volume 
een contrast met de oudbouw, die juist wordt gekenmerkt door 
meerstemmigheid en veelkleurigheid.”   › 

Beeld: Agentor.
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Beeld: Agentor.

Alles aan de gevel van de nieuwbouw is 
van aluminium, ook de beplating en de 
witte buitenkolommen, zegt Albert Derks 
van Thermo Konstrukties BV uit Cuijk. “De 
nieuwbouw verbindt de historische delen 
van het complex met elkaar. De grootste 
uitdaging waren de aluminium profielen 
bij de hoofdingang. Normaal zou je daar 
een groten stalen balk gebruiken. Om de 
mooie uitstraling van al het glas en de 
pilaren te behouden, hebben we een zelf-
dragende constructie bedacht.”
 
Passen en meten
Stalumex werd door Bouwbedrijf van 
de Ven ingeschakeld om de stalen 
binnen- en buitenpuien te realiseren, 
passend bij het historische karakter 
van het bestaande gebouw. “Een pro-
ject dat ons op het lijf is geschreven 
als specialist in stalen en aluminium 
ramen, deuren, kozijnen, taatsdeu-
ren, gevels en daken,” zegt Ben van 
Mölken van Stalumex. “Vooral in de 
bestaande bebouwing was het pas-
sen en meten om de stalen voorzet-

Beeld: Thermo Konstrukties. 
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Bouwinfo 
DOMUSDELA, EINDHOVEN

OPDRACHTGEVER: 
Dela
ARCHITECT:  
diederendirrix architectuur  
en stedenbouw
AANNEMER:  
Bouwbedrijf van de Ven
GEVELBOUWERS: 
Stalumex BV, Thermo Konstrukties BV
SYSTEEMLEVERANCIERS:  
Agentor Forster en Reynaers

ramen van forse afmetingen en veelal 
aan de bovenzijde getoogd ingepast 
te krijgen. Hier hebben we onze toe-
gevoegde waarde absoluut kunnen 
laten gelden. De stalen binnen- en 
buitenpuien zijn zowel in de stalen 
Forster series Presto als ThermFix va-
rio uitgevoerd. Die laatste komt uit de 
vliesgevelserie van Forster en was no-
dig om de grote overspanningen van 
de entreepuien (tot wel 6 meter hoog) 
te realiseren. In totaal hebben we 
zo’n 1.700 m2 aan stalen binnen- en 
buitenpuien mogen leveren voor het 
unieke DOMUSDELA.”

Brandwerendheid
Volgens Van Mölken is een bewuste keuze 
gemaakt voor stalen binnen- en buiten-
puien van Forster. “Een groot aantal puien 
diende brandwerend uitgevoerd te wor-
den. Forster is zeer actief in het uitvoeren 
van brandtesten en de systemen zijn zeer 
uitgebreid gecertificeerd. De brandwerend-
heid van een Forster-deur, raam of -pui 
kan relatief eenvoudig onderbouwd wor-
den. Een brandeis tot wel 120 minuten is 
prima te realiseren. In dit geval lag de eis 
overigens op 60 minuten.” Rick Gorree van 
Agentor, leverancier van het stalen Forster-
systeem, vult aan: “Het mooie aan het For-

ster-systeem is dat het over de juiste brand-
werende certificaten beschikt én dat het 
voldoet aan het beeld dat de architect voor 
ogen had. De speciale getoogde vormen en 
gewelvingen aan de onderzijde zijn met het 
profielsysteem door een specialist als Sta-
lumex perfect te realiseren. Op het gebied 
van brandtesten is Forster inderdaad zeer 
actief. Door de geweldige testresultaten is 
de bandbreedte en het bereik met het pro-
fielsysteem heel groot. We leveren de ma-
terialen, documentatie én certificaten aan, 
zodat de puien conform de brandwerend-
heidseisen gemaakt kunnen worden.”
 
Ondanks de nodige uitdagingen in de mon-
tage, is het project voor ons vlekkeloos ver-
lopen, resumeert Van Mölken. “Met dank 
aan een goede afstemming met de aan-
nemer, Bouwbedrijf van de Ven, én dank-
zij de korte lijntjes met Agentor voor de 
fijnafstemming. Ook die samenwerking is 
de laatste jaren enorm gegroeid. Het eind-
resultaat mag absoluut gezien worden en 
is prachtig.” Gorree tot besluit: “En daarin 
staan we niet alleen. Het project heeft im-
mers de publieksprijs BNA Beste Gebouw 
van 2020 in de wacht gesleept.”

Samen met de paters Augustijnen, 
de gemeente Eindhoven en de provincie 
Noord-Brabant wist DELA de nieuwe toe-
komst voor het oudste stukje Eindhoven 
te realiseren. Met nieuwe functies als een 
hotel, brasserie en twee ceremoniehui-
zen is Eindhoven een belangrijke nieuwe  
stedelijke hotspot rijker.   ❚

Beeld: Agentor.

Beeld: Thermo Konstrukties.
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Beeld: Renson

VMRG Zonwering en VMRG 
Panelen: Kennisdeling, 
verbinding en kwaliteit 
Binnen de VMRG zijn verschillende communities actief. Communities leveren een duidelijke bijdrage aan de ken-
nisdeling en verbinding. Zo dragen de communities actief bij aan hun specifieke werkterrein en het updaten van de 
VMRG Kwaliteitseisen. Met de communities wordt dan ook regelmatig overleg gevoerd over de behoefte in de markt 
en wat de VMRG hierin kan betekenen. Doel is om de totale gevelbranche op een hoger niveau te brengen.

In dit artikel ligt de focus op de communities VMRG Zonwering 
en VMRG Panelen. De bedrijven in deze twee communities be-
palen mede het kwaliteitsniveau dat de basis is van het VMRG 
Keurmerk door mee te denken over de VMRG Kwaliteitseisen en 
Adviezen voor wat betreft zonwering en panelen. Om aan te to-
nen dat de aangesloten bedrijven voldoen aan hun specifieke 
kwaliteitseisen en adviezen, vinden jaarlijks keuringen plaats. 
Op basis hiervan ontvangen deze bedrijven een certificaat waar-
mee zij kunnen aantonen dat zij gegarandeerd leveren conform 
de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen Zonwering of Panelen. De 
VMRG Zonwering en VMRG Panelen bedrijven zijn herkenbaar 
aan het VMRG Zonwering logo of het VMRG Panelen logo Hier-
mee presenteren deze bedrijven zich als kwaliteitsbedrijven die 
voldoen aan de strenge VMRG Kwaliteitseisen.

VMRG Zonwering
De community VMRG Zonwering bestaat uit producenten, le-
veranciers en/of montagebedrijven op het gebied van zonwe-
ring die tevens partner zijn bij de VMRG. Binnen de community 
VMRG Zonwering wordt onderscheid gemaakt tussen zonwe-
ring buiten en zonwering binnen. Vanaf 1 januari 2021 verlaten 
we na 25 jaar de EPC als meetinstrument voor de energiepres-
tatie van gebouwen en gaan we over op BENG (Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen). De Zonweringsbranche staat daarmee 
aan de vooravond van nieuwe bouwregelgeving waarin voor de 
zonweringsbranche nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Veel meer dan de huidige EPC, besteedt de komende BENG-
norm aandacht aan zonwering. Want in tegenstelling tot de 
EPC wordt binnen BENG ook aandacht besteed aan het voor-
komen van de temperatuurstijging in de zomermaanden. 
Zonwering neemt daarmee een belangrijke plaats in binnen 
BENG. Zonwering vermindert de energiebehoefte voor koeling 
en heeft daarmee direct invloed op de score binnen BENG. Van-
uit de community VMRG Zonwering worden partners en leden 
geïnformeerd over de nieuwe regelgeving. Ook informeren de 
VMRG en de community VMRG Zonwering architecten, op-

drachtgevers en eindgebruikers over het belang van zonwering 
als integraal onderdeel van de gevel.

VMRG Panelen
De community Panelen bestaat uit de productgroepen en-
kelvoudige metalen gevelbekleding en sandwichconstructies 
en kent alleen producenten. De eisen die gesteld worden aan 
deze twee productgroepen zijn opgenomen in de hoofdstuk-
ken 8 en 9 van de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. Op dit 
moment werkt de commununity aan de herziening hiervan. 
Nieuwe ontwikkelingen en zaken waar men de afgelopen tijd 
tegen aangelopen is, worden hierin meegenomen.   ❚

VMRG Zonwering en VMRG Panelen: Kennisdeling, verbinding en kwaliteit
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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

Verplicht verder 
onderhandelen
Goede partnerschappen berusten op geven en nemen. Dit is het geval  
wanneer partijen proberen te komen tot een overeenkomst maar ook bij de  
instandhouding daarvan. Wanneer de liefde na verloop van tijd niet te helen 
barsten vertoont, gaat ieder zijns weegs. Tenzij de rechter anders besluit!

Onlangs sprak de rechter zich uit over 
een zaak in kort geding. De ene partij zag 
geen heil meer in de voortzetting van de 
relatie. De andere partij wilde van stop-
pen niets weten en wendde zich daarom 
tot de rechter. 

Een vereniging is eigenaar van een mo-
numentaal fort. De door de vereniging 
geselecteerde ontwikkelaar gaat de her-
bestemming van het fort realiseren in 
overeenstemming met de ideële ambities 
van de vereniging. De ontwikkelaar heeft 
tot doel de aan hem door de vereniging 
ter beschikking gestelde ruimtes in en 
rondom het fort te exploiteren onder 
meer door het uitbaten van een hotel 
en het organiseren van evenementen. In 
dat kader hebben partijen voorlopig een 
gebruiksovereenkomst gesloten. Toen de 
volgende stap werd gezet om tot een defi-
nitieve huurovereenkomst te komen, zijn 
er fricties ontstaan die met name betrek-
king hebben op de door de ontwikkelaar 
aangepaste business case. Toch is het na 
veel corresponderen en overleg gelukt 
om een definitieve huurovereenkomst 
te sluiten. De rust heeft echter niet lang 
geduurd. De al bereikte overeenstemming 
werd door de vereniging deels weer over-
boord gezet. De enige ontwikkeling die 
zich in de hete zomer van 2020 voordeed 
was de verhitte discussie over de aange-
paste financieringsopzet die onderdeel 
was van de concept-ontwikkelovereen-
komst. In het kader van commitment is 
de inbreng van eigen vermogen (in plaats 
van aangetrokken vermogen) voor de ver-
eniging een essentiële voorwaarde voor 
de samenwerking. Met een accountants-
verklaring en een actueel overzicht van 
het eigen vermogen heeft de ontwikke-
laar nog geprobeerd water – eigen euro’s 
– bij de wijn te doen maar dat gebaar 

mocht niet meer baten. De eerder door de 
vereniging voorgelegde concept-ontwik-
kelovereenkomst (samenwerkingsover-
eenkomst) wordt door haar ingetrokken 
en de huurovereenkomst wordt opgezegd.

De ontwikkelaar legt zich hier niet bij 
neer en start een kort geding omdat hij 
meent dat partijen in een vergevorderd 
stadium van onderhandelingen zitten 
waarbij het niet (langer) gerechtvaardigd 
is om de onderhandelingen af te breken. 
Hij vordert dat de vereniging de onder-
handelingen met hem moet voortzetten 
al dan niet met behulp van een mediator 
en ook dat tijdens de onderhandelingen 
de huurovereenkomst niet mag wor-
den opgezegd. De verdedigingslinie van 
de vereniging voor het afbreken van de 
onderhandelingen bestaat eruit dat de 
financieringsopzet niet voldoet aan de 
eisen omdat de afgesproken participatie 
van 30% uitsluitend in eigen geld moet 
geschieden en niet, zoals de ontwik-
kelaar kennelijk meent, ook deels in de 
vorm van tijdsbesteding kan plaatsvin-
den. Ook is er sprake is van slechte com-
municatie en een gebrek aan vertrou-
wen, zo stelt zij in haar verweer.

De rechter overweegt dat uit de stuk-
ken blijkt dat al vanaf het begin van de 
selectieprocedure een opzet is gemaakt 
van de omvang en de aard van de inbreng 
door de ontwikkelaar. Het gaat dan niet 
aan om pas 2,5 jaar later te stellen dat 
inbreng in eigen geld een harde eis is en 
dat de ontwikkelaar niet te vertrouwen 
is zelfs niet nadat deze aanbood om een 
aanvullend bedrag aan eigen vermogen 
in te leggen. Gelet op het feit dat partij-
en zich eerder al hebben verbonden om 
zich maximaal in te spannen om uiterlijk 
in de zomer van 2020 tot een de samen-

werkingsovereenkomst te komen, had de 
vereniging dit aanbod niet meteen ter-
zijde mogen leggen. De voorbeelden van 
de vereniging overtuigen hem niet dat 
een samenwerking niet mogelijk is. Over-
eenstemming tussen partijen kan niet 
worden afgedwongen maar men mag een 
project niet te lichtvaardig stoppen. Dat 
geldt zeker in dit geval nu de vereniging 
de stekker eruit heeft getrokken net voor 
de uiterste datum, terwijl zij zich heeft 
verbonden zich maximaal in te spannen. 
Daarbij komt dat tijd en geld is geïnves-
teerd door partijen. De vereniging bena-
drukt dat zij geen vertrouwen meer heeft 
in de ontwikkelaar. De rechter conclu-
deert dat nu de oorzaak voor de vertrou-
wensbreuk voor een belangrijk deel bij 
de vereniging zelf ligt, dit geen afdoende 
reden is voor het afbreken van de onder-
handelingen. Temeer nu de ontwikkelaar 
bereid is om met de vereniging samen te 
werken en nog gelooft in het project. De 
vordering wordt toegewezen. Partijen die-
nen de onderhandelingen te hervatten 
onder leiding van een mediator.

Het is aanbevelenswaardig om u niet te 
bedienen van grof geschut wanneer over-
leg nog kan leiden tot overeenstemming. 
Goed beslagen de discussie in? Als die gaat 
over metalen ramen- en gevelelementen 
kunt u terecht bij de leden van de VMRG.   ❚

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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Beeld: Reynaers, fotograaf Dingeman Sarid 

Verrassende verbinding 
van oud en nieuw
Fenix I is de nieuwe trots van de Rotterdamse wijk Katendrecht. Het gebouw won al diverse architectuurprijzen. 
Op een honderd jaar oude havenloods zijn ruim tweehonderd appartementen gelegd. Daarvoor is een ingenieuze 
staalconstructie ontwikkeld van anderhalf miljoen kilo.

22

Verrassende verbinding van oud en nieuw
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Gezien vanaf de Kop van Zuid is Fenix 
I een intrigerend bouwwerk: hoe kan 
op die eeuw-oude havenloods zo’n ko-
los van glas, staal en beton rusten? De 
baksteen muren van dit monumentale 
gebouw kunnen dit gewicht onmogelijk 
dragen. Toch sluit de nieuwbouw van 
maar liefst negen woonlagen zonder 
zichtbare draagconstructie naadloos 
aan op de loods. “Door de oudbouw zijn 
bijna veertig stalen kolommen gesla-
gen”, verduidelijkt Robert Winkel van 
Mei Architects & Planners. “Op deze 
staalconstructie is als het ware een 
tafelblad gelegd, waarop de nieuw-
bouw van beton is gebouwd met vak-
werkliggers. Constructief zijn het twee 
afzonderlijke gebouwen. In totaal is in 
deze constructie anderhalf miljoen kilo 
staal verwerkt.”
 
Glazen incisielaag
Fenix I bestaat uit Fenix Docks, de 
oude loods die is verbouwd tot ho-
reca en cultuur, en Fenix Lofts, de 
bovengelegen nieuwbouw met ruim 
200 hoogwaardige appartementen en 
penthouses. De industriële uitstra-
ling van staal en glas van de lofts sluit 
aan bij de traditionele havenarchitec-
tuur. “Er is gekozen voor aluminium 
vensters om het gewicht te beperken. 
Daarnaast heeft het stugge alumi-
nium constructieve kwaliteit”, aldus 
de architect. De overgang tussen bei-
de Rotterdamse gebouwtypologieën 
wordt gemarkeerd door een incisielaag 
met lofts met ruim vier meter vrije 
hoogte, voorzien van een glazen vlies-
gevel, die terug ligt ten opzichte van 
beide gebouwen. De eigentijdse Fenix 
Lofts lijken daardoor nog massiever en 
bijna te zweven boven de bakstenen 
oudbouw. Gevelbouwbedrijf Vorssel-
mans was verantwoordelijk voor de 
gevel ter plekke van de incisielaag en 
het schuine bandraam daaronder. De 
incisielaag is de glazen laag tussen de 
bestaande havenloods en de nieuw-
bouw daarboven. Deze glazen incisie-
laag zit zowel aan de buitenzijde als 
aan de binnenzijde (binnentuin) van 
het gebouw. De nieuwbouw staat op 
een eigen staalstructuur (tafelblad) 
die door het bestaande gebouw is ge-

fundeerd. Door deze aanpak ontstaan 
eigenlijk twee constructief afzonder-
lijke bouwdelen boven elkaar. Ieder 
bouwdeel met zijn eigen bewegingen, 
zettingen en toleranties. Precies tus-
sen deze twee bouwdelen diende een 
transparante laag te komen met grote 
schuifvouwwand-openingen. Dit zorg-
de logischerwijs voor de nodige con-
structieve en technische uitdagingen. 
 
Openbare passage
In realiteit zijn beide gebouwen met 
elkaar vervlochten. Winkel: “De ingang 
naar de lofts ligt in een passage in de 
oude loods. Bewoners lopen daarbij 
langs de leslokalen van de Hogeschool 
voor de Kunsten Codarts en Circus Rot-
jeknor. Met de lift gaan ze vervolgens 
letterlijk door het dak van de loods naar 
hun appartement. Dat dak is boven de 
passage opgebroken, zodat je al vanaf 
de begane grond je eigen appartement 
ziet.” De binnenpromenade is overdag 
geopend voor publiek dat van de Veer-
laan naar één van de restaurants aan de 
kade wil. Daardoor worden onverwachte 
ontmoetingen gecreëerd tussen bewo-
ners, passanten en jonge kunstenaars.”
 
Het constructieve vernuft van Fenix I 
is ongekend qua schaal en complexi-

teit. “Voor de fundering van de Fenix 
Lofts moest plek worden gevonden 
tussen de bestaande betonnen fun-
deringspoeren.” Deze botsing tussen 
oud en nieuw is zichtbaar gehouden; 
in de passage staan de nieuwe stalen 
kolommen naast de bestaande beton-
nen kolommen en draagbalken waar-
op het oude gebouw is gestut. In de 
historische straatgevel van de loods 
zijn de originele openingen behouden 
en voorzien van eigentijdse puien, die 
hinten naar de bovengelegen nieuw-
bouw. Tegelijkertijd is het historische 
treinspoor langs de gevels weer zicht-
baar gemaakt. “Ooit reden er gewoon 
treinen dóór het gebouw. Die groots-
heid hebben we zichtbaar gehouden.” 
De paradox is dat dit gebouw van 
superlatieven gemaakt kon worden 
dankzij een crisis. “In de huidige tijd 
van stijgende materiaal- en bouwkos-
ten had het waarschijnlijk niet gerea-
liseerd kunnen worden.”
 
Mijmerbeugels
De lofts hebben glasgevels met een 
lichtgewicht aluminium schuifpui, wat 
de aanblik transparant en de interieurs 
licht maakt. Elke loftgevel kan met één 
soepele handbeweging voor de helft 
worden geopend naar het balkon. 
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Bouwinfo
OPDRACHTGEVER: 
Heijmans Vastgoed
ARCHITECT: 
Mei architects and planners
GEVELBOUWERS: 
Van Hoesel Aluminium Kozijnen en 
Vorsselmans
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Reynaers Aluminium
LEVERANCIER ZONWERING:
Schellekens & Schellekens

De zwevende balkons zorgen voor een 
ranke horizontale belijning van de ge-
vel. In de glazen begrenzing van de bal-
kons staan forse stalen U-profielen die 
door de krachtige repetitie de geometrie 
van de gevel benadrukken. “Door de bo-
venkant van deze speciaal ontwikkelde 
U-profielen breder te maken, zijn deze 
‘mijmerbeugels’ heerlijke staplekken. De 
balkons zijn riant, en rondom 2,5 meter 
diep, zodat zelfs op twintig meter hoogte 
een enorm buitengevoel wordt ervaren, 
mét riant uitzicht over de Maas of Katen-
drecht.” Op het constructieve ‘tafelblad’ 
boven de loods is een grote binnentuin 
aangelegd waar bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Hier ontvouwt de Fenix Lofts 
zich tot een intiem wooncomplex. Door 
de lofts te stapelen van zes verdiepin-
gen aan de landzijde naar negen aan de 
noordkant aan de Rijnhaven, valt de zon 
genereus in deze gedeelde buitenruimte. 
De gevels zijn vervaardigd van hout, dat 
op elke onderliggende verdieping een 
lichtere tint heeft, zodat de lager gelegen 
woonlagen optisch lichter ogen. 
 
Meedenken
De subtiele aluminium kozijnen, gere-
aliseerd door Van Hoesel Aluminium 
Kozijnen, zijn net als de trappen en ba-
lustrades uitgevoerd in gebroken wit. Al 
in een vroeg stadium werd Reynaers Alu-
minium uitgenodigd om mee te denken 
over de verdere uitwerking van de gevels. 
Gerard Meijer van Reynaers Aluminium 
schoof samen met gevelbouwer Van 
Hoesel aan in dit overleg. “Als systeemle-
verancier weten we alles van onze profie-
len en systemen, maar we hebben er een 
gevelbouwer bij betrokken om ook iets te 
kunnen zeggen over de montage en de 
totaalprijs”, aldus Meijer. 
 
Belangrijk in dit voortraject was het vin-
den van de juiste oplossingen en syste-
men, die voldeden aan de esthetische 
wensen van de architect in combinatie 
met de technische eisen van brandwe-
rendheid, wind- en waterdichtheid, ge-
luidsisolatie en thermische isolatie. Op 
een aantal onderdelen werden daarbij 
grenzen overschreden en projectspeci-
fieke oplossingen uitgewerkt die soms 
nog moesten worden getest. En soms 

zou mooi zijn als Fenix het symbool van 
de herwonnen trots van Katendrecht 
wordt.” Die wens zal ongetwijfeld uit-
komen. Met de imposante Fenix I is het 
woonaanbod verdicht en aansluiting 
gevonden bij de Kop van Zuid met zijn 
hoge woontorens aan de overkant van 
de Rijnhaven. Maar niet alleen door lou-
ter volume – dat is daarvoor ook niet 
voldoende. Grootstedelijke allure is ge-
introduceerd door de verrassende ver-
binding van oud en nieuw.   ❚

moesten er compromissen worden ge-
sloten. Maar uiteindelijk hebben Rey-
naers Aluminium en Mei architects and 
planners alles weten op te lossen met 
bestaande profielsystemen, zonder dat 
er nieuwe modificaties nodig waren. 
 
VMRG Zonwering bedrijf Schellekens & 
Schellekens mocht voor dit project 226 
stuks Zipscreens type 110/150 leveren. 
Een voordeel van dit type Zipscreen 
is dat de onderlat in opgetrokken toe-
stand geheel in de kast verdwijnt. Bij 
Fenix I zijn deze schermen uitgevoerd 
als opbouwzonwering met een stan-
daard zijgeleiding. 
 
Hippe woonwijk
De San Fransiscoloods was na de bouw 
in 1922 de langste havenloods ter we-
reld en de trots van Katendrecht. Na 
een brand in de jaren ’50 werd de loods 
in twee delen herbouwd en omgedoopt 
tot de Fenix I en Fenix II. De wijk ver-
loederde maar de afgelopen tien jaar is 
ook de voormalige hoerenbuurt uit zijn 
as herrezen tot een hippe woonwijk. 
“Katendrecht is een van de meest ge-
wilde woonwijken van Rotterdam. Het 
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Tekst en beeld: SKG-IKOB Certificatie  

Aantoonbare kwaliteitsborging
van grote waarde bij invoering 
van wet kwaliteitsborging  
voor het bouwen 
In 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Het belangrijkste doel van deze wet is 
dat er minder fouten worden gemaakt en de kwaliteit beter wordt. Met deze wet verandert er nogal wat in de bouw 
en met name in de voorbereiding en in de uitvoering.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Het doel van de wet  kwaliteitsborging voor het bouwen is 
dat er minder gebreken ontstaan bij de bouw. Daarom wil 
het kabinet dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk 
beter controleren. In de wet is kwaliteitsborging het bewa-
ken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het 
eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit, 
dat met de invoering van de Omgevingswet het ‘Besluit 
bouwwerken en leefomgeving (Bbl)’ gaat heten, voldoet. In 
het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf 
en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergun-
ning. Onder de Wkb dragen partijen in de bouw zelf zorg 
voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een in-
strument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onaf-
hankelijke kwaliteitsborger. Aan de hand van 4 stappen in 
het bouwproces wordt uitgelegd wat de nieuwe wet voor de 
praktijk betekent.

Stap 0: Omgevingsvergunning
Zodra een initiatiefnemer, opdrachtgever of aannemer van 
plan is om te gaan bouwen moet er een omgevingsvergun-
ning aangevraagd te worden. De indiener dient met de aan-
vraag een ruimtelijk ontwerp in. Voor de gemeente is het 
dan duidelijk waar het bouwwerk straks voor gebruikt gaat 
worden en hoe het eruit ziet en toetst de aanvraag aan de 
hand van het omgevingsplan van de gemeente en de risi-
co’s op de betreffende locatie.

Stap 1:  Kwaliteitscontrole van het bouwplan
Als de omgevingsvergunning er is starten de activiteiten 
die binnen de wet kwaliteitsborging voor het bouwen val-
len. Het begint met het maken van een bouwplan door de Wet kwaliteitsborging voor de bouw – “van idee tot gebruik bouwwerk”

ontwerper en de aannemer. Er staat in wat er gebouwd gaat 
worden en hoe aan de technische eisen zal worden voldaan. 
Deze technische eisen komen voort uit het Bouwbesluit. Bij 
dit bouwplan hoort ook een borgingsplan. In dit plan staat 
welke risico’s de betrokken partijen zien en hoe ze deze 
gaan beheersen.  De kwaliteitsborger controleert het bouw-
plan en het borgingsplan en stelt het geheel, na eventuele 
aanpassingen vast. De kwaliteitsborger kijkt hoe de aan-
nemer zijn eigen kwaliteitsborging heeft ingericht. De kwa-
liteitsborger beoordeelt hoe risico’s zijn geborgd en bepaalt 
zo wat en hoe vaak hij komt controleren op het werk. Bij de 
gemeente wordt, voordat er gebouwd gaat worden, gemeld 
dat er overeenkomstig het bouwplan gebouwd gaat worden. 
Daarbij wordt het borgingsplan ingediend met daarbij wie 
de kwaliteitsborger is en welk instrument voor de kwali-

Aantoonbare kwaliteitsborging van grote waarde bij invoering van wet kwaliteitsborging voor het bouwen
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teitsborging gebruikt gaat worden. Er vindt hier dus geen 
beoordeling van het bouwplan door de gemeente plaats.

Stap 2:  Kwaliteitscontrole tijdens de bouw
Tijdens de bouw verzamelt de aannemer al het bewijs, zoals 
certificaten van onderaannemers en aanvullende proces-
controles (bijvoorbeeld door middel van foto’s), waarmee 
hij aantoont dat aan de technische eisen wordt voldaan en 
bouwt zo een dossier op. De kwaliteitsborger controleert of 
de aannemer zijn dossier goed opbouwt en steekproefsge-
wijs of alle onderdelen zo uitgevoerd worden dat er voldaan 
wordt aan de technische eisen. De fundering, de muren, de 
vloeren en uiteraard ook de gevels, de ramen en deuren 
worden zo allemaal gecontroleerd.
 
Stap 3: Oplevering van het dossier
Als alles goed is uitgevoerd en de kwaliteitsborger er ver-
trouwen in heeft, stelt hij een verklaring op waarin wordt 
verklaard dat aan alle eisen voldaan wordt. Deze verkla-
ring wordt samen met het dossier overgedragen aan de ge-
meente. In het dossier is de as-built situatie van het bouw-
werk opgenomen en is tevens aangeven op welke wijze de 
borging van de risico’s heeft plaatsgevonden. Is het dossier 
compleet dan mag het bouwwerk 10 werkdagen na de ge-
reedmelding bij de gemeente in gebruik worden genomen. 
Daarnaast ontvangt de gebruiker van het bouwwerk een 
zogenaamd “Consumentendossier”.

De verandering in de bouwketen
De veranderingen gaan op voor iedereen die een bouwwerk 
bouwt dat onder het Bouwbesluit valt zoals een huis, kan-
toor of brug. Voor iedere branche binnen de bouw heeft dat 
gevolgen. Voor een gemiddeld bouwproject uitgevoerd met 
metalen ramen, deuren en gevels zijn de belangrijkste ver-
schillen binnen een traditioneel bouwproces, van ontwerp 
tot oplevering weergegeven in het volgende overzicht.

Het aantonen van kwaliteit wordt nog belangrijker
De grootste verandering voor de gevelsector is het aanto-
nen van de kwaliteit tijdens het ontwerp en de uitvoering. 
De kwaliteitsborger wil namelijk zien dat een bouwwerk 
aan alle eisen voldoet. Hoe gaat de aannemer dit nu de aan 
de kwaliteitsborger laten zien? Dat laat hij zien door aan-
toonbaar kwaliteit te leveren en door een dossier op te bou-
wen. In dit dossier zullen de bewijsstukken voor de kwali-
teit opgenomen worden. In de ontwerpfase zullen dit veelal 
attesten en testresultaten zijn die aan moeten tonen dat 
met het gekozen gevelsysteem voldaan kan worden aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken en leefomgeving (ofwel: 
Bouwbesluit). Daarvoor is een correcte productie en uitvoe-
ring van groot belang. Vandaar dat aantoonbare kwaliteit 

tijdens productie en uitvoering van waarde zal zijn bij het 
vormgeven van het dossier. Als producenten en montage-
bedrijven in de gevelsector beschikken over de juiste keur-
merken en certificaten zal dit voor de aannemer bijdragen 
aan het overtuigen van de kwaliteitsborger dat voldaan is 
aan de wettelijke eisen.  

Tot slot
Met de invoering van de wet kwaliteitsborging voor het bou-
wen komen er een aantal grote veranderingen op ons af. De 
belangrijkste is dat de aannemer moet aantonen dat aan de 
eisen voldaan wordt door een dossier op te bouwen. Er zal 
daarvoor veel vastgelegd worden en er komt een kwaliteits-
borger langs op de bouw die controleert of alles wel volgens 
de regels wordt uitgevoerd. Ook zal het vaker voorkomen 
dat kritieke onderdelen vooraf worden getest zodat lastige 
discussies achteraf zo veel mogelijk voorkomen worden. Dit 
moet er toe leiden dat eigenaren bouwwerken krijgen die 
aantoonbaar aan de regels voldoen en de kwaliteit hebben 
waarvoor betaald is.   ❚
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Metallbau Vos 

Het Platform:  
een ‘Gesamtkunstwerk’
Direct naast Utrecht Centraal is een nieuw multifunctioneel woongebouw in gebruik genomen, genaamd Het Plat-
form. Het is allesbehalve vanzelfsprekend dat op zo’n complexe en krappe locatie, in het hart van het dynamische 
stationsgebied ook nog eens boven het bus- en tramstation van de Uithoflijn, een gebouw is verrezen. De architect 
spreekt van een heus ‘Gesamtkunstwerk’, waarbij de betrokken partijen gezamenlijk de uitdaging zijn aangegaan. 
Dat geldt ook voor Metallbau Vos die onder meer het akoestische soundbox-concept ontwikkelde.

Het Platform is geënt op het concept 
van een MicroCity, een gebied met 
een gemengde samenstelling van wo-
nen, werken en voorzieningen binnen 

loopafstand. Het is niet alleen een ge-
bouw, maar ook een plek waar men-
sen samenkomen, elkaar ontmoeten. 
Naast 201 appartementen, variërend 

in grootte van 50 tot 112 m2, biedt Het 
Platform voor zowel de bewoners als 
de bezoekers aanvullende voorzie-
ningen zoals een fitness, restaurant, 

Het Platform: een ‘Gesamtkunstwerk’
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lounge-bar, foodcourt en ruimtes voor 
werk en ontmoeting. En dat allemaal 
op een kavel van slechts 170 m2 in het 
drukste stationsgebied van Nederland.
 
Origami-achtige architectuur
Het gebouw is 46,5 meter hoog, heeft 
twaalf verdiepingen en een totale op-
pervlakte van 18.500 m2. Het ontwerp 
komt van de hand van VenhoevenCS 
architecture+urbanism. “Door gebruik 
te maken van een aantal vormgevings-
principes is het gebouw heel erg een 
eenheid. De vormgevingsprincipes zijn 
in eindeloze variaties toegepast. Daar-
mee krijg je een soort origami-achtige 
architectuur. Het gebouw is voorzien 
van terrassen die onderling zijn ver-
bonden via bruggen en trappen. Ieder 
appartement is anders en heeft een 
andere gevel, dankzij verspringende 
ramen, balkons en plantenbakken.” 
Aan Metallbau Vos, vestiging Neder-
land, de taak om de geveldichting te 
voorzien van dit uitdagende complex. 
“We hebben hier te maken met een 
verre van alledaags project. Niet al-
leen qua vormgeving, maar vooral ook 
qua ligging,” zegt Jos Toorians, ver-
antwoordelijk voor de Nederlandse  

vestiging van Metallbau Vos. Alles 
speelt hier, de omgeving, de mensen 
die er wonen, de geluiden. Men spreekt 
wel van de moeilijkste bouwplaats op 
de moeilijkste locatie van Nederland.
 
Hoge akoestische eisen
Metallbau Vos is geen onbekende spe-
ler in Nederland. De van origine Duit-
se firma is gevestigd in de deelstaat  
Nordrhein-Westfalen en sinds eind 
jaren negentig actief in ons land. “We 
werken uitsluitend met Schüco-profie-
len en zijn één van de eerste (en oud-
ste) verwerkers van het profielsysteem 
in Duitsland,” vervolgt Toorians. “Voor 
Het Platform hebben we in nauwe 
samenwerking met hoofdaannemer 
Bouw21 de aluminium ramen, deu-
ren en vliesgevels mogen produceren,  
leveren en monteren.   ›
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Bouwinfo
HET PLATFORM, UTRECHT

OPDRACHTGEVER: 
ABC Vastgoed en gemeente Utrecht
ARCHITECT: 
VenhoevenCS architecture+urbanism
GEVELBOUWER:
Metallbau-Vos
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Schüco 
GEVELBEKLEDING: 
VPT Versteeg

De onderbouw is vrij conventioneel 
uitgevoerd en voorzien van een Schü-
co FWS 50-vliesgevelconstructie met 
grote ruiten van wel 5 bij 2,5 meter. 
Voor de appartementen daarentegen 
hebben we een vrij unieke constructie 
toegepast. Gezien de ligging van Het 
Platform, midden in het stationsge-
bied, werden op bepaalde gevels hoge 
akoestische eisen gesteld. Dat hebben 
we opgelost door de AWS 65-serie van 
Schüco tweevoudig toe te passen in 
een soundbox-concept.”
 
Soundbox-concept
Het soundbox-concept bestaat uit een 
tweetal kozijnen die achter elkaar zijn 
geplaatst, legt Toorians uit. “Het buiten-
ste raam is voorzien van een akoestisch 
ventilatierooster, terwijl het binnenste 
raam is uitgevoerd in een draai-/kiep-
uitvoering. Bewoners kunnen dus prima 
ventileren door het akoestisch rooster en 
hebben in gesloten toestand geen notie 
van het feit dat ze zich midden in het 
drukste stationsgebied van Nederland 
bevinden. Daarnaast zijn zogenaamde 
PASK-ramen toegepast oftewel Parallel 
Afstand Schuif Kanteldeuren ter plaatse 
van de balkons. Dit schuifraamconcept 
opent als een draai/kiepraam en sluit 
volledig in de rubbers. Ook weer om 
geluid tegen te gaan. Volledig geopend 
wordt het balkon één met de woning 
voor het betere buitengevoel.”
 
Metallbau Vos is een echt familie-
bedrijf en vertrouwt al jarenlang op 

vaste partners. “Op advies van Schüco 
zijn de aluminium ramen, deuren en 
vliesgevels in Het Platform extra ‘be-
schermd’. De ligging rond het spoor 
betekent vaak extra vervuiling en 
kans op corrosie. Daarom is gekozen 
voor een conversering bestaande uit 
een pre-anodisatie als voorbehande-

ling in combinatie met een 1-laagse  
poedercoating. Ook zijn testen uitge-
voerd ten behoeve van de wind- en 
waterdichting vanwege de afwijkende 
maten en vormen. Al met al ook voor 
ons een uitdagend project en bovenal 
een zeer mooie referentie in het hart 
van Nederland.”    ❚
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Joseph Kuling nieuwe 
voorzitter VMRG

Kuling: “Ik probeer de leden, alle gevel-
bouwers die met trots het VMRG Keur-
merk voeren, te verbinden, maar de 
VMRG heeft ook meer dan 100 partners 
en ik vind het ook ontzettend belangrijk 
om deze bedrijven op een goede manier 
aangesloten te houden bij de vereniging. 
Vanuit mijn rol vind ik het belangrijk dat 

de vereniging de belangen van al haar 
aangesloten bedrijven optimaal behar-
tigt, rekening houdend met de belang-
rijke positie die onze bedrijven innemen 
in de bouwkolom. Ik denk dat ik met de 
ervaring die ik heb vanuit de bouw- en 
techniekbranche een toegevoegde waar-
de kan zijn voor de vereniging.”

Kuling is de afgelopen 25 jaar statutair 
directeur geweest bij diverse onderne-
mingen in de techniek, bouw en indu-
strie. Sinds begin van dit jaar is hij zelf-
standig ondernemer.    ❚

Joseph Kuling. 

De heer ir. Joseph M. Kuling is door de Algemene Ledenvergadering van de 
VMRG benoemd tot voorzitter van de VMRG, de brancheorganisatie voor meta-
len gevels en gevelelementen. Kuling ziet zijn nieuwe rol vooral als verbinder.

Nieuwe website en cursusagenda 
2021 Kennis Centrum Gevelbouw
Het Kennis Centrum Gevelbouw heeft een nieuwe website. De moeite waard om even te bezoeken, zeker omdat alle  
cursussen voor 2021 er nu ook op staan. Als je werkzaam bent in de gevelbouwbranche zijn de cursussen van het 
Kennis Centrum Gevelbouw dé manier om je verder te ontwikkelen in je vakgebied. Onderstaand alle cursussen voor 
2021 op een rij. Alle actuele zaken vind je op de website www.kenniscentrumgevelbouw.nl

 Cursussen
-  Brandwerendheid:  

21 en 28 januari 2021 van 13.00 tot 15.00 uur
-  Geveltechniek Bouwfysica:  

26 januari en 2 februari 2021 van 13.00 tot 17.00 uur
-  Juridische Aspecten VMRG  

Kwaliteitseisen en -adviezen:  
4 februari 2021 van 09.00 tot 16.00 uur

-  Projectleider Bouw 1:  
30 maart 2021 van 12.30 tot 20.00 uur, 6 april 2021 van 12.30 
tot 20.00 uur, 13 april 2021 van 09.30 tot 20.00 uur en 20 april 
2021 van 09.30 tot 20.00 uur

-  Geveltechniek Constructie:  
30 maart en 6 april 2021 van 13.00 tot 17.30 uur

-  Geveltechniek Algemeen:  
10 en 17 mei 2021 van 13.00 tot 17.00 uur

-  Geveltechniek Statica 1:  
1, 8  en 15 juni 2021 van 13.00 tot 17.00 uur

-  Geveltechniek Materiaal 1:  
17 juni, 24 juni en 1 juli 2021 van 13.00 tot 17.00 uur

-  Geveltechniek Statica 2:  
28 september, 5 oktober en 12 oktober 2021  

van 13.00 tot 17.00 uur
-  Geveltechniek Bouwfysica 2:  

7 en 14 oktober 2021 van 13.00 tot 17.00 uur
-  Geveltechniek Materiaal 2:  

9, 16 en 23 november 2021 van 13.00 tot 17.00 uur

Joseph Kuling nieuwe voorzitter VMRG
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Move,  
Amsterdam 

Trippenhuis  
Amsterdam 

Move is gerenoveerd en uitgebreid tot een hoogwaardig mul-
tifunctioneel gebouwencomplex. Het modernistische gebouw 
van architect Jan Wils is herontwikkeld tot verzamelgebouw 
voor kantoor-, retail- en horecafuncties. M.C. Kersten heeft 
de trapgevels in Jansen Viss uitgevoerd. Rollecate heeft stalen 
vliesgevels in Jansen Viss, aluminium vliesgevels, stalen bin-
nen- en buitenpuien in Janisol Arte, aluminium buitenpuien 
en een zeer speciale stalen kanteldeur geleverd en gemon-
teerd. De stalen kanteldeur was maatwerk. Met een afmeting 
van 5300 x 3200 mm (bxh) en een totaalgewicht van circa 1800 
kg was dit een mooie uitdaging. De kanteldeur wordt overdag 
opengehouden door 2 enorme Caterpillar Boom cilinders met 
een lengte van circa 3500 en met een doorsnede van 236 mm 
welk normaliter voor shovels gebruikt worden. Een absolute 
eye catcher is de entreegevel die met gasdrukveren open gaat. 

Met de montage van alle stalen binnen- en buitenpuien 
met messing en bronzen zetwerken zitten de werkzaam-
heden van JM van Delft & zn aan de renovatie van het 17de 
eeuwse Trippenhuis in Amsterdam erop. Het Trippenhuis in 
Amsterdam biedt al eeuwen onderdak aan de Koninklijke 
Nederlandse Akademie voor wetenschappen (KNAW) Het, 
deels monumentale, complex is  gerenoveerd en geschikt 
gemaakt voor de 21ste eeuw. Het Trippenhuis heeft een 
nieuwe entree, dinerzaal, bedrijfsrestaurant, congreszaal, 
ontvangstruimten en twee nieuwe vergaderzalen gekregen.

Opdrachtgever: Bouwinvest en PON
Architect:  BiermanHenket Architects
Gevelbouwer:  Rollecate Groep, M.C. Kersten
Systeemleverancier:  Kloeckner Metals ODS Nederland/Jansen

Opdrachtgever: Trippenhuis KNAW Amsterdam
Architect:  Office Winhov / Hoek Architectuur
Gevelbouwer:  J.M. van Delft & zn. 

(Beeld: René de Wit)

Visitekaartjes
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Uitvaartcentrum  
Sliedrecht 

Villa  
Reeuwijk 

Voor Orchis uitvaartzorg heeft Aluverre Gevel-
bouw in goede samenwerking met Van Es Ar-
chitecten een nieuw uitvaartcentrum gereali-
seerd. De bouw is eind maart 2019 gestart en is 
in januari 2020 opgeleverd. Aluverre Gevelbouw 
heeft alle kozijnen en de vliesgevel geleverd en 
gemonteerd waarbij gekozen is voor de veelzij-
dige gebruiks- en kwaliteitskenmerken van de 
Schüco systemen.

Deze exclusieve villa wordt gekenmerkt door 
de ranke belijning die is gerealiseerd met alu-
minium composietpanelen van Alucobond®. 
De toegepaste kleur versterkt het moderne ka-
rakter van de woning. De villa heeft een naar 
buiten gerichte entreepartij met ranke pilaren. 
De hoge raampartijen gaan ongemerkt over in 
fraaie dakkapellen en de aluminium dakranden 
zorgen voor verbinding. De strakke detaillering 
van de Alucobond®-panelen biedt een passend 
kader voor de beglazing, waarin het omringen-
de water prachtig wordt weerspiegeld. 

Opdrachtgever:  Orchis Uitvaartzorg
Architect:  Van Es Architecten
Aannemer:  Bakker Bouw en Onderhoud
Gevelbouwer:  Aluverre Gevelbouw BV
Systeemleverancier:  Schüco Nederland BV

Opdrachtgever: Particulier
Architect:  Mei architects and planners
Panelen: 3ACP



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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Ons klimaat is een tikkende tijdbom. 
Klimaatverandering en milieuaantas-
ting vormen een bedreiging voor de hele 
wereld. De Europese Commissie heeft 
daarom in de Green Deal gesteld dat 
in 2030 de CO2-uitstoot meer dan 50% 
minder moet zijn dan in 1991. Tegen 
2050 moet heel Europa zelfs CO2-neu-
traal zijn. Het is dus belangrijk dat we, 
als Europa, volledig circulair zijn. Ieder-
een – bedrijven, overheidsinstellingen 
en particulieren – moeten daarin hun 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
Bij E-MAX zijn we wat de Europese 
Green Deal betreft al klaar voor 2030. 
We zijn zelfvoorzienend in onze energie 
en werken met een eigen logistiek cen-
trum met herbruikbare verpakkingen. 
Maar bovenal hebben we een circulaire 
productiemethode om kwalitatief hoog-
waardig én duurzaam aluminium onder 
de merknaam X-ECO te produceren. 
Met ons premium circulair aluminium 
is het mogelijk om ook voor de raam- 
en gevelbranche aluminiumprofielen te 

Robert Zegveld. Director Sales Profiles, 
E-MAX Sustainable Aluminium

produceren met 90% recyclagecontent. 
Hiermee dragen wij bij aan de doelstel-
lingen van de Europese Commissie wat 
betreft het verlagen van de CO2-uitstoot. 
Ter vergelijking: klassiek aluminium dat 
met fossiele brandstoffen is geprodu-
ceerd, heeft een uitstoot van meer dan 
10 ton CO2 per ton aluminium. Een ge-
middelde auto moet zo’n 58.000 kilome-
ter rijden om dat uit te stoten! Met onze 
X-ECO legeringen produceren we min-
der dan 1 ton CO2 per ton aluminium. 
Dat is de laagste uitstoot van alumini-
um die er tot nu toe bestaat.
 
En het belangrijkste: het recyclen gaat 
niet ten koste van de kwaliteit van ons 
premium circulair aluminium. Samen 
met wetenschappers van de Vrije Uni-
versiteit Brussel hebben we bewezen 
dat de bekende en gewaardeerde eigen-
schappen van klassiek aluminium, zoals 
kracht, vervormbaarheid, licht gewicht, 
corrosiebestendigheid en oppervlakte-
kwaliteit, ook voor X-ECO gelden. De ei-
genschappen en de kwaliteit van alumi-

niumprofielen worden immers bepaald 
door de legeringssamenstelling én hoe 
je ermee omgaat. De beheersing van de 
giet-, extrusie- en nabewerkingsproces-
sen zijn dus net zo belangrijk. De oor-
sprong van het materiaal speelt daaren-
tegen geen rol. Terecht wordt er gesteld: 
“Aluminium is born for recycling”.

Maar hier laten we het niet bij. Wij blij-
ven ons duurzaam ontwikkelen. We on-
derzoeken op welke wijze we van het 
gas afkunnen. Een mogelijkheid zou zijn 
om in samenwerking met andere onder-
nemingen en industriecomplexen een 
waterstofleiding aan te leggen. De wens 
om volledig CO2-neutraal te zijn in 2050, 
lijkt dan ineens geen utopie meer.    ❚

Robert Zegveld

Circular Inspirations


