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Duurzaam visitekaartje voor het Waalfront
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Driessens Aluminium/fotograaf Ger Neijenhuyzen en Hydro Building Systems/fotograaf Egbert de Boer

Duurzaam visitekaartje 
voor het Waalfront 
Koningsdaal is één van de nieuwe woongebieden in Waalfront. De nieuwe stadswijk kenmerkt zich door veel groen, 
is gelegen vlak bij het historische centrum van Nijmegen en pal aan rivier de Waal en de iconische brug De Over-
steek. Al met al een perfecte setting voor de 19 statige herenhuizen en 41 appartementen in twee prachtige stads-
villa’s op Koningsdaal Noord, die niet alleen chique en duurzaam ogen, maar het qua materiaalgebruik ook zijn. 

De nieuwe woningen van blok 1 en 2 
liggen direct aan de Waal en vormen 
samen met blok 3 en 4 volgens KENK 
architecten de bekroning van het 
Waalfront en het visitekaartje van de 
wijk. In oost-west richting vormt de 
toekomstige Waalboulevard straks een 
doorgaande kaderoute die de spoor-
brug en de nieuwe Waalbrug met el-
kaar verbindt. De stadsvilla’s en de 
herenhuizen vormen het eindpunt van 
deze route aan de westzijde, waar brug 
De Oversteek het beeld domineert. De 

herenhuizen zijn ontworpen als een 
ensemble met subtiele sprongen in 
de rooilijn, erkers en balkons, terwijl 
de stadsvilla’s zijn opgebouwd uit een 
heldere baksteenstructuur gecombi-
neerd met grote glaspuien. Teruglig-
gende dakterrassen met stalen pergo-
la’s geven de gebouwen extra cachet.
 
Prominent® 65 HI+ Medio
De woongebouwen kenmerken zich 
door een luxe en duurzame uitstraling 
qua ontwerp, maar zeker ook in ma-

teriaalgebruik. De ramen, deuren en 
gevelpuien zijn namelijk uitgevoerd 
in de Prominent® 65 HI+ Medio-serie 
van Driessens Aluminium, gebaseerd 
op de Circal-profielen van Wicona, die 
voor een groot deel uit post-consu-
mer materiaal worden geproduceerd. 
“Het profielsysteem heeft met 2,3 ki-
logram CO2 per kilogram aluminium 
de kleinste CO2-voetafruk ter wereld”, 
zegt Perry Hermans van Wicona. “Dat 
is vier tot vijf keer minder dan het  
primaire mondiale gemiddelde.   ›

(Beeld: Ger Neijenhuyzen)
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Al een aantal jaren proberen we onze 
opdrachtgevers te sturen om voor Cir-
cal te kiezen en sinds dit jaar is het bij 
ons de standaard geworden. We heb-
ben duurzaamheid en circulariteit 
hoog in het vaandel staan en voegen 
met Circal de daad bij het woord.” Ra-
mon Gillich van Driessens Aluminium 
vult aan: “Driessens Aluminium heeft 
exact dezelfde ambitie en visie als Wi-
cona. We praten er niet alleen over, 
maar met Circal maken we het ook 
waar. Maar liefst 82 procent bestaat uit 
post-consumer materiaal en het pri-
maire aluminium wordt zo duurzaam 
mogelijk gewonnen, onder meer door 
gebruik te maken van waterkracht. 
Het Circal aluminium is tevens een 

belangrijk onderdeel van de Dubokeur 
certificering die wij als Driessens Alu-
minium op onze Prominent kozijnen 
hebben. Voor die certificering wordt, 
naast de milieubelasting van het ma-
teriaal, bijvoorbeeld ook het energie-
verbruik van ons bedrijf meegewogen.”
 
Afwijkende schaaldelen 
Circal vormt dus de basis voor de Promi-
nent® 65 HI+ Medio-serie van Driessens 
Aluminium, zoals hier toegepast op Ko-
ningsdaal Waalkroon. “Onze kracht zit 
hem in het feit dat we dit systeem in 
elk gewenst profiel kunnen uitvoeren”, 
legt Gillich uit. “De schaaldelen ontwer-
pen we zelf, maar worden vervolgens bij 
Wicona geperst. In dit geval is gekozen 

voor een vlak profiel met een verborgen 
afwatering. We hebben overigens op 
het initiële ontwerp van de gebouwen 
op dit project nog wat verbeteringen 
doorgevoerd. Zo hebben we de traditi-
onele balkondeuren (draaideuren met 
onderdorpel) vervangen voor draai-/
kiep exemplaren. Niet heel gebruikelijk 
in deze toepassing, maar het biedt volop 
voordelen ten aanzien van het comfort 
van bewoners: er is nauwelijks sprake 
van een drempel voor toetreding tot het 
balkon en er is een mogelijkheid om via 
de deur te ventileren.” 
 
Gedeelde ambities
Verdeeld over de 19 woningen en 41 
appartementen heeft Driessens Alu-
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Bouwinfo
KONINGSDAAL WAALKROON, 
NIJMEGEN  

OPDRACHTGEVER: 
BPD Amersfoort - Trebbe
ARCHITECT: 
KENK architecten
AANNEMER: 
Trebbe Zwolle
GEVELBOUWER: 
Driessens Aluminium
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Hydro Building Systems - 
Merk Wicona

(Beeld: Egbert de Boer)

(Beeld: Ger Neijenhuyzen)

minium in totaal 637 kozijnen gele-
verd wat neerkomt op zo’n 3.200 m2. 
“De profielen hebben een chroom-
vrije voorbehandeling ondergaan en 
zijn daarna in de juiste kleurstelling 
gecoat”, zegt Gillich. “Bij einde le-
vensduur kunnen we de materialen 
in principe weer terug innemen en 
recyclen via Wicona. We leggen dus 
niet alleen de nadruk op een hoger 
percentage gerecyclede content, 
maar ook op een ontwerp dat straks 
weer herbruikbaar is, waarbij we zo 
min mogelijk siliconen gebruiken. 
Zelfs het hang- en sluitwerk is Cradle 
to Cradle gecertificeerd en eveneens 
afkomstig van Wicona. We trekken 
dan ook steeds meer gezamenlijk op 

in projecten, niet in de laatste plaats 
vanwege de gedeelde duurzaamheid 
en kwaliteitsambities.”
 
Gezien het transparante karakter 
van de bebouwing op Koningsdaal 
Waalkroon dragen de kozijnen in 
hoge mate bij aan het comfort van de  
woningen. “In sommige gevallen zijn 
we misschien iets duurder dan een 
concurrent, maar de hoge kwaliteit 
die we nastreven in combinatie met de 
lage CO2-voetafdruk en het circulaire 
karakter heeft voor Trebbe Zwolle de 
doorslag gegeven om te kiezen voor 
onze Prominent® 65 HI+ Medio-serie. 
Koningsdaal Waalkroon is inmiddels 
opgeleverd en de bewoners wonen er 
naar volle tevredenheid. Naar aan-
leiding van de positieve ervaringen  
met dit project is ook het volgende  
gebouw in Waalfront op dezelfde wij-

ze tot stand gekomen. Dat is natuur-
lijk het allermooiste compliment”,  
besluit Gillich.    ❚
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Beeld: Aeroscan, Spotr

Innovatief meten van 
prestaties van de gebouwschil
Op 14 februari jl. vond de VMRG online Expertsessie plaats over FaSA en innovatieve gevelinspectie en -beheer. 
FaSA staat voor Façade Service Applicatie. FaSA is een project dat tot stand kwam met Kansen voor West II, Efro 
subsidie en loopt in 2022 na drie jaar af. Dit project heeft geleid tot vernieuwende producten en diensten voor de  
vastgoedmarkt, waar ook de gevelbouw haar vruchten van plukt.

FaSA was een initiatief van Aeroscan 
en Spotr, eerder bekend als Octo, en de 
VMRG. In die tijd is er gewerkt aan het 
objectief meten van de technische en 
esthetische prestaties van de gebouw-
schil. Hiervoor worden onder andere 
drones en kunstmatige intelligentie in-
gezet. Inmiddels zijn Aeroscan en Spotr 
van start ups uitgegroeid tot toonaange-
vende spelers op dit gebied. In dit pro-
ject is niet alleen samengewerkt met de 
gevelbouw, maar ook met gemeente, on-
derwijsinstellingen, aannemers en wo-
ningcorporaties bijvoorbeeld. De VMRG 
is penvoerder van dit project. De experts 
van deze sessie, Stefan Quak, Commer-
cial Director bij Aeroscan en Dirk Hui-
bers, CEO en Cofounder van Spotr, be-
antwoordden onderstaande vragen. 

Waarom is Aeroscan in FaSA gestapt?
We hadden voordat FaSA startte twee me-
dewerkers en stonden aan de vooravond 
van dat er überhaupt gevlogen mocht 
worden met drones. We waren op zoek 
naar partners om die stappen te zetten en 
ontmoetten Spotr als initiatiefnemer voor 
FaSA. Toen merkten wij de chemie tussen 
onze twee bedrijven op het gebied van in-
novaties binnen het vastgoeddomein. 

En hoe zat dat voor Spotr?
Toen we startten met schrijven voor 
het projectvoorstel waren we ongeveer 
al een jaar bezig met het idee. Samen 
met de VMRG is in zes maanden tijd een 
voorstel voor dit plan geschreven. Ver-
volgens ga je door alle ballotagecom-
missies voor de subsidieaanvraag. Toen 

we het plan indienden hadden we één 
medewerker en inmiddels zijn we met 
30 man en in twee landen actief.

Wat doet Aeroscan precies?
Vanuit de lucht winnen we met behulp 
van drones data in. In principe is dat fo-
tografie en daar hangt een techniek ach-
ter, dat heet fotogrammetrie. Daarmee 
digitaliseren wij vastgoed en verwerken 
dit in 3D-modellen. En wij bieden soft-
ware om de ingewonnen data handmatig 
om te zetten naar informatie. Daardoor 
is het inspecteren en inmeten van vast-
goed makkelijker.

En wat doet Spotr?
Vanaf dat punt pakken wij het stokje 
over. Wij zijn gespecialiseerd in beeld-

Digital twin voor gemeente Rotterdam. (Beeld: Spotr)

Innovatief meten van prestaties van de gebouwschil
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Beeldherkenning en genereren van maten. (Beeld: Spotr)

herkenning. Dat doen we op basis van 
diverse foto’s, van satellieten tot drones 
en daar halen we informatie uit. Daar-
mee creëren we bijvoorbeeld inzicht in 
risico’s in projecten en maken we inves-
teringsbeslissingen makkelijker. 

Soms werken jullie samen, maar 
vaak ook niet, waar zit dat hem in?
Als een gebouw atypisch is en er is een 
hoog detailniveau nodig, dan is dit ge-
schikt voor Aeroscan. Bij massa en repe-
titie, dan is Spotr de geijkte partij. Voor 
de woningmarkt hebben we samen-
gewerkt. Dat ging om 15.000 objecten. 
Dat ligt net tussen de schalen van onze 
bedrijven in. De wooncorporaties gaan 
meestal over wijken vol met rijtjeswo-
ningen, daar komt veel herhaling in voor, 
die sluiten perfect aan op Spotr diensten 
en wat minder op Aeroscan. Voor deze 
vragen is minder detailniveau nodig. In 
de kantoren- en monumentenmarkt, 
maar natuurlijk ook een woontoren met 
veel diversiteit, zit veel meer uniekheid 
in, dat is meer het terrein van Aeroscan. 
Op sommige gebieden zullen we goed 
kunnen samenwerken, als er behoefte 
is aan detail en lastig bereikbaar voor de 
andere databronnen die Spotr gebruikt. 

Spotr kan gebouwinformatie/asset ma-
nagement koppelen met GIS (geogra-
fische kaartlagen van bijvoorbeeld de 
gemiddelde leeftijd van bewoners, kadas-
trale kaarten etc.) informatie. Hierdoor 
krijgt een vastgoed portefeuillehouder 
nieuwe inzichten. Door heel veel beelden 
te voorzien van informatie, door bijvoor-
beeld foto’s van verhuurdersplatformen 
technisch te analyseren, herkent ons sy-
steem met behulp van kunstmatige in-
telligentie vijftig elementen van de gevel 
en het dak. Zo kun je bijvoorbeeld een 2D 
geveltekening van een pand genereren 
met maten erop. Ook maken wij van elk 
pand een risicoprofiel. Zaken als gevelori-
entatie, windrichting, bomen, gebreken 
worden hierin meegenomen, waardoor 
onderhoud van gebouwen op basis van 
dit inzicht optimaal ingezet kan worden.

De kracht van Aeroscan zit hem in een 
los object of een aantal losse objecten. 
Wij begonnen in FaSA met een samen-

werking met woningcorporaties, maar in 
de loop van de tijd bleek dat een ander 
type vastgoed beter bij ons past. Zo zijn 
we begonnen met monumenten. Hier 
zijn details belangrijk en het is belangrijk 
dat het pand blijft zoals het was. Vervol-
gens kwamen treinstations op ons pad en 
zo hebben we een digital twin gemaakt 
van Utrecht CS. Hier hebben we de bin-
nen- en buitenkant tot op een paar mm 
nauwkeurig vastgelegd. Niet zozeer van-
uit een onderhoudsbehoefte, maar om 
exact te weten waar alles zich bevindt. 
Andere partijen koppelen hier sensorin-
formatie en andere data die al bekend 
zijn aan, zoals bijvoorbeeld passagiers-
aantallen, temperatuur, licht en geluid. 
Zo ontstaat een digital twin en dat levert 
nieuwe inzichten op. Alle output van Ae-
roscan is weer input voor bijvoorbeeld 
Revit, Autocad, dus adviesbureaus en BIM 
modelleurs kunnen met onze data weer 
verder aan de slag. En soms is de infor-
matie ook voor de toekomst interessant 
om bijvoorbeeld de staat van een gebouw 

op moment X vast te leggen om hier in de 
toekomst op terug te kijken. 

Werkt Aeroscan ook al  
voor de utiliteitsbouw? 
Door de ervaring in de woningbouw en mo-
numenten was de sprong naar utiliteits-
bouw kleiner. Hier is het gewenste detail-
niveau heel hoog en dat past goed bij ons. 
Recent hebben wij onze eerste opdrachten 
binnen de utiliteitsbouw gekregen. Zo heb-
ben wij een 0-meting van een gevel gedaan 
met inspectiefotografie. Het zeer nauwkeu-
rige 3D model, waarop je tot elk geveldetail 
tot 1 mm nauwkeurig kan inzoomen, geeft 
een goede indicatie om te bepalen welk 
onderhoud noodzakelijk is. Dit maakt het 
mogelijk om een gebouwinspectie naar 
schatting voor 95% vanuit een bureaustoel 
te doen, waarna je op een aantal specifieke 
plekken inspectie ter plaatse kan doen. 
Voornamelijk voor hoge of lastig bereik-
bare plekken is dit natuurlijk winst. Dit 
proces is terug te zien in een video die wij 
samen met de VMRG gemaakt hebben.   › 

Expertsessie met Dirk Huibers (l) en Stefan Quak.
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Deze kun je vinden op YouTube door te 
zoeken op VMRG Keurmerk & Aeroscan en 
innovatieve gevelinspectie.  https://www.
youtube.com/watch?v=onYqSkb2lKA

Welke uitdagingen en 
ontwikkelingen ziet Aeroscan  
in de utiliteitsbouw?
Complete glazen gebouwen zijn lastig 
om te zetten in een model. Bij een ge-
bouw dat bestaat uit veel dezelfde delen 
is het lastig om aan de hand van al die 
foto’s een model te maken. Qua inspec-
tie, foto’s en detail komt het altijd wel 
goed. Alleen aangeven waar een speci-
fieke foto zich bevindt, is soms lastig. 

Wat de onderhoudsprocessen betreft kan 
de utiliteitsbouw nog wel wat leren van de 
corporatie. Het is in de breedte veel meer 
gestandaardiseerd met de NEN 2767 en 
meerjaren onderhoudsplan methodiek. 

Naar mate gebouweigenaren zien aan de 
hand van usecases zien wat er mogelijk 
is, worden de verwachtingen hoger. Ik 
merk dat gebouweigenaren een 3D mo-
del van hun gebouw willen hebben als 
onderpand richting de toekomst. Voor 
een deel om nu te kunnen beoordelen 
hoe een gebouw erbij staat, maar ook als 
een stukje bewijslast naar de toekomst. 
Wat drie jaar geleden een sexy innovatie 
was, begint nu al normaal te worden. 

Voor welke opdrachtgevers  
werkt Spotr?
Wij werken voor woningcorporaties om al 
hun woningen te borgen in een systeem. 
Tot nu toe zie je dat de kennis van heel 
veel woningen zit bij een medewerker. Als 
die medewerker weg gaat, is ook de ken-
nis weg. Wij brengen digitaal de techni-
sche informatie over de woningen, maar 
bijvoorbeeld ook klachten en andere in-
formatie in één systeem, zodat een corpo-
ratie voortdurend op de hoogte is en hun 
onderhoudsplanning hierop kan baseren.

Ook werken wij voor banken. Stel een 
belegger die 400 woningen wil kopen, 
vraagt aan een bank om deze aankoop 
mee te financieren. De bank moet dan 
binnen enkele weken beslissen, om-
dat de kapitaalmarkt momenteel heel 
competitief is. De bank wil dan graag 
van deze woningen inzicht hebben in 
de onderhoudsbegrotingen. Dat is niet 
te doen om in zo’n korte tijd langs 400 
panden te rijden. Daar helpen wij dan 
mee door bijvoorbeeld snel inzichtelijk 
te maken hoe de panden eruit zien, hoe 
de onderhoudsgevoeligheid is en welke 
brand- en veiligheidsrisico’s er zijn. 

Daarnaast werken wij ook voor verzeke-
raars. Veel objecten zijn onderverzekerd. 
Dat is ook logisch, want de verzekering 
wordt vaak afgesloten op een herbouw-
waarde en deze wordt nooit meer bijge-
steld. Wij kunnen de herbouwwaarde 
constant in de gaten houden, waardoor 
de verzekeraar actie kan ondernemen. 
Wij krijgen nationaal, maar ook inter-
nationaal opdrachten van verzekeraars. 
Zij verzekeren tot miljoenen objecten 
en wij kunnen voor hun die objecten di-
gitaal in kaart brengen. 

En voor gemeenten doen we vooral ver-
anderdetectie. Dus dat wil zeggen geauto-
matiseerd in kaart brengen of een gebouw 
bijvoorbeeld een aanbouw heeft gekregen.

Wat is er in FaSA anders gelopen is 
dan vooraf verwacht werd?
Het onderzoek naar sensoren om es-
thetische achteruitgang van een gevel 
te meten, bijvoorbeeld de glansgraad 
van een coating, is anders gelopen. 

We zijn gestopt met sensorontwikke-
ling, omdat het vanwege lopende pa-
tenten gewoon niet goedkoop genoeg 
te maken was. Besloten is om dit niet 
met sensoren aan het gebouw te doen, 
maar wel met de sensoring in de dro-
ne. IOT sensoren zitten op materialen 
en een drone werkt met remote sen-
sing, dus dat zijn sensoren op afstand. 
Dat kan een camera zijn, een laser of 
een infrarood sensor. Met deze laat-
ste kunnen we thermografie in kaart 
brengen, wat van belang is bij de hui-
dige duurzaamheidsvraagstukken. We 
geven een indicatie waar tempera-
tuurverschillen in elementen zitten. 

Hoe zien jullie FaSA over vijf jaar?
Je ziet dat de digitalisering in Neder-
land op stedelijk niveau in een paar 
jaar tijd een enorme vlucht heeft ge-
nomen. Wat hierin meehelpt is dat 
Nederland aan de wereldtop staat wat 
georeferenties en data inwinning be-
treft, zodat er enorm veel data al be-
schikbaar is. De data zal de komende 
jaren alleen maar toenemen en er 
zullen ook andere typen datastromen 
bij komen door nieuwe technologieën. 
Het zou mooi zijn als we de komende 
jaren hele steden of misschien wel 
heel Nederland in kunnen winnen, zo-
dat we in plaats van reactief, proactief 
bijvoorbeeld thermische lekken en vei-
ligheidsrisico’s kunnen signaleren.

FaSA komt mede tot stand door steun vanuit 
Kansen voor West II, EFRO subsidie.   ❚

3D model. (Beeld: Aeroscan)

Elk geveldetail is tot 1 mm nauwkeurig in te zoomen. 
(Beeld: Aeroscan)
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www.bouwrechtbedrijf.nl

Voorzichtig met  
wat je wenst
Geen sprookje van 1001 nacht maar de koude realiteit van 1000 dagen na 
de oplevering van hun woning, zorgde ervoor dat de gevoelstemperatuur 
tussen de opdrachtgevers en hun aannemer dusdanig was aangetast dat 
arbiter werd verzocht de kou uit de lucht te halen. 

Het begon zo mooi. Er waren twee op-
drachtgevers die een woning wilden. 
Voor de realisatie daarvan hebben zij een 
aannemer opdracht gegeven. Niet voor 
zomaar een woning maar voor een ener-
gieneutrale woning. Daarom is een lucht-
warmtepomp met een 300 liter buffervat 
geïnstalleerd en waren twee plaatcollec-
toren op het dak van de berging geplaatst 
en achttien zonnepanelen op het achter-
dak van de woning. Via dit systeem wor-
den de vloerverwarmingen in alle ruimtes 
van het huis, op de onverwarmde berging 
na, voorzien van lage temperatuur warm 
water (circa 35 graden Celsius).

Het bleek te mooi om waar te zijn. Het sy-
steem voldeed niet aan de verwachtingen. 
Geen of veel te weinig warm water bezorg-
de de opdrachtgevers koude rillingen. De 
aannemer is samen met zijn installateur 
en soms ook vergezeld door de fabrikant, 
tientallen malen over de (koude) vloer 
geweest om de problemen met het ver-
warmingssysteem te verhelpen. Het buf-
fervat is vervangen door een vat met meer 
capaciteit, thermostaten zijn verplaatst, 
kleppen zijn vervangen en alles wat maar 
enigszins kon helpen, is aangepast en in-
geregeld. En het systeem werkt inmiddels, 
na ongeveer 1000 dagen na de oplevering, 
naar ieders tevredenheid. 

Eind goed al goed? Nee, want zo gaat het 
meestal alleen in sprookjes. Door het on-
voldoende functioneren van het verwar-
mingssysteem, hebben opdrachtgevers 
schade geleden die ze vergoed willen 
zien. In de onderhandeling hierover met 
hun aannemer heeft deze de opdrachtge-
vers bericht dat zijn installateur bereid is 
een vergoeding voor geleden schade van € 
2.500,- te betalen. Na hun weigering van 

dat aanbod heeft de aannemer het be-
drag uit coulance verhoogd tot € 3.000,- 
wegens het door opdrachtgevers ervaren 
ongemak en de overige kosten. Na het 
afslaan van ook dat aanbod hebben op-
drachtgevers zich gewend tot arbiter. 

Opdrachtgevers vorderen dat de aanne-
mer met een substantieel beter bod komt 
dan € 3.000,-. Zij vinden een compensatie 
van omgerekend € 3,- per dag te weinig. 
Zij hebben niet alleen extra energiekosten 
van € 2.200,- moeten maken, maar zij heb-
ben ook heel wat keer van hun werk vrij 
moeten nemen om de aannemer en zijn 
installateur te ontvangen. Daarnaast heb-
ben ze kosten gemaakt voor hun gemach-
tigde. Ook menen zij, zoals ze ter zitting 
stellen, dat een vergoeding van € 13.500,- 
voor “geleden ongemak” (gebaseerd op € 
15,- per dag x 900 dagen) redelijk is. 

De aannemer betwist niet dat er pro-
blemen met het verwarmingssysteem 
zijn geweest maar wel dat het door op-
drachtgevers gestelde gederfde woon-
genot op zichzelf niet voldoende is voor 
toewijzing van immateriële schadever-
goeding (smartengeld) en dat de ge-
stelde vermogensschade niet is onder-
bouwd en dus moet worden afgewezen. 
Hij vordert verder dat de opdrachtgevers 
worden veroordeeld in de proceskosten.
Arbiter stelt vast dat alle problemen 
zijn opgelost, dat de installatie naar 
volle tevredenheid werkt tegen stook-
kosten van circa € 10,- per maand. Hij 
acht het aannemelijk dat de inmiddels 
opgeloste problemen hebben geleid tot 
vermogensschade in de vorm van extra 
stookkosten. Naar het oordeel van arbi-
ter kan de derving van woongenot, zoals 
die door opdrachtgevers is gesteld, niet 

worden geschaard onder een van de ca-
tegorieën van vermogensschade van ar-
tikel 6:106 BW. Hij oordeelt dat er, zoals 
aannemer terecht heeft gesteld, geen 
plaats is voor de toewijzing van imma-
teriële schadevergoeding. Hij acht het 
aannemelijk dat de extra stookkosten € 
2.200,- hebben bedragen en dat de op-
drachtgevers € 800,- aan kosten hebben 
gemaakt voor buitengerechtelijke in-
cassokosten en gekochte vrije tijd. Op-
drachtgevers hebben recht op € 3.000,-. 
Aannemer wordt veroordeeld om dit be-
drag aan opdrachtgevers te betalen.

En toen kwam er een olifant met een 
hele lange snuit en... Nee die kwam nog 
niet. Omdat opdrachtgevers het toerei-
kende aanbod van de aannemer van € 
3.000,- ten onrechte hebben geweigerd, 
worden opdrachtgevers vanwege de on-
nodige arbitrageprocedure belast met 
de proceskosten van € 3.762,-. 

Wees voorzichtig met wat je wenst, er-
voer koning Midas al toen alles wat hij 
wenste door zijn aanraking in goud ver-
anderde! Bent u geraakt door een ander 
metaal zoals aluminium of staal? De le-
den van de VMRG zorgen ervoor dat uw 
dromen over metalen ramen- en gevel-
elementen uitkomen.   ❚

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Kawneer/fotograaf Dirk Verwoerd

Imposant in  
vele opzichten
Uitzicht staat centraal in Cruquius 1.3 in Amsterdam. Het ontwerp van Arons en Gelauff architecten vertaalt zich 
in veel glas en hoge ramen, waardoor daglicht optimaal naar binnen schijnt en bewoners vanuit de appartementen 
prachtig uitzicht hebben op de fraaie omgeving. Schipper Kozijnen heeft hier ruim 11.000 m2 aan aluminium kozij-
nen mogen leveren, grotendeels voorzien van volledig geïntegreerde Proscreens Zip van Schellekens & Schellekens 
voor een optimaal woongenot in de vier imposante L-vormige gebouwen.

Imposant in vele opzichten
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Cruquius 1.3 is één van de pareltjes op 
Cruquiuseiland, gelegen direct aan de 
Entrepothaven in Amsterdam. De vier ge-
bouwen kenmerken zich door een uniek 
design, fraaie buitenruimten en een luxe 
afwerking. Het gebruik van beton, veel 
glas en de zaagtanddaken herinneren aan 
het industriële verleden van het gebied 
dat sinds enkele jaren geleden een ware 
metamorfose ondergaat. Cruquius 1.3 is 
de derde ontwikkeling in rij, na Cruquius 
1.1 en Cruquius 1.2. “De eerste twee pro-
jecten op Cruquiuseiland hebben we in 
hetzelfde team met Arons en Gelauff ar-
chitecten en Bouwbedrijf M.J. de Nijs en 
Zonen BV gerealiseerd”, zegt Jappe Dek-
ker van Schipper Kozijnen. “Cruquius 1.3 
is hier een prachtig vervolg op.”

Kawneer RT 72 Reflex 
Schipper Kozijnen heeft voor Cruquius 1.3 
ruim 11.000 m2 aan aluminium kozijnen 
geleverd en gemonteerd. “De kozijnen zijn 
grotendeels uitgevoerd in de serie RT 72 Re-
flex van Kawneer en geanodiseerd in een 
champagnekleur”, vertelt Dekker. “Om de 
afwerking naar het beoogde luxe niveau te 
tillen en om een optimale luchtdichting te 
garanderen, hebben we gebruik gemaakt 
van het verdektliggend beslag van Siege-
nia. Anders dan bij de eerdere projecten 
hier op het eiland zat de grote uitdaging 
hem in het forse formaat van de ramen en 
dan met name op de vijfde en zesde verdie-
ping. Het gaat om exemplaren van telkens 
zo’n 4,5 bij 5 meter, ook nog eens in combi-
natie met een geïntegreerde zonwering.   ›
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Bouwinfo
CRUQUIUS 1.3, AMSTERDAM 

OPDRACHTGEVER: 
Amvest
ARCHITECT: 
Arons en Gelauff Architecten B.V.
AANNEMER: 
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV
GEVELBOUWER: 
Schipper Kozijnen
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Kawneer
LEVERANCIER ZONWERING: 
Schellekens & Schellekens

Voor dat laatste hebben we specifiek de 
samenwerking gezocht met Schellekens & 
Schellekens. Dat heeft geleid tot het toepas-
sen van maar liefst 40.000 kilogram aan 
robuuste sierkokers om de Proscreen Zip-
zonwering aan het oog te onttrekken. Es-
thetisch natuurlijk vele malen fraaier dan 
wanneer je zonwering naderhand mon-
teert. De sierkokers benadrukken boven-
dien de verticale belijning die zo kenmer-
kend is voor het ontwerp van Cruquius 1.3.”

Schellekens Proscreen  
Zip-zonwering
Voor het project heeft Schellekens & 
Schellekens een kleine 600 Proscreens 
Zip-zonwering geleverd in de serie 85 en 
95, voornamelijk bedoeld vanwege de 
warmtewering. “Het gaat om elektrische 
bedienbare zipscreens”, zegt Bas Willems 
van Schellekens & Schellekens. “De wind-
vastheid van de zonwering is op deze lo-
catie aan het water best wel een ‘dingetje’, 
maar daarop zijn onze zipscreens uitvoe-
rig getest en bestand tegen windkracht 9. 

De zijgeleiding is zoals Jappe al aangeeft, 
volledig weggewerkt in de sierkokers op 
de kozijnen. Daartoe heeft Schipper Ko-
zijnen een T-profiel op het kozijn voorbe-
reid waarop wij onze zijgeleiding hebben 
gemonteerd, geanodiseerd in dezelfde 
champagnekleur als de kozijnen. Daarop 
is weer een afdekprofiel geplaatst. Het is 
dus met recht een geïntegreerde oplos-
sing. De zijgeleiding en het afdekprofiel 
zijn zijwaarts gemonteerd, wat maakt 
dat de bereikbaarheid is gewaarborgd. De 
kast van elk screen is weggewerkt in de 
boeiboord. Op de bovenste etage lijkt het 
alsof de zonwering schuin is gemonteerd, 
maar dat is enkel optisch bedrog.”

De afstemming tussen Schipper Kozij-
nen en Schellekens & Schellekens heeft 
volgens Dekker uitermate goed uitge-
pakt. “Door een goede voorbereiding is 
de uitvoering vlekkeloos verlopen. We 
zijn ruim een jaar bezig geweest met 
de montage van de kozijnen op de vier 
gebouwen. De kozijnen voor de vijfde 

en zesde montage zijn direct vanaf een 
dieplader gemonteerd. Daarvoor heb-
ben we zelfs een speciale tilhulp ont-
wikkeld. Al met al was het voor ons en 
de transporteur dus ook een behoorlijke 
logistieke uitdaging.”    ❚
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VMRG vertegenwoordigd 
op GEVEL 2022
Van 31 mei tot en met 2 juni vindt de vakbeurs GEVEL 2022 plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Naast een tiental 
VMRG bedrijven die zich hier presenteren, is ook de VMRG zelf dit jaar vertegenwoordigd op GEVEL. Niet met 
een stand, maar met een bescheiden promotiepunt op de beursvloer. Daarnaast zal er elk half uur een VMRG 
filmpje op het grote scherm op de beurs te zien zijn.

In hal 3 en 4 van het Jaarbeurscomplex 
in Utrecht biedt GEVEL 2022 van 31 
mei tot en met 2 juni een inspirerend 
programma. Met een divers aanbod 
van ruim 75 exposerende bedrijven, 
verschillende exposities en theaters 
met een vol dagprogramma, is er veel 
ruimte om te netwerken, nieuwe en 
bestaande relaties te ontmoeten en u 
te laten inspireren door het inhoude-
lijke programma. Thema’s als circula-
riteit, biodiversiteit en digitalisering 
– in alle facetten – komen aan de orde 
in de theaters en de exposities. 

GEVEL wordt in nauwe samenwer-
king met de markt georganiseerd. De 
VMRG is al jaren lid van de advies-

satie van een aantal exposities en de 
invulling van het Innovatietheater. 
Vanuit de doelgroepen van architec-
ten en bouwkundigen is medewerking 
gevraagd om het programma van de 
GEVEL Arena te organiseren. Drie ar-
chitectenbureaus nemen elk een dag 
voor hun rekening: UNStudio (31 mei), 
Toko Fuze (1 juni) en Vakwerk archi-
tecten (2 juni). Het overkoepelende 
thema voor deze editie van GEVEL is 
INCEPTION, dat staat voor ‘nieuw be-
gin, van klein idee tot grote impact’. 

Wilt u meer weten over het VMRG 
Keurmerk of wilt u met uw be-
drijf aansluiten bij de VMRG? Of 
bent u al VMRG lid of partner? Of 
u nu voor een praatje of voor in-
formatie komt, wij vinden het leuk 
om u te ontmoeten op GEVEL. Re-
gistreert u zich nu alvast (gratis)!:  
https://bit.ly/35yHz1n   ❚

commissie van GEVEL. Ook zijn de 
exposanten betrokken bij de organi-

VMRG vertegenwoordigd op GEVEL 2022
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Vrijwillige CE-markering 
mogelijk op brand- en/
of rookwerende stalen 
binnendeuren
De gevelindustrie herinnert zich waarschijnlijk de datum 1 november 2019 nog. Het was de einddatum van de over-
gangsperiode van EN 16034, de geharmoniseerde productnorm die CE-markering voor brand- en rookwerende ra-
men en deuren verplicht heeft gesteld. De afgelopen jaren heeft SKG-IKOB, als certificatie-instelling en Notified Body 
voor deze norm, gemerkt dat veel gevelbouwbedrijven deze verplichting hebben omarmd en zich inmiddels hebben 
laten certificeren. Daarmee mogen de producten met CE-markering op de markt gebracht worden en wordt voldaan 
aan de verplichtingen die vanuit de Europese wetgeving (CPR) worden gesteld. De verplichting geldt echter nog niet 
voor stalen binnendeuren. Maar voor deze producten is CE-markering via een alternatieve route toch mogelijk.

De eisen die als grondslag gelden van 
het voeren van CE-markering en het af-
geven van prestatieverklaringen (DoP’s) 
voor brand- en/of rookwerende ramen 
en deuren staan beschreven in EN 16034. 
De norm is materiaal onafhankelijk en 
is van toepassing op alle brandwerende 
en/of rookwerende producten die be-
doeld zijn om te worden toegepast in 
brand- en/of rookcompartimentering en/
of vluchtroutes in buitengevels. Doordat 
deze scope behoorlijk breed is, worden in 
de norm voorbeelden genoemd van pro-
ducten die onder deze norm vallen, zo-
als: ramen, deuren, luiken, industrie- en 
garagedeuren, rolluiken en rolschermen.

Geharmoniseerde normen
De producteigenschappen die op een 
prestatieverklaring (DoP) volgens EN 
16034 door de fabrikant gedeclareerd 
moeten worden zijn gerelateerd aan de 
brand- en/of rookwerendheid van het 
product. Het declareren van de basis-
eigenschappen van het product, zoals 
de waterdichtheid, de luchtdichtheid 
en de geluidwerendheid, wordt aange-
stuurd vanuit geharmoniseerde normen 
met een beperktere scope. Voor de pro-
ducten die onder de scope van EN 16034 
vallen zijn dat de volgende normen:

Zoals weergegeven in figuur 1 is CE-
markering voor brand- en rookwerende 
binnendeuren op EN 16034 alleen toege-
staan als er een geharmoniseerde pro-

ductnorm bestaat én door de EU is aan-
gewezen voor de basis-eigenschappen 
van het product. De norm die hiervoor 
bedoeld is, is EN 14351-2. Deze norm is 

- EN 14351-1:  Ramen en deuren - Buitendeuren en Ramen
 Doors and windows – External pedestrian doorsets and windows

- EN 14351-2: Ramen en deuren – Binnendeuren
 Doors and windows – Internal pedestrian doorsets

- EN 13241-1:  Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten 
 Industrial, commercial and garage doors and gates

- EN 16361: Automatisch werkende deuren voor voetgangers
 Power operated pedestrian doors

Deze geharmoniseerde productnormen zijn dan ook de basis voor CE-markering, de 
specifieke EN 16034 is dan ook alleen verplicht als bovenstaande geharmoniseerde 
productnormen bestaan.

Figuur 1: Relatie tussen de basis voor CE-markering en de specifieke EN 16034. 
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    EN 14351-1
Doors and windows -
External pedestrian
doorsets and windows

EN 16034 
Pedestrian doorsets, industrial, 
commercial, garage doors and 
openable windows

EN 14351-2
Doors and windows -
Internal pedestrian
doorsets

EN 13241-1
Industrial, commercial 
and garage doors and 
gates

EN 16361 
Power operated 
pedestrian doors

Vrijwillige CE-markering mogelijk op brand- en/of rookwerende stalen binnendeuren
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al in 2018 door het Europees normalisa-
tie instituut (CEN) in definitieve vorm 
gepubliceerd, maar nog niet als gehar-
moniseerde productnorm door de EU 
aangewezen. Dat betekent concreet dat 
het voor fabrikanten van binnendeuren 
met of zonder brand- en rookwerende 
eigenschappen niet toegestaan is om 
conform deze normen producten met 
CE-markering op de markt te brengen.

Alternatieve route CE-markering
De basis voor de wettelijke verplichting tot 
CE-markering is gelegd in de Construction 
Product Regulation (CPR). Daarin staat 
opgenomen dat CE-markering alleen een 
verplichting is en alleen toegestaan is als 
er een geharmoniseerde productnorm ge-
publiceerd is voor het betreffende product 
én deze door de EU is aangewezen. Het 
ontwikkelen van geharmoniseerde pro-
ductnormen wordt gedaan door het CEN 
en is een tijdrovende en kostbare aangele-
genheid en wordt meestal dan ook alleen 
geïnitieerd voor producten uit industrieën 
van substantiële omvang.

Om die reden is voor niche-producten 
de mogelijkheid gecreëerd om via een 
alternatieve route toch tot de mogelijk-
heid voor het aanbrengen van CE-mar-
kering te komen. Deze route loopt niet 
via het CEN maar via EOTA. Er kan in 

dat geval voor het product een Europe-
an Assessment Document (EAD) opge-
steld worden. Een EAD kan vergeleken 
worden met een geharmoniseerde pro-
ductnorm en bevat alle beoordelings-
criteria waaraan voldaan moet worden 
om de producten met CE-markering op 
de markt te mogen brengen. Een groot 
verschil met een geharmoniseerde 
norm is dat de publicatie van een EAD 
niet leidt tot de verplichting, maar tot 
de vrijwillige mogelijkheid om produc-
ten met CE-markering op de markt te 
brengen. Ogenschijnlijk vanwege de 
lange duur van het aanwijzen van EN 
14351-2 als geharmoniseerde product-
norm voor binnendeuren is in Europa 
het initiatief genomen om via de alter-
natieve route tot de mogelijkheid voor 
CE-markering van stalen brand- en 
rookwerende binnendeuren te komen. 
In 2021 is daarvoor de EAD 020062-00-
1102 gepubliceerd.

SKG-IKOB behaalt accreditatie 
voor CE-markering voor stalen 
binnendeuren
De scope van deze EAD is in de basis “In-
ternal fire resisting and/or smoke control 
single and double leaf doorsets made of 
special steel-frame profiles”. Zoals gebrui-
kelijk geeft de EAD een uitgebreide om-
schrijving van het type producten waar-

voor deze EAD gehanteerd kan worden en 
beschrijft hij de prestaties en bijbehorende 
test- en classificatiemethoden die vermeld 
kunnen worden op de CE-markering en de 
prestatieverklaring (DoP). Daarnaast zijn 
de eisen geformuleerd die gesteld worden 
aan de Factory Production Control (FPC) 
van de fabrikant. Deze eisen komen exact 
overeen met de eisen aan de Factory Pro-
duction Control (FPC) volgens EN 16034. 

Als een fabrikant zijn producten met 
CE-markering op de markt zou willen 
brengen dient allereerst op basis van 
beschikbare test- en classificatierappor-
ten voor de te declareren eigenschappen 
een European Technical Assessment 
(ETA) geschreven te worden. Na een po-
sitieve beoordeling van de Factory Pro-
duction Control van de fabrikant kan 
het certificaat verstrekt worden. 

Om de markt van dienst te kunnen 
zijn heeft SKG-IKOB de aanwijzing als 
Technical Assessment Body en de ac-
creditatie als Notified Body behaald, 
waardoor zij zowel het opstellen van 
een ETA als de certificatie van het FPC-
systeem mag uitvoeren. Op deze wijze 
blijft SKG-IKOB zich ontwikkelen om 
diensten aan te kunnen bieden aan de 
producenten van stalen brand- en/of 
rookwerende ramen en deuren.   ❚
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Arlu hoofdkantoor 
Ardooie (B)

De Plint 
Hoek van Holland

Achter de imposante voorgevel van het nieuwe Arlu hoofd-
kantoor in het Belgische Ardooie zitten de burelen op de 
eerste verdieping. Het strekmetaal maakt daar plaats voor 
een repetitief patroon van ramen voor voldoende licht. De 
haast onzichtbaar strak ingewerkte vliesgevelvariant van de 
Fixscreen Minimal doekzonwering van Renson staat garant 
voor een aangename binnentemperatuur. De ultraslanke ge-
koppelde profielen vallen er – in dezelfde kleur en net zo 
breed als de vliesgevelprofielen – nauwelijks op. 

In Hoek van Holland heeft Lenco® het prachtige project "De 
Plint" opgeleverd! De Plint bestaat uit algemene ruimtes 
aan de zuidzijde van het station Hoek van Holland – Haven. 
De karakteristieke lamellenwand is beeldbepalend voor De 
Plint en is zowel geleverd als gemonteerd door Lenco®. Deze 
lamellenwand uit de Semblance® serie van Lenco® is 211 
strekkende meter lang en bestaat uit circa 5.500 meter la-
mellen! Qua hout is gekozen voor geschaafd en onbehandeld 
Cumaru. Hoewel Cumaru niet heel bekend is in Nederland, 
is het één van de mooiste houtsoorten ter wereld. Deze hard-
houtsoort afkomstig uit Zuid-America is zéér duurzaam. De 
lamellen zijn blind gemonteerd en lopen zelfs met de ron-
dingen van het gebouw mee. Een prachtige, duurzame en 
degelijke constructie welke tientallen jaren meegaat. 

Opdrachtgever:  Arlu
Architect:  Binst Architects / Embo Architecten
Aannemer:  Valcke
Leverancier doekzonwering: Renson 

Opdrachtgever: FixPlan 
Architect:  Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam, Marc Verheijen 
Lamellenwand: Lenco® 

ZONWERING

Visitekaartjes
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Mercatus 
Emmeloord

Herbestemmen voormalige kaasmakerij 
Oud-Alblas

Aan de Urkerweg in Emmeloord kregen vier flats, Nijenbeek, 
Hulkesteijn, Verlehorst en Old Putten, een toekomstbesten-
dige update. De woningen zijn aan de buitenzijde volledig 
vernieuwd. Architecturale schuifpanelen van DUCO aan de 
gevel voorkomen oververhitting tijdens de warme zomer-
maanden. De architecturale zonwering gaat naadloos op in 
het moderne geheel en de houten lamellen geven het gevel-
beeld een unieke toets. De houten accenten van de schuifpa-
nelen komen in de groene omgeving volledig tot hun recht.

Na een aantal jaren leegstand zijn in dit prachtige pand 
drie zéér energiezuinige appartementen gerealiseerd. Naast 
een volledig nieuwe en goed geïsoleerde huid (vloer, gevels 
en dak) zijn daartoe een bodemwarmtepomp (verwarmen 
en koelen) en 88 PV-panelen geïnstalleerd. De aluminium 
gevelkozijnen zijn beglaasd met 3-bladig glas en door Ge-
vex voorzien van geanodiseerde buitenzonwering (screens), 
weggewerkt in koven. De zuidgevel met zicht op het rivier-
tje de Alblas is tevens door Gevex deels voorzien van vaste 
aluminium lamellen. De gekozen lamelafstand is 200 mm, 
waarbij zonwering, privacy náár, en zicht óp het water vol-
doende gewaarborgd zijn. De appartementen zijn levens-
loopbestendig en de nieuwe huid van het woongebouw is 
nagenoeg onderhoudsvrij. Op het platteland staan veel 
agrarische objecten te wachten op herbestemming. Deze 
kaasmakerij is hiervoor een geslaagd voorbeeld. 

Opdrachtgever:  Mercatus woningcorporatie
Architect:  Martini-architekten
Zonwering:  DUCO Ventilation & Sun Control

Architect:  Gelderblom Architecten BNA
Leverancier zonwering:  Gevex Professionele Zonwering BV

ZONWERING
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Hoffmann Group 
Hengelo-Borne 

Ruwekamp 
‘s-Hertogenbosch

Naar ontwerp van Erwin Kleinsman Architect en StudioDad 
(Paul Wolters) heeft Storax in opdracht Droste Bouwgroep 
beweegbare zonweringslamellen aangebracht voor de nieuw-
bouw van Hoffmann Group in Hengelo-Borne. Het gevelont-
werp voor dit duurzame gebouw is gebaseerd op een eenvou-
dig uitgangspunt: zoveel mogelijk daglicht binnenhalen, maar 
wel zonder rechtstreekse zonnewarmte. Alle volglasgevels zijn 
daarom door Storax voorzien van Icarus lamelzonwering die 
middels een weerstation reageren op de actuele bezonning van 
de betreffende gevel. Deze lamellen voorkomen opwarming 
van het gebouw, waardoor koeling bijna niet nodig is en dus 
ook weinig energie gaat kosten. Tevens zorgen de lamellen voor 
de gewenste hightech-uitstraling van het pand. Mede door de 
zonweringlamellen komt het gebouw in aanmerking voor een 
BREEAM-kwalificatie “outstanding”. Storax heeft voor dit pro-
ject de engineering, levering en montage verzorgd.

In september 2021 is de gevel van het prachtige 
nieuwe hoofdkantoor van CNSTRCT, ATOP, Con-
tinuse en QLYX opgeleverd. De zonwering bestaat 
uit aluminium lamellen uit de Capital® serie van 
Lenco® met geïntegreerde LED-verlichting. Het 
eindresultaat is prachtig en door de uitgelichte 
lamellen een echte eye-catcher in de omgeving. 

Opdrachtgever: Droste Bouwgroep
Architect:  Erwin Kleinsman Architect en StudioDad (Paul Wolters)
Leveranciers zonwering:  Storax/Renson 

Opdrachtgever:  CNSTRCT
Architect:  Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn B.V.
Gevelbouwer:  JM van Delft en Zn.
Leverancier zonwering: Lenco®

ZONWERING

Visitekaartjes
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Dr. Knippenbergcollege 
Helmond

Pontkade  
Amsterdam

Het prachtige stervormige schoolgebouw van 
OMO Scholengroep in Helmond, oftewel het  
Dr. Knippenbergcollege, is een echte eye-catcher. 
De zonwering in de vorm van honderden Verano® 
ritsscreens en meerdere vlakken met vaste la-
mellen uit de Capital® serie van Lenco® creëren 
een optimaal binnenklimaat voor alle gebruikers 
van dit indrukwekkende pand.

Pontkade is een nieuw district voor stadspio-
niers en biedt honderden appartementen ver-
deeld over een drietal hoofdvolumes met diverse 
appartement-types en -afmetingen; stadswo-
ningen op de begane grond met een tuin, appar-
tementen met privé-balkon of dakterras en een 
aantal penthouses op de laagbouw en de toren. 
In nauwe samenwerking met partner Veldhuis 
mocht Verano de zonwering in de vorm van ruim 
500 stuks V550 – ritzscreens® in diverse doek-
kleuren verzorgen. 

Opdrachtgever:  OMO Scholengroep, Helmond
Architect:  RoosRos Architecten, Oud-Beijerland 
Aannemer:  Heerkens van Bavel Bouw B.V., Tilburg
Leverancier zonwering: Lenco®

Opdrachtgever: BMB Ontwikkeling
Architect: Architekten Cie.
Gevelbouwers:  Hermeta, Alkondor
Leverancier zonwering:  Verano

ZONWERING
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Nominaties BNA  
Beste Gebouw van het Jaar 
Ook dit jaar steunt het VMRG Keurmerk weer BNA Beste Gebouw van het Jaar. Gevelbouwers met dit keurmerk wor-
den regelmatig gekeurd op het gehele proces van engineering tot en met keuringen op de bouwplaats. Opdrachtge-
vers en architecten die kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, kiezen voor een gevelbouwer 
met het VMRG Keurmerk. Zij kiezen voor kwaliteit omdat deze bedrijven gegarandeerde kwaliteit leveren die vol-
doet aan de VMRG Kwaliteitseisen en adviezen. Deze gaan verder dan de wettelijke eisen. Ze kiezen voor duurzaam-
heid, omdat metaal een lange economische levensduur heeft, uitstekend herbruikbaar en onbeperkt recyclebaar is. 
Bij het beste gebouw hoort dus ook de beste gevel, een gevel gerealiseerd onder het VMRG Keurmerk. 

Welk gebouw volgt Hotel Van der Valk 
Zuidas op als Beste Gebouw van het Jaar? 
Onder leiding van juryvoorzitter Barbara 
Baarsma bezocht de jury twintig van de 
ruim tachtig ingezonden gebouwen. Dat 
leverde tien genomineerde projecten op. 

Genomineerden
Van de tien gebouwen zijn in de catego-
rie Particuliere Woonbeleving de Trudo 
Toren in Eindhoven, Stories in Amster-
dam en Landgoed de Lage Lier genomi-
neerd. In de categorie Leefbaarheid & 
Sociale Cohesie zijn twee projecten ge-
selecteerd: Spaarndammerhart in Am-
sterdam en Little C in Rotterdam. In de 
categorie Stimulerende Omgevingen zijn 
drie nominaties. Dat zijn Floating Office 
Rotterdam en Depot Museum Boijmans 
van Beuningen - beide in Rotterdam en 
de Vernieuwing Koning Willem I College 
in Den Bosch. In de vierde en laatste ca-
tegorie, die van Identiteit & Icoonwaarde, 
zijn de nieuwe Rechtbank in Amsterdam 
en het Museum Singer Laren de genomi-

neerden. Opvallend is dat de helft van de 
genomineerden woningbouw betreft. 

‘Integraal’ goed
BNA Beste Gebouw van het Jaar is de 
Nederlandse architectuurprijs voor ge-
bouwen die opdrachtgevers, gebruikers 
en samenleving meerwaarde bieden. 
De prijs wordt sinds 2006 uitgereikt. 

Inzenders voor Beste Gebouw van het 
Jaar tonen aan dat het gebouw excel-
lentie in brede zin biedt. Dus naast 
de architectonische kwaliteit, worden 
juist ook gebruiks- en belevingswaarde, 
toegevoegde maatschappelijke waarde 
en kwaliteit van samenwerking mee-
gewogen. Het is dus meer dan mooi of 
goed; en vooral ‘integraal’ goed.   ❚

Fotobijschrift 2. (Beeld: xxxx)

Nominaties BNA Beste Gebouw van het Jaar
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Circulariteit in de gevelbouw is een uit-
daging voor ons allemaal. Wij zien het 
belang van de MPG (MilieuPrestatie Ge-
bouwen) enorm groeien, maar bovenal 
voelen we de verantwoordelijkheid om 
zorg te dragen voor onze omgeving. 

Hierdoor zijn wij de afgelopen jaren 
anders gaan denken in de bouw. Opti-
maliseren van levensduur en vervang-
baarheid staan daarbij centraal. Waar 
het vroeger alleen ging over technische 
en esthetische eisen van de gevel, gaat 
het nu ook om vervangbaarheid van de 
gevel of gevelonderdelen. Een noodza-
kelijke stap voor de generaties na ons.

Bij circulariteit van de gevel staan twee 
zaken centraal: aanpasbaarheid en her-
gebruik. Aanpasbaarheid is nodig om con-
tinu te kunnen inspelen op veranderende 
externe omstandigheden. Dit kunnen aan-
passingen zijn door bijvoorbeeld ontwik-
kelingen op het gebied van rendementen 

Anita de Groot, Algemeen Directeur bij 
De Groot & Visser

op PV-panelen. Het is ook mogelijk dat de 
esthetische eisen van een eigenaar veran-
deren en daarom de kleur of andere esthe-
tische zaken aangepast moeten worden. 
Tot slot is het ook mogelijk dat de functie 
van een gebouw wijzigt van bijvoorbeeld 
kantoorpand naar woningen. Het flexibel 
kunnen aanpassen van de gevel zorgt er-
voor dat het gebouw kan blijven bestaan. 

Een ander belangrijk kenmerk van een 
circulaire gevel is hergebruik. Een gevel 
moet daarvoor losmaakbaar zijn van 
het gebouw. Dit houdt in dat een gevel 
(fragment) losgeschroefd kan worden 
van het bouwkundig deel om daarna 
een andere toepassing te krijgen. Het 
gaat dan dus niet alleen om de vullin-
gen, maar om alle onderdelen waaruit 
de gevel is opgebouwd.

In het eerste kwartaal van dit jaar heb-
ben drie partijen, Alkondor, Wicona en 
De Groot & Visser een circulaire gevel 

geïntroduceerd met bovenstaande ken-
merken. Dat is Ciskin, een geveloplossing 
waarin techniek, esthetica én circulariteit 
samenkomen. In dit concept zijn essen-
tiële kenmerken zoals modulariteit en 
losmaakbaarheid verweven waardoor de 
levensduur eindeloos is. Hoe mooi is dat!

Deze nieuwe dimensie van gevelbouw 
en andere circulaire productontwikke-
lingen vraagt wel om een actievere sa-
menwerking binnen de supply chain en 
een veel actievere communicatie. Een 
gevel is een integraal onderdeel van een 
gebouw en daarmee onderdeel van het 
integrale ontwerp. Met samenwerking in 
de hele keten kunnen én willen wij nog 
meer meters maken. De tijd dringt.   ❚

Anita de Groot. (Beeld: SHe Fotografie)
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