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Sterk groeiperspectief 

gevelbouw

colum
n

Natuurlijk ijlt de bouw na en is de bouw laat cyclisch, 
maar dat is nog geen verklaring waarom dit patroon 
doorbroken is. De belangrijkste reden is dat in tegenstel-
ling tot de verwachtingen van menigeen, waaronder het 
EIB, er juist gedurende de coronacrisis relatief veel geïn-
vesteerd is in herstel en verbouw. Mede doordat voor een 
belangrijk deel de inkomens op peil zijn gebleven en er 
weinig mogelijkheden waren voor vakantie, werd in 2020 
aanzienlijk meer dan verwacht in de bouw en eigen wo-
ning geïnvesteerd. De geprognotiseerde krimp in de bouw 
werd daarmee mede door herstel en verbouw aanzienlijk 
minder dan verwacht. Iets soortgelijks hebben we zien 
gebeuren in de supermarkt en doe-het-zelf-winkels. 
Waar cultuur en horeca het zwaar hebben te verduren, 
wordt in andere sectoren meer omzet gerealiseerd. Dit 
patroon tezamen met de maatregelen in overheidssteun 
hebben mede bepaald waarom de werkloosheidscijfers 
in Nederland met zo’n 4% nog altijd erg laag zijn. Maar 
hoewel de vooruitzichten laten zien dat ook in de bouw 
in 2021 nog een kleine terugval in werkgelegenheid te 
verwachten is, zullen we op de middellange termijn, zo 
is de verwachting, weer heel snel mensen nodig hebben.

Een punt van zorg is en blijft het woningtekort dat niet 
valt op te lossen met de plannen die de politieke par-
tijen aandragen. Die conclusie trekt ook het Planbu-
reau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van de ver-
kiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen. 
De partijen komen volgens het PBL vooral met plannen 
die aansluiten bij het woonbeleid dat er nu al ligt. Het 
PBL zet daar meteen de kanttekening bij dat het wo-
ningtekort eigenlijk ook niet op te lossen valt in een 

kabinetsperiode. Zelfs wanneer de politieke partijen 
in staat blijken een significante versnelling van de wo-
ningbouw mogelijk te maken, zal er aan het einde van 
de komende kabinetsperiode nog altijd een woningte-
kort zijn. Daarnaast is ook de vergunningverlening door 
de lokale overheid van grote invloed op niet alleen de 
woningbouw, maar ook de utiliteitsbouw. Want hoewel 
er in 2020 ruim 10% meer vergunningen werden afgege-
ven voor woningbouw dan in 2019 zijn er in 2020 68.000 
woningen gebouwd, hetgeen duidelijk lager ligt dan de 
politieke ambities van 1 miljoen woningen in de komen-
de 10 jaar. De orderportefeuilles blijken daarmee dan 
ook mede afhankelijk te zijn van de afgegeven vergun-
ningen en daarmee zijn de portefeuilles van vandaag de 
productie van morgen.

Het positieve is wel dat er vanuit de politiek veel ambi-
tie is. Voor dit jaar is de verwachting dat de woningbouw 
zich wat zal stabiliseren, maar doordat we op een laag ni-
veau zitten is er nog veel mogelijk en zouden volgens het 
EIB voor de komende jaren groeipercentages van 5% of 
meer goed mogelijk kunnen zijn. Naast de woningbouw 
zal ook voor de utiliteitsbouw in 2021 een correctie optre-
den, maar zullen ook hier de bouwactiviteiten weer snel 
aantrekken, zodra de economie weer aantrekt. Het EIB 
voorziet hier voor de komende jaren jaarlijkse groeicij-
fers van zo’n 3%. De totale bouwproductie kan daarmee 
op de middellange termijn groeien van ruim 75 miljard 
euro in 2020 naar zo’n 84 miljard euro in 2025. De bouw- 
en gevelbranche houden zich daarmee goed staande tij-
dens de coronacrisis en hebben een sterk groeiperspec-
tief op de middellange termijn.   ❚

Hans Zwaanenburg,
directeur VMRG. 

Tot op heden, “dat wil zeggen tot de coronacrisis” volgden de bouw en gevelbouw de economische ont-
wikkelingen en daarmee het patroon van het bruto binnenlands product (BBP). Ging het goed met de 
economie en daarmee het BBP dan ging het nog veel beter met de bouw. Ging het minder goed met de 
economie, dan ging het ook veel minder goed met de bouw. De impact en daarmee de uitslagen van de 
bouwactiviteiten zijn veel groter dan in de economie. De volumegroei in de bouw heeft dan ook mede 
door investeringen te maken met deze veel grotere uitslagen. De coronacrisis laat, in tegenstelling tot 
de voorgaande bankencrisis en Eurocrisis, zien dat de bouw zich ten opzichte van de krimp van het BBP 
in 2020, erg goed heeft staande gehouden. Niet eerder is, zoals in 2020 gebeurde, het BBP zoveel sterker 
teruggelopen dan de bouwactiviteiten. Een ware patroondoorbraak.

VMRG
Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Agentor en Vorsselmans/Thea van den Heuvel

Maria Montessori is het nieuwe gebouw voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Vernoemd naar de vrouwelijke Italiaanse antropoloog, is dit het meest duurzame 
gebouw op de campus met onder meer een verticale plankbekleding uit hulzen van rijstkorrels en geïnte-
greerde nestkasten voor huismussen en zwaluwen in de aluminium cassettebekleding. Ook de gebouw-
vorm is nauwkeurig ingepast in het boomrijke landschap met een volledig vloeiende gevelcontour.

(Beeld: Thea van den Heuvel)

Maria Montessori: 
Nauwkeurig ingepast in 
het boomrijke landschap

Maria Montessori: Nauwkeurig ingepast in het boomrijke landschap
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De nieuwbouw is gerealiseerd op de 
Thomas van Aquinostraat, precies 
tussen het Erasmusgebouw en het Spi-
nozagebouw in. Het bestaat uit twee 
bouwdelen die via een grand café met 
elkaar verbonden zijn. Het ene bouw-
deel is vier verdiepingen hoog en het 
andere deel vijf verdiepingen. Er is 
plaats voor onderwijs, onderzoek en 
het ondersteunend personeel: zo kan 
er een optimale uitwisseling plaats-
vinden. In het ontwerp gaat veel 
aandacht uit naar ruimtelijkheid en 
lichtinval. De gevelcontour volgt het 
landschap met sierlijke bochten in 
plaats van hoeken, en ook de glooiing 
van het onderliggende terrein komt 
terug in de gevels van het duurzame 
gebouw dat is bekroond met het certi-
ficaat ‘BREEAM-NL Excellent’.

Nestkasten
In opdracht van Berghege / Heerkens 
Van Bavel heeft Vorsselmans invul-
ling gegeven aan de gevel. “We hebben 
in samenwerking met de aannemer en 
Microbeton, de leverancier van het ar-
chitectonisch sierbeton, de gevel in het 
voortraject volledig uitgeëngineerd,” ver-
telt Johan Hendrix, Project Manager bij 
Vorsselmans. “Het gebouw ligt prachtig 
in een groene, glooiende omgeving. Aan 
ons de taak om die eigenschappen over 
te brengen in zowel vorm als materiali-
satie van de gevel met het oog op een zo 
duurzaam mogelijke oplossing. Dat heeft 
zich onder meer vertaald in een verticale 
plankbekleding van Resysta, een innova-
tief biomateriaal dat voor 60% uit de hul-
zen van rijstkorrels bestaat, 22% uit zout 
en voor 18% uit minerale oliën. 

Het wordt ook wel het ‘hout van de toe-
komst’ genoemd, vanwege de look and 
feel die niet van echt hout te onderschei-
den is. Het zorgt in ieder geval voor een 
warme uitstraling binnen de strakke 
witte betonkaders. Esthetisch fraai is 
ook de grijze en bronskleurige cassette-
bekleding tussen de plint en bovenbouw, 
waarin nestkasten zijn opgenomen voor 
onder andere huismussen en zwaluwen.”
 
Jumbo beglazing
De eisen ten aanzien van de gevel wa-
ren volgens Hendrix heel divers en qua 
energieprestatie bijzonder hoogwaardig. 
“We hebben bewust gekozen voor Schü-
co als profielsysteem omdat het in onze 
ogen het beste aansluit bij de eisen om 
een kwalitatief hoogwaardige en hoog 
isolerende gevel te realiseren.   ›



18 GEVELBOUW.INFO

(Beeld: Agentor)

Dat alles met een verscheidenheid 
aan subsystemen, zoals uitzetramen 
en gesegmenteerde vliesgevels om de 
sierlijke bochten te creëren. Het hele 
project is voorzien van triple beglazing 
met een hoogreflecterende zonwering 
achter het glas. Dat geldt ook voor de 
jumbo-ruiten in de verbindingsbrug 
tussen beide gebouwdelen. De begla-
zing is maar liefst 7 meter hoog met 
een gewicht van 1.250 kilogram per 
stuk. Hier is de nodige engineering aan 
vooraf gegaan om het gewicht goed te 
kunnen afdragen in een constructie die 
aan vervorming onderhevig is. 

We hebben bovendien uitgebreide analy-
ses gemaakt voor wat betreft de thermi-
sche breuk van het glas.” 
 
Stalen binnendeuren
Het ontwerp van Maria Montessori 
kenmerkt zich door ruimtelijkheid, 
lichtinval en duurzaamheid. “Er is be-
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(Beeld: Agentor)(Beeld: Thea van den Heuvel)

Bouwinfo
MARIA MONTESSORI, 
NIJMEGEN

OPDRACHTGEVER
Radboud Universiteit Nijmegen
ARCHITECT
Inbo Architecten
AANNEMER
Berghege / Heerkens Van Bavel 
GEVELBOUWER
Vorsselmans NV
GEVELBOUWER  
STALEN BINNENPUIEN
Plooijer Zaandam BV
SYSTEEMLEVERANCIER  
STALEN BINNENDEUREN
Agentor NV

wust gekozen voor stalen binnendeu-
ren uit de Presto serie van Forster,” 
zegt Marcel Hoeboer, Verkoopleider 
Systeemprofielen bij Agentor, distri-
buteur van Forster. “De Presto-serie  
is een breed inzetbaar geïsoleerd 
profiel dat hier toegepast is met een 
brandwerende eis en een combinatie 
van een brandwerende en geluidwe-
rende eis. De afgelopen jaren hebben 
we zoveel varianten en exoten laten 
toetsen, testen en certificeren, met 
name ook in combinaties, dat we voor 
vrijwel ieder vraagstuk een oplossing 
kunnen voorzien en onderbouwen 
met een attest. Afmetingen worden  
ook steeds groter. Brandwerende deu-
ren tot 4,5 meter hoog waren voorheen 
een enorme uitdaging, tegenwoordig 
zien we het met enige regelmaat. Voor  
het Maria Montessori zijn in totaal 
meer dan honderd binnendeuren  
uit de Presto 60-serie geleverd in  
verschillende toepassingen: een  

'De eisen ten aanzien van de gevel  
waren qua energieprestatie  

bijzonder hoogwaardig'

enkele of dubbele deur, al dan niet met  
een bovenlicht of zijlicht.”

Agentor wordt graag al in het voortra-
ject betrokken om zijn toegevoegde 
waarde te kunnen bewijzen. “Naarmate 
we eerder worden betrokken, worden 
oplossingen eenvoudiger,” stelt Hoeboer. 
“Aan de hand van de wensen en eisen 
van zowel de architect als opdrachtge-
ver/aannemer zoeken we altijd naar de 
juiste balans tussen esthetiek en budget. 
Daarnaast is de uitvraag die vervolgens 
de markt opgaat altijd eenduidig. De 
aanbiedingen van de verschillende on-
deraannemers kunnen dan prima ver-
geleken worden, zodat de marktwerking 
in stand wordt gehouden, zonder aan 
kwaliteit in te boeten. Daar zit absoluut 
onze toegevoegde waarde. De eindoplos-
sing is vervolgens altijd gecertificeerd 
én ook nog eens uiterst robuust. Staal 
is enorm sterk en een stoer product. 
Zeker bij het Montessori een pré.  

Elke 50 minuten ‘stormen’ enkele  
duizenden studenten door de stalen 
binnendeuren.”   ❚
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Beeld: Reynaers

Community VMRG 
Aluminium profielsystemen
Op 10 maart jl. vond de eerste bijeenkomst van de community VMRG Aluminium profielsystemen plaats. Een com-
munity die ressorteert onder de VMRG en bestaat uit de deelnemers van de Vereniging Aluminium Systeemleveran-
ciers (VAS), de deelnemers van AluEco en een tweetal aluminium systeemhuizen die nog niet eerder deel uitmaakte 
van de VAS en AluEco.

Het belangrijkste doel van de commu-
nity VMRG Aluminium profielsystemen 
is om onderwerpen die voor de gevelbou-
wers én aluminium systeemhuizen van 
belang zijn, door te ontwikkelen. Dit zijn 
onder andere marktbewerking, wet- en 
regelgeving, normalisatie, circulariteit, 
techniek, opleidingen en de diverse inno-
vatieve projecten. Op dit moment zijn de 
volgende VMRG partners bij de commu-
nity VMRG Aluminium profielsystemen 
aangesloten: Aliplast, AluK, Hueck, Hy-

dro Building Systems, Kawneer, Reynaers 
en Schüco. De doelstelling van de VMRG 
is om de betrokkenheid van de alumini-
um systeemhuizen en bij de VMRG aan-
gesloten gevelbouwers te intensiveren 
om daarmee de totale gevelbranche op 
een hoger niveau te brengen.

Waar vanuit de VAS voorheen meer 
gestuurd werd op techniek en ontwik-
keling, ligt het accent vanuit AluEco 
meer op duurzaamheid en wordt aan-

dacht gevraagd voor het beheer van 
een marktconforme recycleketen en 
het stimuleren van het gebruik van mo-
derne geveltechnologie voor duurzame 
gebouwen. Door het samenbrengen van 
de VAS en AluEco binnen de commu-
nity VMRG Aluminium profielsystemen 
ontstaan niet alleen synergievoorde-
len, maar ook nieuwe mogelijkheden 
om breder in de markt te opereren. Dit 
was mede de aanleiding voor Aliplast en 
AluK om bij de community VMRG Alu-
minium profielsystemen aan te sluiten. 
De VAS gaat in zijn geheel op in de com-
munity VMRG Aluminium profielsyste-
men. In verband met nog lopende pro-
jecten waar AluEco nauw bij betrokken 
is, blijft AluEco vooralsnog bestaan. Een 
definitief besluit over het al dan niet 
volledig opgaan van AluEco in de com-
munity VMRG Aluminium profielsyste-
men volgt eind 2021.

De stichting AluEco is destijds opgericht 
door de Vereniging van Aluminium Sy-
steemleveranciers (VAS) en de VMRG om 
een garantie te bieden dat gebruikt bouw-
aluminium gerecycled wordt tot nieuwe, 
hoogwaardige bouwproducten. Nu is 
het mogelijk - en dat is ook de bedoeling 
van de partners van de Stichting AluEco 
en daarmee nu ook van de community 
VMRG Aluminium profielsystemen - om 
aluminium voor 100% te recyclen. Zo wil 
de community VMRG Aluminium profiel-
systemen, naast aandacht voor techniek, 
innovatie en kwaliteit, ook op het gebied 
van circulariteit en duurzaamheid maat-
schappelijke verantwoording nemen.   ❚

Community VMRG Aluminium profielsystemen
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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

Wie zwijgt stemt toe
Veel tegeltjeswijsheden of spreuken uit grootmoeders tijd hebben een ju-
ridische component. ‘Wie eist bewijst’ is de basis van het bewijsrecht. Het 
bewijs kan worden geleverd “door alle middelen, tenzij de wet anders be-
paalt”, zo staat er in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Niet eens 
met de eis? Zorg dat je je verweert door goed beslagen ten ijs (hier: ten eis) 
te komen. 

Toch zijn er partijen die zich niet ver-
weren. Ze reageren niet op een aan-
sprakelijkstelling en/of komen niet 
opdagen voor de behandeling van de 
zaak ter zitting. Dat overkwam een 
projectwikkelaar in een geschil met 
zijn aannemer over de gevelisolatie 
van 24 woningen. Naar de mening van 
de ontwikkelaar is de zaak spoedei-
send. Hij heeft zich tot de Raad van Ar-
bitrage voor de Bouw gewend. De Raad 
heeft, gelet op de belangen van par-
tijen, verlof verleend voor de behande-
ling van het geschil in kort geding. 

De ontwikkelaar eist dat de aannemer 
zal worden veroordeeld tot het isoleren 
van gevels en daken van de woningen 
overeenkomstig de isolatie-eisen uit 
het Bouwbesluit 2012. Daarnaast eist 
hij dat de aannemer zal worden veroor-
deeld tot de afgifte van een certificaat 
of ander bewijs waaruit blijkt dat daad-
werkelijk aan het Bouwbesluit wordt 
voldaan. Beide vorderingen gaan verge-
zeld van een last onder dwangsom voor 
het geval de aannemer ook na een ver-
oordeling door de Raad in gebreke zou 
blijven. Het blijft stil ‘aan de overkant’. 
De aannemer laat niets horen en ver-
schijnt ook niet ter zitting. 

De wet laat arbiter niet met lege han-
den staan om in zo’n situatie een oor-

deel te mogen vellen. De aannemer 
heeft zich op geen enkele manier ver-
weerd en is correct opgeroepen voor 
de zitting. Hij heeft, zonder redenen 
aan te voeren, verstek laat gaan bij de 
mondelinge behandeling. Indien arbi-
ter bij zijn toetsing de vorderingen van 
de ontwikkelaar niet onrechtmatig of 
ongegrond voorkomen, mag hij deze 
toewijzen. Daarbij kan aan de ontwik-
kelaar bewijs worden gevraagd van 
een of meer van zijn stellingen.  

In zijn overwegingen neemt arbiter 
mee dat zelfs volgens de eigen des-
kundige van de aannemer de isolatie 
van de gevels en daken van de wonin-
gen niet voldoet aan de daaraan in 
het Bouwbesluit gestelde eisen. Mede 
daardoor komen de vorderingen tot 
herstel en het verstrekken van bewijs, 
arbiter niet onrechtmatig of onge-
grond voor en wijst hij ze toe.

Met betrekking tot de gevraagde 
dwangsommen overweegt arbiter dat 
een veroordeling uitvoerbaar moet 
zijn binnen de daarvoor te stellen ter-
mijn. Hij bepaalt de termijn op drie 
maanden vanaf de datum van het 
vonnis. Ook bepaalt hij dat de aan-
nemer niet twee aparte dwangsom-
men zal verbeuren (voor het herstel 
en voor het verstrekken van bewijs) 

maar één dwangsom van € 10.000,00 
per woning met een maximum van € 
240.000,00 voor de 24 woningen in to-
taal. Daarbij komt dat de aannemer 
als de in het ongelijk gestelde partij 
belast wordt met de proceskosten en 
de tegemoetkoming in de kosten van 
rechtsbijstand van de ontwikkelaar 
van bij elkaar bijna € 15.000,00.

Het is voor de eiser in een verstekzaak 
vaak gemakkelijker om aan zijn be-
wijslast te voldoen maar het is zeker 
niet zo dat een zwijgende verweerder 
automatisch in het ongelijk wordt ge-
steld. Het zou de aannemer in deze 
zaak bijna € 15.000,00 hebben be-
spaard en mogelijk de relatie met de 
ontwikkelaar niet hebben aangetast 
als ze er samen uitgekomen waren. 
Maar ja: ‘Als hadden komt, is hebben 
te laat’ zei mijn eigen grootmoeder.

Liever niet bouwen op grond van ‘ijs-
voorspellingen’ uit de Enkhuizer Alma-
nak? Kies voor een gevelbouwer met het 
VMRG Keurmerk. Die houdt zich aan de 
VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. Dan 
bouwt u gegarandeerd goed!    ❚

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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Tekst: Roel van Gils   Beeld: Lieftink Geveltechniek

Kleurrijke onderwijscampus: 
vooral een glasuitdaging
Aan het begin van het huidige schooljaar is het nieuwe Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn in gebruik 
genomen. Samen met de eerder opgeleverde Topmavo en het nieuwe sportgebouw vormt het drietal een kleurrijke 
onderwijscampus. Met dank aan onder meer de gekleurde neggekanten en de gekleurde beglazing die speciaal voor 
dit project is samengesteld. Een terugblik met Joost Plompen, directeur van gevelbouwer Lieftink Geveltechniek, en 
Alexander Postma van glasproducent AGC.

Het nieuwe Lyceum is licht, kleurrijk en 
ruim. “Het is zo grondig gerenoveerd dat 
het oude gebouw niet meer te herkennen 
is. Daarnaast is er nog een nieuwe vleu-
gel bijgebouwd,” legt Joost Plompen uit. 
Het oude en het nieuwe gedeelte zijn met 
elkaar verbonden door een indrukwek-
kende lichtstraat met daarin een fraaie 
open trap. Het open karakter creëert aan 
alle kanten lichtinval van buiten. De di-
versiteit aan gekleurde beglazing zorgt 
voor een unieke uitstraling van dit fraaie 
complex. Plompen: “Als Alphens bedrijf 
zijn we heel bekend met de scholengroep 
en zij met ons. Ook onderhouden we een 
prettige relatie met hoofdaannemer Du 

Prie. Die optelsom en een stukje ‘gunning’ 
maakten dat wij de gevels hebben mogen 
leveren van de diverse gebouwen.” 

Verschillende gevelconstructies
De drie gebouwen hebben elk een geheel 
eigen gevelopbouw. Plompen legt uit: 
“Als 100% Schüco-leverancier hebben we 
uiteraard alles in Schüco uitgevoerd. De 
gevel van het hoofdgebouw, oftewel het 
Lyceum, bestaat voornamelijk uit een 
vliesgevel van het type FWS 60. Dit van-

wege de wens van de architect om een 
brede(re) aanzichtbreedte te realiseren. 
De Topmavo en het sportgebouw zijn 
uitgevoerd met raamkozijnen van het 
type AWS 65 en deuren uit de serie ADS 
75 SI (super isolated) om de gevraagde 
isolatiewaarde te behalen. Ter plaatse 
van de entree is in beide gebouwen een 

Kleurrijke onderwijscampus: vooral een glasuitdaging
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vliesgevelconstructie toegepast. Alles bij 
elkaar gaat het om zo’n 3.000 m2 aan ko-
zijnen en vliesgevels. Al met al best een 
omvangrijk werk. De lichtstraat tussen 
het oude en nieuwe gedeelte van het 
Lyceum is uitgevoerd in de FWS 50-serie 
met profielen van 50 mm breed. Grote 
aandacht is bovendien uitgegaan naar 
de conservering van de profielen, waarbij 
pre-anodisatie is toegepast om de hoogst 
mogelijke kwaliteit te garanderen.”

Gekleurde folies
"Het speelse en frisse karakter dankt het 
Lyceum aan de gekleurde beglazing," ver-
volgt Plompen. “De juiste kleuren boven 
water krijgen, was al met al toch best 
een uitdaging. Met name om aansluiting 

te vinden tussen wat technisch mogelijk 
was en wat de architect voor ogen had. Er 
zijn veel monsters gemaakt.” Alexander 
Postma kan dat beamen: “Het is een hele 
zoektocht geweest om ons te conformeren 
aan het beoogde beeld. De kleurstelling 
wordt overigens verkregen door een com-
binatie van gekleurde Vanceva-folies gela-
mineerd op het glas aan te brengen. Het 
was telkens combineren, lamineren en ex-
perimenteren. In sommige gevallen zijn er 
maar liefst zes (!) verschillende folies over 
elkaar heen toegepast. Sommige kleuren 
nemen bovendien zoveel warmte op, dat 
er gehard glas toegepast moest worden.”
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Bouwinfo
HET GROENE HART LYCEUM, 
ALPHEN AAN DEN RIJN  

OPDRACHTGEVER: 
Scope Scholengroep
ARCHITECT:  
Architectenbureau AAI
AANNEMER:  
Du Prie Bouw & Ontwikkeling
GEVELBOUWER:  
Lieftink Geveltechniek
SYSTEEMLEVERANCIER:  
Schüco Nederland
LEVERANCIER GLAS:  
AGC Nederland Holding 

Gekleurd plaatwerk
"Met de Vanceva-folies kunnen we in 
principe elke kleur van de regenboog 
‘projecteren’ op het glas," zegt Postma. 
“De uitdaging om telkens tot de juiste 
kleur te komen, gaan we graag aan. In 
totaal is er voor het Lyceum zo’n 350 m2 
aan gekleurd glas verwerkt, waarvan 
ook een deel niet-transparant uitge-
voerd. Dat gaf een extra uitdaging om 
toch tot exacte dezelfde kleurschake-
ring te komen als de doorzicht panelen 
en aan Lieftink Geveltechniek de taak 
om het juiste glas op de juiste plek toe 
te passen.” Plompen vult aan: “Het was 
een interessant proces om te spelen 
met de folies en daarmee de kleur-
stellingen te bereiken die de architect 
voor ogen had en tevens het karakter 
van het pand bepaalt. Om de ‘connec-
tie’ met de Topmavo te benadrukken 
die voorzien is van ‘gewone’ beglazing, 
hebben we de neggekanten van dit ge-
bouw voorzien van gekleurd alumini-
um plaatwerk.”

Lieftink Geveltechniek is in 2018 gestart 
met het eerste gebouw en medio 2020 is 
het Lyceum opgeleverd. “Al met al zijn 
we zo’n 2,5 jaar bezig geweest vanaf en-
gineering tot oplevering. Het resultaat 
mag er zijn. Alphen aan den Rijn is een 
kleurrijke onderwijscampus rijker,” be-
sluit Plompen.    ❚
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Brancheorganisaties 
samen naar circulaire 
gebouwgevels
Wat ooit een raam, kozijn, deur of een vliesgevel was, wordt in een nieuw gebouw, zo mogelijk, weer een onderdeel 
van een gevel. Naast circulariteit krijgt CO2 reductie in deze kringloop een hoofdrol. Dit is de doelstelling van de 
circulaire geveleconomie waar de gevelbranche samen met de overheid aan werkt. Vijf brancheorganisaties lanceer-
den de nieuwe website, circulairegeveleconomie.nl. 

Waar het hier om gaat, zijn metalen, hou-
ten en kunststof gevels met bijbehorende 
onderdelen, zoals glas en hang- en sluit-
werk. De producenten uit deze branche 
willen gezamenlijk hun verantwoordelijk-
heid nemen. Dat betekent de kwaliteit van 
gevels zo hoog mogelijk houden en duur-
zaam geproduceerde hernieuwbare en 
herwinbare materialen gebruiken. Zo zijn 
de gevels, gevelproducten en -materialen 
geschikt voor een volgende cyclus in de bi-
ologische en technische kringlopen. Maar 
het betekent ook zo ontwerpen dat gebou-
wen eenvoudig gedemonteerd kunnen 
worden, zodat producten ‘schoon’ weer 
hergebruikt of gerecycled kunnen worden. 
En de hele retourlogistiek hierop inrichten.

In 2020 is het onderzoek ‘Verkenning 
producentenverantwoordelijkheid 
voor de gevelbouw’ afgerond dat door 
het kabinet aan de Tweede Kamer was 
toegezegd. Hieruit bleek een enorme 
potentie voor circulair bouwen én CO2 
reductie. Over de doelstellingen, af-
spraken en activiteiten richting 2030 
is de gevelbranche met het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en 
het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties het gesprek 
aan gegaan. Inmiddels is het ‘Ketenak-
koord Circulaire Geveleconomie’ uit-
gewerkt. De gevelbranches hebben een 
uitnodiging gestuurd aan beide Minis-
teries om hierin samen te werken. Het 

verkenningsrapport, de roadmap naar 
2030 en de verdere stappen richting 
een Circulaire Geveleconomie zijn te 
vinden op de website. 

De Circulaire Geveleconomie is een 
initiatief van vijf brancheorganisaties 
in de gevelbouw: de Vereniging Meta-
len Ramen en Gevelbranche (VMRG), 
Vereniging Kunststof Gevelelementen-
industrie (VKG), Nederlandse Branche-
vereniging voor de Timmerindustrie 
(NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep 
Glas en Algemene Branchevereniging 
Hang- en Sluitwerk (VHS). 

Circulairegeveleconomie.nl    ❚

Brancheorganisaties samen naar circulaire gebouwgevels
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Beeld: Forster/Agentor en Schüco Nederland

Ontwerpvrijheid architect 
bij brandwerende 
gevelelementen
Sinds 1 november 2019 moeten brandwerende buitendeuren en te openen ramen CE-gemarkeerd worden op basis 
van de NEN-EN 16034 in combinatie met de NEN-EN 14351-1. Brandwerende oplossingen worden uitgewerkt door 
de gevelindustrie (systeemhuizen en/of gevelbouwers) en getest bij één van de erkende testinstituten in Nederland 
of in de omringende Europese landen. Brandwerende buitendeuren en ramen mogen alleen dan CE gemarkeerd 
worden als een Notified Body heeft vastgesteld dat de gevelbouwer voldoet aan de eisen van de NEN-EN 16034 en 
dit bevestigd heeft met een Certificate of constancy of performance. De gevelbouwer produceert en monteert de ge-
velelementen en overhandigt de opdrachtgever een prestatieverklaring (DoP) van de gemonteerde gevelelementen.

Ontwerpvrijheid architect
Voorheen bood de kennis en ervaring van 
deskundigen ruimte bij specifieke ont-
werpen van brandwerende oplossingen. 
Vanaf 1 november 2019 mag dit niet meer. 
Voor afwijkende ontwerpen mag  alleen 
nog gebruik gemaakt worden van de Di-
rect Applications (NEN EN 1634 1) en/of 
de Extended Applications (NEN EN 15269). 
Dit heeft consequenties voor het assor-
timent brandwerende buitendeuren en 
te openen ramen. De CE-markering van 
brandwerende buitendeuren en te ope-
nen ramen heeft hierdoor directe invloed 
op de ontwerpvrijheid van architecten. Bij 
het maken van een eerste ontwerp van 
een gebouw is van belang dat architecten 
informeren of de getekende brandwe-
rende buitendeuren en te openen ramen 
inclusief de bouwkundige aansluitingen 
met de juiste classificaties beschikbaar 
zijn. Als dat niet het geval is, kunnen in 
een vroeg stadium, samen met een gevel-
bouwer, brandwerende buitendeuren en 
te openen ramen en hun bouwkundige 
aansluitingen geëngineerd (ontwikkeld) 
en getest worden of moet in het uiterste 
geval het ontwerp aangepast worden.

De juiste elementen  
op de juiste positie
De eisen aan de brandwerendheid van 
een gebouw zijn opgenomen in het Foto: Forster/Agentor

Ontwerpvrijheid architect bij brandwerende gevelelementen
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Bouwbesluit. Het gebouw dat gerea-
liseerd wordt, moet aan het Bouwbe-
sluit voldoen. Aan de hand van de NEN 
6068/NEN 6069 kan bepaald worden 
welke prestaties op welke posities in 
het gebouw gelden. 

Brandwerende buitendeuren en te 
openen ramen mogen alleen in het te 
bouwen gebouw gemonteerd worden 
als de prestaties, zoals vermeld op de 
Prestatieverklaring en het CE-label, 
overeenkomen met de eisen die gel-
den voor het gebouw. Als brandweren-
de buitendeuren of te openen ramen 
niet voorzien zijn van een CE-marke-

ring, mogen deze elementen volgens 
de Verordening Bouwproducten niet 
aangeboden en niet op de markt ge-
bracht worden. Indien de prestaties 
van de brandwerende buitendeuren 
en te openen ramen overeen komen 
met de eisen die gelden voor het ge-
bouw, moet tijdens de bouwfase erop 
toegezien worden dat ook de te rea-
liseren bouwkundige aansluitingen 
overeenkomen met de aansluitingen 
zoals getest. 

De gevelbranche heeft samen met 
NEN, in opdracht van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Konink-

rijksrelaties, een Nederlandse Praktijk 
Richtlijn (NPR 6112) opgesteld die van 
veelvoorkomende praktijksituaties 
de publiekrechtelijk van toepassing  
zijnde brandwerendheidseisen en be-
oordelingscriteria van gevelkozijnen 
met beweegbare delen (ramen en deu-
ren) weergeeft. Daarnaast laat deze 
NPR zien hoe deze eisen en criteria 
worden vastgelegd in de aansluitende 
CE-markering zodat er sprake is van 
een CE-markering die aansluit bij die 
publiekrechtelijke eisen. De NPR is be-
gin 2021 gepubliceerd. 

Samengevat
•  Vanaf het eerste ontwerp moet beoor-

deeld worden of de getekende brand-
werende buitendeuren en te openen 
ramen en hun bouwkundige aanslui-
tingen met de juiste classificaties be-
schikbaar zijn.

•  Zijn de brandwerende buitendeuren 
en te openen ramen en de toe te pas-
sen bouwkundige aansluitingen in 
het eerste ontwerp niet beschikbaar, 
dan is het verstandig om:

•   het ontwerp aan te passen, dit be-
spaart veel tijd en kosten;

•   in een heel vroeg stadium contact 
op te nemen met een gecertificeerde 
gevelbouwer. De in het ontwerp gete-
kende gevelelementen en bouwkun-
dige aansluitingen moeten dan verder 
uitgewerkt en getest worden.

•   Er mogen alleen brandwerende bui-
tendeuren en te openen ramen aan-
geboden en geleverd worden die voor-
zien zijn van een CE-markering (DoP). 
Hier zorgt een gecertificeerde gevel-
bouwer voor.

•  Alleen als de prestaties op het CE-la-
bel en de Prestatieverklaring overeen 
komen met de eisen die gelden in het 
te realiseren gebouw, mogen deze bui-
tendeuren en te openen ramen ook 
daadwerkelijk toegepast worden;

•  Bij de montage van brandwerende 
buitendeuren en te openen ramen 
moet er op toegezien worden dat 
ook de te realiseren bouwkundige 
aansluitingen overeenkomen met 
de aansluitingen zoals opgenomen 
in de rapportage opgesteld door een 
Notified Body.   ❚

Foto: Schüco Nederland
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VMRG Expertsessie  
over MIA/VAMIL
Op 2 februari jl. organiseerde de VMRG een online expertsessie over de MIA/VAMIL regelingen. Onze expert tijdens 
deze sessie was Janneke Brouwer, adviseur MIA/VAMIL bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Hans 
Zwaanenburg, directeur van de VMRG ging met haar in gesprek en stelde onderstaande vragen.

Wat is de MIA/VAMIL regeling?
MIA en VAMIL zijn twee aparte rege-
lingen, maar streven wel praktisch 
hetzelfde doel na. MIA staat voor Mi-
lieu InvesteringsAftrek en VAMIL staat 
voor Willekeurige Afschrijving Milieu 
Investeringen. Bedrijfsmiddelen, ap-
paratuur en technieken die verder 
gaan dan wat wettelijk verplicht is, ko-
men hiervoor in aanmerking. Het wordt 
vaak een subsidie genoemd, maar het 
is feitelijk een fiscale regeling. Het be-
tekent dat als een bedrijf investeert in 
een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst 
staat, een deel van de investering bij 
de belastingaangifte van de winst kan 
worden afgetrokken, waardoor er netto 
minder winstbelasting hoeft te worden 

betaald. De Milieulijst is een lijst met 
bedrijfsmiddelen en is een jaar geldig 
en ook de ‘spelregels’ worden jaarlijks 
per 1 januari aangepast. Alles wat in-
middels gangbaar is, verdwijnt van de 
lijst en nieuwe innovatieve bedrijfs-
middelen worden jaarlijks toegevoegd. 

Wat is het doel  
van de regeling? 
Bedrijven verleiden om een bedrijfs-
middel te kopen dat verder gaat dan 
dat wettelijk verplicht is op milieu-
gebied. Milieuvriendelijke investerin-
gen zijn vaak duurder dan gangbare 
middelen en methoden. Ondernemers 
kunnen zo een deel van die meerkos-
ten terugkrijgen De regelingen verge-

makkelijken de marktintroductie en 
marktverbreding van innovatieve en 
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Aan welke voorwaarden moet 
een bedrijf voldoen?
Het moet gaan om een investering in een 
bedrijfsmiddel, dus gebruiksgoederen zijn 
geen onderdeel van de regeling. Het be-
drijfsmiddel moet binnen drie maanden, 
nadat de verplichting tot aankoop is aan-
gegaan, bij RVO gemeld zijn. Het minimale 
bedrag is 2500 euro per bedrijfsmiddel tot 
maximaal 25 miljoen euro per bedrijfs-
middel en/of 25 miljoen euro per onderne-
mer per jaar. Tweedehands is uitgesloten, 
tenzij hier een nieuw bedrijfsmiddel van 
gemaakt is in verband met circulariteit. 

Kan het zijn dat er ineens geen 
geld meer beschikbaar is?
In het twintigjarige bestaan van MIA 
en VAMIL is het slechts één keer (2008) 
gebeurd dat ‘het potje’ op was. Er is 114 
miljoen MIA en 25 miljoen VAMIL budget 
beschikbaar. De regelingen worden wel 
steeds beter gevonden door de markt. 

Welk financieel voordeel 
hebben bedrijven?
Met de MIA profiteert een bedrijf van 
een investeringsaftrek die kan oplopen 
tot 36% van het investeringsbedrag, wat 
netto ongeveer 9% voordeel oplevert. Die 
aftrek komt bovenop de gebruikelijke in-
vesteringsaftrek. Als ook de VAMIL-rege-
ling op het bedrijfsmiddel van toepassing 
is, dan mag een bedrijf 75% van de kosten 
van het bedrijfsmiddel in een willekeurig 
jaar afschrijven. Dit is vooral voordelig 

VMRG Expertsessie over MIA/VAMIL
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Hans Zwaanenburg in gesprek met Janneke Brouwer.

voor bedrijven die wisselingen hebben in 
de winst die zij per jaar maken.

Wat is een bedrijfsmiddel 
specifiek voor de gevelbouw?
De circulaire gevel is een bedrijfsmid-
del speciaal voor de gevelbouw, zowel  
voor utiliteits- als voor woningbouw. 
Het gaat hier om een gehele gevel, dus 
niet om bijvoorbeeld alleen de kozij-
nen. Het voordeel van de regeling gaat 
in dit geval naar de eigenaar, dus de-
gene die de circulaire gevel aanschaft.

Wat heeft de gevelbouwer 
daar dan aan? 
Als de gevelbouwer een circulaire gevel 
aanbiedt, is dit over het algemeen duurder 
en moet hij aan de bak om die gevel te ver-
kopen. Je zou de regeling dan als verkoop-
argument kunnen gebruiken omdat de 
eigenaar er uiteindelijk netto minder voor 
betaalt. Het is natuurlijk ook mogelijk dat 

een gevelbouwer de gevel zelf in eigendom 
houdt, dan kan hij natuurlijk zelf gebruik 
maken van de MIA/VAMIL-regeling.

Waar moet een circulaire 
gevel aan voldoen?
We vragen om een milieuprestatie van 
de gevel. Ook moet er een materialenpas-
poort beschikbaar zijn. We willen weten 
wat er waar in de gevel zit. Zonder deze 
informatie die de hele levensduur be-
schikbaar is, is het lastig om materialen 
op termijn weer te ‘oogsten’. Ook moet er 
sprake zijn van een circulair materiaal 
onderhoudscontract en een terugname-
verplichting. Tenslotte moet er een as-
sessmentrapport worden aangeleverd 
door een onafhankelijke en binnen de 
regeling goedgekeurde partij. Deze partij 
toetst onafhankelijk of de aangeleverde 
informatie juist is. RVO toetst vervolgens 
of aan alle eisen voldaan is en geeft een 
advies aan de Belastingdienst. 

Zijn er nog andere 
bedrijfsmiddelen die interessant 
zijn voor de gevelbouw?
Op de Milieulijst staan ook bedrijfs-
middelen met een doelvoorschrift. 
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan 
bedrijven die een goed idee hebben 
om bijvoorbeeld hun productieproces 
of een techniek te verduurzamen. Hier 
wordt een doel gesteld aan bijvoor-
beeld vermindering van gebruik van 
grondstoffen of water. De bewijslast 
is hier ingewikkelder dan bij een be-
drijfsmiddel met middelvoorschrift. 
Daarom is het te adviseren om vooraf 
contact op te nemen met RVO om te 
checken hoe groot de kans is om voor 
fiscaal voordeel in aanmerking te ko-
men. Dit kan via het contactformulier 
op de website van RVO.   ❚

www.rvo.nl/subsidie-en- 
financieringswijzer/miavamil
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Adri en Zoon 
Yerseke

Coolhouse 
Scheveningen

Tijdens het ontwerpproces is Storax betrokken bij 
de invulling en engineering van de buitenzonwe-
ring. De kozijnen, het staal en de zonwering zijn 
optimaal op elkaar afgestemd. De architect wilde 
graag de voordelen van duurzaam en onderhouds-
vriendelijk aluminium combineren met de uitstra-
ling van hout. Op de plaats van de kantoortuin en 
de spreekkamer is de zonwering beweegbaar uit-
gevoerd zodat de zonwering optimaal benut kan 
worden. De lamellen kunnen indien gewenst zelfs 
volledig gesloten worden. Door de oriëntatie van 
het directiekantoor was het hier niet nodig om de 
zonwering beweegbaar uit te voeren. Met de Icarus 
Quick-Fix zonwering lamellen is er een beeld gecre-
eerd dat visueel niet afwijkt van de beweegbare va-
riant verderop in de gevel. Het resultaat mag er zijn!

In Scheveningen maakte de plek aan de jachtha-
ven waar ooit een koelhuis stond ruimte voor – 
what’s in a name – ‘Coolhouse’: state of the art 
penthouses, lofts en residences. Dit moderne ap-
partementsgebouw springt eruit dankzij de grote 
ramen en dito buitenruimtes. De grote glaspartij-
en zorgen voor veel daglicht. Maar om de zon ex-
tra te kunnen weren waar en wanneer dat nodig 
blijkt, werden Loggialu panelen van Renson voor 
de ramen geïntegreerd. “Mee gelakt in het kleur 
van de raam kozijnen, lijken die daar integraal 
deel van uit te maken,” aldus de architect. “Boven-
dien zorgt de strakke vormgeving van de alumi-
nium panelen mee voor de moderne look van het 
totale appartementsgebouw.”

Opdrachtgever: Adri en Zoon
Architect:  Bouwraadhuis
Zonwering: Storax 

Opdrachtgever: BAM Wonen & Simonis Onroerend Goed B.V.
Architect:  DAVL Studio
Zonwering:  Storax 
Leverancier panelen: Renson

(Beeld: Marc Sourbron)

Visitekaartjes
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Crelan 
Roeselare (BE)

Danone hoofdkantoor 
Hoofddorp

Visibiliteit is cruciaal voor een bankkantoor als 
nieuwe thuis voor twee gefuseerde Crelan-vestigin-
gen uit Roeselare. Met de nieuwe Fixscreen Minimal 
CW50 zonwering van Renson perfect geïntegreerd 
op de vliesgevel langs de straatkant wordt dit extra 
benadrukt. Voor de Fixscreen Minimal CW50 doek-
zonwering van Renson werd dit een pilotproject. 
Die werd speciaal ontwikkeld voor Reynaers vlies-
gevels als deze. De koppelgeleiders zijn net zo breed 
(50mm) als de profielen van de vliesgevel. “Dankzij 
dit nieuwe type doekzonwering konden we toch 
kiezen voor slanke gordijngevelprofielen,” aldus de 
architect. “Bovendien zitten zowel de zijgeleiders 
als de doekkasten van de zonwering volledig weg-
gewerkt in de gevel, wat de detaillering uiteindelijk 
alleen maar mee ten goede komt.”

Het zeer duurzame hoofdkantoor van Danone 
is ontwikkeld voor een gezond binnenklimaat 
en een comfortabele, veelzijdige werkomgeving. 
Om de warmtelast door de zon te beheersen, zijn 
rondom alle rechte glaspartijen voorzien van 
buitenzonwering van Schellekens & Schellekens 
(de ronde hoeken hebben binnenzonwering). De 
wens van de architect was per verticaal glasvlak 
een apart ritsscreendoek met een geleiding (in de 
anodisatiekleur van de gevel) die exact even dik 
was als de 50 mm kozijnprofielen. De bestaande 
dubbele tussengeleider die 78 mm breed is, werd 
daartoe doorontwikkeld tot de gewenste breedte 
van 50 mm en met aanpassingen op de kast en 
de motorophanging speciaal geschikt gemaakt 
voor dit project.

Opdrachtgever: Kantoor Corneillie Van Biervliet
Architect:  Architectenbureau Schepens
Vliesgevels: Reynaers 
Leverancier zonwering: Renson 

Opdrachtgever: RED Company
Architect:  Powerhouse Company
Leverancier zonwering:  Schellekens & Schellekens Zonwering
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Lightyear 
Helmond

Quartz 
Brussel

De zonwering, in de vorm van ruim 84 ritzs-
creens® van A-merk Verano®, is toegepast in de 
dag,  tussen de vliesgevel-stijlen. De ritzscreens® 
worden automatisch aangestuurd door mid-
del van een eigen aandrijving die is verbonden 
met een centraal besturingssysteem. Doordat 
de ritzscreens® zijn uitgevoerd in dezelfde RAL-
kleur als de vliesgevel, wordt er een samenhan-
gend geheel gevormd waarin de ritzscreens® sub-
tiel zijn opgenomen.

De zonwering in de vorm van forse lamellen en 
gevlochten RVS-gaasgordijnen is niet eerder op 
deze manier uitgevoerd en geeft de gevel van 
het kantoorgebouw een extravert karakter. De 
lamellen worden automatisch aangestuurd en 
kunnen desgewenst de gevel volledig sluiten. De 
RVS-gaasgordijnen zijn toegepast als horizontaal 
vouwende zonwering, wat verwijst naar een hui-
selijke plek waar gewerkt en geleefd wordt. De ba-
sis van de gaasgordijnen wordt gevormd door een 
gewoven en gelaste spiraaldraad. Elk gordijnele-
ment beschikt over een eigen aandrijving die is 
verbonden met een centraal besturingssysteem.

Opdrachtgever: Lightyear
Architect:  LX architecten
Zonwering: Lenco Zonwering

Opdrachtgever: Cofinimmo
Architect:  POLO Architects
Zonwering: Lenco Zonwering 

(Beeld: Casandra Cham)
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Kantoorgebouw Rufast 
Nieuwkuijk

Shell Technology Center 
Amsterdam

Het nieuwe kantoor van Rufast in Nieuwkuijk 
bestaat uit een houten skelet met veel glas-
elementen. De glazen gevel op het zuiden 
laat een zee van licht toe in het gebouw. Om 
te vermijden dat de zomerzon de vijand van 
het binnenklimaat wordt, is buitenzonwering 
onmisbaar. De keuze viel op de architecturale 
schuifpanelen DucoSlide. Deze schuifpanelen 
met lamellen zorgen bij zonnige dagen voor 
mooi gefilterd licht in het bedrijfspand.  

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe gebouwen 
voldoen aan de BENG norm. Een van de onder-
delen die hierin meegewogen worden is de eigen 
energieproductie. Dit kan middels PV-panelen op 
het dak maar bij hoogbouw is het dakoppervlak 
vaak niet toereikend. Bij het STCA in Amsterdam 
zijn de 11 bestaande gevelroosters vervangen 
door een geheel nieuw product. De full-colour 
printed solar façades zijn op maat gemaakt en 
in vrijwel iedere kleur te printen PV-panelen. De 
geprinte pictogrammen verbeelden de duurza-
me ambities van het bedrijf en bestaan uit 152 
panelen. De full-colour printed PV-panelen zijn 
frameloos en onzichtbaar bevestigd aan de ach-
terconstructie waardoor de afbeeldingen extra 
goed tot hun recht komen.

Opdrachtgever: Rufast
Architect:  Architektenburo De Jonge
Zonwering: Duco Ventilation & Sun Control 

Opdrachtgever: CBRE/Shell
Architect:  UN Studio
PV panelen: Aldowa Green BV

(Beeld: Leon Meulenbroeks)
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In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.
Lees alle columns op www.vmrg.nl/circulair

Circular Inspirations

We doen  
de juiste dingen,  
maar doen we  
de dingen juist?

co
lu
m
n

Aluminium is een onmisbaar materiaal 
geworden in de bouwindustrie door zijn 
vele voordelen, zoals stabiliteit en duur-
zaamheid. De voordelen in de zeer lange 
gebruiksfase staan echter haaks op de  
hoge CO2-voetafdruk en de grote hoeveel-
heid energie die nodig is aan het begin van 
de productieketen. Een goede manier om 
niet alleen grondstoffen te sparen maar 
ook de CO2-voetafdruk te verkleinen, is het 
gebruik van gerecycleerd aluminium. Toe-
passen van een hoger recyclagepercentage 
is een efficiënte duurzame toepassing, ech-
ter kan niet automatisch worden gelijkge-
steld met effectieve duurzaamheid en een 
effectief milieueffect. De wereldwijde vraag 
naar gerecycleerd aluminium is immers 
aanzienlijk groter dan het aanbod, en dit 
zal ook in de komende decennia het geval 
zijn. Dit leidt tot een zogenaamd "water-
bedeffect": volgens de EAA (European Alu-
minium Association) bedraagt het huidige 
recyclingaandeel in gebruikt aluminium 
gemiddeld 40%. Als het aandeel gerecy-
cleerd aluminium in een gebouw wordt 
verhoogd - bijvoorbeeld tot 70% of meer 
- moet het elders onvermijdelijk worden 
verlaagd - zodat in deze gebouwen min-
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der gerecycleerd aluminium kan worden 
gebruikt: effectief hebben we dus niets bij-
gedragen aan minder CO2 in de atmosfeer. 

Doen we het dan fout? Nee, zeker niet! Per 
definitie, vind ik elke inspanning voor een 
beter milieu goed, maar we moeten ons 
meer richten op een holistische benade-
ring. Van de ´recycled content´- naar de 
´End-of-Life´-benadering. Daarmee gaan 
we van efficiënt naar effectief! 

Om de milieubalans van aluminium te 
verbeteren, moet het aandeel gerecy-
cleerd aluminium dat op de totale markt 
beschikbaar is, in de toekomst successie-
velijk worden verhoogd, bijvoorbeeld door 
recyclinginitiatieven zoals AluEco (en A|U|F 
in Duitsland) sterk te ondersteunen waar-
door een raam weer een raam wordt. Maar 
om aluminium echt milieuvriendelijker 
te maken, moet het volledige duurzaam-
heidspotentieel van het materiaal worden 
benut. De hele productie van aluminium 
moet verantwoordelijker worden gemaakt, 
bijvoorbeeld door de natuur en de men-
senrechten in de hele waardeketen te be-
schermen. Ook de ontwikkeling van circu-

laire producten, zoals die met een Cradle 
to Cradle-certificaat, kan de milieubalans 
van aluminium doeltreffend verbeteren, 
niet alleen doordat zij voldoen aan de 
hoogste normen voor de onschadelijkheid 
van de gebruikte materialen, maar ook 
doordat zij na de gebruiksfase zo vaak als 
gewenst weer in de materiaalcyclus kun-
nen worden opgenomen: End-of-Life bete-
kent dus niet alleen de dingen juist doen, 
maar nog meer de juiste dingen doen: van 
efficiënt naar effectief!  

Alleen als we als gehele aluminiumin-
dustrie de krachten bundelen, kunnen 
we de winning en het gebruik van alu-
minium in de toekomst nog klimaat-
vriendelijker en verantwoordelijker 
maken. Zodat de bouwsector met zijn 
producten een effectieve bijdrage kan 
leveren aan een duurzamere wereld!   ❚

Joep Römgens
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