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Milieu  
investeringsaftrek

colum
n

Maar hoewel deze investeringsaftrek tot voor kort al-
leen voor de utiliteitsbouw mogelijkheden bood, zijn 
er inmiddels onder bepaalde voorwaarden nieuwe 
mogelijkheden om ook de woningbouw voor inves-
teringsaftrek in aanmerking te laten komen waarbij 
de gebouwschil en daarmee de gevelbouwer het ver-
schil kan maken. De VMRG heeft daartoe samen met 
Slimbouwen en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland) een aanzet gemaakt.

Want wanneer de gevelbouwer “samen met zijn op-
drachtgever” kan aantonen, dat 60% reductie in de 
energielevering van de hele woning wordt gerea-
liseerd door de gevel (en installatie), dan bestaat 
er een goede kans dat het project in aanmerking 
komt voor de MIA en/of de Vamil regeling. Een eis 
van 60% lijkt wellicht wat aan de hoge kant, maar 
is bij nieuwbouw en/of renovatie van een beetje ap-
partementencomplex al snel goed realiseerbaar. 

De gevel en gebouwschil zijn daarbij “samen met de 
installatietechniek” strategische bouwcomponenten 
waarbij al snel grote winsten zijn te behalen die een be-
hoorlijke impact hebben op de energetische huishouding 
van een gebouw. Voor de bewijslast kan gebruik gemaakt 
worden van de tools van het Cirlinq platform, waarbij de 
fysieke en digitale wereld met elkaar worden verbonden.

Naar de toekomst toe streeft het kabinet naar een vol-
ledig circulaire economie in 2050. De potentie voor een 
circulaire economie is groot maar vraagt om een spe-
cifieke aanpak per branche om de transitie in gang te 
zetten. Ook daar is de VMRG samen met andere bran-
ches nauw bij betrokken en onderzoekt op dit moment 
de mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijke 
producentenverantwoordelijkheid, waarbij de circulaire 
gevel de klimaatdoelstellingen op een hoger plan zet.

Want hoe mooi zou het zijn om vanuit de gevelbran-
che niet alleen te komen tot een integraal systeem 
om samen binnen de bouw de kringloop verder-
gaand te sluiten, maar tevens te zorgen voor een 
aanzienlijke energiebesparing die via de MIA/Vamil 
ook nog eens kan zorgen voor een aanzienlijke fis-
cale tegemoetkoming?

Voor de gevelbouwer resulteert dat in extra mogelijk-
heden om zijn expertise bij opdrachtgevers nog breder 
in te zetten. De milieu investeringsaftrek voor de cir-
culaire gevel ligt dan ook binnen handbereik. Laten we 
deze regeling dan ook gangbaar maken via een aantal 
pilots. In een volgend nummer Gevelbouw kunnen we 
daarover dan verder uitweiden. 

Wie doet er mee?   ❚

Hans Zwaanenburg,
directeur VMRG. 

De bouwsector kampt met oplopende bouwkosten, circulariteitsvraagstukken en klimaatuitdagingen. 
Mede om deze redenen wil de overheid milieuvriendelijke investeringen stimuleren. Een beter milieu komt 
immers de hele samenleving ten goede. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie 
van Financiën hebben via twee investeringsregelingen milieuvriendelijke investeringen onder bepaalde 
voorwaarden extra aantrekkelijk gemaakt waarbij de gevelbouwer financieel voordeel kan halen “bestaan-
de uit een toegekende subsidie in de vorm van fiscaal voordeel” door gebruik te maken van de regeling 
Milieu Investerings Aftrek (MIA) en/of de regeling willekeurige afschrijving milieu investeringen (Vamil). 

VMRG
Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Metaglas, ©Ossip van Duivenbode 

‘Transparant entreegebouw 
voegt zich naar zijn omgeving’
Een klassiek lint van oude molens, aaneen geregen door smalle dijken in een groene polder. Het oer-Hollandse 
landschap is hét visitekaartje van Kinderdijk. Het nieuw te bouwen bezoekerscentrum en entreegebouw 
mocht deze historische omgeving niet verstoren. Het langgerekte gebouw aan het water volgt de lijn van de 
dijk en door de grote mate van transparantie voegt het zich naar de omgeving. De verdiepingshoge glazen  
gevels hebben bovendien een verrassende link met de binnenvaart cruiseschepen die hier regelmatig aanmeren.

‘Transparant entreegebouw voegt zich naar zijn omgeving’
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In 1997 werd het karakteristieke land-
schap van Kinderdijk uitgeroepen tot 
Unesco Werelderfgoed. Sindsdien groeit 
het aantal bezoekers exponentieel. Tot 
voor kort werden toeristen opgevangen 
in een gedateerd clubhuis met verouder-
de faciliteiten, maar sinds de zomer van 
2019 is het entreegebied volledig opnieuw 
ingericht en staat er een prachtig nieuw 
bezoekerscentrum. M& DB Architecten 
uit Den Haag is verantwoordelijk voor het 
ontwerp van de herontwikkeling. Ze won-
nen er de prijsvraag mee die was uitge-
schreven door de Stichting Werelderfgoed 

Kinderdijk. “We wilden er bewust geen ar-
chitectonisch icoon van maken, maar een 
gebouw dat zich voegt naar de omgeving,” 
vertelt architect Michael Daane Bolier. 
 
Naadloze verbinding
Het bezoekerscentrum bestaat uit een 
langwerpig volume met een beloopbaar 
plat dak. Daaronder bevinden zich twee 
glazen entreeruimtes, één voor ontvangst 
en één voor vertrek. Doordat het bezoe-
kerscentrum voor de helft in het water 
staat en voor de helft op de kade, lijkt het 
te zweven boven de grond. M& DB koos 

voor hout, geanodiseerd aluminium en 
glas als primaire materialen. Het water 
en de lucht weerspiegelen in het alumi-
nium waardoor het gebouw een minimale 
impact heeft op de omgeving. De grote 
glazen gevels zorgen bovendien voor een 
naadloze verbinding tussen de binnen- en 
buitenruimte, wat een unieke beleving 
van het oer-Hollandse landschap ople-
vert. Metaglas stond in voor de levering en 
montage van deze glazen gevels. “Door het 
systeem van Metaglas op een slimme ma-
nier toe te passen, kijken bezoekers echt 
alleen tegen glas aan,” zegt Daane Bolier. ›
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'Vele jaren van voorbereiding gingen  
vooraf aan de grondige metamorfose van de 
entree van dit iconische stukje Nederland, 

maar het eindresultaat is verbluffend'

Bertold van der Meijden, projectleider 
bij Metaglas vult aan: “De profielen 
zijn verzonken in de vloeren en pla-
fonds toegepast.”
 
Ultraslank raamsysteem
De deuren, horizontale schuifpuien en 
glasgevels van het bezoekerscentrum 
lijken optisch één geheel, vervolgt Van 
der Meijden. “We hebben het gebouw 
rondom uitgevoerd met een dubbel U-
profiel, ons Methermo®XL systeem. Het 
is in de basis al een ultraslank systeem, 
maar door de profielen verzonken toe 
te passen, ontstaat een nóg strakker 
geheel. Alle vaste delen (glaspartijen) 
bevinden zich in het buitenste profiel, 
terwijl de schuifpuien in het binnen-
ste vlak zijn gepositioneerd. De gevels 
kunnen namelijk geopend worden, 
in meerdere delen. Onder meer bij de 
kaartverkoop, in het café en in de sou-
venirshop. Sinds enige tijd bieden we 
ook naar binnen- en buiten draaiende 
deuren in ditzelfde slanke systeem. Dat 
hebben we hier ook toegepast en maakt 
de gevel optisch één geheel.” De te ope-
nen gevels bieden volgens de architect 
meerdere voordelen. “Op drukke dagen 
bevordert het de doorstroming van  
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Bouwinfo 
BEZOEKERSCENTRUM,  
KINDERDIJK 

OPDRACHTGEVER: 
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
ARCHITECT: 
M& DB Architecten
AANNEMER: 
Aannemersbedrijf P. van Leeuwen
GEVELBOUWER: 
Metaglas

publiek en op mooie dagen vergroot het 
de capaciteit van het gebouw.” 

Obstakels overwinnen
De montage van de glazen gevels bracht 
volgens Van der Meijden wel nog de no-
dige uitdagingen met zich mee. “Het ge-
bouw ‘zweeft’ over het water en heeft 
bovendien grote overstekken. We hebben 
een speciaal hulpmiddel moeten ontwik-
kelen om met de kraan deze ‘obstakels’ 
te bedwingen om zo het glas van forse 
afmetingen (3 meter bij 2,70 meter) aan 
de waterzijde onder de overstek te kun-
nen plaatsen. Een precisieklus. Het vroeg 
ook de nodige afstemming met aannemer 
P. van Leeuwen. Neemt niet weg dat de 
montage uiterst succesvol is verlopen.” In 
totaal heeft Metaglas zo’n 360 m2 van het 
Methermo®XL systeem verwerkt in het 
nieuwe bezoekerscentrum. Leuk detail is 

dat Metaglas ook producent is van verti-
cale schuiframen voor toepassing op bin-
nenvaart cruiseschepen. Voor toeristen 
die per boot komen dus een bekend ‘ge-
zicht’. “We zijn zo’n drie maanden bezig 
geweest met de voorbereiding, enginee-
ring en productie,” blikt Van der Meijden 
terug. “De montage heeft ongeveer een 
maand in beslag genomen.”
 
Eind augustus is het nieuwe bezoekers-
centrum koninklijk geopend door Konink-
lijke Hoogheid Prinses Beatrix. Dat ge-
beurde tijdens een spectaculaire show vol 
muziek, fonteinen en licht. Vele jaren van 
voorbereiding gingen vooraf aan de gron-
dige metamorfose van de entree van dit 
iconische stukje Nederland. Het eindre-
sultaat is verbluffend. “We wilden een in-
getogen en modern gebouw dat van deze 
tijd is creëren, want Kinderdijk is geen 

traditioneel erfgoed in de zin dat er niets 
meer gebeurt. Integendeel, het is spring-
levend. De nieuwste gemalen doen er nog 
altijd hun werk,” besluit Daane Bolier.   ❚
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Succesvolle digitale  
kick-off Cirlinq
Op 7 mei jl. heeft Cirlinq een digitale kick-off georganiseerd. Met meer dan 
80 deelnemers was dit een zeer succesvolle bijeenkomst. Het doel van de 
kick-off was om geïnteresseerde bedrijven bij te praten over het platform 
en de lopende ontwikkelingen. Daarnaast werden onderzoeksresultaten 
van een business case met actieve sensoren gepresenteerd aan de deelne-
mers en werd input opgehaald om zo de juiste vervolgstappen te kunnen 
nemen in de ontwikkeling van het platform.

Cirlinq is een platform dat de verbin-
ding legt tussen de fysieke en digitale 
wereld en waarmee organisaties een-
voudig producten om zich heen kunnen 
vastleggen, volgen en delen. Het plat-
form is ontstaan vanuit de behoefte van 
producenten om verantwoordelijkheid 
te nemen voor de geleverde producten 
en diensten om verspilling van materi-

alen en grondstoffen tegen te gaan. Dit 
betekent in de praktijk dat zij verbon-
den blijven aan hun producten.
 
Aantoonbaarheid van activiteiten
Cirlinq draagt bij aan de oplossing voor 
een aantal complexe vraagstukken. 
Ondanks dat de ingangsdatum uitge-
steld is, komt de Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen (Wkb) er aan. Het 
aanleveren van de bewijslast voor gele-
verde producten en hun kwaliteit gaat 
veranderen. Is het product op de juiste 
manier geproduceerd, geleverd, ge-
monteerd en onderhouden? Aantoon-
baarheid van activiteiten is hierin heel 
belangrijk, zeker ook omdat dit in lijn 
ligt met aansprakelijkheid en garan-
ties. Cirlinq levert inzicht in wat iets is, 
waar het is en wat er mee is gedaan om 
zo betere dienstverlening te kunnen le-
veren en hergebruik van producten en 
grondstoffen te bevorderen. De ontwik-
kelingen rondom het coronavirus, de 
stikstofdiscussie en PFAS vragen om 
een andere manier van werken. Denk 
hierbij aan werken op afstand en met 
minder transportbewegingen dezelfde 
producten moeten leveren. Ook hierin 
kan Cirlinq bijdragen. Daarnaast is 
het algemeen bekend dat er een groot 
personeelstekort is in de bouw. Cir-
linq kan hierin bijdragen door kennis, 
die nu veelal bij ervaren werknemers 
aanwezig is, te verbinden aan bepaal-
de producten. Hierdoor kan de kennis 
gekoppeld worden aan een product 
en daarmee geborgd worden. Ook be-
vordert Cirlinq de circulaire economie 
doordat altijd inzichtelijk is wat je hebt 
en waar het is. Deze object gebonden 
informatie kan hergebruik aan het ein-
de van de levenscyclus bevorderen. 
 
Doorontwikkeling
Vanaf begin 2020 is het mogelijk om in 
Cirlinq materieel vast te leggen, zodat 
een gebruiker inzicht heeft in waar het 
materieel zich bevindt. Hierdoor raakt 
het materieel niet kwijt, is er minder 
tijd nodig voor de administratie en 
kan er met minder materieel hetzelf-
de werk gedaan worden. Momenteel 

Succesvolle digitale kick-off Cirlinq
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wordt er in het platform gewerkt aan 
een activiteiten logboek op basis van 
blockchain, waarmee een gebruiker 
inzicht kan verkrijgen in de activitei-
ten op objecten. Dit betekent dat een 
gebruiker precies kan zien wat er met 
een bepaald object gebeurd is en door 
blockchain kan dit op een onweerleg-
bare en transparante manier worden 
vastgelegd. Ook kan er in Cirlinq bin-
nenkort geregistreerd worden welke 
(gebreken) meldingen er zijn, zodat 
een gebruiker meldingen snel kan op-
lossen en er minder activiteiten nodig 

zijn om deze meldingen op te lossen. 
Daarnaast kan in het platform worden 
aangegeven welke projecten of delen 
van projecten zijn opgeleverd. 
 
Proof of Concept (PoC)  
met actieve sensoren
Tot nu toe gebeurt de registratie van 
materieel door middel van het scan-
nen van een identifier. Het materieel 
start in de fabriek en gaat uiteindelijk 
naar een project. Er zijn verschillende 
statussen mogelijk. Is het object thuis 
(lees: in de fabriek), onderweg of op 
het project? Is het reeds verbonden 
aan een project of is er nog geen kop-
peling gemaakt? Deze huidige functio-
naliteit werkt op basis van de laatst 
gescande locatie, wat uiteraard vraagt 
om discipline van de gebruikers. Er 
zijn tijdens de kick-off onderzoeksre-
sultaten gepresenteerd van een busi-
ness case met actieve sensoren. Dit 
betekent dat er een track and trace op 
het materieel zit en dat men dus al-
tijd een live locatie van het materieel 
kan opzoeken. In deze business case 
ging het om bokken. Voordelen van de 

track and trace waren dat bokken niet 
meer ‘verdwijnen’, men was minder 
tijd kwijt om te achterhalen waar bok-
ken zijn gebleven, de omlooptijd van 
de bokken werd sterk verminderd en 
bokken konden efficiënter worden in-
gezet. Geïnteresseerde bedrijven kun-
nen meedoen aan een proof of concept 
met gebruik van actieve sensoren. Dit 
betekent dat zij een eenjarige licentie 
krijgen voor het platform, waarin zij 
maximaal 50 objecten kunnen volgen 
met een actieve sensor. Ook krijgen 
bedrijven begeleiding op locatie in 
het aanbrengen van deze sensoren op 
hun materieel. Bij voldoende interesse 
vanuit de bedrijven wordt gekeken of 
en hoe verdere integratie gerealiseerd 
kan worden. 
 
Interesse in Cirlinq
Met ruim 80 deelnemers van meer dan 
45 bedrijven was de kick-off van Cirlinq 
een groot succes! Heeft uw bedrijf ook 
interesse in Cirlinq of wilt u de kick-off 
terugzien? Dit is mogelijk. Neem con-
tact op via het contactformulier op de 
website www.cirlinq.nl    ❚
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Appartementen De Terrassen 
Amstelveen

Fokker 
Papendrecht

De Terrassen in Amstelveen bestaat uit 134 vrije sector huur-
woningen met een hoog afwerkingsniveau en een omvang-
rijke parkeergarage op het maaiveld waarop de 2 wooncom-
plexen zijn gesitueerd. Het imposante windscherm dat vanuit 
vliesgevelprofiel is opgebouwd, evenals het gesegmenteerde 
trappenhuis versterken de moderne uitstraling van de gevel.
De combinatie van de hoogwaardige aluminium kozijnen met 
een hoge isolatiewaarde en geluidsreducerend glas zorgen 
voor een optimaal woon- en leefcomfort.

Om de markante vorm van het nieuwe hoofdkantoor van 
Fokker te kunnen realiseren, heeft Aldowa Composites de 
gehele gevelengineering op zich genomen. Door gebruik te 
maken van 3D tekenwerk, is er een naadloze combinatie tus-
sen ruwbouw, onderconstructie en gevelbeplating ontworpen. 
De aluminium composiet gevelpanelen, in een project speci-
fieke high gloss afwerking, zijn met een blind ophangsysteem 
gefixeerd. Het vierkante gebouwdeel is “redelijk standaard”, 
maar het ronde gedeelte, en met name de overgangspanelen 
van rond naar recht, zijn een waar huzarenstuk van samen-
werking tussen engineering, productie en montage geworden. 

Opdrachtgever : Amstelveen Staete
Architect: Architectenbureau Hoogeveen 
Aannemer: De Vries en Verburg
Gevelbouwer: Lieftink Geveltechniek
Leverancier glas:  AGC Nederland Holding 
Systeemleverancier:  Schüco Nederland 
Leverancier panelen:  Weerter Paneel Industrie 

Opdrachtgever:  Fokker/Gemeente Papendrecht
Architect:  AGS Architecten
Gevelbouwer:  De Groot & Visser
Leverancier panelen:  Aldowa Composites

(Beeld: Ruben Visser)

Visitekaartjes
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Schenk Tanktransport 
Papendrecht 

STAN&CO 
Den Haag

Aan de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht is het hoofd-
kantoor van Schenk Tanktransport gerenoveerd. De voormalige 
showroom is in 6 maanden getransformeerd naar een modern 
kantoorcomplex waar de planningsafdelingen Motorbrandstof-
fen, Cryogene gassen, Wegtransport, wagenparkbeheer en QHSSE 
gehuisvest worden. In totaal is hiermee maar liefst 800 m2 extra 
kantoorruimte gerealiseerd waarmee er ruimte is voor toekom-
stige groei. Aluverre Gevelbouw heeft de nieuwe gevel geleverd 
en gemonteerd waarbij er gekozen is voor de profielsystemen van 
Schüco.  Het betreft 532 m2 aan kozijnen en 42 m2 vliesgevel. Alu-
verre Gevelbouw heeft alle kozijnen ingemeten en de vliesgevel is 
“blind” bevestigd waardoor er geen bevestigingspunten zichtbaar 
zijn. De gehele renovatie is volgens planning verlopen en ook alle 
interne werkzaamheden op kantoor konden normaal doorgaan. 
Het hoofdkantoor heeft een frisse en moderne uitstraling gekre-
gen en is voor het oog een compleet nieuw gebouw! 

Aan het Buitenhof 5, naast de ingang van de monumentale 
Passage, heeft ‘all-day casual dining zaak’ Stan&Co zich ge-
vestigd op de locatie waar 30 jaar restaurant Popocatepetl zat. 
Onderdeel van de verbouwing was de nieuwe, hoge terrasuit-
bouw die een geweldig uitzicht biedt op het plein. De uitbouw 
is gemaakt met een dragende constructie van stalen kokers 
met ingebouwde regenafvoer. Hierop is een Forster Therm-
fix light vliesgevel systeem aangebracht met stalen deuren 
van Forster Unico profielen. Alle profielen zijn gestraald, ge-
schoopeerd en tweemaal gepoedercoat.

Opdrachtgever: Schenk Tanktransport
Architect:  Van Es Architecten 
Aannemer: Bouwonderneming Stout B.V. 
Gevelbouwer:  Aluverre Gevelbouw BV 
Systeemleverancier:  Schüco Nederland BV

Opdrachtgever: Debuut B.V.
Gevelbouwer: H. Baars B.V. 
Systeemleverancier:  Agentor N.V. 
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Aldowa, fotograaf Bart van Hoek

Constructief uitdagende 
blikvanger
The Base D is een nieuw en innovatief kantoorgebouw in Schiphol Central Business District op loopafstand van 
de vertrek- en aankomsthallen. Met de hoge verdiepingen, een strakke staalconstructie, veel glas en rondom 
beloopbare luifels is het kantorencomplex een heuse blikvanger. Vooral de beloopbare luifels, die deels als balkon 
zijn uitgevoerd en zijn verankerd in het vliesgevelprofiel, vereisten een specifieke draagconstructie en maakten het 
ontwerp en de engineering constructief uitdagend.

Constructief uitdagende blikvanger
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Het ontwerp van The Base D komt van de 
hand van ZZDP architecten. In samen-
werking met aannemer De Vries & Ver-
burg Bouw en Van Iersel Geveltechniek 
is gekozen voor een moderne, strakke en 
transparante uitstraling voor het gebouw 
met BREEAM-NL excellent certificaat. 
“We zijn gevraagd mee te denken voor het 
leveren en aanbrengen van 3.700 m2 aan 
aluminium Schüco-vliesgevels over vijf 
bouwlagen,” begint Corné van den Broek 
van Van Iersel Geveltechniek. “Door de 
ligging is de vereiste geluidswering van 
dit gebouw een stuk hoger ten opzichte 
van wat normaal gesproken gevraagd 
wordt. Om aan de gestelde thermische en 

akoestische isolatiewaarden te voldoen, 
hebben we gekozen voor profielen uit de 
series FWS 50 SI, AWS ADS 90 SI en de 
ASS 70 HI, voorzien van zonwerende tri-
ple beglazing. De gezamenlijke U-waarde 
bedraagt slechts 0.93 voor de totale gevel.” 

Beloopbare luifel
Het gebouw is op elke verdieping rond-
om voorzien van een beloopbare (gla-
zenwassers)luifel met een overstek van 
1.800 millimeter en een vergelijkbare 
overspanning. “De luifel is uitgevoerd 
met een roostervloer om een zo open en 
rank mogelijk beeld te creëren,” legt Van 
den Broek uit. “Een hulpconstructie ‘in 

het zicht’ was uit den boze. Tegelijkertijd 
is de luifel wél beloopbaar en fungeert op 
verschillende locaties zelfs als verblijfs-
ruimte, per verdieping twee balkons en 
plaatselijk twee verhuisbalkons. Met die 
uitgangspunten stonden we technisch 
voor een behoorlijke uitdaging. De oplos-
sing die we in nauw overleg met Aldowa 
hebben geëngineerd, is uiteindelijk een 
constructief hoogstandje geworden. Het 
beloopbare deel van de luifel is opgehan-
gen aan Schüco-zwaarden die verankerd 
zijn aan de stijlen van het vliesgevelpro-
fiel. Van hieruit steekt een aluminium 
strip naar buiten tussen het glas en door 
de klem- en deklijsten.   ›
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Bouwinfo 
THE BASE D, SCHIPHOL 

OPDRACHTGEVER: 
Schiphol Real Estate
ARCHITECT: 
ZZDP
AANNEMER: 
De Vries en Verburg 
GEVELBOUWER: 
Van Iersel Geveltechniek 
LUIFELS, ROOSTERS, 
DAKWANDEN, CONSTRUCTIES: 
Aldowa 
PROFIELLEVERANCIER: 
Schüco Nederland

De zwaarden lopen tot aan de interne wa-
terlijn van het vliesgevelprofiel en maken 
dat er geen verdere voorzieningen getrof-
fen hoeven te worden voor de afwatering.”
 
Speciale consoles
Op de Schüco-zwaarden heeft Aldowa 
een speciale ophanging geëngineerd in 
de vorm van een console om de luifelcon-
structie te kunnen ophangen. “Ook wij zijn 
samen met Van Iersel Geveltechniek al in 
een vroeg stadium bij het project betrok-
ken om de luifels op een constructief ver-
antwoorde en zo economisch vriendelijke 
manier te kunnen realiseren,” zegt Martien 
Trouborst van Aldowa. “We hebben een 
console ontwikkeld uit 5 millimeter dik 
aluminium plaatmateriaal. Elke console is 
805 millimeter hoog, 1.800 millimeter diep 
en 92 millimeter breed. De roostervloeren 
zijn zelfdragend uitgevoerd en konden op 
die manier rechtstreeks en zonder hulp-
constructie aan de consoles verankerd 
worden. Het rooster is overigens speciaal 
gemaakt voor dit project met mazen die 
langer zijn dan breed, ook weer om het 
open karakter te benadrukken. In totaal 
hebben we 1.496 m2 aan luifelconstructie 
gerealiseerd met zelfdragende roosters die 
wordt gedragen door 456 consoles.”
 
Esthetisch fraai eindresultaat
Voor de zestien balkons en tien verhuis-
balkons was een zwaardere ophang-
constructie een vereiste. “Vanwege de hogere belasting konden we hier niet 

uit de voeten met de standaard Schü-
co-zwaarden aan het vliesgevelprofiel,” 
vervolgt Van den Broek. “Ook weer in 
nauwe samenwerking met Aldowa heb-
ben we een stalen ophangconstructie 
ontwikkeld die dwars door het vlies-
gevelprofiel heen aan de stalen hoofd-
draagconstructie van het gebouw is 
bevestigd.” Martien Trouborst vult aan: 
“Aan de buitenzijde blijft het beeld ge-
lijk, want de constructie is zodanig ont-
worpen dat ook dit deel van de luifel, 
dat als verblijfsgebied fungeert, met de-
zelfde aluminium consoles is opgehan-
gen. De consoles vormen ter hoogte van 
de entree ook nog een esthetische func-
tie en zijn als ribben verwerkt in de pla-
fonds. Het resulteert in een fraai beeld. 
Datzelfde geldt overigens voor de over-
stek aan de voorkant. Het frame aan de 

voorkant van de overstek is uitgevoerd 
in 4 millimeter U-zetwerk, dat conform 
het ontwerp in een Z-vorm aan elkaar 
is gelast. Ze zijn onderdeel van de con-
structie op de hoeken. De frames lopen 
hier, anders dan bij de standaard, over 
drie beukmaten aan beide zijdes door 
om de krachten op het hoekpunt naar 
de gevel over te kunnen dragen.”
 
Door het feit dat Aldowa en Van Iersel sa-
men de gehele gevel hebben ontwikkeld, 
en beide partijen tot op de millimeter 
nauwkeurig kunnen werken, paste nage-
noeg alles in één keer. “Voor ons was het 
de eerste kennismaking met grootscha-
lig bouwen op Schiphol, maar hopelijk 
niet de laatste,” zegt Van den Broek tot 
besluit. In maart dit jaar heeft Heineken 
International met 450 medewerkers zijn 
intrek genomen in The Base D.   ❚
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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

Bouwen als  
sociale daad
Het opruimen van een kast bracht het van mijn vader geërfde pareltje weer 
onder mijn aandacht: een boek met de bovenstaande prachttitel geschreven 
in 1960 door J.J. Vriend ter gelegenheid van 50 jaar woningbouw door en 
voor Philips. In zijn voorwoord eindigt Frits Philips: “En is bouwen een so-
ciale daad, méér bouwen is stellig een sociale noodzaak!” Nu, 60 jaar na de 
verschijningsdatum, is het boek nog steeds verrassend actueel. 

Behalve meer bouwen, is er, gezien de 
inmiddels respectabele leeftijd van vele 
woningen in combinatie met de over-
heidssturing op verduurzaming, ook be-
hoefte aan renoveren. In dat kader ging 
het er iets minder sociaal aan toe bij par-
tijen toen zij, na een vlot verlopen aan-
besteding van de Renovatie inrichting en 
verbeteren van buitenschil 96 portieke-
tage appartementen met bergingen, in 
de laatste projectfase waren gekomen. 

Wat was er aan de hand? De opdracht-
gever en de opdrachtnemer (aannemer) 
hebben een Basisovereenkomst Design 
& Build (de basisovereenkomst) gesloten 
met elkaar waarop de UAV GC (2005) van 
toepassing zijn. De ontwerp-, voorberei-
dings- en uitvoeringswerkzaamheden 
zijn respectievelijk in drie fasen vastge-
legd. Ook is contractueel vastgelegd dat 
de aannemer pas met de vervolgfasen 
2 en 3 mag starten na een schriftelijke 
opdracht van de opdrachtgever. De op-
drachtgever heeft weliswaar de intentie 
om de aannemer alle fasen te laten uit-
voeren, maar als de opdrachtgever zou 
besluiten niet over te gaan tot het verle-
nen van een opdracht voor een vervolg-
fase, heeft de aannemer geen recht op 
schadevergoeding of winstderving. 

Toen er ten behoeve van de planning 
van fase 3 opdrachtverstrekking aan 
de aannemer uitbleef en daardoor een 

vertraging van ongeveer een jaar was 
opgetreden, haakten als gevolg daar-
van leveranciers af. De aannemer zag 
zich geconfronteerd met aanzienlijke 
prijsverhogingen door zijn onderaan-
nemers en leveranciers. Hij wil deze 
kostenverhoging vergoed zien door zijn 
opdrachtgever omdat hij meent dat 
deze aan de opdrachtgever is toe te re-
kenen. Opdrachtgever voelt daar niets 
voor omdat een vaste prijs/plafondbe-
drag is overeengekomen. Ten langen 
leste komt er dan toch een conceptop-
dracht voor fase 3. Aannemer weigert 
deze te accepteren omdat daarin voor-
bij gegaan wordt aan de wijzigingen en 
de verstreken tijd. Na overleg tussen de 
directies van partijen, heeft aannemer 
de opdracht toch geaccepteerd maar 
onder voorbehoud van zijn recht op 
termijnverlenging en bijbetaling. Ook 
na de definitieve opdracht en een nieu-
we planning, blijven partijen hierover 
verdeeld. Aannemer verzoekt arbiters 
om het beslissende oordeel te vellen. 

Arbiters stellen vast dat partijen het 
erover eens zijn dat de opdracht voor 
fase 3 aanzienlijk later aan de aanne-
mer is verstrekt dan overeengekomen 
is. Wel verschillen partijen over de oor-
zaken van de vertraging en voor wiens 
rekening en risico die oorzaken komen. 
Arbiters overwegen dat voldoende aan-
nemelijk is dat al in een vroeg stadium 

de plafondprijs is losgelaten. Naar hun 
oordeel is de vertraging die veroorzaakt 
werd door een rechtszaak van zes huur-
ders tegen de opdrachtgever inzake te 
lage verhuiskosten, toe te rekenen is 
aan de opdrachtgever. Daartegenover 
staat dat naar het oordeel van arbiters 
de vordering van de aannemer niet vol-
doende is onderbouwd. Onvoldoende is 
kenbaar uit de processtukken welke fei-
ten en/of omstandigheden de aannemer 
aan zijn stellingen te gronde legt. Daar-
bij komt dat de overgelegde stukken on-
voldoende handvatten bieden voor het 
eventueel schatten van de hoogte van 
de schade en/of de kostenvergoedingen. 
Arbiters oordelen dat de vordering van 
de aannemer moet worden afgewezen 
vanwege het ontbreken van een deug-
delijke onderbouwing.

Het verschil tussen winnen en verlie-
zen van een zaak was in dit geval ruim 
€ 735.000,-. Ook dit bedrag leek na een 
door de aannemer naar beneden ge-
dane bijstelling van € 130.000,-  uit de 
hoge hoed te komen. Wanneer procede-
ren onvermijdelijk blijkt, zorg dat u goed 
bent voorbereid. Liever niet afhankelijk 
van een Houdini-act? Advies van de 
VMRG is niet gebaseerd op illusies!   ❚

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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Procesverbetering rode 
draad in Façades 2020
Façades 2020, een uitgave van gevelbrancheorganisatie VMRG, is  
verschenen. Pareltjes van gevels die de afgelopen twee jaar zijn  
opgeleverd spelen de hoofdrol in dit boek.

Wouter Thijssen, de architect van het 
project dat te bewonderen is op de co-
ver van Facades 2020, mocht het aller-
eerste exemplaar in ontvangst nemen. 
Wouter Thijssen, directeur / architect 
bij MVSA Architects: “Wij zijn er trots 
op dat het ontwerp Danzigerkade 125 
aan de Houthavens in Amsterdam 
als kwaliteitsgevel op de cover staat 
van Facades 2020. Als MVSA Architec-
ten ontwerpen wij gebouwen waarin 

gebruikers zich comfortabel voelen. 
Daarbij past het VMRG Keurmerk met 
hoge eisen aan gevels op het gebied van 
veiligheid, comfort en duurzaamheid.”
 
Façades 2020 bestaat uit een kleine 
200 pagina’s met uiteenlopende gevel-
bouwprojecten waar VMRG bedrijven 
bij betrokken zijn geweest. Het boek is 
ingedeeld in renovatie-, utiliteitsbouw-, 
woningbouw- en zonweringsprojecten. 

 
VMRG Keurmerk
Bij elk project staat een korte beschrijving 
en daarnaast is er in het boek een aantal 
artikelen opgenomen. In deze twaalfde 
uitgave van het Façades boek staat  pro-
cesverbetering in de gevelbranche cen-
traal in de artikelen. Aan de orde komen 
de bouwplaatskeuringen die binnen het 
VMRG Keurmerk zijn ingevoerd, zodat de 
kwaliteit geborgd wordt vanaf fabricage 
tot en met het in het bouwwerk geïnstal-
leerde eindproduct. Hiermee is het VMRG 
Keurmerk ook voorbereid op de Wet kwa-
liteitsborging voor het bouwen. Verder is 
er aandacht voor de ILS Gevel die samen 
met BIM specialisten van diverse bedrij-
ven ontwikkeld is. Door deze eenduidige 
afspraken wordt samenwerken in BIM 
makkelijker en efficiënter. Ook wordt het 
verkennende onderzoek naar een circu-
laire gevelbouw beschreven waarvoor de 
VMRG haar nek uitgestoken heeft. om het 
gevelbouwproces circulair te maken. Om 
circulair te kunnen werken, is het belang-
rijk dat de juiste informatie beschikbaar 
is. Met de nieuw ontwikkelde applicatie 
Cirlinq, die ook in het boek beschreven 
wordt, is het koppelen van informatie aan 
producten geen probleem. 
 
Keuring in fabriek en op bouwplaats
Deze procesverbeteringen komen uitein-
delijk ten goede aan de kwaliteit van een 
gevel. Bij elk project staat aangegeven of 
het project onder het VMRG Keurmerk ge-
realiseerd 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 Europese aan-
bestedingsrichtlijnen bieden ruimte om 
het VMRG Keurmerk voor te schrijven 
in een bestek. Elk bedrijf met het VMRG 
Keurmerk krijgt, nadat de keuringen po-
sitief verlopen zijn, jaarlijks een VMRG Wouter Thijssen van MVSA Architects krijgt eerste exemplaar van Façades 2020.

Procesverbetering rode draad in Façades 2020
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Impressie van twee gevelpareltjes uit het boek.

het project en over het bedrijf dat bij dit 
project betrokken was. Constant op de 
hoogte blijven van interessante projec-
ten? Op de homepage van de VMRG web-
site (vmrg.nl) kunt u zich aanmelden voor 
de maandelijkse inspiratienieuwsbrief.   ❚

https://www.digitaalpubliceren.com/
facades2020

Keurmerk certificaat uitgereikt, zodat een 
opdrachtgever er zeker van is dat het be-
drijf voldoet aan de hoge standaard van 
de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 
 
Online versie
Het boek is ook online te bekijken, zie link 
hieronder. In de online versie staan per 
project links naar meer informatie over 
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Beeld: Reynaers, fotograaf Dingeman Sarid, VPT Versteeg, fotograaf Frans van Mensfoort

Brug tussen industrieel 
verleden en hightech Strijp-T

Brug tussen industrieel verleden en hightech Strijp-T
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Met speelse verwijzingen zijn de voormalige Philips-kantoren TQ5 en TQ6 
getransformeerd in een eigenzinnige en moderne bedrijfsarchitectuur met 
spannende doorkijkjes en verrassend groen. Een strakke gevel in een grid 
van hoogwaardig aluminium geven het gebouw cachet.

Wat als eerste opvalt aan het kantoor TQ5 
op het voormalige Philips-terrein Strijp-T 
is het gapende gat in de gevel. Het gat is 
zo diep dat er een boom kan staan, wat 
het bevreemdende effect versterkt. Aan 
het strakke grid van de gevel is goed te 
zien dat deze groene buitenruimte zich 
precies over twee verdiepingen uitstrekt. 
“Het heldere grid van vierkante geveldelen 
wordt versterkt door vier open loggia’s”, 
verduidelijkt architect Niels Olivier, die bij 
de transformatie van de bedrijfsgebouwen 
TQ5 en het aanpalende TQ6 in Eindhoven 
samenwerkte met Faam-Bo.2 Architects. 
De TQ-gebouwen liggen op Strijp-T, een 
voormalige Philips-campus in Eindhoven 
die wordt getransformeerd tot een high-
tech bedrijfsterrein. De gebouwen hebben 
de karakteristieke Philips-architectuur van 
zakelijk metselwerk en een rastergevel 
met zichtbare betondelen. In het geval van 
TQ5 was de plint gesloten, omdat toegang 

beperkt was vanwege de productie van 
elektrische apparaten. “Het gebouw was 
weliswaar licht met grote raampartijen 
om de precisieproductie te ondersteunen, 
maar het was niet eenvoudig toegankelijk. 
Er werd alleen maar gewerkt door Phi-
lipsmensen. De nieuwe bedrijvigheid op 
Strijp-T vraagt juist om open en flexibele 
gebouwen. Innovatie en creativiteit gedij-
en bij uitwisseling en ontmoeting.”

Fonkelend aluminium
De transformatie begon met het strippen 
van het gebouw tot de betonconstructie. 
“Die overigens in tiptop conditie was.” De 
geveldelen zijn vervangen door geanodi-
seerd aluminium. De horizontale banden 
wijken een klein beetje terug ten opzich-
te van de verticale, wat door een subtiele 
schaduwwerking het raster versterkt. 
De ranke kozijnen vallen nauwelijks op 
in de enorme raampartijen, die nu van 

vloer tot plafond lopen. Door te kiezen 
voor geanodiseerd aluminium, waarvan 
de kleurervaring wordt beïnvloed door de 
lichtintensiteit, krijgt de gevel een dyna-
mische esthetiek. “Bij zonnig weer fon-
kelt het grid, terwijl het op een sombere 
dag juist oogt als stoer beton”, zegt Oli-
vier. Door de ramen die van vloer tot het 
vier meter hoge plafond lopen, zijn de 
werkplekken licht en ruim. De alumini-
um kozijnen vallen hier juist op en heb-
ben een eigenzinnig grid van vierkanten 
en rechthoeken. Het industriële karak-
ter is behouden gebleven door de ruwe 
betondelen zichtbaar te maken. Binnen 
blijkt dat er functionele overwegingen 
waren om vier loggia’s te plaatsen: dag-
licht valt zo tot diep in het gebouw. De 
donkere houten plafonds vormen een 
warm contrast met het beton, glas en 
aluminium. Ook is groen aangeplant in 
grote bakken, die tevens fungeren als in-
formele zitplekken. Olivier: “Doordat de 
vloer is weggebroken, bieden de loggia’s 
spannende doorkijkjes naar bedrijven 
op andere verdiepingen. Of er steekt op-
eens een boomkruin door de vloer, wat 
een verrassend effect geeft.”    ›
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Bouwinfo
TQ-5 TQ-6, STRIJP-T, EINDHOVEN

OPDRACHTGEVER:
Geva Vastgoed
AANNEMER: 
Goeveaers & Znn. 
bouwonderneming BV 
ARCHITECT: 
Niels Olivier i.s.m.  
Faam-Bo.2 Architects
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Reynaers BV
LEVERANCIER GEVELBEKLEDING: 
VPT Versteeg

 
Boardroom
De bovenste verdieping ligt iets terug 
en heeft een glazen balustrade ge-
kregen. Daardoor wordt de suggestie 
gewekt dat er een paviljoen met een 
fors dakterras op het gebouw staat. De 
architectuur heeft daardoor een hel-
dere indeling van plint, lijf en een open 
maar teruggetrokken bovenverdieping. 
Om de toegankelijkheid te vergroten 
is de hoofdingang verplaatst naar de 
kopse kant. Over het stramien van twee 
verdiepingen is de plint over de volle 
breedte opengebroken. Zo vormt zich 
aan de nieuwe entreegevel een zes me-
ter hoge en acht meter diepe overdekte 
straat. De oorspronkelijke betonstruc-
tuur is daarbij gepromoveerd tot opval-
lende dragende kolommen. 

Een tweede ingang is geplaatst in het 
trappenhuis van baksteen aan de ach-
terzijde van het gebouw, waarvoor een 
spitse luifel is geplaatst. De bovenste 
verdieping van deze toren is openge-
broken. “Voorheen was dat een techni-
sche ruimte maar door de constructie 
aan te passen is één grote ruimte gecre-
eerd, waarbij het raam is vergroot van 
vloer tot plafond. Door de hoogwaar-
dige afwerking is dit een vanzelfspre-
kende boardroom. Al zijn authentieke 
elementen als een metalen zwenkbalk 
aan het plafond intact gelaten.” 

Iconische schoorsteen
Het aanpalende TQ6 ligt letterlijk en fi-
guurlijk in de schaduw van TQ5, het hoog-
ste gebouw op Strijp-T. Het telt slechts 
twee verdiepingen en mist daardoor het 
karakteristieke grid. Om de connectie tus-
sen beide gebouwen te benadrukken zijn 
in TQ6 de verticale betonnen kolommen 
zichtbaar gehouden. De vloerdelen zijn 
gecamoufleerd met donkere panelen van 
aluminium en subtiele aluminium kozij-
nen. Een avontuurlijk architectonisch de-
tail van TQ5 en TQ6 is de ontluchting in de 
naastgelegen tuin. Daarvoor is een ronde 
schacht gemetseld van rode bakstenen, 
die naar de ruim drie meter hoge top in 
een steeds opener verband zijn gelegd. 
“Het is een referentie naar de iconische 
schoorstenen bij de entree van Strijp-T.” 

Met speelse referenties naar de karak-
teristieke Philips-architectuur slaat de 
transformatie TQ5 en TQ6 een brug 
naar het industriële verleden van Strijp-
T. Op het dak van TQ5 staat bijvoorbeeld 
nog steeds Philips in de blauwe schreef-
loze bedrijfsletter. Tegelijkertijd wordt 
met open en dynamische werkplekken 
voldaan aan de moderne gebruikseisen. 
De strakke gevel met hoogwaardige alu-
minium geveldelen en kozijnen voor-
zien de architectuur van distinctie. De 
TQ-gebouwen zijn klaar voor een nieu-
we toekomst.   ❚
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Beeld: Boon Edam Nederland

Community VMRG 
Toegangstechniek gestart
Binnen de VMRG zijn verschillende communities actief. Deze groepen bedrijven delen kennis over bijvoorbeeld het uit-
breiden en updaten van de VMRG Kwaliteitseisen op hun specifieke werkterrein, ze bespreken waar men behoefte aan 
heeft in de markt en wat de VMRG hierin kan betekenen. Doel is om uiteindelijk de totale gevelbranche op een hoger 
niveau te brengen. De VMRG kent al de communities Oppervlaktebehandeling, Panelen, Zonwering, Glas, Onderhoud, 
Staal en Aluminium systeemhuizen. Sinds februari is hier officieel de Community Toegangstechniek aan toegevoegd.

De VMRG heeft het initiatief genomen 
om bedrijven die zich bezighouden met 
toegangstechniek uit te nodigen voor ori-
enterende bijeenkomsten waarin veel in-
formatie is uitgewisseld en ervaringen zijn 
gedeeld. Daarbij is eveneens gekeken naar 
bestaande brancheorganisaties op het ge-
bied van toegangstechniek in Engeland 
(ADSA) en Duitsland (FTA). Tijdens de laat-
ste bijeenkomst heeft Ken Price van ADSA 
zijn kennis en ervaring met ons gedeeld.
 
Internationale samenwerking 
Ken Price, directeur van de Automatic 
Door Suppliers Association (ADSA) heeft 
ons tijdens de bijeenkomst in februari 
geïnformeerd over hoe zij producenten, 
leveranciers en installateurs weten te 
verbinden met veiligheid als doel. ADSA 
is opgericht in 1985, heeft op dit moment 
360 leden en heeft als doel ervoor te zor-
gen dat de bij haar aangesloten bedrijven 
een superieur niveau van veiligheid voor 
automatische voetgangersdeuren leve-

ren. Om dit te bereiken, speelt het delen 
van kennis en de overdracht van kennis 
via de ADSA Academie een belangrijke 
rol. Het opzetten van een VMRG com-
munity Toegangstechniek is volgens Ken 
Price absoluut de juiste keuze. Een orga-
nisatie waarbij zowel de gevelbouwers als 
de toegangstechniek bedrijven zitten is 
uniek. Afgesproken is daar waar mogelijk 
verder samen te werken en wederzijds in-
formatie uit te wisselen tijdens dit proces.  
 
NEN-EN16005
De Europese norm NEN-EN 16005 regu-
leert sinds 2013 de veiligheid van perso-
nen bij het gebruik van automatische 
deuren voor toegang van personen en 
dient te worden gevolgd voor alle nieu-
we installaties. Binnen de Community 
Toegangstechniek is duidelijk behoefte 
aan eenduidige interpretatie van deze 
Europese norm. Eenduidige afspraken, 
borging van deze afspraken, communi-
catie naar de markt en opdrachtgevers 

en het opzetten van een opleiding op dit 
gebied zijn de eerste prioriteiten van de 
Community Toegangstechniek. Naast 
bovengenoemde zaken zal binnen de 
community aandacht zijn voor onder 
andere techniek (VMRG Kwaliteitseisen 
en Adviezen) en de diverse lopende pro-
jecten binnen de VMRG als Cirlinq, FaSA 
en Circulaire Geveleconomie.    ❚

Community VMRG Toegangstechniek gestart



34

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.

Circular Inspirations

Het grote 
plaatje

co
lu
m
n

Op het moment dat ik dit schrijf, werkt, 
studeert of ‘scholiert’ bijna iedereen thuis. 
De Coronacrisis lijkt net over het hoogte-
punt heen te zijn, maar is zeker nog niet 
voorbij. Dit heeft natuurlijk direct impact 
op ons leven nu, maar ook op de transitie 
naar een circulaire economie. 

Op 11 maart jl. publiceerde de Euro-
pese Commissie het nieuwe Circular 
Economy Action Plan.1 Logischerwijs 
is de focus sindsdien volledig verscho-
ven naar ‘Corona’. Men schrijft echter 
(tenminste, in mijn ‘bubbel’) veelvuldig 
over de verwachting dat deze crisis de 
wereld uiteindelijk ten goede zal veran-
deren. Dat het juist nú de tijd is om die 
nog veel grotere crisis, het klimaat en 
alles wat daarbij hoort, aan te pakken. 
Ik hoop het. 

Onze focus ligt zeker óók nog bij de cir-
culaire transitie. NEN is betrokken bij 
vele initiatieven die niet morgen klaar 

Boukje van Reijn, Programmamanager 
Circulaire Economie,  
NEN (Stichting Koninklijk Nederlands 
Normalisatie Instituut) 

zijn. Maar waar uiteindelijk afspraken 
uit ontstaan die bijdragen aan anders 
denken én anders doen. Vertaald naar 
gevels worden die ontworpen voor her-
gebruik, geproduceerd uit secondaire 
materialen, circulair ingekocht via een 
serviceconstructie en volledig repareer- 
en demonteerbaar geplaatst. Informatie 
over materiaalgebruik, milieu-impact, 
prestaties en waarde in de keten is be-
schikbaar én betrouwbaar. Die transpa-
rantie is nodig voor hoogwaardig herge-
bruik van materialen en producten uit 
de technische kringloop. 

Met Platform CB’232 zetten we ons daar-
om in voor een eenduidige meetmethode 
voor circulariteit in de bouw en een ge-
harmoniseerde basis voor materiaalpas-
poorten. De verwachting is dat er in de 
loop van 2020 een Technische Commis-
sie voor Circulair Bouwen op Europees 
niveau wordt gestart, waarin dit werk 
een plek krijgt. Ook op Europees niveau 

wordt een normenreeks ontwikkeld voor 
materiaal efficiëntie3. Dit krijgt een ver-
breding via de ‘sustainable products’ po-
licy, aangekondigd in het CE Action Plan. 
En op mondiaal niveau vinden eveneens 
de nodige activiteiten plaats, onder an-
dere in ISO/TC 323 ‘Circular Economy’4 
op het gebied van terminologie en meer. 
Al deze ontwikkelingen dragen bij aan 
systeemverandering. Zodat circulair de 
nieuwe norm wordt.   ❚

1  https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_

circular_economy_action_plan.pdf 

2 https://platformcb23.nl/ 

3 https://www.nen.nl/Circulaire-economie/Maakindustrie.htm  

4 https://www.iso.org/committee/7203984.html
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